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Život èlověka je mnohotvárný, žije jej doma i na veøejnosti. Tak život probíhá i mnoha nevidomým lidem, kteøí jej 
naplòují v souèinnosti se spoleèností, tak život probíhá i těm zdravým jedincùm, kteøí zùstávají stranou pozornosti 
se svou obětavou prací pro ty, kteøí ji potøebují. S mnohými žijeme, o jiných se dovídáme. Vymyká se však mož-
nostem této práce shromáždit data o nevidomých hospodyních a matkách, které byly oporou svému manželovi èi 
pøíteli a vychovaly své děti za nanejvýš obtížných vnitøních i vnějších podmínek. Nelze také shromáždit informace  
o bezpoètu nevidomých dělníkù, øemeslníkù, telefonistù, masérù, uèitelù hudby, vysokoškolsky erudovaných 
nevidomých pracovníkù jiných povolání èi zaměstnání. Rovněž není možné zahrnout do této publikace velké 
množství obětavých speciálních pedagogù, sociálních pracovníkù, èlenù nejrùznějších spoleèenských organizací 
a obecně prospěšných spoleèností, kteøí v oblasti péèe o zrakově těžce postižené děti i dospělé osoby vykonali 
mimoøádně záslužnou èinnost. Těmto všem, které nelze zachytit v žádné encyklopedii, je tøeba poděkovat,  
a právě jim, těmto nejmenovaným, patøí hluboká úcta a náš dík.

Tuto publikaci věnuji své ženě Dagmar za její pochopení mno- 
ha nekonečně dlouhých chvil mého uzavření se v mlčení v době, 
kdy jsem se věnoval koncepci této práce. Jako nevidomá matka tří 
zdravých dětí dovedla jim dát vše, co směřovalo k jejich zdravé 
výchově a sebevědomé samostatně myslící osobnosti. Později byla 
vždy připravena podílet se na péči o čtyři malé vnuky.
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Poměøovat význam děl autora je věcí ošidnou. Jaká nastavit hodnotící kritéria? Má jimi být množství výtiskù 
nebo poèet stran? Lze srovnávat význam autorových osvětových děl Těžce zrakově postižené dítě v rodině 
spolu s Hovory s rodièi o výchově nevidomého dítěte s díly jako jsou Vznik a vývoj písma pro nevidomé èi 
Tyflopedické kalendárium? Odpověď zní jednoznaèně. Jen je snad tøeba pøipomenout jejich širokou tematiku. 
Ne náhodou se vtírá srovnání autora, co se týká jeho autorské potence, s Josefem Štefanem Kubínem.

Tyflopedický lexikon jmenný je Smýkalovým dílem nejen nejrozsáhlejším, nýbrž i nejkomplexnějším. Na 
rozdíl od mnoha encyklopedií zaplòujících pulty a regály knihkupectví má toto dílo autora jednoho. Autora 
prakticky nevidomého. Tím vyvstávají zcela nové dimenze pro pochopení nároènosti vzniku této, podle mého 
soudu, jedineèné práce. 

Nové rozšíøené a doplněné vydání obsahuje 1260 hesel, 400 portrétù, 140 barevných obrazových pøíloh 
a množství ilustraèních obrázkù, které text vhodně doplòují. Barevná obrazová pøíloha seznamuje ètenáøe 
s širšími životními podmínkami nevidomých a těžce slabozrakých dětí i dospělých. Rovněž pojetí pøevážně 
klíèových hesel pøibližující se k esejùm, delší texty oživuje.

V žádném pøípadě se nejedná o sumarizaci běžně dostupných informací. Jsou to údaje pracně získávané 
ve státních archivech, knihovnách, matrikách, farách, korespondencí se zahranièím i bádáním ve ètrnácti 
zahranièních institucích a v neposlední øadě v osobních rozhovorech s pamětníky.

Pokud ke každému heslu pøiøadíme minimum pouhých deseti hodin nutných k jeho zpracování bez pøi-
hlédnutí k èasu věnovanému zajištění portrétù a ilustraèních pøíloh, vychází nám šest let každodenní usilovné 
práce, èinnosti komplikované těžkou zrakovou vadou, práce bez finanèního efektu.

Jen èlověk vskutku silný, odhodlaný jít za svojí ideou, podporovaný a pochopený svými nejbližšími, zejména 
manželkou, je schopen takového díla. Pøestože autor v roce vydání Tyflopedického lexikonu jmenného dosáhne 
krásných osmdesáti let, nebrání se maximálnímu rozšíøení tohoto díla novými dostupnými elektronickými 
prostøedky, které umožní jeho využití i formou digitalizace.

Mùžeme tedy øíci, že výše uvedený výraz – nejkomplexnější – tím nabývá svého rozměru.
Dílo je pøipraveno posloužit obci odborné i laické a splòuje pøedpoklady stát se jedineèným zdrojem 

informací i pro zájemce z øad těžce zrakově postižených osob.
Ale nejedná se pouze o období vrcholné tvorby. Jedná se i o pøímoèarost vyjádøení vlastních autorových 

závěrù, kterých se pøirozeně není možné vyvarovat. Pøímoèarosti moravského Slováka, díky které mu bylo 
zažít zlobu nepøátel i pochopení a lásku pøátel.

A nakonec nezbývá, než doufat v další jeho práce.
PaedDr. Michal Kuchař

Filozofická fakulta MU Brno

Dostává se vám do rukou publikace, jejímž autorem je známý speciální pedagog v oboru tyflopedie, PhDr. 
Josef Smýkal. Tato kniha obohatí studenty v oboru speciální pedagogiky i muzeologie, ale i ostatní, kteøí se 
problematikou nevidomých a slabozrakých osob zabývají ze svého zájmu. Tento lexikon obsahuje na 1300 
hesel speciálních pedagogù i jiných odborníkù èeských i zahranièních, ale také nevidomých øemeslníkù, hu-
debníkù, ladièù klavírù, hudebních pedagogù, vědcù a dalších osob vidomých i nevidomých. Autorovi  této 
práce jsou sbírkové fondy slepeckých muzeí dùkazem o jejich tvùrèím úsilí.

Tyflopedický lexikon jmenný odkazuje na pomùcky, které jsou uchovávány ve sbírkových fondech slepec-
kých muzeí v Evropě a byly autorem této práce navštíveny. Pøíklady speciálně pedagogické tvoøivosti èeských 
i zahranièních vynálezcù je možno spatøit i v oddělení Dokumentace tyflopedických informací Technického 
muzea v Brně, které v záøí roku 2000 pøevzalo od Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ojedině-
lou sbírku s touto tematikou. Pochází z celoživotní soukromé sbírky PhDr. Josefa Smýkala. Ve sbírkotvorné 
èinnosti pokraèuje vedoucí oddělení Mgr. Eliška Hluší. 

Ve sbírkách slepeckých muzeí jsou dochovávány pøevážně pøedměty, které reprezentují aplikaci audiovizu-
álních poznávacích vztahù na vztahy audiotaktilní, a tím  umožòují odhalovat psychiku hmatového vnímání 
a snazší spoleèenskou interakci. Z èeských pøíkladù je to napø. pomùcka pro psaní Braillovým písmem Karla 
Emanuela Macana, psací stroj nevidomého ing. Miloše Rokose i jiné taktilní pomùcky, napø. Urbanovy papí-
rové zeměpisné mapy, reliéfy Jiøího Ditricha aj. 
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Ze zahranièních tvùrcù se v lexikonu mimo jiné uvádějí napø. Valentin Haüy, zakladatel historicky prvního 
vzdělávacího ústavu pro nevidomé děti, jehož osobnost autor zpracovává velmi obšírně, Louis Braille, tvùrce 
šestibodového reliéfního písma pro nevidomé ètenáøe, který o jeho uznání usiloval několik desetiletí, Martin 
Kunz, tvùrce dosud nepøekonaných reliéfních fyzikálních zeměpisných map, Oskar Picht, vynálezce psacího 
stroje pro Braillovo písmo, Franz Hinze, konstruktér dosud užívaných (i když elektrifikovaných) sázecích 
strojù pro výrobu tiskovin Braillovým písmem a stovky dalších osobností od starověkého Øíma po souèasnost, 
o kterých se èeský ètenáø dovídá poprvé.

