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Výstava Lidé odvedle – neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem je inspirovaná příběhem 

Angličana Tony Gilese, který - přestože je nevidomý a téměř neslyší, cestuje rád sám po 

světě. Ukazuje tak na schopnosti nevidomých lidí, co všechno dokáží. 

Dokument BBC z cesty do Jeruzaléma přibližuje názorně Tonyho cestování: jak poznává 
hapticky (hmatem) památky, jak se ptá na autobus, jak si vybírá a kupuje dárek na tržišti  
i v závěru videa, jak si pořizuje selfie. Délka dokumentu v angličtině je 9:04 min a jeho 
shlédnutí je dobrým příkladem dovedností a schopností lidí se zdravotním postižením. 

https://www.jenprocestovatele.cz/i-se-zdravotnim-handicapem-se-da-cestovat-tento-muz-

nevidi-a-neslysi-a-presto-navstivil-vice-nez-100-zemi/ 

Více informací o Tony Gilesovi naleznete v případě zájmu na https://www.tonythetraveller.com/ 

Pokud se vypravíte s námi na výlet, prožijete nevšední chvíle. 

Stejně jako Tony Giles se vydáte na cestu a někdy neuvidíte, někdy nebudete dobře slyšet 
nebo rozumět a také si budete moci vyzkoušet přípravu na cestu a cestování z pozice člověka 
na vozíku. 

Prostor je rozdělen na sedm stanovišť. 

Každé stanoviště obsahuje informační tabuli s edukačním textem a úkoly, které si můžete 
vyzkoušet. 

1. Stanoviště – Start a cíl 

Úvodní stanovitě a video je motivační. 

2. Stanoviště – Kam na výlet 

Na druhém stanovišti dostanete za úkol zjistit cíl cesty a to tak, jak by si ho zjišťovali lidé 
se zrakovým a sluchovým postižením pomocí aplikací v tabletu, lupy, Braillova písma 
nebo hapticky (hmatem) na mapě. 

3. Stanoviště – Pokoj 

V pokoji si zabalíte na cestu stejně jako člověk na vozíku nebo nevidomý za pomoci 

kompenzačních pomůcek a aplikací v tabletu. 
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Naleznete zde také doplňující informace o některých významných osobnostech se 
zdravotním postižením a o dovednostech asistenčních a vodicích psů. 

4. Stanoviště – Cesta potmě 

Cesta potmě je simulací zrakového postižení s možností vyzkoušet si orientaci v prostoru 

pomocí hmatu. Je to simulace ztráty zraku a vede k zamyšlení nad alternativními způsoby 
orientace v prostoru. 

5. Stanoviště – Nádraží 

Cestou k nádraží a autobusu si vyzkoušíte orientaci a pohyb na veřejné komunikaci 
pomocí vodicích linií a holí pro nevidomé. 

Stanoviště Nádraží přibližuje sluchové postižení pomocí různých stupňů simulací ztráty 
sluchu a ukázkou sluchových vad a také ukáže různé způsoby komunikace s lidmi se 

sluchovým postižením. Pro zájemce jsou zde informace o sluchových implantátech  
a zajímavosti ze života lidí s postižením. 

6. Stanoviště – Autobus 

Při cestování dopravním prostředkem se seznámíte se zásadami správné komunikace 

s nevidomými a tělesně postiženými lidmi a uvidíte okolní svět tak, jak ho vidí lidé se 
zrakovými vadami. Budete mít možnost seznámit se s kapesní pomůckou pro nevidomé  
a slabozraké pomáhající při orientaci v prostoru a vyzkoušíte si v praxi chůzi s holí pro 
nevidomé a jízdu a manipulaci s vozíkem pro tělesně postižené. 

Stanoviště – Zážitky z cest 

Závěr cesty je odměnou – jízda na handbiku, vybírání dárků pomocí hmatu a čichu nebo 
fotografování bez možnosti kontroly zrakem je příjemné zpestření. 

Navíc toto stanoviště přináší také informace o tom, že život s postižením neznamená 
konec sportu. Paralympiáda a deaflympiáda jsou toho důkazem. 

Výlet končí na prvním stanovišti Start a cíl, kde se můžete podívat na tři krátká videa 

s překvapivým koncem.  

 

 


