
Ovladač majáčků dálkový - DOM2F 
ID: 724 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a komunikace 

Cena: 2700,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Ovládač ELVOS DOM2F slouží k ovládání všech typů orientačních majáčků a 

modulů používaných v České a Slovenské republice. Prostřednictvím těchto 

modulů dále 

umožňuje spolupráci s informačními a vyvolávacími systémy. 

Ovládač DOM2F je napájen dvěma bateriemi velikosti N (LADY) a je vybaven 

akustickou indikací vyslání povelu a stavu baterií. Po stisku libovolného 

tlačítka zazní buď dvě pípnutí (správná funkce, dobrý stav baterií), nebo 

jedno pípnutí (správná funkce, baterie je nutno v nejbližší době vyměnit). 

Pokud se pípnutí neozve, ovládač je nefunkční z důvodu vybitých baterií 

nebo jiné závady. 

Pro přepnutím mezi nastavením pro Českou a Slovenskou republiku stiskněte 

dlouze současně tlačítka 5 a 6. Přepnutí je indikováno odpípáním ▬ ● ▬ ● ▬ 

▬ ● ● (CZ), resp. ● ● ● ▬ ● ▬ (SK). 

Nastavení je uloženo v paměti a zůstává zachováno i při výměně baterií. 

Ovládač DOM2F splňuje požadavky Všeobecného oprávnění č. VO-R/10/06.2009 

Českého telekomunikačního úřadu a Všeobecného povolenia č. VPR-03/2005 

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Abeceda Braillova, latinka 
ID: 654 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro výuku a propagaci 

Cena: 150,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 7EUR 



Abeceda je uložena na 10 listech umělohmotných folií spojených kroužkovou 

vazbou. Obsahuje abecedu v braillu, tiskací latinku, psací latinku. Pomůcka 

je nezastupitelná při učení např.podpisu a seznámení se zrakově postiženého 

s latinkou. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Abeceda Braillova papírová 
ID: 16 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro výuku a propagaci 

Cena: 4,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 0,15 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Šablona na psaní adres na obálky 
ID: 711 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 30,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Jednoduchá pomůcka, která Vám usnadní napsat adresu na obálku. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Šablona podpisová 
ID: 707 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 17,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Podpisová šablona je vyrobena z odolného plastu a pomůže vám napsat podpis 

v příslušném místě. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Adaptér-nabíječka 
ID: 721 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k pomůckám 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 460,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Dá se využít jako nabíječka a adaptér ke ColorTestu, adaptér pro kalkulačky 

Platon a Double Check, kuchyňské váhy Heidy a Vivienne a osobní váhu Happy 

Day. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Alufolie 
ID: 8 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 12,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 0,4 Euro  

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Atlas Evropské unie 
ID: 581 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro výuku a propagaci 

Cena: 200,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Atlas je dvojdílný. Obsahuje popis jednotlivých zemí v bodovém písmu a 

jejich reliefní vyobrazení. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



B kostka 
ID: 12 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 220,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 9Eur . 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Barvy reliéfní na papír a textil 
ID: 17 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 25,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Baterie čočková 
ID: 132 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 15,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 0,8 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Baterie plochá do hodinek 
ID: 133 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 40,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1,4 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Baterie tuţková 
ID: 131 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 15,- Kč 

 



Popis pomůcky: 

Cena 0,5 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Baterka bodová na přisvětlení 
ID: 120 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 90,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena baterky je včetně 2 kusů mikrotužkových baterií. 3,8 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

B-kostka přívěšek 
ID: 597 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 250,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Kostka je určena k procvičování bodového písma. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



blikající segment do bílé hole 
ID: 578 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 630,- Kč 

Úhrada SOC: 50% 

 

Popis pomůcky: 

Zabudovává se do nejvyššího segmentu orientační hole 95551 nebo 95564. 

Jedná se o 4 vysoce svítivé LED. Hůl je viditelná ve všech polohách. 

Zapnutí a vypnutí LED je zvukově signalizováno. Pro napájení svítek slouží 

2 tužkové baterie. Jejich životnost je v zapnutém stavu minimálně 1000 

hodin. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Blok krouţkový A4-bez vloţky 
ID: 512 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 100,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 5,- Euro 

Cena bloku s durofoliovou vložkou je 145,-Kč/ 25 kusů folií 

Cena bloku s papírovou vložkou je 140,-Kč/ 50 kusů papírových listů 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Blok krouţkový A5-bez vloţky 
ID: 19 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 65,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 3Eura 

Cena bloku s durofoliovou vložkou je 100, Kč/ 25 kusů folií, cena bloku s 

papírovou vložkou je rovněž 85,-Kč/ 50 kusů papírových listů. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Blok krouţkový A6-bez vloţky 
ID: 563 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 55,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Blok se dodává pouze s 25 kusy durofolové folie, nikoliv s papírovou 

vložkou.Cena bloku s 25 kusy folie je 75,- Kč. 

Cena 3,-EUR. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Bludiště pro nejmenší 
ID: 190 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 65,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 2,5 Euro 

 

Reliéfní bludiště, různé motivy. 6 samostatných listů formátu A4. Je vhodné 

jako pomůcka pro rozvoj jemné motoriky rukou 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Bodátko k tabulce 
ID: 5 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 50,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 2 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Brýle ultrazvukové 
ID: 546 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a komunikace 

Cena: 4200,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Jsou to brýle s ultrazvukovou detekcí překážek. Když je u hlavy nebo prsou 

nebezpečí poskytují vibační odezvu. Detekce překážek je od vzdálenosti 3 

metry, frekvence vibrace se s přiblížením zvyšuje. 

Při jejich nošení současně s holí, nebo vodícím psem vám dodají větší 

jistotu v neznámém terénu. 

Vibrační úroveň je nastavitelná. Vestavěná nabíjecí baterie umožnuje 

použítí asi 10 hodin vibrace. 

Po zapnutí brýlí zvuková signalizace ukazuje stav nabití baterie. 

Čočky poskytují ochranu UV 400. 

Postranice brýlí je nastavitelná.  

Součástí je nabíječka baterie. 

Brýle jsou lehké, váží pouze 75 gramů 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Budík anglicky mluvící s vibrací 
ID: 726 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 530,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Budík oznamuje čas velmi hlasitou angličtinou mužským hlasem, je tedy 

vhodný i pro ty, kteří mají potíže se sluchem. Je oválného tvaru s velkým 

displejem, zobrazení času je ve velikosti 1,2 cm. 

Lze vybrat vibrační, nebo zvukový alarm. budík je vybavený funkcí ještě 

chvilku, má také mluvící kalendář, možnost hodinového hlášení času a 

součástí je i minutka. 

Všechna nastavení jsou slyšitelná. 

Funkční tlačíta jsou skrytá za krytem, aby nedocházelo k náhodnému 



přenastavení. 

Budík je vybaven malým sklopným podstavcem. 

Napájen je dvěma mikrotužkovými bateriemi. 

Jeho rozměry jsou 9x6x2,5 cm. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Budík digitální anglicky mluvící 
ID: 570 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 380,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 15,5 EUR. 

Budík má tři typy zvonění-kohout, pípání a kukačka. Pracuje ve 12hodinovém 

režimu. Lze nastavit hlášení času každou hodinu. Hodinové hlášení je 

aktivní v čase 8-22 hodin. Jeho předností je i 2cm velký displej. 

Cena budíku je bez dvou tužkových baterií. 

 

Manuál k uvedené pomůcce včetně zvukových ukázek si můžete stáhnout na 

našich webových stránkách www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení nebo 

na stránkách Eye-t.cz www.eye-t.cz v sekci Zpřístupňování - Ke stažení 
pod názvem BETK311B. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Budík hmatový quartz 
ID: 94 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 980,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Hmatový budík s dobře hmatným ciferníkem. Ručičky jsou viditelné i ve tmě. 

Ciferník lze přisvětlit. Budík je opatřen odstranitelným krytem. Budík je 

http://www.tyflopomucky.cz/
http://www.tyflopomucky.cz/download/download.php?prodejna=ol
http://www.eye-t.cz/
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php


opatřen funkcí "ještě chvilku". Napájen je jednou baterií AA. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Budík německy mluvící CC39 
ID: 164 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 400,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Budík se lehce ovládá díky výraznému zelenému tlačítku. Němčina je 

reprodukována příjemným ženským hlasem. Je vybaven jedním alarmem a funcí 

ještě chvilku. Čas je možné nastavit v režimu 12 nebo 24 hodin. Hlasitost 

má dvě nastavitelné úrovně. V režimu nastavování času i budíku je plný 

hlasový průvodce. 

Budík je napájený dvěma tužkovými bateriemi. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Budík něm,mluvící s teploměrem a 

vlhkoměrem 
ID: 621 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 750,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Mluvící budík řízený radiosignálem, s hlášením času, teploty a vlhkosti. Má 

funkci i odpočítávání času 10-90minut. 

Rozměry jsou 120x70x70mm. 

Je napájen4 minitužkovými bateriemi. 

Displej je modře podsvícený. 

Časový údaj na displeji je ve velikosti číslic 4cm na výšku. 

 

Manuál k uvedené pomůcce včetně zvukových ukázek si můžete stáhnout na 



našich webových stránkách www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení nebo 

na stránkách Eye-t.cz www.eye-t.cz v sekci Zpřístupňování - Ke stažení 
pod názvem Radiově řízený německy mluvící budík OVO s teploměrem a 

vlhkoměrem. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Cedník na bylinky a čaj 
ID: 70 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 15,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 0,5 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Colorino 
ID: 579 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 4700,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Jedná se o indikátor barev a světla. Je určen především pro ty, pro něž je 

obsluha Colortestu složitá. Ovládá se dvěma tlačítky. Lze nastavit 3 stupně 

hlasitosti. Napájen je 2 tužkovými bateriemi. Rozpozná více než 100 

barevných odstínů. Intenzitu světla oznamuje v 10.000 různých tónech. 

Hmotnost Colorina je 85 g. Součástí dodávky je textilní pouzdro. 

Změnit údaje pomůcky
 

http://www.tyflopomucky.cz/
http://www.tyflopomucky.cz/download/download.php?prodejna=ol
http://www.eye-t.cz/
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php


 

 

ColorTest 
ID: 545 

Typ pomůcky: signalizační orientační a 

komunikační pomůcky 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 17900,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Jedná se o přístroj k poznávání barev. Obsahuje hlavní a vedlejší menu. 

Hlavní menu má funkci čas, datum, termíny, stopky, informace. Ve vedlejším 

menu informace zjistíte stav baterie, teplotu v místnosti. 

Přístroj je vybaven digitalizovaným českým hlasem. 

Součástí je nabíječka baterií. 

K přístroji lze připojit sluchátka. 

Velikost ColorTestu je 157x38x20mm, jeho váha je 105g. 

 

Manuál k uvedené pomůcce si můžete stáhnout na našich webových stránkách 

www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení pod názvem ColorTest 2000. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

ColorTest2000,de lux 
ID: 71 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 18900,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Jedná se o přístroj k rozpoznávání barev. Obsahuje hlavní a vedlejší menu. 

Hlavní menu má funkci čas, datum,termíny stopky, informace. Ve vedlejším 

menu zjistíte stav baterie, teplotu v místnosti. Tento typ kolortestu je 

vybaven i diktafonem se záznamem 45 minut a rozlišovače Eur. 

Součástí je pouzdro a nabíječka baterie. 

Velikost ColoTestu je 157x38x20mm, jeho váha je 105 g. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

http://www.tyflopomucky.cz/
http://www.tyflopomucky.cz/download/download.php?prodejna=ol


 

Čip papírový k Sherlocku 
ID: 582 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 30,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Náhradní papíroví samolepící čip ke čtečce Sherlock. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Čip plastový k Sherlocku 
ID: 178 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 60,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

 

Náhradní čip zalisovaný v plastu ke čtečce Sherlock. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Čtečka hlasových etiket 
ID: 710 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 2500,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Čtečka umožňuje nahrávat na samolepící etikety . Celková kapacita čtecího 

pera je 1GB, to znamená až 70hodin záznamů. Etikety jsou vhodné i do 

mrazničky. Mají širokou škálu použití, vzhledem ke kapacitě mohou sloužit i 

k záznamu pohádek, novinových článků, popisů CD atd. USB propojení umožňuje 

stahovat MP3 soubory včetně hudby. Součástí dodávky je šňůra s USB a 127 

štítků v mix velikosti i v různých tvarech. Další štítky se mohou dokupovat 

sadách po asi 400 kusech, za přibližnou cenu 480 Kč/cena je závislá na 

kurzu koruny/. 

Pero je napájeno 2 bateriemi AAA. 

 

Manuál k uvedené pomůcce včetně zvukových ukázek si můžete stáhnout na 

našich webových stránkách www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení nebo 

na stránkách Eye-t.cz www.eye-t.cz v sekci Zpřístupňování - Ke stažení 
pod názvem PenFriend. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Dávkovač na kečup 
ID: 172 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 50,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 2Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

http://www.tyflopomucky.cz/
http://www.tyflopomucky.cz/download/download.php?prodejna=ol
http://www.eye-t.cz/
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php


 

Dávkovač potravin 
ID: 74 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 35,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1,4 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Deska sklopná na čtení s optikou 
ID: 122 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 500,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Deska usnaďnuje čtení s optickými pomůckami. Její sklon se dá zaaretovat v 

pěti polohách. Deska se vyrábí ve velikosti 420x310 mm.  