Pøínosem této publikace je i shromážděných několik set dosud souhrnně neuveøejněných obrazových 
ilustrací pøímo v textu i v  bohaté obrazové pøíloze.

Je záslužné,  že jsou v tomto prvním a dosud jediném èeském Tyflopedickém lexikonu jmenném pøipo-
menuti jednak tvùrci takových technických pomùcek, jednak pedagogové a vědci, kteøí tyto individuální 
zkušenosti zobecnili.

Ing. Ivo Štìpánek
námìstek øeditele TMB pro Odbor vìdy a techniky

Když zavøete oèi a chcete něco dělat, zjistíte, že je to velmi těžké, ne-li nemožné. Zjistíte, kolik drobností, z nichž 
se skládá život, musíte dělat jinak. „Ale jak?“ øeknete si zøejmě. Když pak oèi otevøete, mùžete si oddechnout  
a vrátit se k normálu. Ti, kteøí oèi otevøít nemohou, však musejí žít i v takovýchto podmínkách. A mají-li oprav-
du žít a ne jen živoøit èi pøežívat, odpověď na otázku „jak“ musejí nalézt. Jestliže žijí samostatně a relativně 
nezávisle, znamená to, že ji nalézají; znamená to, že mnoho věcí se nauèili dělat jiným, náhradním zpùsobem, 
s využitím speciálních pomùcek, úprav prostøedí èi zpøístupněných informací, ale pøedevším vkladem svých 
volních vlastností. Dnes v naší zemi považujeme za standard, že taková pomoc, pomùcky èi úpravy jsou dě-
tem i dospělým osobám s těžkým zrakovým postižením nebo jejich rodièùm dostupné, a to jak finanèně, tak  
v místě a èase. Nebylo to však běžné vždy a v mnoha, by� i vyspělých zemích, to není běžné ani dnes.

Kudy vedla cesta vývoje speciálních služeb, forem péèe èi pomoci, pomùcek, vzdělávacích metod nebo 
úprav prostøedí pro nevidomé a těžce slabozraké lidi? Kdo tu cestu prošlapával? A na jaká úskalí narážel? 
Budeme-li to vědět, budeme lépe rozumět souèasnému stavu. Budeme-li schopni lépe rozumět souèasnému 
stavu, budeme schopni lépe pøedvídat budoucí vývoj. A budeme-li schopni pøedvídat budoucí vývoj, máme 
naději, že se na něj lépe pøipravíme.

Cesty vývoje pomoci nevidomým a slabozrakým lidem jsou prošlapávány od dávných věkù; dusot, jímž 
vznikají cesty nové se zrychluje zejména v posledních desetiletích. Avšak i tento poklus by nebyl možný, 
kdybychom nemohli následovat ty, kteøí se klopotili po těchto cestách pøed námi. Je dobré zde na ně vzpo-
menout, je dobøe podtrhnout úlohu jejich rodièù, vychovatelù, uèitelù i vědeckých pracovníkù. Je ještě lepší 
o nich něco vědět. A je skvělé, že díky dlouhodobé mravenèí práci autora této publikace jsou støípky těchto 
vědomostí shromážděny na jednom místě.

Mgr. Milan Pešák
prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ÈR

Dostává se vám do rukou kniha, která je svým obsahem v èeské literatuøe ojedinělá. Autorem Tyflopedické-
ho lexikonu jmenného je známý zkušený publicista. Kniha bude užiteèná pro studenty speciální pedagogiky 
oboru tyflopedie a ostatním oborovým pracovníkùm, kteøí by si chtěli prohloubit svùj pøehled o vybraných 
pozoruhodných nevidomých osobách a dále o pedagogických i jiných pracovnících, kteøí se zabývali èi dosud 
zabývají jejich výchovou a vzděláváním nebo dokonce možnostmi zaměstnávání. Aby mohla tato ojedinělá 
kniha vzniknout, musel její autor pro shromáždění životopisných dat a údajù dlouhodobě vynakládat nemalé 
úsilí. Publikace je aktuální, což dokládají informace o soudobých èeských i zahranièních osobnostech. Za 
tuto celoživotní práci mu patøí upøímný dík.

Mgr. Eliška Hluší
vedoucí oddìlení Dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brnì
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Informace o veøejném i soukromém životě vybraných nevidomých osobností s pøehledem jejich spoleèenské-
ho zaøazení, zprávy o èinnosti uvedených speciálních pedagogù a jejich spoleèenském i odborném významu, 
poukaz na jiné pracovníky, kteøí pùsobili v oblasti péèe o nevidomé a těžce slabozraké děti, mládež i dospělé 
osoby, nejsou souborem kuriozit, nýbrž většinou něco mezi lexikografií a eseji o jejich osudech, o úsilí, které 
vynaložili na cestě za lidstvím a štěstím svým i štěstím jiných lidí. Pokud je to vhodné, vyhýbáme se pouhé 
encyklopedické struènosti dat, avšak neužíváme ani èistou formu vyprávění.

Ani rozsah ani obsah jednotlivých hesel nemusí odpovídat skuteènému významu osobnosti. Tu měla vliv 
pøedevším možnost èi nemožnost získat informace. Toto prostøedí nebylo vždy pøíznivé. Uvedení i jiní spolu-
pracovníci svými poznámkami i pøíspěvky rozšíøili poèet hesel a obohatili jejich obsah. 

Vycházíme ze skuteènosti, že co je známé, co se traduje, nemusí být pravdivé a významné a naopak, co je 
neznámé, nemusí být podružné. I tento pohled měl vliv na obsahovou stránku lexikonu. Není nepodstatné, 
že některá data v kalendáriu i u ostatních údajù většiny osobností nejsou v èeské odborné literatuøe dostupná. 
Bylo proto vyvinuto maximální úsilí vyplnit tuto mezeru. 

Rovněž rozšíøení o vysvětlivky a zkratky používaných termínù v textu by mělo napomáhat obsahové orientaci. 
Mimo formální a obsahovou úpravu byl doplněn a rozšíøen text některých hesel i zvýšen jejich poèet na 1260. 
Proti prvnímu vydání z r. 1998 pøibyly další informace. Vzrostl poèet portrétù o 120, i množství ilustraèních 
obrázkù a pøibyla barevná obrazová pøíloha se 140 obrázky.

