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Svět ticha 
 

Každoročně se v září slaví Mezinárodní svátek neslyšících (23. září) a Mezinárodní týden neslyšících  
(3. týden v září). Je to období, během kterého probíhá globální osvěta o sluchovém postižení a o právu 
na znakový jazyk. U příležitosti světového týdne neslyšících chceme veřejnosti připomenout a přiblížit 
tuto problematiku.  

Svět trvalého ticha je pro většinu lidí zcela nepředstavitelný. Se sluchovou vadou žije v České republice 
okolo půl miliónu osob. Jejich handicap je od nedoslýchavosti (v různých stupních od lehké, střední  
a těžké) až po diagnózu zbytky sluchu a úplnou hluchotu.  

Velkou část sluchově postižených tvoří skupina osob, jimž se sluch zhoršil důsledkem věku. 15 000 osob 
se ale se sluchovým postižením 
narodilo. Zjišťování možného 
sluchového postižení probíhá 
již v porodnici a na každé 
preventivní lékařské prohlídce 
u pediatra. Dále mají děti  
v rámci pětileté preventivní 
lékařské prohlídky doporučeno 
absolvovat vyšetření 
audiometrem u specialisty. 
Vadu sluchu ale nejčastěji 
diagnostikují sami rodiče.  

 

Komunikace se sluchově postiženým může být písemným slovem (přepisem mluveného slova), formou 
odezírání nebo znakovým jazykem. Každá metoda má ovšem svá specifika.  

Odezírání vyžaduje velkou snahu na obou stranách. Sluchově postižený musí znát vaše zvyky a styl 
mluvy. Je vhodné mluvit přiměřeně rychle a hlasitě, věty skládat gramaticky správně (nemluvit 
telegraficky) a volit raději krátké věty. Nezakrývat si ústa a mít dost trpělivosti dovysvětlit potřebné. 

Znakový jazyk je pro většinu neslyšících mateřským jazykem. V případě, že neslyšící má s sebou 
tlumočníka, stojíme po boku tlumočníka a komunikujeme směrem k neslyšícímu (nevytěsňujeme 
neslyšícího z rozhovoru – partnerem je pro nás on a ne tlumočník). 

Přepis slova mohou využít všechny osoby, které umí psát – případně je možno využít službu přepisu 
tlumočníkem online.  

Služby tlumočení do českého znakového jazyka a přepis fungují nonstop a zdarma formou doprovodu 
tlumočníka nebo přes videohovor na telefonu. Každý neslyšící má právo na tlumočení. 

 

Neslyšící lidé jsou mezi námi, i když je v davu nepoznáte, nemají totiž viditelný hendikep. 

V kontextu řádků výše uvedených řádků bychom jako pracovníci KHS MSK rádi upozornili na fakt,  
že sluchové buňky nemají regenerační schopnost a veškeré silné zvuky a hluk je poškozují. Děti a mladí 
dospělí se sluchátky s hlasitou hudbou, koncerty a často i akce pro děti jsou značně hlasité. Volte proto 
obezřetně a s rozvahou, čím svůj sluch zatížíte.  

Chraňte si své uši, máte jenom jedny. Jsou lidé, kteří možnost slyšet nemají. 
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