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Deska sklopná na čtení s optikou 
ID: 719 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 1200,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Deska se vyrábí ve dvou šířkách-40 cm a 60cm, cena je stejná. Umožňuje 

zaaretovat text ve třech polohách. Usnadňuje čtení textu především s lupou. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Digitální záznamník Olympus DM-3 
ID: 551 

Typ pomůcky: diktafony a hlasové digitální záznamníky 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 5600,- Kč 

Úhrada SOC: až 4500 

 

Popis pomůcky: 

i-formátový přehrávač: hudba, podcast, audio knihy, Audible 

Funkce pro potlačení šumu (nízkofrekvenční & hlasový filtr) 

Funkce hledání souboru (klíčová slova, datum & obrázky) 

Funkce audio kalendáře 

Rozšířený systém hlasových pokynů 

Pokročilé možnosti funkce Euphony: rozšiřuje zvukový prostor, pro více 

realistické přehrávání 

Model DM-3 kombinuje multi-formátové přehrávání a záznam v CD kvalitě se 

sofistikovanými funkcemi jako Hlasový průvodce. S možností záznamu ve 

formátech lineární PCM, MP3 a WMA je model DM-3 vhodný pro každého, kdo 

potřebujde křišťálově čistý zvuk kdekoliv a kdykoliv. Při práci i odpočinku 

tak můžete využít funkce audio záznamu, přehrávání hudby, audio knih a 

funkci podcast. Tento model patří mezi nejlepší přehrávače a to především 

díky 4GB interní paměti, slotu na microSD karty, všestranným možnostem 

záznamu, vícejazyčnému menu, velkému podsvětlenému displeji a nabíjecí 



baterii. Navíc, dodávaný software Olympus Sonority je kompatibilní jak s PC 

tak i Mac. 

Rozšířený hlasový průvodce v češtině. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Digitální záznamník Olympus DM-450 
ID: 672 

Typ pomůcky: diktafony a hlasové digitální záznamníky 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 3200,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 165 EUR. 

Záznamník má 2 GB vestavěné paměti, a dále je vybaven slotem pro paměťové  

karty microSD/microSDHC. Nabízí širokou volbu kvality nahrávání-mono  

LP,SP,HQ, stereo STSP,STHQ,STQ (formát WMA), a MP3 od 128 do 320 kbps.  

Využívá scénické režimy, umožňuje nahrávání ve stanoveném čase, je vybaven  

integrovaným stereofonním mikrofonem s nízkým šumem. zdokonalený systém  

hlasové nápovědy provádí uživatele nastavením přístroje, sděluje i 

informace  

o úrovni nabití baterie, přehrává začátky nahrávek. Přiložený software  

Olympus Sonority umožňuje přehrávání, organizaci a úpravy souborů po jejich  

přenesení do PC. Záznamník má funkci Podcast s podporou záložek, a jeho dva  

AAA akumulátory umožňují až 20 hodin přehrávání nebo 51 hodin nahrávání v  

režimu LP, akumulátory přitom lze nabíjet přímo v záznamníku přes USB.  

Požadavky na počítač: Windows XP/Vista, alespoň 512 MB RAM, a alespoň 300MB  

volného místa na pevném disku. 

 

Manuál k uvedené pomůcce si můžete stáhnout na našich webových stránkách v 

sekci ke stažení  

http://www.tyflopomucky.cz/olomouc.php 

nebo na stránkách:http://www.eye-t.cz 

 

 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Digitální záznamník Olympus DM-5 
ID: 705 

Typ pomůcky: diktafony a hlasové digitální záznamníky 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 6990,- Kč 

Úhrada SOC: až 4500 

 

Popis pomůcky: 

Multi-formátový přehrávač: hudba, podcast, audio knihy, Audible 

Podpora Daisy formátu 

Funkce čtení textu: čtení textových souborů Rozšířený systém hlasových 

pokynů 

Ideální pro slepé a zrakově handicapované lidi ( tlačítka vnímaná dotekem a 

hlasová nápověda) 

Funkce hledání souboru (klíčová slova, datum & obrázky) 

Funkce pro potlačení šumu (nízkofrekvenční & hlasový filtr) 

Funkce audio kalendáře 

Pokročilé možnosti funkce Euphony: rozšiřuje zvukový prostor, pro více 

realistické přehrávání 

Model DM-5 je vyspělý hlasový záznamník. Multi-formátové přehrávání a 

záznam v CD kvalitě se sofistikovanými funkcemi jako hlasový průvodce, 

hlasové příkazy, čtení textu a DAISY 2.02 dělá z modelu DM-5 jasnou volbu 

pro náročné uživatele. S možností záznamu ve formátech lineární PCM, MP3 a 

WMA je model DM-5 vhodný pro každého, kdo potřebujde křišťálově čistý zvuk 

kdykoliv a kdekoliv - od businesmanů a novinářů a ž k fotografům, 

studentům, zrakově postiženým. Při práci i odpočinku tak můžete u modelu 

DM-5 využít funkce audio záznamu, přehrávání hudby, audio knih a funkci 

podcast a prohlížení snímků. Tento model patří mezi nejlepší přehrávače a 

to především díky 8GB interní paměti, slotu na micro SD karty, všestranným 

možnostem záznamu, vícejazyčnému menu, velkému podsvětlenému displeji a 

nabíjecí baterii. Navíc, dodávaný software Olympus Sonority je kompatibilní 

jak s PC tak i Mac. 

 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Digitální záznamník Olympus DM-550 
ID: 673 

Typ pomůcky: diktafony a hlasové digitální záznamníky 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 4400,- Kč 

Úhrada SOC: až 4500 

 

Popis pomůcky: 

DM-550 

Cena 222 EUR. 

Záznamník má 4 GB vestavěné paměti, a dále je vybaven slotem pro paměťové  

karty microSD/microSDHC. Nabízí širokou volbu kvality nahrávání-mono  

LP,SP,HQ, stereo STSP,STHQ,STQ (formát WMA), MP3 od 128 do 320 kbps, a  

16bitový lineární PCM/WAV formát 44,1/48 kHz, stereo. Využívá scénické  

režimy, umožňuje nahrávání ve stanoveném čase, je vybaven integrovaným  

stereofonním mikrofonem s nízkým šumem. zdokonalený systém hlasové nápovědy  

provádí uživatele nastavením přístroje, sděluje i informace o úrovni nabití  

baterie, přehrává začátky nahrávek. Přiložený software Olympus Sonority  

umožňuje přehrávání, organizaci a úpravy souborů po jejich přenesení do PC.  

Záznamník má funkci Podcast s podporou záložek, a jeho dva AAA akumulátory  

umožňují až 20 hodin přehrávání nebo 51 hodin nahrávání v režimu LP,  

akumulátory přitom lze nabíjet přímo v záznamníku přes USB. Požadavky na  

počítač: Windows XP/Vista, alespoň 512 MB RAM, a alespoň 300MB volného 

místa  

na pevném disku. 

 

 

Manuál k uvedené pomůcce si můžete stáhnout na našich webových stránkách v 

sekci ke stažení  

http://www.tyflopomucky.cz/olomouc.php 

nebo na stránkách:http://www.eye-t.cz 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Digitální záznamník Olympus DP-20 
ID: 37 

Typ pomůcky: diktafony a hlasové digitální záznamníky 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 890,- Kč 

Úhrada SOC: až 4500 

 

Popis pomůcky: 

Velký displej s velkými ikonami a písmem 

Velká tlačítka pro snadné ovládání 

Velký reroduktor 

Dlouhá životnost baterie 

Systém kalendářního vyhledávání 

Odstranění šumu 

DP-20 je speciálně navržen tak, aby byl ještě jednodušší k použití než 

staré kazetové záznamníky. Fanoušci analogových rekordérů najdou u DP-20 

vše, co mají rádi u svých starých zařízení: velký reproduktor pro čisté 

přehrávání zvuku, tři velká tlačítka pro základní funkce, jednoduchý a 

čitelným displej a vynikající životnost baterie. 

Nový Olympus vyhledávací systém dle kalendáře, umožňuje hledání zvukových 

souborů stejně intuitivně jako s analogovým záznamníkem.Ttento nový 

převratný model umožňuje zaznamenávání a přehrávání jednoduššeji než kdy 

předtím. 

Nemá hlasového průvodce. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Drţák na cibuli 
ID: 75 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 40,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1,5,- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 



 

 

Dvoumetr skládací 
ID: 36 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 150,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 6,0Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Dymokleště na bodové písmo 
ID: 31 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 3700,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 148,- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Dymopáska 12mmx3m průhledná 
ID: 7 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 100,- Kč 

 



Popis pomůcky: 

Dymopáska je vhodná k popisu téměř všech věcí. Tím, že je průhledná, tak 

pohledově nejméně ruší. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Dymopáska 12mmx5m 
ID: 693 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 115,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Dymopáska má návin 5 metrů. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Dymopáska 9mmx3m 
ID: 6 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 75,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 3 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Dymopáska 9mmx3m-průhledná 
ID: 694 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 85,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Dymopáska je vhodná k popisu téměř všech věcí. Tím, že je průhledná, tak 

pohledově nejméně ruší. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Šestibod 
ID: 9 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 70,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 3-Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Etikety na popis kazet 6 kusů 
ID: 511 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 30,- Kč 

 

Popis pomůcky: 



Cena 1,- Euro 

Průhledná samolepící folie, je složena ze dvou částí, jedna část je určena 

na krabičku od kazety, druhá na vlastní kazetu. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Folie k holi reflexní 
ID: 57 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 25,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena1,-Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Folie na kreslení /50 ks/ A3 
ID: 609 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 350,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 14 Euro. 

Folie je vhodná v kombinaci s podložkou. Vytváří pozitivní reliéf. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Folie na kreslení /50 ks/ A4 
ID: 543 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 170,- Kč 

 



Popis pomůcky: 

7EUR 

Folie je vhodná v kombinaci s protiskluzovou podložkou. Vytváří pozitivní 

relief. 

Používá se ve výuce geometrie, nácviku podpisu atd. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Geometrické tvary navlékací 
ID: 637 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 170,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Pomůcka je určena k procvičování drobné motoriky a k práci se základními 

geometrickými tvary. Cena 7 Euro. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Geometrické tvary skládačka 
ID: 636 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 100,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Pomůcka je určena k procvičování drobné motoriky a práci se základními 

geometrickými tvary. Cena 4 Euro. 

Změnit údaje pomůcky
 

 



 

Guma k holi náhradní-1 m 
ID: 58 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 8,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena za 1 m 0,5 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hlavolam netopýr 
ID: 519 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 195,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

7,-EUR 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hlavolam tangramy 
ID: 523 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Katalogové číslo: 266 

Cena: 220,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

9 Euro. 

Hra k rozvoji hmatu a orientace v prostoru. S použitím 7 kamenů lze složit 

17 tvarů. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hlavolam tangramy-rozšíření 
ID: 515 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 8,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena0,5- Euro 

30 druhů podložek, které umožní další variace s hlavolamem tanggramy. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hledej, hmatej 
ID: 189 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 65,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 3Euro 

 

Reliéfně provedené geometrické tvary, otáčením listů se vyhledávají dva 

stejné obrázky. Vhodná pomůcka pro rozvoj motoriky rukou a nácvik 

rozpoznávání geometrických tvarů. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodinky anglicky mluvící 

digitální,analogové 
ID: 725 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 560,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Hodinky mají moderní desing. Čas je na displeji znázorněn v analogovém i 

digitálním formátu. Mluví ženským syntetickým hlasem. Čas je možné nastavit 

v režimu 12/24 hodin. Lze v nich nastavit dva alarmy a hodinové hlášení. 

Jsou napájeny dvěma bateriemi CR2025 a LR1130 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hodinky anglicky mluvící kovové 
ID: 674 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 750,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 30 EUR. 

Hodinky hlásí v angličtině čas a datum. Jsou vybaveny 4 alarmy a stopkami. 

Jsou uloženy v celokovovém pouzdře s kovovým řemínkem. 

 

Manuál k uvedené pomůcce včetně zvukových ukázek si můžete stáhnout na 

našich webových stránkách www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení nebo 

na stránkách Eye-t.cz www.eye-t.cz v sekci Zpřístupňování - Ke stažení 
pod názvem Chronovox Eleganz. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodinky anglicky mluvící řízené rádiem 
ID: 676 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 1400,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 56 Euro. 

Anglicky mluvící hodinky s výrazným analogovým displejem. Jsou vybaveny 

alarmem a umožňují nastavit funkci hodinového hlášení. Čas je řízený 

rádiem, lze nastavit i ručně. 

 

Manuál k uvedené pomůcce včetně zvukových ukázek si můžete stáhnout na 

našich webových stránkách www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení nebo 

na stránkách Eye-t.cz www.eye-t.cz v sekci Zpřístupňování - Ke stažení 
pod názvem Atomic. 

Změnit údaje pomůcky
 

http://www.tyflopomucky.cz/
http://www.tyflopomucky.cz/download/download.php?prodejna=ol
http://www.eye-t.cz/
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php
http://www.tyflopomucky.cz/
http://www.tyflopomucky.cz/download/download.php?prodejna=ol
http://www.eye-t.cz/
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php


 

 

Hodinky anglicky mluvící sportovní- dámské-

pánské 
ID: 675 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 520,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 21 EUR. 

Hodinky hlásí v angličtině čas a datum. Jsou vybaveny 4 alarmy a stopkami. 

Béžové provedení je menší, hodí se spíše pro ženy. Černé provedení je 

větší, je vhodnější pro muže. 