Podmínky, za kterých mohli speciální pedagogové, ostatní pracovníci èi samotní zrakově těžce postižení 
– pøedevším nevidomí – lidé své schopnosti rozvinout a uplatnit, se měnily s rozvojem ekonomického a spo- 
leèenského prostøedí. Byli to nejdøíve filantropové s mimoøádným sociálním cítěním, posléze støedověcí hu-
manisté a od konce 18. století postupně odborníci, kteøí postøehli, že osobnost nevidomého èlověka podléhá 
stejným zákonitostem jako je tomu u ostatních lidí. Nejdøíve to byli empiristé, později zakladatelé vědecké 
disciplíny – tyflopedie. A tak, jak se tato vědecká oblast rozvíjela, jak se vyvíjelo spoleèenské prostøedí a spole- 
èenské vědomí, měnilo se i postavení nevidomého èlověka ve spoleènosti, rostl význam zobecòování zkušeností, 
vzrùstal význam speciálně pedagogické teorie. Měnily se úkoly i cíl výchovy cestou od jednotlivcù k založení 
prvního vzdělávacího zaøízení pro skupinu několika chlapcù. Naplòování těchto vyvíjejících se kategorií je 
úzce vázáno na konkrétní oblast a její historickou etapu. Vývoj ovšem neprobíhal sám o sobě, ale za trvalého 
úsilí samotných slepcù a jejich pøíznivcù-pedagogù, posléze – v závislosti na stavu zobecòování zkušeností –  
i vědcù, kteøí svým pøístupem napomáhali rozvoji oboru. Všechny tyto okolnosti vnějších podmínek pùsobily 
na možnosti rozvoje schopností a dovedností nevidomých dětí i dospělých osob.

Pøi komponování tohoto lexikonu byly a priori odmítnuty jakékoliv spekulace a idealizace jednak životních 
podmínek, jednak sumování specifických znakù jednotlivcù na jiné nevidomé osoby èi skupiny. Situaci dost 
komplikovaly někdy až neuvěøitelně rozporné zprávy vztahující se k téže osobě nebo k její èinnosti i jejímu 
spoleèenskému zaøazení a významu. Pøikláníme se – pokud se daly zjistit – k těm informacím, které pochá-
zejí pokud možno z osvědèeného, a tedy spolehlivého pramene většinou nejblíže popisovanému ději nebo 
osobě. Toto historizující nazírání bylo tøeba zhodnotit historickou zkušeností. Některá fakta byla ve svém 
vývoji postupně vícekrát zkreslována neodbornými èi nezodpovědnými zásahy, mnohdy také idealizováním 
skuteènosti s pøevahou emocí, které ve snaze informovat nezvládly téma odpovědně. Na některých místech 
je na tuto možnost upozorněno; zvláště se to projevuje nánosem tendenèních zpráv ovlivněných mimo jiné 
i aktuální spoleèenskou a politickou objednávkou, jindy snahou sumovat nevidomým osobám vlastnosti èi 
schopnosti, které nemají.

Ještě zbývá poděkovat všem, kdo pomohli upøesnit některá data uvedená v prvním vydání lexi-
konu z roku 1998. Poděkování patøí také všem institucím i jednotlivcùm za pomoc, kterou poskytli 
pøi shromažďování pramenù a údajù pro pøípravu tohoto èeského Tyflopedického lexikonu jmenného. 
Byly to pøedevším Státní archivy v Brně, v Praze a ve Florencii, Národní knihovny v Brně a v Praze a Státní 
knihovna pro nevidomé v Sankt Peterburku. Děkuji také všem korektorùm i ostatním spolupracovníkùm za 
trpělivost s autorem a obohacení formy i obsahu této práce. Děkuji rovněž za podstatnou finanèní spoluúèast 
Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých ÈR, paní MUDr. Zuzaně Hlinomazové, Ph.D., za mimo-
øádnou péèi o záchranu zbytku mého zraku a v neposlední øadě i Technickému muzeu v Brně, které toto vydání 
hmotně podpoøilo a ujalo se vydavatelských prací.

Autor
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Pøispìvatelé a spolupracovníci

A.A. – Andrzej Andraszewski, Polsko
A.B. – PhDr. Alberto Baldasseroni, Florencie
A.P. – Anna Prášilová, Praha
E.H. – Mgr. Eliška Hluší, Brno
G.R. – Gabriela Rerková, Levoèa
H.B. – RNDr. Hana Bubeníèková, Brno
I.B. – Igor Barviè, Brno
I.M. – Mgr. Ivana Mikesková, Bratislava
J.D. – Jiøí Donné, Brno
J.F. – PaedDr. Jozef Franer, Levoèa
J.H. – Mgr. Jan Hájek, Praha
J.J. – Ing. Jiøí Ježek, Praha
J.K. – Jitka Káòová, Brno
J.L. – Jana Lopúchová, Bratislava
J.Ø. – MUDr. Jitka Øehoøová, Praha
J.V. – PaedDr. Jana Vachulová, Praha
L.K. – Lena Kolomijceva, Sankt Petěrburk
L.P. – Ing. Libor Procházka, Brno
¼.V. – ¼udovít Varhánik, Levoèa
M.A. – Milan Arner, Praha
M.E. – Marie Edemská, Moskva
M.J. – Marta Joanidisová, Brno
M.K. – Doc. Ing. Milan Køehlík, CSc., Brno
M.P. – Mgr. Marie Pouzarová, Brno
M.S. – PaedDr. Markéta Skalická, Praha
P.G. – Petr Gratias, Brno
P.N. – Mgr. Pavel Nedvěd, Kyjov
P.P. – PhDr. Petr Peòáz, Brno
P.W. – Mgr. Pavel Wiener, Praha
R.V. – PhDr. Rudolf Volejník, Praha
V.K. – Vladimír Krajíèek, Lovosice
V.Ko. – Bc. Věra Koudelková, Brno
Z.Š. – PhDr. Zdeněk Šarbach, Praha

Pøispìvatelé a spolupracovníci
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Bodátko – ruèní nástroj s oblým hrotem pro vytlaèování bodù Braillova písma na pražské tabulce

Bodový tisk èi bodové písmo – jedná se o písmo Louise Brailla

BraillNet – je èeský internetový server provozovaný SONS, je registrován od r. 1996 a slouží zrakově postiže-
ným v ÈR

Braillova hudební notace (Braillùv notopis) – základní znaky sestavil Louis Braille v r. 1834 ze znakù svého šes-
tibodového písma. Jedná se o tzv. písmennou hudební notaci, protože je sestavená z písmen abecedy. Jejím 
charakteristickým specifikem je, že veškeré vertikální hudební vztahy je nutno zapisovat horizontálně

Braillovo písmo – sestává z šesti reliéfních (hmatatelných) bodù, vertikálně seøazených do dvou sloupcù po 
tøech bodech. Louis Braille je vytvoøil v r. 1825. K užívání ve školách pro nevidomé žáky bylo však doporu-
èeno až v r. 1879 III. kongresem uèitelù pùsobících v ústavech pro nevidomé děti a mládež. Braillùv systém 
je natolik konvertibilní, že je pøi vzdělávání nevidomých dětí i dospělých používán na celém světě

Braillský øádek – hmatové ètecí zaøízení, pøídavné zaøízení, na kterém je možné zobrazit ve slepeckém neboli 
braillském písmu to, co je napsáno na displeji poèítaèe. Je jím možno èíst a korigovat napsaný text. Slouží 
rovněž ke kontrole vlastního psaní na běžné poèítaèové klávesnici. K jeho provozu v operaèním prostøedí 
systému Windows je zapotøebí mít nainstalován speciální program urèený pro nevidomé uživatele, tzv. 
odeèítaè obrazovky. Braillským øádkem nelze prohlížet obrázky

Èernotisk – specifický výraz zde používaný pro běžný tisk

Dìdina – pobytové rehabilitaèní a rekvalifikaèní støedisko pro nevidomé obèany. Prvním zøizovatelem byla 
ÈUNS, v r. 1994, po reorganizaci provozováno SONS. Od 2001 funguje jako samostatná o.p.s., jejímž 
zøizovatelem je SONS

