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Tyflonet.cz je informační portál a rozcestník určený jak osobám se zrakovým postižením, tak široké veřejnosti, 

která se o tuto problematiku zajímá. Informace zde najdou odborníci z pomáhajících profesí, sociální a speciálně 

pedagogičtí pracovníci, oční lékaři, optici, studenti středních a vysokých škol. Návštěvníci z řad široké 

veřejnosti, dobrovolníci a příznivci  najdou rady, jak lidem se zrakovým postižením pomoci.  Konkrétně tedy 

můžeme na Tyflonetu nalézt sekce Sociální služby, Vzdělávání, Kompenzační pomůcky, Specializované 

zdravotnictví, Informační zdroje a Volnočasové aktivity.  

 

 

Historie 
Stránky tyflonet.cz vznikly v rámci projektu Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým 

postižením v Olomouckém kraji. V jeho počátcích se na tvorbě stránek podíleli klienti TyfloCentra Olomouc 

o.p.s. v rámci tréninkového zaměstnání.  

Proč Tyflonet vznikl? 
Nabídka služeb a aktivit pro zrakově postižené v České republice je velmi široká a rozmanitá a z toho důvodu 

jsou zdroje informací o nich do jisté míry roztříštěné a nepřehledné. Proto  musí běžný návštěvník Internetu 

poměrně složitě hledat to, co z této oblasti potřebuje a co jej zajímá. Tyto stránky se naopak snaží shromažďovat 

maximum informací spojených s tímto druhem postižení na jedno místo a zde jsou neustále aktualizovány. 

Současně nabízejí řadu dalších služeb, které mimo jiné usnadní pravidelný přísun novinek přímo do počítačů 

uživatelů informačního portálu. 

Obsah sekcí  
 

Sociální sekce  

V sekci Sociální služby najdeme seznam institucí, kam se zrakově postižení mohou obrátit pro pomoc v obtížné 

životní situaci a stejně tak zde naleznou kontakty ti, kteří se chtějí do pomoci zrakově postiženým zapojit.   

Vzdělávání  

Přehledně zpracovaný adresář středisek rané péče pro pomoc rodičům, kterým se narodilo dítě se zrakovým 

postižením. Dále je zde nalezneme rejstřík mateřských, základních a středních škol, které jsou přímo 

specializované pro děti se zrakovým postižením, nebo mají třídy pro tyto děti určené. Studenti vysokých škol zde 

naleznou kontakty na centra podpory pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Kompenzační pomůcky 

Prodejny, půjčovny i výrobci kompenzačních pomůcek. Vše je členěno do přehledných podsekcí, kde najdete 

kontakty a popis služeb a produktů. 

Specializované zdravotnictví 
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Kompletní adresář očních lékařů, očních klinik, optik a specialistů pro výběr těžké optiky. V další podsekci jsou 

také informace o očních protézách, jejich výrobcích a o životě s nimi.  

Informační zdroje 

Pokud jste nenašli v ostatních sekcích to, co hledáte, zkuste se podívat do rubriky Informační zdroje. Seznam 

knihoven s digitálními zdroji informací, články nejen o zrakovém postižení, legislativa týkající se právě osob 

s vadami zraku. Stejně tak je zde možné dočíst se jak pomáhat zrakově postiženým osobám, nebo třeba také 

historii péče o zrakově postižené a další informace.  

Volnočasové aktivity 

Pokud nevíte, jakým sportům se mohou věnovat zrakově postižení, kde všude najdete hmatové výstavy, které 

památky mají hmatové prohlídky, nebo chcete přijít fandit zrakově postiženým sportovcům. Tak se podívejte do 

rubriky Volnočasové aktivity.  

Novinky a Multimédia 

Kromě výše zmíněných sekcí najdou návštěvníci portálu na hlavní stránce sekce novinek a multimédií. 

V novinkách se pravidelně zobrazují nejzajímavější články, které jsou na Tyflonet.cz pravidelně umisťovány. 

V Multimédiích jsou umístěny odkazy na zajímavé reportáže a videa, která se nějak dotýkají problematiky 

zrakově postižených.  

Webreklama 
Poslední velkou novinkou, která se na stránkách www.tyflonet.cz objevila, je možnost umístění webreklamy jak 

pro soukromé, tak pro komerční subjekty. Tedy možnost umístit reklamní banner na hlavní stránku i jednotlivé 

podstránky, právě s Vaším logem.  
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