 

Manuál k uvedené pomůcce včetně zvukových ukázek si můžete stáhnout na 

našich webových stránkách www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení nebo 

na stránkách Eye-t.cz www.eye-t.cz v sekci Zpřístupňování - Ke stažení 
pod názvem Chronovox Klassik. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodinky anglicky mluvící stříbrno-zlaté 
ID: 680 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 1500,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 60 Euro. 

Hodinky jsou kombinované. Mají výrazný bílo černý analogový displej a 

jedním tlačítkem ovládaný anglický hlasový výstup. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

http://www.tyflopomucky.cz/
http://www.tyflopomucky.cz/download/download.php?prodejna=ol
http://www.eye-t.cz/
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php


 

Hodinky angl.mluvící a hmatové-dámské a pánské-

nejsou skladem 
ID: 147 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 1600,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 64 Euro. 

Tyto hodinky nabízí jak hmatový displej, tak jedním knoflíkem ovladatelný 

hlasový výstup v angličtině. Nabízíme je ve větším provedení jako pánské a 

v menším, jako dámské. Provedení je v chromu, včetně pružného kovového 

řemínku. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodinky dámské hmatové 8042.142 
ID: 557 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 5000,- Kč 

Úhrada SOC: 50% 

 

Popis pomůcky: 

Dámské hmatové hodinky. Model 8042.142. Pouzdro zlacené. Pásek ušlechtilá 

ocel. Pouze na objednávku. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hodinky dámské hmatové 8042.472 
ID: 556 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 4000,- Kč 

Úhrada SOC: 50% 

 

Popis pomůcky: 

Dámské hmatové hodinky. Model 8042.472. Pouzdro chromované, pásek kožený. 

Pouze na objednávku. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodinky hmatové dámské-pánské, zlaté s kamínky 
ID: 677 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 2700,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 108 Euro. 

Elegatní pozlacené švýcarské hmatové hodinky jsou k dispozici ve dvou 

velikostech. Jsou osázeny sedmnácti kamínky,které imitují diamanty. Řemínek 

je kožený v černé barvě. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hodinky hmatové, kovový pásek 
ID: 619 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 2150,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Elegatní hmatové hodinky s jemným kovovým páskem. Průměr hodinek je34 mm, 

velikostí se hodí jak pro muže i ženy. Jsou napájeny baterií. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodinky hmatové RNIB, dámské, pánské 
ID: 727 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 650,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Hmatové quartz hodinky. Jsou v pánském provedení s průměrem ciferníku 

včetně, pláště hodinek 4cm a v dámském provedení s průměrem 3cm. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hodinky hmatové RNIB, pánské, dámské-kov 
ID: 728 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 750,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Hmatové quartz hodinky. Jsou v pánském provedení s průměrem ciferníku 

včetně, pláště hodinek 4cm a v dámském provedení s průměrem 3cm. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodinky hmatové silikon 
ID: 678 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 1900,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 76 Euro. 

Velké, kulaté, dobře hmatné hodinky. S odolným ciferníkem z matné oceli. 

Řemínek je z flexibilní, dobře se čistící, silikonové pryže. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hodinky hmatové zlaté hranaté-unisex 
ID: 679 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 2400,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 96 Euro. 

Elegantní zlaté hodinky obdélníkového tvaru. Jsou dobře hmatné a svojí 

velikostí se hodí pro muže i ženy. Řemínek je v černé barvě se zlatou 

sponkou. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodinky kapesní hmatové 9044.112 
ID: 560 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 3900,- Kč 

Úhrada SOC: 50% 

 

Popis pomůcky: 

Kapesní hmatové hodinky. Jsou vhodné jako pánské i dámské. Model 

9044.112.Pouzdro pozlacené. Pouze na objednávku. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hodinky mluvící německy - kov 
ID: 595 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 750,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 30 EUR. 

Hodinky mají velké číslice 13 mm. Jejich předností je pevný kovový obal. Je 

možné využít nastavení 4 alarmů, mluvících stopek, hlášení času každou 

hodinu a samozřejmě hlášení aktuálního času a data. 

Jejich obsahem je stoletý kalendář. 

 

Manuál k uvedené pomůcce včetně zvukových ukázek si můžete stáhnout na 

našich webových stránkách www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení nebo 

na stránkách Eye-t.cz www.eye-t.cz v sekci Zpřístupňování - Ke stažení 
pod názvem Chronovox Eleganz. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodinky mluvící německy UT 6694- 
ID: 34 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 520,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 18,- Euro 

http://www.tyflopomucky.cz/
http://www.tyflopomucky.cz/download/download.php?prodejna=ol
http://www.eye-t.cz/
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php


 

Manuál k uvedené pomůcce včetně zvukových ukázek si můžete stáhnout na 

našich webových stránkách www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení nebo 

na stránkách Eye-t.cz www.eye-t.cz v sekci Zpřístupňování - Ke stažení 
pod názvem UT6694. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodinky mluvící německy-sportovní 
ID: 594 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 520,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 20EUR. 

Hodinky mají velké číslice 13 mm. Je možné výužít 4 alarmů, mluvících 

stopek, hlášení času každou hodinu a samozřejmě hlášení času a data. Jejich 

obsahem je 100 letý kalendář. 

 

Manuál k uvedené pomůcce včetně zvukových ukázek si můžete stáhnout na 

našich webových stránkách www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení nebo 

na stránkách Eye-t.cz www.eye-t.cz v sekci Zpřístupňování - Ke stažení 
pod názvem Chronovox Klassik. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

http://www.tyflopomucky.cz/
http://www.tyflopomucky.cz/download/download.php?prodejna=ol
http://www.eye-t.cz/
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php
http://www.tyflopomucky.cz/
http://www.tyflopomucky.cz/download/download.php?prodejna=ol
http://www.eye-t.cz/
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php


Hodinky náramkové hmatové dámské-ţlutý kov 
ID: 655 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 2100,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 84, Euro. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodinky náramkové hmatové pánské-ţlutý kov 
ID: 514 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 2100,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 84,- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hodinky náramkové hmatové Quartz dámské 
ID: 46 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 2100,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 84,- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodinky náramkové hmatové Quartz pánské 
ID: 45 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 2100,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena84,- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hodinky pánské hmatové 9042.142 
ID: 553 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 5200,- Kč 

Úhrada SOC: 50% 

 

Popis pomůcky: 

Pánské hmatové hodinky. Model 9042.142. Pouzdro zlacené, pásek ušlechtilá 

ocel. Pouze na objednávku. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodinky pánské hmatové 9042.172 
ID: 554 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 4600,- Kč 

Úhrada SOC: 50% 

 

Popis pomůcky: 

Pánské hmatové hodinky. Model 9042.172. Pouzdro zlacené, pásek kožený. 

Pouze na objednávku. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hodinky pánské hmatové 9042.472 
ID: 552 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 4200,- Kč 

Úhrada SOC: 50% 

 

Popis pomůcky: 

Pánské hmatové hodinky. Model 9042. 472. Pouzdro chromované, pásek kožený. 

Pouze na objednávku. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodinky pánské hmatové 9047.142 
ID: 549 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 6000,- Kč 

Úhrada SOC: 50% 

 

Popis pomůcky: 

Pánské hmatové hodinky. Model 9047. 142. Pouzdro je zlacené, pásek 

ušlešchtilá ocel. Pouze na objednávku. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hodinky pánské hmatové 9047.172 
ID: 550 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 5200,- Kč 

Úhrada SOC: 50% 

 

Popis pomůcky: 

Pánské hmatové hodinky. Model 9047.172. Pouzdro je zlacené, pásek kožený. 

Pouze na objednávku. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodinky pánské hmatové 9047.272 
ID: 548 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 5000,- Kč 

Úhrada SOC: 50% 

 

Popis pomůcky: 

Pánské hmatové hodinky. Model 9047.272. Pouzdro je dvoubarevné, pásek 

kožený. Pouze na objednávku. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hodinky pro slabozraké Jumbo 
ID: 623 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 1550,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Hodinky mají velký ciferník o průměru 40 mm. I přes to nepůsobí robustně, 

jsou velmi ploché. Jejich váha je poze 29g. Jsou vhodné pro muže i ženy. 

Jedná se o švýcarské hodinky, které jsou na baterii. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodinky pro slabozraké stříbrné-dámské 
ID: 80 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 900,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Elegantní dámské hodinky pro slabozraké. Kontrastní provedení ciferníku, 

jehož průměr je 30 mm. Napájeny jsou baterií. 

Změnit údaje pomůcky
 

 



 

Hodinky pro slabozraké zlaté-dámské 
ID: 620 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 950,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Elegantní dámské hodinky pro slabozraké. Kontrastní provedení ciferníku. 

Průměr hodinek je 30 mm. Napájeny jsou baterií. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

hodinky pro slabozraké-zlaté-pánské 
ID: 600 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 950,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Kontrastní bílé číslice na černém podkladu. Průměr ciferníku je 4 cm, 

číslice mají výšku 5 mm. Hodinky jsou na baterku. 



Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodinky pro slabozrké stříbrné-pánské-nejsou skladem 
ID: 632 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 900,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Elegantní pánské hodinky pro slabozraké. Kontrastní ciferník má průměr 40 

mm. 

Hodinky jsou napájeny baterií. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodinky-anglicky mluvící přívěšek 
ID: 712 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 250,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Malé jednoduché hodinky, které se dají použít, jak přívěšek na klíče. 

Součástí je i budík. 

Hodinky jsou napájeny dvěma bateriemi LR44. 

Změnit údaje pomůcky
 



 

 

Hodinky-německy mluvící přívěšek 
ID: 589 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 250,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Malé jednoduché hodinky, které se dají použít, jak přívěšek na klíče. 

Součástí je i budík. 

Hodinky jsou napájeny dvěma bateriemi LR44. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodiny šachové mechanické 
ID: 635 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 2800,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 112EUR. 

Klasické hmatové mechanické šachové hodiny. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hodiny česky mluvící-přívěšek 
ID: 598 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 2500,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Velikost 115x30x15mm, hmotnost 65g včetně dvou alkalických baterií 1,5 V 

AAA Micro. Hlasový výstup je ve velmi kvalitním českém jazyce. Ovládání je 

velmi jednoduché prostřednictvím tří tlačítek. Pomůcka má dvacet funkcí, 

např. aktuální čas, datum, den, stopky, minutník jubiela, kukací 

hodiny,lunární kalendář, automatická změna času. atd. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hodiny řízené rádiem s digitálním displejem 
ID: 695 

Typ pomůcky: přístroje pro časomíru 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 790,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Hodiny lze připevnit na zeď, nebo postavit. Na horním řádku displeje se 

zobrazuje čas a číslice mají velikost 5,5cm. Ve spodním řádku se zobrazuje 

teplota, datum/čas buzení a den, velikost informací je 1,5 cm. Datum a čas 

jsou nastaveny automaticky z vysílače. Budík má funkci ještě chvilku po 

dobu 8 minut. 

Teploměr zobrazuje teplotu v místnosti. Hodiny lze nastavit pouze na SEČ. 

Velikost hodin je 22x23cm. 

 

Svými vlastnostmi jsou v hodné pro ty, kteří mají zbytky zraku. Hodiny 

nemluví. 

Hodiny jsou napájeny dvěma bateriemi AA. 

 

Manuál k uvedené pomůcce si můžete stáhnout na našich webových stránkách 

www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení nebo na stránkách Eye-t.cz 

www.eye-t.cz v sekci Zpřístupňování - Ke stažení pod názvem Radiově 
řízené hodiny Jumbo. 

http://www.tyflopomucky.cz/
http://www.tyflopomucky.cz/download/download.php?prodejna=ol
http://www.eye-t.cz/
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php


Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra šachy 
ID: 137 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 920,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 39- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra šachy 
ID: 709 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 750,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Šachovnice má rozměr 31x31cm. Figurky jsou dřevěné a lehce rozeznatelné. 

Šachovnice je reliefní. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hra šachy-cestovní 
ID: 567 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 510,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Herní pole je plastové, po složení slouží jako úložný prostor pro šachové 

figurky. Kameny jsou dřevěné. Rozměr šachovnice ve složeném stavu je 

13x22x3 cm. 

Cena 17 EUR. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra beruška 
ID: 521 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Katalogové číslo: 267 

Cena: 145,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

5EUR 

Hra rozvíjí hmat, cílem je usadit kovové kuličky do otvorů. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hra Boj na mostě 
ID: 158 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 225,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 9,- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra Člověče, nezlob se 
ID: 136 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 700,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 28,- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra Člověče, nezlob se 
ID: 524 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Katalogové číslo: 270 

Cena: 680,- Kč 

 



Popis pomůcky: 

25EUR 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra Člověče nezlob se-cestovní 
ID: 576 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 510,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 17 EUR. Ve složené stavu má hra rozměr 13x20 cm. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra Domino 
ID: 138 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 430,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena18,- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hra domino dřevěné velké 
ID: 148 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 450,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 17,- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra domino s vodící podloţkou 
ID: 520 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Katalogové číslo: 268 

Cena: 290,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

10 EUR 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra Domino v plastovém obalu 
ID: 692 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 310,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Hra obsahuje 28 velmi dobře hmatných kamenů, které jsou uloženy v plastové 

krabici. Velikost kosteh je 4,9 cm x 2,6 cm. 



Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra golf 
ID: 522 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Katalogové číslo: 269 

Cena: 145,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

6 EUR 

Hra rozvíjí hmat, je náročnější variantou hry beruška. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra Hmatolam 
ID: 571 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 95,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cílem je vyhledat dvojici stejných obrázků, kterě jsou i materiálově 

odlišné. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hra hmatová 
ID: 527 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Katalogové číslo: 151 

Cena: 400,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 17 Eur. V deseti dřevěných válečcích je deset různých druhů 

materiálů,stejně jako v dřevěné podložce. Dítě musí hmatem jednotlivé 

materiály rozpoznat a přiřadit dřevěné válečky do odpovídajících otvorů. 