Defektologie – vědní disciplína, která vychází z principu, že každý trvalý somatický, psychický i sociální defekt 
èlověka má zásadní vliv na vznik defektivity, tj. na změny spoleèenských vztahù a na vznik zvláštností 
poznávacích èinností. Na základě těchto hlavních obecných kategorií je koncipována speciální pedagogika 
defektologická a vymezením zvláštních kategorií a pojmù její speciální pedagogika tyflopedická, somato-
pedická, psychopedická, logopedická, sudrupedická a etopedická

Edinburská spoleènost pro umìní – vypsala v r. 1830 soutěž na vytvoøení reliéfního písma, které by mohli èíst 
nevidomí ètenáøi. Sešlo se na dvacítku návrhù, z nichž se žádný neosvědèil

Chovanec – ve výchovně vzdělávacích ústavech pro nevidomé děti a mládež byli tak obecně nazýváni žáci  
i uèni

Klarùv ústav – zaopatøovací a zaměstnávací ústav pro nevidomé děti a mládež v Praze byl založen r. 1832 
Aloysem Klarem jako zaøízení pro péèi i zaměstnávání slepcù èeské i německé národnosti. Ústav potom 
vedl jeho syn a následně i vnuk. Souèasným nástupcem je Støední odborné uèiliště pro mládež s vadami 
zraku v Praze–Krèi

Kompenzaèní (uèební) pomùcka – její konstrukce umožòuje pøenesení vizuálního vjemu do sféry vjemu taktil-
ního. Pomáhá nevidomým a těžce slabozrakým osobám získat ucelenější názor na objekt

Konzervatoø pro mládež s vadami zraku v Praze – vznikla v r. 1976 transformací SHŠI. V souèasné době existuje 
jako Konzervatoø Jana Deyla v Praze. Tato instituce vznikla z hudebního oddělení Deylova ústavu v Praze. 
Jejím zakladatelem je nevidomý klavírista a hudební pedagog, dlouholetý øeditel Jan Drtina

Kreslenka – jakákoliv podložka z měkké hmoty, do které je možno vyrývat hmatatelné linie a tak vytváøet 
hmatatelná písmena nebo obrázky. Používala se i kreslenka plstěná, na kterou se pomocí špendlíkù pøipev-
òovala tkanièka do rùzných geometrických tvarù

Laski – komplex v polských Laskách vznikl v r. 1911. V souèasné době zahrnuje školy rùzného zaměøení  
a všech stupòù pro NS i s kombinovanými vadami. V r. 1931 byla založena masérská škola. V r. 1977 vznikla 
v areálu hudební škola. Pøipravuje mládež pro povolání hudebníkù, prohlubuje vztahy k hudbě širšímu 
okruhu žákù. Škola hodlá pokraèovat ve vytváøení muzikálního prostøedí tohoto ústavu

Poznámky – vysvìtlivky
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Mariínský spolek – ruská carevna Marie Alexandrovna (1824–1880) projevovala mimoøádný zájem o zpùsob 
života slepcù. Provozu ústavu pro výchovu a vzdělávání nevidomých dětí i nově založenému spolku věno-
vala znaèné finanèní prostøedky

Meistergesang - ve 14.–16. století písòová tvorba německých básníkù a skladatelù z øad øemeslnického  
stavu

Mezibodový tisk – druh tisku Braillovým písmem po obou stranách papíru

Nevidomý – dítě nebo dospělá osoba trpící absolutní nebo praktickou ztrátou zraku

Newyorské bodové písmo – jedná se o systém založený na urèitém seøazení reliéfních bodù. Oproti písmu 
Braillovu je podstatné to, že pro každé písmeno je tøeba 6–8 bodù seøazených do sloupcù o dvou reliéfních 
vertikálně umístěných bodech. Rozlišují se velká a malá písmena abecedy

Novellová sí� – (Novell netware) umožòuje sdílení dat ve vnitropodnikové síti a následně pøiøazování opráv-
nění k nim

Optacon – americký vynález ètecího pøístroje, který umožòoval nevidomým ètenáøùm èíst běžné (èernotiskové) 
knihy. Písmena byla pøeváděna pøímo do reliéfní podoby. Nevidomých uživatelù Optaconu ubývá, protože 
ètení èernotisku je nevidomému umožněno skenováním (odeèítáním) textu na PC. Výstup je hlasitým od-
poslechem, pøípadně je vytištěn elektronickou tiskárnou jako externím pøídavným zaøízením k PC

Pichtùv psací stroj – speciální mechanický psací stroj pro psaní Braillovým písmem. Zkonstruoval jej kolem 
r. 1897 německý tyfloped Oskar Picht. V prùběhu 20. století byly zkonstruovány i stroje elektrické a elek-
tronické

Poradenská centra – zaèala vznikat pøi mateøských, základních i støedních školách pro nevidomé a slabozraké 
žáky v r. 1990. Jejich úkolem je pøipravit zrakově těžce postižené děti pro spoleèné vzdělávání s žáky běž-
ných škol v místě bydliště. Cílem je o takové integrované žáky odborně peèovat a zajiš�ovat jim komplexní 
podmínky k jejich vzdělávání. Problémy vznikají tím, že tato centra jsou integrální souèástí speciálních 
internátních škol, které se tomu brání

Pražská tabulka – dvoulistová kovová šablona na horním listu s obdélníkovými, po bocích vykrojenými okénky 
a odpovídajícími dùlky na spodním plátu. Je urèena pro psaní Braillovým písmem. Zkonstruoval ji èeský 
tyfloped Václav Malý v r. 1886

Quinze–Vingts – nejznámějším støedověkým bratrstvem slepcù byla Kongregace tøí set, která v Paøíži udržova-
la útulek zvaný Quinze–Vingts. V r. 1260 jej založil francouzský král Ludvík IX., zvaný Pobožný, pro 300 
násilně oslepených køižákù. Oslepit je naøídil ruský car postupně v patnácti dnech po dvaceti vojácích, 
když je zajal na jejich køižácké výpravě do tzv. Svaté země. (Odtud název azylu.) Majetek byl spoleèný. 
Kostel pøi tomto útulku byl vybaven zvláštními pravomocemi pøi udílení odpustkù, z èehož plynuly znaèné 
finanèní prostøedky. Z tohoto dùvodu měl azyl zcela výjimeèné postavení. Byl navštěvován i francouzský-
mi králi a bohatou šlechtou, která se tak vyplácela ze svých høíchù. Na høbitově pøi tomto kostele byli za 
vysoké poplatky pochováváni bohatí Paøížané. Azyl byl proto oproti jiným podobným zaøízením velmi 
bohatý. Tak pøetrvával po několik staletí. (Dále viz Haüy, Guillié, Péphau)

Raná péèe – Tento název nese obèanské sdružení se specifickým zaměøením. V r. 1977 založil J.S. první Ty-
flopedickou poradnu v Èeskoslovensku pro péèi o rodiny, ve kterých bylo vychováváno nevidomé nebo 
těžce slabozraké dítě raného věku (od narození do tøí let). Později se ÈUNS stala zøizovatelem poradny 
Raná péèe. V souèasné době je Raná péèe obecně prospěšnou spoleèností bez závislosti na jakékoliv jiné 
spoleèenské organizaci

Regenschori – øeditel kùru významnějšího chrámu

Reglet – (franc. réglette) 1–3 øádková šablona (pøevážně kovová) pro psaní Braillovým písmem. Horní plát 
je osazen obdélníkovými otvory, spodní plát podélnými rýhami nebo dùlky, které rozměrově odpovídají 
okénkùm

