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Písmo

Charles Barbier, dvanáctibodové písmoLouis Braille, francouzská abeceda

Charles Barbier, klínové písmo

Francesco Lana Terzi
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Soutìž edinburské Spoleènosti pro umìní
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Adaptace Braillovy abecedy na èeštinu

Èeský text Braillova písma - ukázka tisku

Adaptace Braillova písma na sanskrt

William Wait, newyorský systém

Abbé CartonAdaptace Braillova písma na ruskou azbuku

Adaptace Braillova písma na japonský jazyk
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Wilhelm Ludolf Lachmann

Viktor Narciss Ballu, perlièková latinka

Johann Wilhelm Klein, propichovaná latinka

Pontilié, perlièková latinkaJakob z Netry
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William Moon

Wilhelm Friedrich Daniel

Valentin Haüy, hladká latinka

Hladká latinka F. DufauaSamuel Gridley Howe, bostonská latinka

Johann Wilhelm Klein, hladká latinka
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Vynálezce stroje pro sázení a tisk 
tzv. bostonskou reliéfní latinkou je 
Samuel Howe, zakladatel a ředitel 
vzdělávacího ústavu pro nevidomé 
děti v Bostonu. Stroj pochází z 30. 
let 19. století. Text vysázený štoèky 
s reliéfní latinkou do tiskařské hlavy 
bylo možno obtisknout do papíru.

Tiskárna pro Braillovo písmo i reliéfní 
latinku. Byla v provozu v ústavu pro 
vzdělávání nevidomých dětí v Amster-
damu v průběhu druhé poloviny 19. 
století. Sazba do tiskařské hlavy byla 
provádìna kovovými štoèky s reliéfní-
mi písmeny.

Frank Hall, uèitel ústavu pro vzdì-
lávání nevidomých dětí v New Yorku 
kolem roku 1892 vynalezl sázecí stroj 
pro zhotovování vertikálně umístě-
ných matric tzv. newyorským šesti 
a osmibodovým písmem. Vysázený 
reliéfní text bylo možné vytisknout 
do papíru.
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Elektrický sázecí stroj PUMA prvního 
typu. Sázelo se Braillovým písmem do 
kovových matric, ze kterých je možné 
reliéfní text otisknout do papíru. 
Jedná se o stroj druhé poloviny 20. 
století.

Elektrický sázecí stroj typu PUMA Vb 
je automatický sázecí stroj pro Brail-
lovo písmo. Je ovládán elektronicky  
z poèítaèe pomocí speciálního progra-
mu. Sází se na matrice, ze kterých je 
možné reliéfní písmo vytisknout do 
papíru.

Norský elektronický sázecí stroj pro 
Braillovo písmo typu BrAiLLo 400. 
Je ovládán z poèítaèe, ve kterém je 
text vysázen digitálnì. Nepoužívá 
proto matric ani lisu. Tiskne přímo 
na papír, který se odvíjí z role.
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