Rozvíjí hmatové vnímání. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra hmatová puzzle 
ID: 170 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 152,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 5,5 Eur. Dřevěná masivní destička s devíti otvory různých tvarů. Do 

přiložených otvorů musí dítě vkládat odpovídající tvary. Balení obsahuje 19 

kostek různých tvarů a barev. Rozměr 17 x 17 cm 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hra hmatová QARDO 
ID: 663 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 190,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Hra Qardo obsahuje 64 hracích čtvercových žetonů s různými tvarovými 

vyseknutými symboly. Od každého symbolu je osm žetonů. Každý žeton má jeden 

roh sešikmený, a tento by při hraní měl být v pravém horním rohu. Počet 

hráčů může být 2 až 8. Každý z hráčů se při hraní snaží získat souhlasné 

symboly, a to v počtu 2 nebo 4 nebo nejvíce možných 8. Nejvyšší počet osmi 

sebraných žetonů nazýváme QARDO. Při hře je také důležité, aby rozdávající 

hráč, možno jej nazývat „rychtář" dohlížel na hladký průběh hry a také na 

konci zkontroloval správnost součtu bodů.  

 

Manuál k uvedené pomůcce včetně zvukových ukázek si můžete stáhnout na 

našich webových stránkách www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení pod 
názvem QARDO. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra Logik 
ID: 648 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 779,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 33EUR. 

Společenská hra určená pro dva hráče. Procvičuje především logické myšlení 

a představivost. Základním principem hry je logicky odvodit protihráčem 

http://www.tyflopomucky.cz/
http://www.tyflopomucky.cz/download/download.php?prodejna=ol


postavenou řadu šesti kolíčků na základě sdělovaných informací. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra Mlýn 
ID: 135 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 310,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 10,2 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra Obrázkové kachlíky 
ID: 617 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 870,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 37 EUR. Komplet obsahuje 18 poměrně jednoduchých a hmatově dobře 

poznatelných obrázků. Obrázky se dají používat nadělené, ale i ve variantě 

rozložené. Je to hra se spoustou variat. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hra obrázky půlené 
ID: 681 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 85,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 3,5 Euro. 

Hra je složena z deseti dvojic obrázků. Smyslem je zkompletovat ze dvou 

půlek daný tvar. Hra rozvíjí představivost a jemnou motoriku rukou. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra Ovčinec 
ID: 134 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 340,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 13,7 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra pexeso hmatové 
ID: 682 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 85,- Kč 

 



Popis pomůcky: 

Cena 3,5Eura. 

Hra je určena pro dva hráče. Skládá se z dvaceti kartiček 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra Piškvorky 
ID: 585 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 669,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Stolní společenská hra pro dva hráče. Velikost hracího pole je 270x270 mm. 

Hra je vyrobena ze dřeva. Je umístěna v pevné krabici. Dřevěné kolíčky jsou 

roztříděny ve dvou textilních váčcích. 

Cena: 28 EUR 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra Pyramida-plast 
ID: 500 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 365,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 15,- Euro 

 

Stolní hra pro jednoho až čtyři hráče. Součástí jsou 2 hrací kostky. 

Změnit údaje pomůcky
 



 

 

Hra Solitér 
ID: 559 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 220,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Solitér je poměrně stará hra/hlavolam. Na trh se poprvé dostala v roce 

1803. 

Cílem hry je odstranit ze čtvercové hrací desky všechny kameny kromě 

jediného. 

Hra má řadu obměn. 

Nabízené provedení má rozměr 10 x 10 cm a kolíčky se zasunují, nehrozí 

jejich ztráta. Je vhodná i na zkrácení času při cestování. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra sudoku 
ID: 629 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 450,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Hra sudoku má rozměr pole 16x16 cm. Kameny jsou v bodovém písmu. Cena 18,- 

Eur 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hra Tablut 
ID: 647 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 740,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 30EUR. 

Společenská hra pro dva hráče procvičující orientaci v prostoru, pozornost 

a logické a stradegické myšlení. Jedná se o náročnější hru pro věkovou 

kategorii nad 10 roků. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra Trojky 
ID: 72 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 280,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena11,5 EUR. Do každé kostky jsou vyvrtány tři otvory. Kostky se vyjmou z 

podstavce a úkolem je kostky opětovně správně usadit. Pomůcka je vhodná na 

procvičování orientace v ploše a na procvičování jemné motoriky. Je 

vyrobena z bukového dřeva . Její rozměr je 30x12 cm. Deset kostek má rozměr 

4,5x4,5 cm. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hra Zvukové pexeso 
ID: 93 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 950,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 38,-Euro. 

Hra je určena pro jednu nebo více osob. Vždy dvě kostky stejně znějí a 

úkolem je tyto dvojice najít. Rozměr hry je 17,5 x 21 cm. Počet kostek je 

dvacet. Hra je určena k rozvoji sluchového vnímání. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hra 15 
ID: 198 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 150,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 5Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hrnek keramický buclák s dekorem 
ID: 77 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 110,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 5- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hrnek keramický střední s obrázkem 
ID: 39 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 120,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

5 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hrnek keramický 3dcl rovný s obrázkem 
ID: 606 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 130,- Kč 

 



Popis pomůcky: 

Cena 5,5-Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl bílá opěrná dvoudílná - francouzská 
ID: 569 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 484,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95561 

Úhrada zdravotní pojišťovny: 100% 

 

Popis pomůcky: 

Při objednávce této hole je nutné uvést, že se jedná o hůl francouzskou! 

Cena21EUR 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl bílá opěrná komb, 5-dílná 
ID: 529 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 699,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95562 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno 
 

Popis pomůcky: 

31 EUR 

Poslední díl hole je teleskopický. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hůl bílá opěrná neskládací 
ID: 48 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 399,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95559 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazena 

 

Popis pomůcky: 

Cena 18 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl bílá opěrná skládací 4-dílná 
ID: 47 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 622,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95560 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno 

 

Popis pomůcky: 

Cena 27 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl bílá opěrná teleskop. 2-dílná 
ID: 531 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 484,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95561 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno 
 

Popis pomůcky: 



21 EUR 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl bílá orientační komb. 
ID: 532 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 798,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95554 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno  

Popis pomůcky: 

35 EUR 

Poslední díl hole je teleskopický. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl bílá orientační neskládací 
ID: 530 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 573,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95550 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno 

 

Popis pomůcky: 

25EUR 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl bílá orientační neskládací, kompozit 
ID: 566 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 
 



Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 697,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95571 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno 

Popis pomůcky: 

Cena 30 EUR. Hůl je vyrobena z lehkého kompozitního materiálu. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl bílá orientační skládací 5-dílná 
ID: 50 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 767,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95551 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazena 

 

Popis pomůcky: 

Cena34 Euro 

V naši nabídce je i tento typ hole, do které je v horní části vsazen 

blikající díl. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl bílá orientační teleskopická 2dílná 
ID: 506 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 758,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95552 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazena 

 

Popis pomůcky: 

Cena 33 Euro 



Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl bílá orientační teleskopická-3dílná 
ID: 505 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 798,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95553 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazena 

 

Popis pomůcky: 

Cena 35Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl bílá orientační 5 dílná kompozit 
ID: 641 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 896,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95572 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno 
 

Popis pomůcky: 

Cena pomůcky 39 EUR. Hůl je vyrobena z lehkého kompozitního materiálu, 

který umožňuje i její výhodnější konstrukční řešení. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hůl bílá signalizační neskládací 
ID: 533 

Typ pomůcky: signalizační orientační a 

komunikační pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 464,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95555 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno 

 

Popis pomůcky: 

20EUR 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl bílá signalizační skládací 7-dílná 
ID: 535 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 758,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95557 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno 
 

Popis pomůcky: 

33 EUR 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl bílá signalizační skl.4-dílná 
ID: 534 

Typ pomůcky: signalizační orientační a 

komunikační pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 678,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95556 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno 

 



Popis pomůcky: 

30 EUR 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl bílá signalizační teleskop.2-dílná 
ID: 536 

Typ pomůcky: signalizační orientační a 

komunikační pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 678,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95558 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno 
 

Popis pomůcky: 

30EUR 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl bílá signalizační 7 dílná teleskop.kompozit 
ID: 639 

Typ pomůcky: signalizační orientační a 

komunikační pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 788,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95573 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno  

Popis pomůcky: 

Cena pomůcky 350EUR. Hůl je vyrobena z lehkého kompozitního materiálu. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hůl červenobílá opěrná neskládací 
ID: 537 

Typ pomůcky: signalizační orientační a 

komunikační pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 399,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95559 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno 
 

Popis pomůcky: 

18EUR 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl červenobílá opěrná skládací 4-dílná 
ID: 538 

Typ pomůcky: signalizační orientační a 

komunikační pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 622,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95560 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno 

 

Popis pomůcky: 

20 EUR 

Hůl je určena pro hluchoslepé, červeno bílé provedení.  

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl červenobílá orientační nesjl.kompozit 
ID: 640 

Typ pomůcky: signalizační orientační a 

komunikační pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 697,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95571 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno 

 



Popis pomůcky: 

Cena 30 EUR. Hůl je určena pro hluchoslepé a je vyrobena z kompozitu. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl červenobílá orientační neskládací 
ID: 507 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 573,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95550 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazena 

 

Popis pomůcky: 

Cena 25Euro 

Hůl je určena pro hluchoslepé. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl červenobílá orientační skládací 5-dílná 
ID: 580 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 767,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95551 

Úhrada zdravotní pojišťovny: 100% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 34 EUR 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hůl červenobílá orientační 5 dílná kompozit 
ID: 642 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 896,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95572 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno 

 

Popis pomůcky: 

Cena pomůcky je 39 Eur. Hůl je vyrobena z kompozitního lehkého materiálu. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl červenobílá signalizační neskládací 
ID: 540 

Typ pomůcky: signalizační orientační a 

komunikační pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 464,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95555 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno 
 

Popis pomůcky: 

20EUR. 

Hůl je určřena pro hluchoslepé, červenobílé provedení.  

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Hůl červenobílá signalizační skládací 4-dílná 
ID: 541 

Typ pomůcky: signalizační orientační a 

komunikační pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 678,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95556 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno 

 

Popis pomůcky: 

29 EUR. 

Hůl je určena pro hluchoslepé, červenobílé provedení.  

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Hůl červenobílá signalizační skládací 7dílná 
ID: 542 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a komunikace 

Cena: 758,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95557 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno 
 

Popis pomůcky: 

33 EUR. 

Hůl je určena pro hluchoslepé, červenobílé provedení.  

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Indikátor hladiny a světla /Spektra/ 
ID: 197 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 1165,50,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95521 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno-RL 

 

Popis pomůcky: 

Cena 38.- Euro 

Pomůcku musí schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Indikátor hladiny červený vibrační 
ID: 696 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 230,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Indikátor detekuje vibrací úroveň kapaliny ve dvou úrovních-přerušovaná 

vibrace oznamuje, že nádoba je téměř plná, nepřerušovaná vibrace-stop 

nalévání. 

Dodává se s jednou baterií typu CR2032 lithium. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Indikátor hladiny s vibrací 
ID: 615 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 490,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Indikátor hladiny mimo zvukovou signalizaci na skleničce vibruje. Je tedy 

vhodný i pro ty, ktří hůře slyší. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Indikátor hladiny s vibrací, zvukem a magnetem 
ID: 698 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 290,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Indikátor detekuje dvě úrovně kapaliny, občasné pípnutí a vibrace detekuje 

téměř plnou nádobu rychlejší pípnutí a nepřetržitá vibrace značí stop 

nalévání. Indikátor má integrované dva malé magnety, tím umožňuje jeho 

umístění na snadno přístupném místě. 

Indikátor je vybaven baterií CR2032. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Ţínka masáţní - nenískladem 
ID: 83 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 60,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 2,5 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Jeţek relaxační průměr 6cm 
ID: 165 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 54,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1,8 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Jeţek relaxační průměr 7cm 
ID: 166 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 58,- Kč 

 



Popis pomůcky: 

Cena 2,- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Jeţek relaxační průměr 8cm 
ID: 167 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 65,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 2,2 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Jehly patentní 
ID: 66 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 3,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 0,1 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Jehly pro nevidomé-sada 
ID: 561 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 22,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Sada obsahuje 6 kusů jehel ve třech velikostech. Nit se navléká protlačením 

horní části ouška. 

Cena 1,-EUR 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Kalkulátor česky mluvící Doublecheck 
ID: 646 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 3400,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Jedná se o kapesní kalkulačku s integrovaným hlasovým výstupem. Umožňuje 

základní aritmetické operace a pokročilé aritmetické operace jako je 

výpočet procent výpočty druhé odmocniny a mocnin, výpočty s konstantou Pí. 

Umožňuje i převádění měn, výpočty úroků. V kalkulačce je integrovaná funkce 

datum, hodiny a budík. Nastavitelná je hlasitost v 6 stupních. Napájí se 

dvěma tužkovými bateriemi, lze ji napájet i ze sítě. Umožňuje připojení 

sluchátek. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Kalkulátor s českým hlasovým výstupem 
ID: 173 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 500,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Kalkulačka je vhodná především pro seniory na běžné počítání v domácnosti. 