Sebeobsluha – sebeobslužné èinnosti nevidomého dítěte i dospělé osoby jsou specifickým problémem proto, 
že jsou prováděny bez úèasti zpětných zrakových aferentací – bez zrakové kontroly. Nevidomé je tøeba  
k rozvoji a upevnění těchto dovedností vést metodicky

Show–down – speciálně upravený stùl stolního tenisu pro nevidomé hráèe
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Slepecká muzea – i když první sbírka speciálních uèebních pomùcek pro nevidomé žáky vznikla v Drážďanech, 
lze za první slepecké muzeum považovat sbírku Johanna Wilhelma Kleina (1837). V souèasné době je  
v Evropě na dvacet muzeí a několik koutkù tradicí. Slepecká muzea zøizují: a) speciální školy pro zrakově 
těžce postižené žáky, b) zájmové organizace nevidomých a slabozrakých osob, c) ministerstva. Úkolem 
slepeckých muzeí je vytváøet sbírky speciálních uèebních i jiných pomùcek a zpøístupòovat je veøejnosti. 
Cílem je vědecká a osvětová èinnost prováděná rùznými formami

Slepecké spolky: – a) peèující o nevidomé obèany, provozovaly charitativní èinnosti, b) spolky samostatných 
slepcù; zabývají se svépomocí

Slepecké tiskárny – speciální tiskárny pro tisk knih reliéfním písmem (Braillovým i jinými druhy). Prakticky 
každý ústav pro výchovu a vzdělávání nevidomých dětí usiloval o to, mít vlastní tiskárnu, ve které byly 
tištěny speciální uèebnice. Do r. 1990 byla v èeských zemích jediná tiskárna – Tiskárna a knihovna Karla 
Emanuela Macana v Praze. Po r. 1990 vzniklo vlivem nových digitálních technologií několik dalších men-
ších støedisek

Slabozraký – tímto pojmem jsou oznaèovány děti i dospělé osoby, které vidí nejvíce 0,25% zdravého zraku, 
nejméně však 3 m prsty

Societé philantropique – francouzská vlivná spoleènost pro kulturu. Podporovala i vznik a vývoj Národního 
ústavu pro mladé slepce v Paøíži

Telefonní manipulant – telefonista, tj. pracovník, který v podnikové telefonní ústøedně spojuje vnější volání 
na jednotlivá pracoviště podniku

TyfloCentrum – TyfloCentra jsou krajská støediska, která provozují øadu služeb pro nevidomé a těžce slabo-
zraké obèany, napø. asistenèní služby, sociálně právní poradenství, sociální práce, volnoèasové aktivity 
aj. Spoleèně s regionálními pracovišti Tyfloservisu v jednotlivých krajích tvoøí ucelený systém služeb ZP. 
Tento systém pøipomíná defaistické pojetí péèe, které vznikalo postupně v západní Evropě a USA. Èin-
nost TyfloCenter je zaměøena pøedevším na nezaměstnané a seniory. TyfloCentra provozují poradenské 
služby na bázi PC

Tyflokabinet – metodické centrum tyflotechnických pomùcek. První kabinety vznikaly v polovině 80. let  
20. století v rámci SI. Tyflokabinet se posléze stal jedním z významných projektù SNS na ministerstvu 
zdravotnictví a po vytvoøení SONS v r. 1996 byl pøevzat i novou organizací. ÈUNS měla obdobný, ale 
samozøejmě jinak definovaný projekt na MPSV

Tyflopedie – (tyflopedagogika) speciálně pedagogická disciplína – teorie a praxe výchovy a vzdělávání zrakově 
těžce postižených dětí i dospělých

Tyfloservis – obecně prospěšná spoleènost s celostátní pùsobností zajiš�ující sociální rehabilitaci dospělých, 
pøevážně později osleplých osob v ÈR. Jeho instruktoøi provádějí formou terénní nebo ambulantní indivi-
duální péèe nácvik potøebných dovedností sebeobsluhy, orientace v prostoru, obsluhu speciálních pomùcek  
a poskytují další informace. Základní strukturu Tyfloservisu tvoøí krajská ambulantní støediska. První z nich 
vznikla poèátkem r. 1991 (Praha, Olomouc). Pracují zde  pøevážně vysokoškolsky erudovaní instruktoøi

Ústav pro nevidomé – pokud není jinak specifikováno, jedná se o výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé děti 
a mládež. Historicky první takové zaøízení založil Francouz Valentin Haüy v Paøíži r. 1784. Ústavy posky-
tovaly neúplné základní všeobecné vzdělání, pracovní (později øemeslné) èinnosti nebo výuku øemeslùm, 
pøípadně jiné možnosti vzdělání a èinností. Hudba a vyuèování høe na hudební nástroje byly od poèátku 
neodmyslitelným doplòkem zájmové èinnosti i pøípravou k povolání uèitele hudby. Na většině ústavù se 
vyuèovalo ladění klavírù

Ústav zaopatøovací – azylové zaøízení pro zrakově těžce postižené obèany. Většinou též poskytovalo omezené 
pracovní možnosti, které byly spíše rekreaèní

Vysokoškolská komise – byla ustavena v rámci slepeckého oddělení SI. Peèovala o zajiš�ování magnetofono-
vých nahrávek studijní literatury pro støedoškolské i vysokoškolské zrakově těžce postižené studenty. Na 
základě dohody s ministerstvem školství bylo možné zakoupit a studentùm pùjèovat magnetofony i jiné 
tehdy dostupné technické prostøedky

Zemský spolek – Zemský spolek pro výchovu a opatrování slepých v Království èeském vznikl v r. 1909. Spolek 
byl èeský, èlenové jeho pøedstavenstva byli všichni Èeši. O rok později založil v Praze Deylùv ústav pro 
slepé, èeský výchovně–vzdělávací ústav, který měl své hudební oddělení, jež se postupem doby specializo-

Poznámky – vysvìtlivky
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valo na pøípravu zrakově těžce postižených uèitelù hudby. V r. 1948 se toto oddělení stalo hudební školou, 
která o dva roky později nabyla celostátního charakteru

Zkratkopis – je to specifický systém, který pøi používání Braillova písma byl pùvodně zaveden pro úsporu 
místa, zkracuje slova. Nejedná se o těsnopis. Zkracují se jednak kmeny slov, ale také pøedpony i pøípony. 
Také se používají jiné zkratky, a to z jednotlivých písmen nebo jejich shlukù. O první zkratkopis se pokusil 
Valentin Haüy. První èeský zkratkopis sestavila uèitelka ve škole Ústavu pro nevidomé děti v Praze na 
Hradèanech Dominata Hoòková

Zrakovì tìžce postižený – pod tuto kategorii patøí lidé nevidomí a těžce slabozrací
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Zkratky
AMU – Akademie múzických umění (v Praze)
ANS – Asociace nevidomých a slabozrakých ÈSFR. Vznikla v r. 1990 pro zahranièní styky všech zájmových 

slepeckých organizací èeských zemí i Slovenska. Pøevzala rovněž odpovědnost za organizaci kulturní èinnosti 
a poøádání mezinárodních hudebních soutěží nevidomých interpretù a skladatelù (Dále viz FENES)