Její rozměry jsou 10,5x6x2,5 cm. Napájena je 9 V baterií. Součástí je 

adaptér. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Kalkulátor vědecký - Platon 
ID: 650 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 12000,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Platon je vědecká kalkulačka s integrovaným kvalitním hlasovým výstupem v 

českém jazyce. Nabízí všechny základní operace včetně logaritmů a 

hyperbolických funkcí. Je vybaven statistickou funkcí na stanovení 

průměrných hodnot a standardní odchylky.. Lze jej přepnout pro práci s 

fyzikálními jednotkami atd. 

Hodnoty jsou zobrazeny na desetimístném displeji. Má šest stupňů hlasitosi. 

Lze připojit i sluchátka pro tichý provoz. 

Je dodáván v koženém obalu. Napájen je dvěma bateriemi AAA. 

Změnit údaje pomůcky
 



 

 

Karty Canasta hmatově označené, se stojánkem 
ID: 199 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 240,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 10,- Euro 

 

108 listů reliéfně značených karet. Lze s nimi hrát kanastu, žolíka, 

mariáš. Pro snadnější hru je součástí stojánek na karty. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Karty hrací Jumbo-Canasta 
ID: 699 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 235,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Znaky jsou 4 cm vysoké ve výrazné černé a červené barvě. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Karty Mariáš hmatově označené 
ID: 574 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 65,- Kč 

 



Popis pomůcky: 

Cena 2,5 EUR 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Klapky na oči textilní 
ID: 60 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro výuku a propagaci 

Cena: 50,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1,5 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Kniha hmatová Domácí zvířata 
ID: 649 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 590,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 26 EUR. 

9 kartonů formátu A 4 s reliefním vyobrazením domácích zvířat. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Kniha hmatová Dopravní prostředky-není skladem 
ID: 588 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 590,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Na jednotlivých karonech jsou vyobrazeny různé dopravní prostředky. Obrázky 

jsou velmi dobře rozlišitelné hmatem. Cena hry: 26 Eur 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Kniha hmatová Pohádka 
ID: 613 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 590,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena pomůcky je 26Euro. 

Témata pohádek jsou podle aktuální nbídky, jsou zhotoveny na samostatných 

listech a velmi dobře hmatné. Dodáváme je v papírovém kufříku. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Kniha hmatová Zvířata v ZOO-není skladem 
ID: 626 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 590,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 26 EUR. 

9 kartonů formátu A4 s reliefním vyobrazením zvířat. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Kniha prostorová Kudrnka 
ID: 196 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 450,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Názorně vysvětluje, jak se zpracovává ovčí vlna a další výrobky z ní. Vše 

je vyrobeno z ovčí vlny, která je velmi příjemná na omak. Cena 

20 EUR 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Kompas digitální mluvící anglicky-německy 
ID: 717 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a komunikace 

Cena: 2300,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Malý oválný přístroj , který pracuje na principu magnetorezistivní 

technologie. Lze přepínat do německého a anglického jazyka. 

Je napájený dvěma bateriemi 12V, typu A23, V23GA, MIN 21 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Koncovka k orientační holi keramická- pevná-rotační 
ID: 127 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a komunikace 

Cena: 247,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95574 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno  

Popis pomůcky: 

Koncovka s velkou životností. Cena 12,- Eur 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Koncovka protiskluzová na opěrnou hůl 
ID: 555 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a komunikace 

Cena: 120,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Protiskluzový nástavec slouží jako doplněk k opěrné a francouzské holi při 

jejich použití na kluzkém terénu-sníh, ledovka. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Koncovka rotační malá 
ID: 510 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a komunikace 

Cena: 196,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95570 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazena 
 

Popis pomůcky: 

Cena 9 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Koncovka rotační velká 
ID: 628 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a komunikace 

Cena: 196,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95570 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazeno 

 

Popis pomůcky: 



Cena 9,- Eur. Průměr koncovky je 40 mm. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Koncovka tuţková k signalizační holi 
ID: 92 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a komunikace 

Cena: 26,- Kč 
 

Popis pomůcky: 

Cena 1, Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Koncovky k holím 
ID: 56 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 16 až 37,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 0,5 - 1,2 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Konturenpasta 
ID: 18 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 130,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 4,5 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Kostka hrací hmatová 
ID: 195 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 44,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 2,- Euro 

 

Hrací kostka s výrazným hmatově rozlišitelným označením. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Kostka hrací-plast 
ID: 700 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 35,- Kč 

 

Popis pomůcky: 



Kostka je dobře hmatná, ale i dobře viditelná. Velikost 20x20x20mm. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Kruţítko 
ID: 42 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 310,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 13Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Lupa COIL 3,4x4,8 
ID: 684 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 80,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Příložná lupa 48 mm 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Lupa ECO polokoule, 4x, 80mm 
ID: 685 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 600,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Asférická lupa příložní. Je dobrou pomůckou pro zvětšení textu, ale i ke 

čtení map a velmi drobných tisků. Je vyrobena z tvrzeného plastu a má velmi 

malou hmotnost. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Lupa ECO RED, 10x, 35 mm 
ID: 634 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 200,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Lehká kapesní lupa 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Lupa ECO RED, 4x, 35 mm 
ID: 624 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 140,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Lehká kapesní lupa 



Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Lupa ECO RED, 6x, 35 mm 
ID: 618 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 160,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Praktická kapesní lupa 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Lupa ECO RED, 8x, 35 mm 
ID: 686 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 170,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Praktická kapesní lupa 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Lupa ECO s osvětlením 10x, 35mm 
ID: 688 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 450,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Vyrobeno s plastu. Zdroj na AA baterie 



Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Lupa ECO s osvětlením 12x, 35mm 
ID: 689 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 490,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Vyrobeno s plastu. Zdroj na AA baterie 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Lupa ECO s osvětlením 14x, 35mm 
ID: 690 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 530,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Vyrobeno s plastu. Zdroj na AA baterie 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Lupa ECO s osvětlením 8x, 35mm 
ID: 687 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 410,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Vyrobeno s plastu. Zdroj na AA baterie 



Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Lupa Looky TV plus,zvětšení 2x aţ 20x 
ID: 691 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 18800,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Druhá generace oblíbené lupy Looky TV. 

Čtecí režim: plně barevný režim s LED osvětlením. Bílá/černá-černá/bílá-

žlutá/modrá-žlutá/černá. Možnost vypnutí osvětlení, nastavení intenzity 

jasu. Rozměry d 113xš 75x v 38 mm. Váha 200 gr. 

Obrazovka: TFT průměr 3,5 palce 

Zvětšení: minimální 2x/ maximální 20x 

Napájení: baterie 2xAA/LR6, adaptér 5V DC 1,8 

Průměrná doba nabíjení je 5 hodin, kapacita baterie 2300 mAh. 

Držadlo je nastavitelné podle potřeby. 

 

Lupu musí doporučit regionální pracoviště Tyfloservisu. 

Dodáváme na objednávku! 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Majáček navigátor POM1 
ID: 722 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a komunikace 

Cena: 580,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Majáček POM1 usnadňuje nevidomým osobám orientaci ve volném prostoru Pomocí 

tohoto majáku lze dočasně akusticky označit orientační 

bod (vchod do domu, lavičku na zahradě) nebo nebezpečné místo (výkop, 

stavební pracoviště). Je vhodný pro výuku prostorové orientace. Majáček 

POM1 po zapnutí vydává opakovaně akustický signál. Druh signálu a opakovací 

periodu lze zvolit. Zařízení je napájeno z baterie 

9V, která vydrží přibližně na 40 dní nepřetržitého provozu. 

Maják nevyžaduje kromě výměny baterie žádnou údržbu. Pokud dojde k jeho 

namočení, otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a nechte maják v pokojové 

teplotě vyschnout. 

Technické údaje: 

Napájení: baterie 9V, 6F22 

Odběr: podle nastavení, asi 0,1-0,5 mA 

Rozměry: 27x68x110 mm 

Hmotnost: 90 g 

Krytí: IP54 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Majáček navigátor POM2 
ID: 723 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a komunikace 

Cena: 580,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Majáček POM2 usnadňuje nevidomým osobám orientaci ve volném prostoru. 

Pomocí tohoto majáčku lze dočasně akusticky označit orientační bod (vchod 

do domu, lavičku na zahradě) nebo nebezpečné místo (výkop, stavební 

pracoviště). Je vhodný pro výuku prostorové orientace. Majáček POM2 po 

zapnutí vydává opakovaně akustický signál. Druh signálu a opakovací periodu 

lze zvolit. Zařízení je napájeno ze dvou baterií AAA, která vydrží 

přibližně na 30 dní 

nepřetržitého provozu. 

Majáček nevyžaduje kromě výměny baterie žádnou údržbu. Pokud dojde k jeho 

namočení, otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a nechte maják v pokojové 

teplotě vyschnout. 

Technické údaje: 

Napájení: baterie 9V, 6F22 

Odběr: podle nastavení, asi 0,1-0,5 mA 

Rozměry: 27x68x110 mm 

Hmotnost: 90 g 

Krytí: IP54 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Mapa ČR - reliéfní 
ID: 697 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro výuku a propagaci 

Cena: 550,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Pro získání snadno přenosného formátu a jasné hmatové čitelnosti je mapa 



rozložena do tří vrstev. 

1. Zkratky názvů měst 

2. Zkratky názvů řek, území a nejvyšších hor 

3. Vlastní reliéfní mapa, na níž jsou nížiny a území do cca 400 m n.m 

znázorněna hladkou plochou, území cca 600 m n.m. plochou jemně zrnitou, 

hory a pohoří hrubě zrnitou plochou s pravidelným rastrem. Mapa obsahuje i 

symboly pro státní hranici, řeky, nejvyšší vrcholy jednotlivých pohoří, 

města a body označující názvy větších územních celků. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Měřič krevní glukosy- CALLA Dialog 
ID: 171 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 5000,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 0085410 

Úhrada zdravotní pojišťovny: 100% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 180,- Euro,Tenký moderní glukometr s pokročilou biosenzorickou 

technologií s českým hlasovým výstupem. Jeho výhodou je jednoduchá obsluha, 

nekoduje se. Zapíná se vložením testovasího proužku. Napájen je dvěma 

bateriemi AAA. Přes USB je propojitelný s počítačem. 

Má 300 paměťových míst. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Měřič krevního tlaku česky mluvící HGC zápěstní 
ID: 121 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 1190,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 48,- Euro 



 

Měří přesně krevní tlak s diagnostickou funkcí. Měřené hodnoty kategorizuje 

podle systému hodnocení WTO. Velmi kvalitní český hlas s nastavitelnou 

hlasitostí. Tlakoměr má 60 paměťových míst 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Měřič krevního tlaku česky mluvící MTC 
ID: 89 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 1500,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 62 Eur. 

Měří přesně krevní tlak s diagnostickou funkcí. Měřené hodnoty kategorizuje 

podle systému hodnocení WTO. Velmi kvalitní český hlas s nastavitelnou 

hlasitostí. Tlakoměr má 60 paměťových míst 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Měřič krevního tlaku mluvící polsky 
ID: 660 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 1900,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena pomůcky je 76 Euro. Tlakoměr zřetelně mluví. Má 12 pamětí pro měření. 

Jeho rozměry jsou 15x11x3-8 cm. Napájen je 4 tužkovými bateriemi. Lze jej 

použít i s adaptérem, ten není součástí dodávky. 



Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Měřič krevního tlaku s adaptérem 
ID: 593 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 5100,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

cena 185 Eur. Měřidlo má integrované hodinky, které ukazují datum a čas 

kdykoliv zařízení není v provozu, hodiny mají hlasový výstup. Tlakoměr má 3 

paměti, regulaci hlasitosti, funkci zvolení cílové hodnoty s hlášením 

odchylek. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Metr krejčovský 
ID: 33 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 49,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1,7 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Metr skládací 
ID: 100 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 80,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 3,5 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Míč elektronický 
ID: 32 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 3840,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena130EUR, 

Ozvučený míč je vybaven elektronickou rolničkou. Míč vydává zvuk nejen při 

pohybu, ale určitou dobu i po jeho zastavení. Při pohybu a zastavení jsou 

zvuky rozdílné. Uvnitř míče je umístěna elektronika s čidlem pohybu a 

miniaturním akumulátorem. S míčem je dodáván nabíječ opatřený smyčkou na 

vložení míče. Nabitý míč vydrží nepřetržitě pracovat několik hodin. Míč 

není určen pro fotbal dospělých a podobné razantní zacházení. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Míč nafukovací s rolničkou 
ID: 143 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 35,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1,5pr Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Míč se třemi rolničkami 
ID: 659 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 380,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 15,5 Euro. Míč má velmi silný zvuk. Má malý odsok, takže se podle 

zvuku velmi dobře hledá. Je lehký. Průměr míče je 15 cm. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Míč volejbalový ozvučený 
ID: 516 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 680,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 27,5,- Euro 

 

Míč je vyroben z umělé úsně v kontrastní reflexní barevnosti, je ozvučen 

třemi rolničkami. Míč lze dofukovat. Použitý materiál umožňuje používat míč 

i ve venkovním prostředí. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Míček a kostka ozvučené rolničkou 
ID: 644 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 60,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Míček a hrací kostka se prodávají pouze v sadě. Míček má průměr 10 cm, 

kostka má délku hrany 7 cm. 

Cena 2,5 Eur. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Mincovka na euromince 
ID: 662 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 135,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Praktická pryžová mincovka je určena na euromince. Lze ji použít i na 

českou měnu. Nevejde se do ní kovová padesátikoruna. Celkem do mincovky 

umístíme 133 Kč. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Mincovka plastová na euromince 
ID: 129 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro 

nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování 

informační bariéry 

Cena: 250,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena11,- Euro 

Zásobník je možné použít i na české mince. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Minilux kartáč 
ID: 658 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 30,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cene 1 EUR 

Samotný kartáč je usazen do plastových ložisek. Rotací sbírá nečistoty do 

plastového obalu. Je vhodný na čištění sedaček, oděvů, dobře sbírá drobky a 

zvířecí chlupy. Při čištění kartáč otevřeme a nečistoty vysypeme. Vlasy a 

chlupy z kartáče lehce vyjmeme. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Minivalcha na ruční praní 
ID: 85 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 20,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 0,7 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Minutník digitální 
ID: 616 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 250,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 12 Eur 

Lze nastavit hodiny a minuty. Orientace je podle pípání. Minutník je 

opatřen magnetkou a klipem. 

 

Manuál k uvedené pomůcce si můžete stáhnout na našich webových stránkách 

www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení nebo na stránkách Eye-t.cz 

www.eye-t.cz v sekci Zpřístupňování - Ke stažení pod názvem Kuchyňský 
digitální minutník. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Minutník mechanický 
ID: 701 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 570,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Minutník má velká černá čísla i hmatové označení. Lze nastavit na 1minutu 

až 1 hodinu. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

http://www.tyflopomucky.cz/
http://www.tyflopomucky.cz/download/download.php?prodejna=ol
http://www.eye-t.cz/
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php


Navigační jednotka pro nevidomé Enfora 
ID: 631 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 13950,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 
 

Popis pomůcky: 

Služba GPS umožňuje jednoduché napojení prostřednictvím bezplatné linky na 

Navigační centrum SONS. Jednotka je vybavena SIM kartou Vodafone, má tedy 

přidělené telefonní číslo operátora. Z jednotky se dá volat na 3 čísla, na 

jednotku Vám může zavolat kdokoliv, pokud ho o čísle budete informovat. Při 

nákupu jednotky Vám bude sděleno heslo, kterým se se přihlašujete na NC 

SONS. Pokud toto heslo sdělíte někomu z blízkých, tak mu umožníte Vaše 

sledování na počítači přes portál Nowire GPS a pomoci se Vám může dostat i 

od této osoby. 

Jednotka má rozměr 10x6 cm. Je vybavena adaptérem na nabíjení baterie a 

klipsnou na připnutí. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Navigační jednotka pro nevidomé VTU009 
ID: 643 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 13923,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Služba GPS umožňuje jednoduché napojení na Navigační centrum SONS 

prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu. 

Jenotka má rozměr 3x9x6,5 cm. Součástí je adaptér na nabíjení baterie. 

Všechny funkce mají akustickou odezvu. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Navlékač jehel malý 
ID: 601 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 25,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1 Eur. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Navlékač jehel stolní 
ID: 702 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 80,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Lze použít pro malé i velké jehly. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Nesmeky CITY track 
ID: 88 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 295,- Kč 

 



Popis pomůcky: 

Cena 12,3 Eur. Protiskluzové návleky na obuv. Jsou vyrobeny z elastického 

materiálu. Součástí balení je i nepromokavý sáček. 

Dodáváme je ve dvou velikostech-M-36-41, L- 39-47 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Nesmeky dlouhé 
ID: 599 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 260,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena10,2- EUR. Jsou vhodné do kopcovitého terénu. Ocelové hroty jsou 

umístěny jak pod špicí, tak i pod patou obuvi. Vyrábějí se ve dvou 

velikostech-orientačně pro obuv vel.3-6 a 7-11. Přes obuv se připojují 

popruhem. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Nesmeky krátké 
ID: 110 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 130,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 5Euro. Jsou určeny především pro chůzi na zledovatělých veřejných 

komunikacích a jsou použitelné na všechny druhy obuvi. Jejich použití je 

velmi jednoduché- gumovou pruženkou se nasadí na přední část obuvi. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Obal na hůl- koţený 
ID: 568 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 210-350,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

V nabídce jsou 4 typy obalů. Všechny typy lze navléknout na pásek od 

kalhot. 

Obal na 7 dílnou hůl-otevřený 210 Kč 

Obal na 5 dílnou hůl-otevřený 270 Kč 

Obal na 7 dílnou hůl-uzavřený 300 Kč 

Obal na 5 dílnou hůl-uzavřený 350 Kč 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Obal na hůl-textilní 
ID: 590 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 25,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Náhradní obal na běžně používané bílé hole. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Obal na zasílání kazet a DVD 
ID: 501 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 80,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 3 Eura. Obal má rozměr 24x20 cm. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Obal na zasílání kazet 17x13cm 
ID: 14 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 55,- Kč 

 



Popis pomůcky: 

Cena 2,2 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Obal na zasílání kazet 17x17cm 
ID: 13 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 65,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 2,7- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Oddělovač ţloutku 
ID: 81 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 25,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 0,6 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Odměrka hmatová 
ID: 683 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 75,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 3 Eura. 

Odměrka má vnitřní hmatné výstupy. Dělení je po 100 ml, pokud máte odměrku 

nastavenou úchytkou k tělu, tak na pravé straně jsou lichá čísla, na levé 

straně je stupnice se sudými mírami. Celkový obsah je 1 litr. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Odměrka s anglickým hlasovým výstupem 
ID: 703 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 1900,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Objem obsahu odměrky lze uvádět v mll nebo v litrech. Obsah lze vytarovat a 

přidávat další tekutinu. Odměrka má nastavitelnou hlasitost. Napájena je 9V 

baterií. 

Džbán je odnímatelný pro snadné umytí. Pojme až 2l tekutin. 

 

Manuál k uvedené pomůcce včetně zvukových ukázek si můžete stáhnout na 

našich webových stránkách www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení nebo 

na stránkách Eye-t.cz www.eye-t.cz v sekci Zpřístupňování - Ke stažení 
pod názvem Cobolt Speechmaster. 

Změnit údaje pomůcky
 

http://www.tyflopomucky.cz/
http://www.tyflopomucky.cz/download/download.php?prodejna=ol
http://www.eye-t.cz/
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php
http://www.eye-t.cz/zpristupnovani/ke_stazeni.php


 

 

Omalovánky reliefní 
ID: 188 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro zábavu a poučení 

Cena: 80,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 3,-Euro 

 

Hmatem rozpoznatelné obrázky. Čtyři samostatné sešity s náměty ptáci, věci 

kolem nás, mořský svět a v zahrádce. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Orientační maják PM 01-na objednávku 
ID: 193 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 6500,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 
 

Popis pomůcky: 

Cena 260 EUR. 

Radiový orientační maják se umísťuje především na budovy. Připojuje se na 

napájecí napětí 220 V. Je určen k ovladání VPN 01 a VPN 03. Dosah na volném 

prostoru je minimálně 30m. Pracovní teploty jsou -20°C až+60°C. Maják má 

rozměry 140x80x85 mm. váha je cca 500 g. 

Rádiový maják přijme povel od vysílače nevidomého, odpoví na něj dvojitým 

písknutím. Tímto způsobem navádí nevidomého správným směrem. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Ovladač dálkový VPN01 
ID: 53 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 2500,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 100 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Ovladač dálkový VPN03 zasazený v holi 
ID: 54 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 3200,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 128 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Označovač reliéfní 
ID: 187 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 2,- Kč 

 



Popis pomůcky: 

Cena 0,1 Euro 

 

Transparentní čočka o průměru 709mm a výšce 2,2 mm. Samolepící. Dá se 

použít k označení např.klávesnice počítače, mobilního telefonu, pračky atd. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Papír slepecký formát A4 (250ks) 
ID: 23 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 175,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 7,5Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Papír slepecký formát B4 (250ks) 
ID: 24 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 185,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 7,5-Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Párovač ponoţek 
ID: 87 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 14,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 0,5 Eur 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Pásmo svinovací mluvící 
ID: 572 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 3500,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Pásmo má český hlasový výstup. Jeho délka je 5m. Velikost 95x75x33mm. 

Hmotnost 238g včetně baterky. Přesnost 1mm. Přístroj disponuje pamětí až do 

60.000 metrů. 

Je napájen alkalickou baterkou 1,5V.  

Je vybaven samonavíjecím zařízením. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Peněţenka dámská-koţenka 
ID: 43 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 325,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 14 EUR. Peněženka má 6 přihrádek na drobné , tři oddíly na papírové 

peníze a jeden oddíl uavíratelný zipem, např. na doklady. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Peněţenka mincovka - koţenka 
ID: 179 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 300,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 13 EUR. Peněženka má 6 přihrádek na drobné mince a 1 oddíl na složené 

papírové peníze. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Peněţenka pánská-koţenka 
ID: 525 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Katalogové číslo: 251 

Cena: 480,- Kč 

 

Popis pomůcky: 



Cena 20 EUR, Peněženka má 6 přihrádek na drobné mince a 3 oddíly na 

bankovky. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Pichtův psací stroj pro nevidomé - minipicht 
ID: 184 

Typ pomůcky: speciální psací stroje a klávesnice 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 14100,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 564 EUR. Minipicht je "kapesní psací stroj", má 6 bodovou mechanickou 

braillskou klávesnici. Počet znaků v řádku je 20. Je konstruovaný na běžný 

kancelářský papír 80g/m2, formát A5 nebo A 6. Váží 350g a jeho rozměry jsou 

20,5x11x5,5 cm. 

Výrobcem je Quantum Technology, Austrálie. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Pichtův psací stroj Standard 1 
ID: 1 

Typ pomůcky: speciální psací stroje a klávesnice 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 10900,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 436,- Euro 

 

Mechanický 6-bodový psací stroj pro nevidomé, 34 znaků na řádku, 

nastavitelné okraje, zvonek 5 znaků před koncem řádky, integrovaný držák 

dymopásky, precizní posuv papíru umožňuje přesné opakované zasunutí listu 

při korekcích. 

Dodává se v oboručním,pravoručním i levoručním provedení. 



Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Pichtův psací stroj Standard 2 
ID: 2 

Typ pomůcky: speciální psací stroje a klávesnice 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 12100,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 484,- Euro 

 

Mechanický 6-bodový psací stroj pro nevidomé, 40 znaků na řádku, 

nastavitelné okraje, zvonek 5 znaků před koncem řádky, integrovaný držák 

dymopásky, precizní posuv papíru umožňuje přesné opakované zasunutí listu 

při korekcích. 

Dodává se v oboručním,pravoručním i levoručním provedení. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Pichtův psací stroj Tatrapoint adaptive 1 
ID: 180 

Typ pomůcky: speciální psací stroje a klávesnice 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 12200,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 488,- Euro 

 

Mechanický 6-bodový psací stroj pro nevidomé, 34 znaků na řádku, 

nastavitelné okraje, zvonek 5 znaků před koncem řádky, integrovaný držák 

dymopásky, precizní posuv papíru umožňuje přesné opakované zasunutí listu 

při korekcích.Přístroj má moderní desing, je velmi tichý, jednoduše a 

bezpečně ovladatelný. Klávesnici lze jednoduchou manipulací přizpůsobit 

velikosti ruky.Ergonomický tvar kláves usnadňuje psaní. 

Je dodáván v moderním batůžku. 



Pouze v obouručním provedení. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Pichtův psací stroj Tatrapoint adaptive 2 
ID: 181 

Typ pomůcky: speciální psací stroje a klávesnice 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 13800,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 552,- Euro 

 

Mechanický 6-bodový psací stroj pro nevidomé, 40 znaků na řádku, 

nastavitelné okraje, zvonek 5 znaků před koncem řádky, integrovaný držák 

dymopásky, precizní posuv papíru umožňuje přesné opakované zasunutí listu 

při korekcích.Přístroj má moderní desing, je velmi tichý, jednoduše a 

bezpečně ovladatelný. Klávesnici lze jednoduchou manipulací přizpůsobit 

velikosti ruky.Ergonomický tvar kláves usnadňuje psaní. 

Je dodáván v moderním batůžku. Pouze obouruční provedení. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Písanka kolíčková jednořádková 
ID: 10 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 185,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 8,- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 



 

 

Písanka kolíčková třířádková 
ID: 11 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 325,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena12,-Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Podšálek 
ID: 79 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 35,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1,4- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



podloţka ke kreslence A 4 
ID: 607 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 160,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cene 7EUR. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Podloţka ke kreslence A3 
ID: 645 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 270,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 12 EUR. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Pohlednice reliefní barevná 
ID: 25 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro výuku a propagaci 

Cena: 12,- Kč 

 



Popis pomůcky: 

Cena 0,5Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Pohlednice reliefní, květiny 
ID: 518 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro výuku a propagaci 

Cena: 12,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

0,5 EUR 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Pohlednice reliefní nebarevná 
ID: 26 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro výuku a propagaci 

Cena: 8,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 0,3 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Pohlednice reliefní textilní 
ID: 611 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro výuku a propagaci 

Cena: 25,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena pomůcky 1 Euro. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Pohlednice reliéfní-vánoční motiv 
ID: 97 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro výuku a propagaci 

Cena: 12,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 0,5- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Polep na klávesnici počítače 
ID: 604 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 240,- Kč 

 



Popis pomůcky: 

Polepy zvýrazní klávesnici Vašeho počítače. Můžete si vybrat v kontrastních 

barvách podkladu-žlutá-bílá. Velikost písma je 1 centimetr. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Pomůcka na procvičování hmatu 
ID: 182 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro výuku a propagaci 

Cena: 45,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

 

Drobná pomůcka na procvičování hmatu a jemné motoriky rukou. Rozměr je 

11x18 cm. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Postroj na psa popruhový 
ID: 119 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 380,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 15,5Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Postroj na psa popruhový-kůţe 
ID: 502 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 1995,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena80,- Euro  

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Postroj na psa-pevný vodič 
ID: 562 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 1750,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Konstrukčně nový postroj na vodícího psa. Vodič je kovový, Jeho upevnění ke 

koženému tělu je speciálními kulovými úchyty. 