BBS – je technologie, která pøedcházela internetu (Bulletin Board System) s hlasovým výstupem. Zrakově 
postižení lidé od r. 1993 tuto technologii poznali zavedením Eureky A4 a prvních ozvuèených poèítaèù. 
Za využití modemu se mohli pøipojovat na urèené telefonní èíslo, kde právě fungoval systém BBS, kte-
rý jim umožnil posílat si mezi sebou elektronické zprávy (později i pøímo po internetu), diskutovat na 
zvolená témata, získávat informace, texty knih a aktuální èísla èasopisù (poèátek Knihovny digitálních 
dokumentù) i zajímavé a volně šiøitelné programy, jednak pro Eureku, ale též pro pozvolna se rozšiøující 
osobní poèítaèe. Služby technologie BBS nyní plně nahradil internet

CBM – Christoffelova slepecká misie je svobodné spoleèenství služeb køes�anù rozlièného vyznání, která 
pomáhá nevidomým i jinak zdravotně postiženým osobám v zemích tzv. tøetího světa bez ohledu na ná-
rodnost, rasu, pohlaví nebo náboženství. Těžiště práce spoèívá v medicínské oblasti

CD – kompaktní disk
ÈR – Èeská republika
ÈSAV – Èeskoslovenská akademie věd
ÈSFR – Èeskoslovenská federativní republika
ÈSL – Èeskoslovensko
ÈSNS – Èeský svaz nevidomých a slabozrakých
ÈSSR – Èeskoslovenská socialistická republika
ÈST – spolek Èeský slepecký tisk. Poèátky èeského slepeckého tisku jsou spojeny s kulturní èinností PSSS. 

Pøi výboru spolku z podnětu Karla Emanuela Macana vznikl v r. 1915 Odbor pro slepecký tisk èeský, který 
se v r. 1918 pøeměnil na spolek. V r. 1917 zaèal vydávat èeský èasopis pro nevidomé ètenáøe Zora

ÈUNS – Èeská unie nevidomých a slabozrakých. Vznikla nezávisle na SI pro území Èech a Moravy jako 
samostatná a politicky nezávislá organizace nevidomých a slabozrakých obèanù ÈR v r. 1990. Její vznik 
je spjat s událostmi dne 17. listopadu 1989 jako projev práva osvobodit se od politické závislosti SI

ÈVUT – Èeské vysoké uèení technické
DTI TMB – odd. Dokumentace tyflopedických informací Technického muzea v Brně. Pùvodně Slepecké 

muzeum v Brně
EBU – Evropská unie nevidomých
EENAT – Easten European Network on Acces Technology (1997–1998). Americký mezinárodní projekt 

podpory nevidomých ve využívání výpoèetní techniky ve støední a východní Evropě
FENES – Federace nevidomých a slabozrakých obèanù. Vznikla z ANS pøistoupením ÈUNS (1992) jako 

výraz změněného státního uspoøádání Èeskoslovenska (vznik ÈSFR). Dne 1. 1. 1993 se Èeskoslovensko 
rozpadlo a FENES jako federální organizace zanikla. (Dále viz SONS (1))

FF – filozofická fakulta
FHS – Fakulta humanitních studií
FI – Fakulta informatiky
JAMU – Janáèkova akademie múzických umění (v Brně)
J.S. – Josef Smýkal
KSÈ – Komunistická strana Èeskoslovenska
KSS – Komunistická strana Slovenska
KTN – Knihovna a tiskárna Karla Emanuela Macana v Praze. Jejím zakladatelem je Karel Emanuel Macan, 

nevidomý hudební skladatel a uèitel v Klarově zaopatøovacím a zaměstnávacím ústavu pro nevidomé  
v Praze. V r. 1917 zaèíná sbírat èeské ruèně opsané knihy, které opsal sám nebo pøispěli jeho pøátelé.  
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Později je daroval vznikající knihovně. V r. 1917 vzniká myšlenka shromáždit všechny opsané èeské knihy.  
V r. 1921 se knihovna osamostatòuje. Pro veøejnost nevidomých ètenáøù je oficiálně otevøena v r. 1923. 
Jiné zdroje uvádějí, že se tak stalo až v r. 1925

KV – krajský výbor
LF – lékaøská fakulta
LŠU – lidová škola umění
MPSV – ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ – mateøská škola
MìŠ – měš�anská škola měla 3–4 roèníky na úrovni 6.–9. roè. souèasné ZŠ
MU – Masarykova univerzita (v Brně)
NDR – Německá demokratická republika
NFB – National Federation of the Blind (Národní federace nevidomých USA)
n. p. – národní podnik
NS – nevidomí a slabozrací (děti i dospělí)
OAS – Oblastní ambulantní støedisko Tyfloservisu
ONCE – organizace nevidomých Španělska
ONV – okresní národní výbor
OO – oblastní odboèka
O.p.s. – Obecně prospěšná spoleènost. První takové spoleènosti v oboru tyflopedie vznikly v r. 2000. Jejich 

zøizovatelem je SONS. V r. 2000 vznikly dvě spoleènosti s celostátní pùsobností (Dědina a Tyfloservis). 
V letech 2000–2003 založila SONS krajské o.p.s. typu TyfloCentrum

OŠ – obecná škola byla na úrovni prvních pěti roèníkù dnešní ZŠ
OV – okresní výbor
PC – Personal computer, osobní poèítaè, míněno ve stolním (nepøenosném) provedení
PF – pedagogická fakulta
PrF – právnická fakulta
PøF – pøírodovědecká fakulta
PSSS – Podpùrný spolek samostatných slepcù. Byl založen v Praze r. 1902 jako první spolek na èeském úze-

mí, který se zabýval zaměstnáváním nevidomých dělníkù nejdøíve na území Èech, později i na Moravě 
a Slovensku. Vybudoval vlastní dílny a ubytovny. Svým èlenùm podle možností pøispíval na zdravotní  
i sociální potøeby. Poskytoval pøíspěvky pøi úmrtí èlena i jeho rodinných pøíslušníkù, ve stáøí poskytoval 
pravidelné měsíèní èástky

RR – republiková rada
SÈSI – Svaz èeskoslovenských invalidù. Vznikl z politického nátlaku jako èlen Národní fronty v r. 1953 trans-

formací Ústøední jednoty invalidù. Byl èlenem tzv. Národní fronty, kterou vedla KSÈ
SHŠI – Støední hudební škola internátní pro mládež s vadami zraku v Praze. Vznikla z pùvodní odborné 

hudební školy pro mládež s vadami zraku v Praze založené v r. 1957. (Dále viz Konzervatoø pro mládež 
s vadami zraku)

SI – Svaz invalidù. Vznikl pouhým pøejmenováním SÈSI po r. 1970 vèleněním po dva roky existujících sa-
mostatných svazù zdravotně postižených obèanù jako výraz tzv. politické normalizace, a tedy nového 
sjednocení pod vedením KSÈ

SIA – Støediska integraèních aktivit. Vznikla v rámci SONS (1997). Věnují se asistenèním službám, sociálně 
právnímu poradenství, sociální práci, podpoøe pracovního uplatnění a volnoèasovým aktivitám NS obèa-
nù ve svém regionu (obvykle v rámci bývalého okresu)

SK – sportovní klub
SNP – Slovenské národní povstání
SNS – Spoleènost nevidomých a slabozrakých v ÈR byla relativně samostatnou organizací nevidomých  

a slabozrakých obèanù. Vznikla v r. 1990 jako jeden z nástupcù SI
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SOÈNE – Spolek èeskoslovenských nevidomých esperantistù. Vznikl na popud Karla Emanuela Macana  
v r. 1922 po pøedcházejícím mezinárodním sjezdu nevidomých esperantistù, konaném v Praze rovněž na 
Macanùv podnět