Cena 60,-EUR.Vyrábí se ve velikosti 42.45.48.51 cm. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Postroj na psa-pevný vodič, nastavitelný 
ID: 608 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 2400,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 90Eur. 

Pevný vodič je možno nastavit v rozmezí 15 cm. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Pravítko - Trojúhelník 
ID: 40 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 45,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1,5 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Pravítko - Úhloměr 
ID: 41 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 40,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena2 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Pravítko 30cm 
ID: 38 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 40,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena2Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Pravítko-Caretec 
ID: 627 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 160,- Kč 

 

Popis pomůcky: 



Délka pravítka je 35 cm, šířka 2,8 cm. Pravítko má protiskluzovou úpravu. 

Svojí konstrukcí umožňuje přesnou práci při výuce geometrie a všude tam, 

kde nevidomý potřebuje přesné měření. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Prkénko sklopné 
ID: 653 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 45,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 2 EUR Prkénko má kónusovitě upravené plochy pro snadné sesouvání 

nakrájených potravin. Širší strana je vhodná pro sesouvání potravin do 

hrnců a pánví, užší stranu v rukojeti můžeme využít pro plnění láhví. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Propichovač vajec 
ID: 577 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 30,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena pomůcky 1,5 EUR 

Jednoduchá pomůcka, která zabraňuje prasknutí vajec přivaření. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Prouţky testovací Wellion CALLA/50ks/ 
ID: 602 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 700,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 0132012 

Úhrada zdravotní pojišťovny: 100% 

 

Popis pomůcky: 

Testovací proužky ke glukometru CALLA Dialog. . Balení 50 kusů.  

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Půlič tablet 
ID: 68 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 35,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1,2 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Radiomagnetofon Sony MP-3 
ID: 625 

Typ pomůcky: diktafony a hlasové digitální 

záznamníky 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 2450,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 



Popis pomůcky: 

Kompaktní a elegantní digitální radiomagnetofon. Digitální tuner FN/AM s 

20/10 předvolbami. Přehrávání je kompaktibilní s formátem CD-R/RW/MP3. 

Přístroj je vybaven vstupem pro sluchátka a vestavěným napájecím adaptérem. 

Jeho váha je 2,60 kg. Součástí dodávky je i dálkové ovládání. 

Radiomagnetofon má velmi dobře hmatem poznatelné ovládací komponenty. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Radiopřijímač s CD Philips AZ 11834/12 
ID: 651 

Typ pomůcky: diktafony a hlasové digitální 

záznamníky 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 2100,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Elegantní přenosné provedení, váha je pouze 1,9 kg, rozměr 350x127x217 mm. 

Napájení ze 6 baterií 1,5 V nebo ze sítě. Možnost připojení USB, 

stereofonní linkový vstup 3,5 mm. Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD. Tuner má pásma VKV, SV. Režim přehrávání disků rychlý posun 

vpřed/zpět, vyhledávání stopy daší/předchozí, funkce opakované přehrávání, 

náhodné přehrávání. Typ displeje LCD. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Rám na psaní černý plast-A4 - prodejna Praha 
ID: 704 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 170,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Rám má na uchycení papíru klipsu, která znemožňuje jeho pohyb. Je vhodnou 

pomůckou pro ty, kterým dělá problém psaní v řádku. 



Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Rám na psaní modrý-A4, A-5 
ID: 708 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 150 A4,130A5,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Rám je vyroben z pevné lakované lepenky a má 17 řádků, které vás vedou při 

psaní. 

Rám ve formátu A5 má řádků 12. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Ray-ultrazvuková pomůcka pro orientaci 
ID: 657 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a komunikace 

Cena: 7500,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 175 EUR 

Ultrazvukové vlny upozorňují na překážku volitelným akustickým či vibračním 

ohlašováním.. Volitelný rozsah je 2,5-1,7 m. V pomůcce je integrovaný 

detektor světla. Napájení dvěma bateriemi 1,5 V AAA. Je lehký a velmi dobře 

uchopitelný, je ho rozměry jsou 12x2,9a1,9 cm, váha 60g, 

Pomůcku dodáváme pouze na objednávku s dodací lhůtou cca 2 měsíce. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Razítko Slep. zás.samobarvící 
ID: 30 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 390,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 16 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

reflexní čtverce 
ID: 614 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 15,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Reflexní čtverce k označení stavebních prvků pro osoby s omezenou 

schopností orientace. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Rolnička 
ID: 61 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 6-22,- Kč 

 



Popis pomůcky: 

Rolničky jsou ve 3 velikostech. Cena 6,-Kč, 18,a 22- Kč. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Rozlišovač klíčů-sada 
ID: 592 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 15,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Rozlišovače klíčů mají hmatné označení. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Sešit pro slabozraké 
ID: 622 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro výuku a propagaci 

Cena: 35,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Sešit má rozměr 16cmx24,5 cm. Rozteč linek je 1,6cm. V sešitu je 32 listů. 

Výrazné černé provedení. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Sešity pro slabozraké 
ID: 575 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro výuku a propagaci 

Cena: 35-92,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

šířka linek 1,3cm- sešit A 4 40 str./35 Kč,sešit A4 na šířku/35 Kč, blok A4 

100stran/92 Kč 

1,6cm-stejné ceny i rozměry 

2,5 cm- stejné ceny i rozměry 

3,7cm - stejné ceny i rozměry 

Volba barvy linek-černá, zelená 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Sherlock 
ID: 584 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 8600,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Důmyslný identifikátor popisů. Hlasové nahrávání se uskutečňuje pomocí 

technologie RFID. Celková kapacita je 32 MB, což představuje 2000 záznamů 

popisů 

v délce asi 2,5 hodin. 

Etiketami lze polepit téměř vše, počínaje léky a konče CD. Informace k 

jedné etiketě může být až 2 minuty. V dodávce je 50 kusů etiket a 35 kusů 

umělohmotných plastových čipů, které jsou vodě odolné. Jednotlivé 

dotazovací etikety lze dokupovat. 

Rozměry jsou 110x39-50x21-25 mm. Jeho váha je i s bateriemi 90g. Napájen je 

dvěma 1,5 V AAA Micro bateriemi. Lze u něj navolot tři stupně hlasitosti, 

lze připoji sluchátka. 



Ovládání je extrémně jednoduché dvěma tlačítky. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Souprava rýsovací 
ID: 558 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro 

nevidomé 

Určení pomůcky: pro výuku a 

propagaci 

Cena: 3130,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Kvalitní kreslící prkno, určené především pro nevidomé. Je osazeno gumovou 

podložkou a v soupravě je i 25 ks kreslících folií. Součástí je T-pravítko, 

2x pravítko trojúhelník a úhloměr. To vše je umístěno v praktickém pouzdře. 

Rozměr je 32 x 26 cm. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Spony do mraznic 
ID: 98 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 55,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 2,0 Euro. V jednom balení je 20 kusů spon. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Stěrky a třítka na česnek 
ID: 169 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 25,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1 EUR. Balení obsahuje 2 kuchyňské stěrky, na kterých jsou umístěna 

třítka pro jemné rozetření česneku. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Stojan na audiokazety 
ID: 125 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 30,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1,- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Stojan na CD disky 
ID: 126 

Typ pomůcky: doplňky a náhradní potřeby k 

pomůckám 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 30,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1,- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Stojan sklopný na čtení 
ID: 706 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 610,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Stojan má 3 nastavitelné pozice a na přední straně má umístěny klipsy na 

držení stránek. Je vyroben z kvalitního dřeva ve velikosti 320mmx245mm a 

jeho váha je 0,55 kg. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Tabulka na psaní bodového písma s bodátkem-

pouze prodejna Praha 
ID: 716 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 850,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Devítí řádková plastová tabulka v soupravě s bodátkem a zápisníkem. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Tabulka na psaní bodového písma 18 ti 

řádková 
ID: 633 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 765,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 30Euro. Cena tabulky je bez bodátka. Tabulka má formát A4. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Tabulka Wágnerova 
ID: 661 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 550,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 22 Euro. Tabulka je určena pro ZP se zbytky zraku. Usnadňuje psaní v 

posuvných řádcích. Její formát je A4. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Tabulka 9 řádková 
ID: 4 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 330,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 13Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Telefon mobilní Aligátor A300 
ID: 612 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a komunikace 

Cena: 1100,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 68EUR. 

Telefon je vybaven velkými a pohodlnými tlačítky, které po zmáčknutí 

znatelně docvaknou. Má jednoduchý a kontrastně podsvícený displej s výrazně 

větším textem a čísly, než mají běžné telefony. Díky těmto vlastnostem je 

ovládání dostupné i lidem se zhoršenou motorikou a vadami zraku. Na zadní 

straně je bezpečnostní tlačítko SOS, které po stisknutí vytáčí automaticky 

až čtyři pžedvolená čísla dokud se nedovolá, zapne hlasitý odposlech a 

odešle předvolenou SMS. Současně se sepne i hlasitý alarm. Kromě všech 

důležitých funkcí pro volání a psaní SMS má mobil i i ntegrovaný budík a 

hodiny, FM rádioo i s hlasitým poslechem a vestavěnou svítilnu. Hlasitost 

zvonění se dá nastavovat do opravdu silného tonu. Součástí balení je 

baterie, nabíječka a stereosluchátka. K telefonu si u nás můžete přikoupit 

SIM kartu všech operátorů v ceně od 75 Kč., nebo použít SIM kartu ze svého 

starého mobilu. Rozměry telefonu: 5cmx10,5x1,8cm. Jeho váha i s baterií je 

65 gramů. 

 

Manuál k uvedené pomůcce včetně zvukových ukázek si můžete stáhnout na 

našich webových stránkách www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení pod 
názvem Aligator. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Telefon mobilní C.P.A. 5,pouze prodejna Praha 
ID: 714 

Typ pomůcky: signalizační orientační a komunikační 

pomůcky 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a komunikace 

Cena: 1500,- Kč 

Úhrada SOC: až 100% 

 

Popis pomůcky: 
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Hlavní funkce:  

Mobilní telefon zaměřený na seniory  

Velká "mluvící" tlačítka klávesnice  

Monochromatický displej s velkými znaky  

Podsvícený displej pro větší čitelnost  

Snadné ovládání  

Pouze základní funkce, pro snadnější orientaci uživatele  

Ovládání v češtině  

Velká hlasitost  

Rychlé zesílení zvuku jedním tlačítkem  

Rychlá volba, vytáčení, až 11 čísel (2 – #)  

Pro snadné zapamatování, dvě tlačítka (vlevo a vpravo dole) označeny 

ikonkami muže a ženy  

SOS tlačítko na zadní straně telefonu  

Po stisknutí SOS tlačítka, telefon začne automaticky vytáčet až 4 

přednastavená čísla a odešle na ně nouzovou textovou zprávu.  

Pokud nejsou čísla nastavena, telefon vytáčí 112  

FM rádio s samostatným vypínačem  

Automatická i ruční volba stanic  

Čistý a hlasitý poslech z reproduktoru telefonu bez sluchátek  

Možnost připojení sluchátek (nevyžaduje sluchátka jako anténu, jak je tomu 

u většiny mobilů se zabudovaným FM rádiem)  

Vestavěná LED svítilna s samostatným vypínačem  

Svítilnu lze zapnout i v případě vypnutého telefonu  

Budík s jednoduchým nastavením hodin a minut  

Ozvučená klávesnice v češtině  

 

Rozměry - 109 X 47 X 15mm  

Baterie - Li-Ion  

Pohotovostní doba: až 12 dní (dle parametrů sítě)  

Doba hovoru - až 4 hodiny (dle parametrů sítě)  

Telefonní seznam v paměti přístroje - 200 záznamů  

Rychlé vyhledávání v seznamu podle jmen Kopírování a přesouvání seznamu 

mezi SIM & Telefon Krátké textové zprávy Paměť SMS - 100 SMS  

Verze displeje - Monochromatický displej  

Barva displeje - Černobílá  

Budík s funkcí odloženého buzení Kalkulačka FM Rádio, bez nutnosti 

připojení sluchátek  

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Telefon pro nevidomé a slabozraké 
ID: 191 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 1100,- Kč 

 

Popis pomůcky: 



Cena 45,- Euro 

 

Telefonní přístroj lze použít na stole, nebo umístit na stěnu. Přístroj má 

paměť na 13 čísel, z toho 3 čísla mohou být uložena pod tzv.jednodotyková 

tlačítka tísňového volání. Přístroj umožňuje hlasitý provoz bez zvednutí 

sluchátka. Klávesnice je opatřena reliéfními číslicemi v kontrastní 

barevnosti, velikost číslic je 1,5 cm, mimo to je klávesnice označena i 

braillskými číslicemi. 