SONS (1) – Dne 1. 1. 1993 se Èeskoslovensko rozpadlo a FENES jako federální organizace zanikla. Jejím 
nástupcem byla pro ÈR instalována organizace s názvem Spoleèenství organizací nevidomých a slabozra-
kých ÈR. Spoleèenství zastupovalo obě èeské slepecké organizace (ÈUNS a SNS) v zahranièí a pøevzalo 
organizaci některých kulturních vnitøních i mezinárodních akcí

SONS (2) – Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ÈR vznikla v r. 1996 spojením dvou dosa-
vadních slepeckých organizací (ÈUNS a SNS). Postupně se soustøeďuje pouze na spolkovou èinnost. 
Pro odborné èinnosti péèe o zrakově těžce postižené obèany zakládá obecně prospěšné spoleènosti jako 
poskytovatele sociálních a rehabilitaèních služeb ZP. SONS si ponechává koncepèní, metodické a školicí 
aktivity a některé služby. Napø. SIA, výcvik vodicích psù, odstraòování architektonických bariér, redakci 
èasopisu Zora, právní poradenství, provoz dvou prodejen speciálních pomùcek pro NS, provoz internetu 
a zahranièní styky

SOŠL – Støední odborná škola ladièská pro mládež s vadami zraku v Praze
SOU – støední odborné uèiliště
spec. ped. – speciální pedagogika (defektologická)
SPŠ – støední prùmyslová škola
SPeŠ – støední pedagogická škola
SR – Slovenská republika
SSM – Svaz socialistické mládeže
SSSR – Svaz sovětských socialistických republik
SŠ – støední škola
StB – Státní tajná bezpeènost (v Èeskoslovensku)
SVVŠ – støední všeobecně vzdělávací škola
šk. r. – školní rok
TJ – tělovýchovná jednota
TMB – Technické muzeum v Brně, pøi kterém pracuje oddělení Dokumentace tyflopedických informací
UIC – Unione italiana dei ciechi
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V r. 1990 pøejmenována na MU v Brně
ÚJI –Ústøední jednota invalidù vznikla v r. 1949 nedobrovolným slouèením všech stávajících spolkù zdravotně 

postižených obèanù. Tento krok byl uèiněn v dùsledku nové politické situace v ÈSR. ÚJI se stala èlenem 
tzv. Národní fronty, která byla instalována jako páka KSÈ. Odborné úkoly jednotlivých zájmových skupin 
(bývalých spolkù) se odvíjely od stávající politické situace

UK – Univerzita Karlova v Praze
UKo – Univerzita Komenského v Bratislavě
ÚNSS – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
UP – Univerzita Palackého v Olomouci
ÚR – ústøední rada
ÚSP – ústav sociální péèe
ÚV – ústøední výbor
VDI – výrobní družstvo invalidù
VOS – (Vsjerossijskoje obšèestvo slepych) Celoruská spoleènost nevidomých byla založena v r. 1923. Zøizo-

vala výrobní podniky, kde našlo zaměstnání mnoho nevidomých lidí
v. p. – výrobní podnik
V. Š. – vysoká škola
VŠE – Vysoká škola ekonomická
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VŠP – Vysoká škola pedagogická
VÚP – Výzkumný ústav pedagogický
VUT – Vysoké uèení technické
v. v. – ve výslužbě
VVZPO – Vládní výbor pro zdravotně postižené obèany
WCWB – World Council for the Welfare of the Blind (Světová rada pro dobro slepcù)
WBU – World Blind Union (Světová unie nevidomých)
ZdP – zdravotně postižený
ZDŠ – základní devítiletá škola
ZDŠI – základní devítiletá škola internátní
ZK – zvuková kniha, tj. nahrávky literární èetby na magnetofonovém pásku. Slouží nevidomým ètenáøùm. 

Tato technika vznikla v Èeskoslovensku z amatérské iniciativy J. S. r. 1960. Natáèí se jednak díla krásné  
literatury, jednak práce studijního zaměøení aj.

ZO – základní organizace
ZP – zrakově postižený
ZŠ – základní škola
ZŠI – základní škola internátní
ZUŠ – základní umělecká škola
ZvŠ – zvláštní škola
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AbdullAh ibn homAid

(viz Homaid, Abdullah ibn)

Abu Abduláh RudAkí

* 850
† 941

Zakladatel íránsko–tádžické poezie zvané farzy.

Narodil se někde poblíž Samarkandu na dnešním 
území Tádžikistánu. Není jasné, kdy oslepl, rùzné 
prameny se v tomto ohledu liší. Již v mládí byl mis-
 trem ve svém oboru, tj. svými básněmi, písněmi  
i jako hudebník.

Nasroma I. ho pozval ke dvoru, kde se stal støedem 
kulturního života. Když však došlo ke změně panov-
níka, byl Rudakí vyhnán. Vrátil se do své vlasti.

Z jeho mimoøádně rozsáhlého díla se dochovalo 
jen asi tisíc veršù. Jsou to fragmenty z poémy Kalila 
Dymyny aj. Ve svém díle uplatnil a tak založil formy 
klasické perské poezie – zaèal s metrickou stavbou 
veršù. Některé úryvky z jeho díla byly pøeloženy do 
evropských jazykù.

Abu Allá ben mAlAincAn  
Al mAARí

* 26. 12. 973 (970)*1)

† 21. 5. 1057 

Arabský básník.

Od narození nevidomý. Jeho básně byly nalezeny  
v paøížské knihovně. Opěvují mír, aby upozoròovaly, 
jak špatné je vraždit. V jeho lyrice se odráží skepse. Sa-
tirická skladba Kišálat al ghufrán (traktát o odpuštění) 
se posmívá islámským pøedstavám o ráji a pekle.

*1) Viz Scherer, 1864

Abu muhAmmAd SulAimAn  
Abu mihRAn

* 10. 10. 680
† 765 (kvìten)

Irácký imám.

Narodil se v osadě Kufa. Měl pouze malý zbytek 
zraku. Vystudoval práva. Více však byl známý jako 

výborný vypravěè a pøedøíkávaè denní muslimské 
modlitby v mešitě. Byli mu podøízeni muezzinové.

AdAèi kinièi

Japonský hudebník.

V r. 1978 zaèal vyuèovat dobrovolníky ve škole pro 
nevidomé pøi univerzitě Tsukuha problematice pøepi-
su èernotiskových not do Braillovy hudební notace. 
Reagoval tak na pøání několika studentù. V r. 1982 
vydal v Japonsku první publikaci na toto téma. Pozdě-
ji ještě (1983–1984) vydal další dvě pokraèování.

AdAmcZyková, hana

* 15. 12. 1947

Èeská tyflopedka, øedi-
telka komplexu škol pro 
nevidomé a slabozraké 
žáky v Brně.

Narodila se v Brně–
Bosonohách v uèitelské 
rodině. ZŠ navštěvovala 
v místě bydliště, později 
ve Støelicích u Brna. 
SVVŠ v Zastávce u Brna 
absolvovala maturitní zkouškou v r. 1965.

Z politických dùvodù jí bylo umožněno studium 
pouze na Stavební fakultě VUT v Brně (1965–1966). 
Sama to pokládá za omyl. Potom pùsobila jako ukli-
zeèka a pomocná plánovaèka v továrně. Takové pra-
covní zaøazení jí nevyhovovalo. Zaèala se zajímat  
o pedagogickou èinnost.

V letech 1967–1969 pùsobila jako pomocná vy-
chovatelka v ZŠI pro NS žáky v Brně. V letech 1969 
až 1977 byla pro své schopnosti zaøazena jako vycho-
vatelka. V této době (1974) ukonèila jednooborové 
dálkové studium pedagogiky na FF UJEP (nyní MU) 
v Brně. V r. 1978 byla øeditelem školy jmenována 
vedoucí vychovatelkou. V r. 1990 se po konkurzním 
øízení stala øeditelkou školy. V r. 1994 ukonèila studi-
um speciální pedagogiky. 