 

Manuál k uvedené pomůcce si můžete stáhnout na našich webových stránkách 

www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení pod názvem ConCorde 520B. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Teploměr lékařský anglicky mluvící 
ID: 150 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 480,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 16,7 Euro. Angilicky mluvící teploměr měří ve Fahrenheitech. K 

teploměru je přiložena převodní tabulka na stupně Celsia. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Teploměr lékařský česky mluv. 
ID: 115 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 2499,- Kč 

Kód zdravotní pojišťovny: 95530 

Úhrada zdravotní pojišťovny: plně hrazen- RL 

 

Popis pomůcky: 

Cena 84,- Euro 

Pomůcku musí schváli revizní lékař zdravotní pojišťovny. Poukaz musí být 
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vystaven praktickým lékařem !! 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Teploměr lékařský německy mluvící 
ID: 656 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 480,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 19 EUR 

Teploměr má digitální displey a německý hlasový výstup. Jeho koncovka je 

ohebná, což zvyšuje komfort při měření. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Teploměr mluvící německy 
ID: 718 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační bariéry 

Cena: 750,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Teploměr měří vnitřní a venkovní teplotu. Teploměr má rozsah -50do +70 C. 

Venkovní teplota je měřena čidlem o délce 3metry. 

Teploměr lze pověsit na stěnu i postavit. 

Jeho velikost je 148x84x20mm. 

Je napájen dvěma bateriemi 1,5 V AAA 

Změnit údaje pomůcky
 



 

 

Tvořítko na šátečky 
ID: 105 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 18,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 0,6 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Tvořítko na těsto, kulaté sada 
ID: 104 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 78,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 2,6 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Tvořítko na vosí hnízda (3 velikosti) 
ID: 106 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 40,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1,4 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Váha kuchyňská anglicky mluvící VOX 3000 (do 

3 kg) 
ID: 664 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 1300,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Kuchyňská váha s odnímatelnou miskou a funkcí "tare" - postupným 

přivažováním. Váhu lze používat jak s hlasovým výstupem, tak bez něj.  

Technické údaje: 

Maximální hmotnost: 3000 gramů 

Přesnost na: 1 gram 

Napájení: 9V baterie 

 

Manuál k uvedené pomůcce si můžete stáhnout na našich webových stránkách 

www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení pod názvem VOX3000. 

Změnit údaje pomůcky
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Váha kuchyňská česky mluvící (do 5kg) 
ID: 116 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 2600,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 87,- Euro 

Váha má funci tara a přivažování. 

Napájena je baterií 9V. Lze použít i adaptér. 

Průměr vážící plochy je 17 cm. Součástí je i vážící miska. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Váha kuchyňská Heidi 
ID: 715 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 2600,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Česky mluvící váha s váživostí do 5 kg. Lze s ní přivažovat. Dá se nastavit 

režim kg nebo g. Má funci opakování a dá se nastavit hlasitost. Je vybavena 

velkými číslicemi 2,5 cm. 

Dodává se v zelené barvě. 

Napájena je čtyřmi mikrotužkovými bateriemi. K váze je možné přikoupit 

adaptér. 

Rozměry vážící plochy jsou 14x14 cm. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Váha kuchyňská německy mluvící VOX 3000 (do 

3 kg) 
ID: 665 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 1300,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Kuchyňská váha s odnímatelnou miskou a funkcí "tare" - postupným 

přivažováním. Váhu lze používat jak s hlasovým výstupem, tak bez něj.  

Technické údaje: 

Maximální hmotnost: 3000 gramů 

Přesnost na: 1 gram 

Napájení: 9V baterie 

 

Manuál k uvedené pomůcce si můžete stáhnout na našich webových stránkách 

www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení pod názvem VOX3000. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Váha kuchyňská Vivienne 
ID: 720 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 2800,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Česky mluvící váha s váživostí do 5 kg, je vybavena funkcí tara, dá se 

přepnout do režimu vážení tekutin-olej, mléko, voda. Je vybavena mluvícími 

hodinami a datem, funkcí opakování navážené hodnoty, minutníkem do 59 

minut. Hlasitost je regulovatelná. 

Váha je vybavena velkými tlačítky, hodnoty na dispeji mají velikost 250 mm. 

K váze se dá dokoupit adaptér. Napájena je čtyřmi mikrotužkovými bateriemi 
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AAA 1,5V, je vybavena na připojení sluchátek. 

Rozměry vážící plochy jsou 14x14cm. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Váha osobní anglicky mluvící Phoenix (do 150 

kg) 
ID: 667 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 1350,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Osobní váha ve světlém provedení, s digitálním displejem, hlasovým výstupem 

a funkcemi jako jsou: automatické zapnutí po vstupu na váhu, automatické 

vypnutí po 10 vteřinách nepoužívání, zachování hodnoty na displeji po dobu 

10 vteřin po zvážení, možnost přepnutí na kg nebo lb. Váhu lze používat jak 

s hlasovým výstupem, tak bez něj.  

Technické údaje: 

 

Kapacita: 150 kg / 330 lb 

Minimální hmotnost: 2 kg / 4,4 lb 

Přesnost na: ± 0,1 kg / 0,2 lb 

Napájení: 1× 9V baterie 

 

Manuál k uvedené pomůcce si můžete stáhnout na našich webových stránkách 

www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení pod názvem Phoenix. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Váha osobní anglicky mluvící Phoenix TBF 440 

(do 200 kg) 
ID: 668 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 1650,- Kč 
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Popis pomůcky: 

Osobní váha v černostříbrném provedení, s matnými nerezovými nášlapy 

(měřící elektrody), digitálním displejem, hlasovým výstupem a čtyřmi 

ovládacími tlačítky. Při správně zadaných osobních datech (paměť až pro 10 

uživatelů) zprostředkovává údaje o tělesné hmotnosti a poměru tuku v těle. 

Zadávání osobních dat není ozvučeno. Váhu lze použít dvěma způsoby: pouze 

vážení nebo vážení a měření. Hlasový výstup lze vypnout na spodní straně 

přístroje. 

Pouze prodejna Praha 

 

Technické údaje: 

Kapacita: 200 kg / 440 lb 

Přesnost na: 100 g 

Napájení: 4× AAA baterie 

 

!!!UPOZORNĚNÍ:!!! 

Přístroj není určen pro ty, kteří používají některé z následujících 

zařízení: 

kardiostimulátor, 

elektrokardiograf, 

jiné lékařské přístroje implantované do těla nebo používané jako podpůrná 

zařízení. 

 

Manuál k uvedené pomůcce si můžete stáhnout na našich webových stránkách 

www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení pod názvem Phoenix TBF 440. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Váha osobní anglicky mluvící Phoenix XL-440 

(do 200 kg) 
ID: 669 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 1500,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Osobní váha v tmavém provedení, s digitálním displejem a hlasovým výstupem. 

Hlasový výstup lze vypnout na spodní straně přístroje.  

Technické údaje: 

Kapacita: 200 kg / 440 lb 

Minimální hmotnost: 2 kg / 4,4 lb 

Přesnost na: ± 0,1 kg / 0,2 lb 

Napájení: 4× AA baterie 

 

Manuál k uvedené pomůcce si můžete stáhnout na našich webových stránkách 

www.tyflopomucky.cz v sekci Ke stažení pod názvem Phoenix XL-440. 
 

Pouze prodejna Praha 
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Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Váha osobní německy mluvící Phoenix (do 150 

kg) 
ID: 666 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 1350,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Osobní váha ve světlém provedení, s digitálním displejem, hlasovým výstupem 

a funkcemi jako jsou: automatické zapnutí po vstupu na váhu, automatické 

vypnutí po 10 vteřinách nepoužívání, zachování hodnoty na displeji po dobu 

10 vteřin po zvážení. Váhu lze používat jak s hlasovým výstupem, tak bez 

něj.  

Technické údaje: 

Kapacita: 150 kg 

Minimální hmotnost: 2 kg 

Přesnost na: ± 0,1 kg 

Napájení: 1× 9V baterie 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Váha osobní německy mluvící Phoenix TBF 440 

(do 200 kg) 
ID: 671 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 1650,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Osobní váha v černostříbrném provedení, s matnými nerezovými nášlapy 

(měřící elektrody), digitálním displejem, hlasovým výstupem a čtyřmi 

ovládacími tlačítky. Při správně zadaných osobních datech (paměť až pro 10 

uživatelů) zprostředkovává údaje o tělesné hmotnosti a poměru tuku v těle. 

Zadávání osobních dat není ozvučeno. Váhu lze použít dvěma způsoby: pouze 

vážení nebo vážení a měření. Hlasový výstup lze vypnout na spodní straně 



přístroje.  

Pouze prodejna Praha 

 

Technické údaje: 

Kapacita: 200 kg 

Přesnost na: 100 g 

Napájení: 4× AAA baterie 

 

!!!UPOZORNĚNÍ:!!! 

Přístroj není určen pro ty, kteří používají některé z následujících 

zařízení: 

kardiostimulátor, 

elektrokardiograf, 

jiné lékařské přístroje implantované do těla nebo používané jako podpůrná 

zařízení. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Váha osobní německy mluvící Phoenix XL-440 

(do 200 kg) 
ID: 670 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 1500,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Osobní váha v tmavém provedení, s digitálním displejem a hlasovým výstupem. 

Hlasový výstup lze vypnout na spodní straně přístroje.  

Technické údaje: 

Kapacita: 200 kg 

Minimální hmotnost: 2 kg 

Přesnost na: ± 0,1 kg  

 

Pouze prodejna Praha 

Napájení: 4× AA baterie 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Váha osobní s českým hlasovým 

výstupem-Happy Day 
ID: 185 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 3600,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 

 

Popis pomůcky: 

Tato česky mluvící váha má velmi pěkný desing, je bezpečná a lehce 

ovladatelná. Má úsporný režim spotřeby energie. Je vyrobena z 

bezpečnostního skla s protiskluzovým povlakem na povrchu Je vybavena velkým 

dislejem o velikosti číslic 40mm. Lze nastavit funkci opakování jeden až 

třikrát. Má nastavitelnou hlasitost a paměť pro 3 osoby. 

Maximální hmotnost je 200 kg. 

Je napájena čtyřmi bateriemi AAA 1,5V, lze k ní zakoupit adaptér. 

Její hmotnost je 2kg. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Věţ JVC UX-G200 
ID: 652 

Typ pomůcky: diktafony a hlasové digitální 

záznamníky 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 2800,- Kč 

Úhrada SOC: až 100%  

Popis pomůcky: 

Mikrosystém s USB vstupem a podporou formátu MP3/WMA. Přehrává CD, CD-

R,/RW, MP3, WMA. FM/AM tuner s RDS a 30 předvolbami, ekvalizér, hodiny, 

časovač, sluchátkový výstup, USB vstup, přední audio jack vstup, dálkové 

ovládání, široko pásmové repro s bassreflexem a to vše při velmi malých 

rozměrech- přístroj 14,4x21,8x25,6, reproduktory 136x212x172. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Vesmír 
ID: 583 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro výuku a propagaci 

Cena: 90,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Jednodílné relifní vyobrazení vesmíru. Popis je v bodovém písmu. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Vesta reflexní 
ID: 713 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 110,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Vesty jsou ušity z prodyšného materiálu v reflexních barvách. Lze si vybrat 

ze tří variant: 

- na přední a zadní straně vesty je pouze potisk se znakem nevidomých 

- na přední i zadní straně je potisk se znakem nevidomých a s informačním 

nápisem, že se jedná o nevidomého 

- na přední i zadní straně vesty je potisk se znakem nevidomého a 

informační 

sdělení, že se jedná o průvodce 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Vloţka papírová do krouţkových bloků /50ks/ 
ID: 513 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: (A4)45,(B4 )50(A5)20,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 2 Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Vodováha akustická-pouze prodejna Praha 
ID: 596 

Typ pomůcky: měřidla 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 1600,- Kč 

Úhrada SOC: až 50% 
 

Popis pomůcky: 

Cena 62 Euro. 

Akustická vodováha pro horizontální i vertikální měření. 

Rozměry: 25x5x3cm 

Napájení: baterie 9 Voltů 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Vodováha instantní 
ID: 630 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro odstraňování informační 

bariéry 

Cena: 220,- Kč 

 

Popis pomůcky: 



Cena 9,- Eur.  

Umožňuje zjišťovat sklon plochy bez zrakové kontroly. Její konstrukce je 

velmi jednoduchá a tvoří ji 30 cm dlouhá duralová trubka, v níž je uzavřena 

ocelová kulička. Práce s vodováhou je jednoduchá a překvapivě přesná. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Vyhledávač klíčů zvukový 
ID: 78 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro usnadnění orientace a 

komunikace 

Cena: 75,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 3,- Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Zásobník léků denní 04 
ID: 547 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 25,- Kč 

Úhrada SOC: 50% 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1,5 Eur. Lékovka je reliefně označena. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 



Zásobník léků na den podélný 
ID: 146 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 28,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena1,5,-Euro 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Zásobník léků na den-barevný 
ID: 610 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 30,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1,5 Eur 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Zásobník léků na týden 
ID: 67 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 30,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 1,- Euro 



Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Zásobník léků na týden 
ID: 69 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 60, 130,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 2,- , 4,5 Euro 

Dražší varianta zásobníku je ve velikosti 17,5x10 cm, je vhodný na léky s 

kombinací vitamínů. 

Změnit údaje pomůcky
 

 

 

Zásobník léků na týden-barevný 
ID: 177 

Typ pomůcky: drobné pomůcky pro nevidomé 

Určení pomůcky: pro domácnost 

Cena: 200,- Kč 

 

Popis pomůcky: 

Cena 8,- Euro 

 

Každý den se skládá ze tří barevně odlišených částí a dá se samostatně z 

kazety vyjmout. Části jsou odlišeny i reliefně. Jednotlivé díly lze 

samostatně dokoupit za 30,-Kč a používat je jako denní dávkovač léků. 

Rozměry týdenního dávkovače jsou 200x100x25 mm. 

Změnit údaje pomůcky
 

 
 