Hana Adamczyková věnovala NS dětem celý svùj 
život. Ve škole pùsobí od svých devatenácti let. V 80. 
letech se ve funkci vedoucí vychovatelky projevila jako 
silná osobnost s pøirozenou autoritou a výjimeènými 

A
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organizaèními schopnostmi, které se projevily již ve 
funkci vedoucí vychovatelky. Ve spolupráci s øedite-
lem školy pøepracovala režim internátu tak, aby se 
pokud možno stal pro děti pøijatelnějším. Dostaly 
øízenou volnost pohybu po okolí školy, zvýšila se úèin-
nost výchovy k samostatnosti, sebeobsluze aj. 

Proto také v r. 1990, kdy bylo nutné, aby ukon- 
èila svou èinnost øeditelka Z. Plisková, si málokdo 
ze zaměstnancù dovedl pøedstavit v èele školy jinou 
osobnost.

Trvalým umístěním školy a internátu na Hlinkách 
156 (1990) se otevøela možnost rozšíøit a prohloubit 
péèi o NS žáky o další aktivity a po dlouhých deseti-
letích koneèně zajistit dùstojné prostøedí pro kvalitní 
vzdělávání a výchovu ZP dětí.

V r. 1990 byla budova školy na Veveøí ul. navrácena 
církvi.*1) H. Adamczyková realizovala nutnost rozsáh-
lých stavebních úprav v celém novém areálu školy. 
Prostory získaných budov nevyhovovaly potøebám 
výchovy a vzdělávání NS dětí, protože byly projek-
továny pro jiné úèely. V prùběhu necelých 15 let se 
stavebními zásahy podaøilo upravit všechny budovy  
k souèasným potøebám a nárokùm na hygienické i jiné 
požadavky. Stavební úpravy vèetně bezbariérového 
propojení budov byly prováděny za plného provozu 
školy, a tak jsou pøipraveny i pro pøípadné organizaèní 
a obsahové změny v rámci postupující integrace NS 
žákù do místních škol. 

Významným úkolem byla pøestavba organizace  
a vnitøní náplně školy, nové pojetí pøípravy absolven-
tù, tj. vyrovnávat se s problémy integrovaného vzdělá-
vání NS dětí na školách v místě bydliště. Bylo zøízeno 
speciálně pedagogické centrum jako poradní orgán 
pro pøípadné zaøazování zrakově postižených dětí do 
běžných škol. Absence uèebnic a změny v uèebních 
osnovách některých pøedmětù si vyžádaly vyšší inici-
ativu pedagogù pøi tvorbě nových uèebnic. Úkolem 
také bylo najít formu, jak se vyrovnat se soudobými 
požadavky výchovy dětí k samostatnému pohybu  
v prostoru i jinými životně dùležitými dovednostmi. 
Bylo tøeba zajistit pokraèování výuky hry na hudební 
nástroje a tím umožnit nadaným žákùm støedoškolské 
studium na konzervatoøi. 

Novou budovu internátu se podaøilo otevøít po 
opětovném stěhování v rámci areálu v r. 1993.

Byly zavedeny nové vyuèovací pøedměty (prosto-
rová orientace, psaní a práce na poèítaèi, možnost 
výběru nepovinných a volitelných pøedmětù aj.)  
H. Adamczyková také zajistila vybavení škol a interná-
tu nejmodernějšími kompenzaèními a rehabilitaèními 
pomùckami.

Øeditelka H. Adamczyková se po r. 1990 projevila 
pøi vnitøní pøestavbě školy jako mimoøádně schopná 
osobnost. Škola i internát plní soudobé požadavky 
na výchovu NS dětí.

*1) Poèátky Ústavu pro nevidomé dìti, Zábrdovice è. 17, pozdì
ji: Radvítovo nám. è. 7, Zemìdìlská ul. è. 1, Brno–Chrlice, 
Veveøí 15

Adámek, J.

Soukromý nevidomý žák A. J. Doležálka*1). Úspěchy 
pøi jeho vzdělávání i výchově byly takové, že Doležál-
ka inspirovaly k zájmu vyuèovat v ústavu pro nevido-
mé. Také měly vliv na další Doležálkovu propagaèní 
èinnost.

*1) Viz níže Doležálek

AdeRkAS, ottokar

* 1859

Litevský tyfloped.

Narodil se v Peudeho-
fu (Litva) jako syn mar-
šála. Absolvoval gymná-
zium v Dorsatu, práva 
vystudoval v Arensbur-
ku a Dorsatu, studia 
zakonèil v Petrohradě. 
V r. 1881 dokonèil kurz 
právnické specializace.

Ve stejném roce vstoupil do státních služeb jako 
soudce. V r. 1882 pøevzal jako právník funkci sekretá-
øe Mariínského spolku pro péèi o slepce. Od r. 1884 
se stává èlenem správní rady tohoto spolku. V letech 
1883–1888 vykonal cestu po evropských ústavech pro 
nevidomé děti, aby získal odborné poznatky, které by 
také pøispěly k úèelu práce ve spolku. O svých cestách 
zpracoval obšírnou zprávu v ruštině. V r. 1885 a 1888 
byl delegátem na dvou Evropských kongresech uèi-
telù nevidomých dětí, kde měl referáty o stavu jejich 
vzdělávání v Rusku a Litvě.

V r. 1886 založil soukromý èasopis pro otázky 
péèe o slepé, který byl prvním odborným periodikem 
v ruském jazyce. Redigoval jej do r. 1889. Všechny 
pøíspěvky psal vlastně sám. Zabýval se podobnými 
otázkami jako jeho západní kolegové, tj. statistikou, 
pøíèinami slepoty i zkušenostmi ze zahranièí. Èasopis 
se později stal oficiální revuí Mariínského spolku. Za-
ložil i další èasopis s názvem Věstník dobroèinnosti 



lexikon

21

Adlerová, Anna Alexandrovna

a též èasopis pro nevidomé ètenáøe Slijepec, který 
vycházel v Petrohradě.

V r. 1886 zpracoval pro cara statistiku o poètu, 
stavu a péèi o slepé v Petrohradě. Na základě toho 
darovali car i carevna velké finanèní èástky. Po této 
aktivitě byl Aderkas zvolen èlenem správní rady Pet-
rohradského ústavu pro nevidomé děti.

Ústav byl zpoèátku v nevyhovující budově. Ader-
kas se proto zasadil o stavbu nové budovy. Pøi ústavu 
potom založil dívèí školu, protože až dosud nebyly 
nevidomé dívky do vzdělávacího ústavu pøijímány. 
Jelikož však situace většiny chovancù, kteøí opouš-
těli ústav, byla mimoøádně neutěšená, založil pro ně 
azyl. Podobně øešily tuto situaci i některé zavedenější  
evropské ústavy, jelikož výděleèná èinnost nevido-
mých osob byla dosud sporadická.

V rámci své aktivity, zaměøené na vylepšení život-
ních podmínek nevidomých chovancù, byl v r. 1882 
jmenován èlenem kuratoria pro podporu váleèných 
slepcù. Ve stejném roce ho carevna jmenovala do 
centrální správy slepeckých ústavù Ruska.

V r. 1896 založil odborný èasopis Vestnik Bla-
gotvoritělnosti. 

O. Aderkas byl významnou osobností své země  
i ruského severu. Za svou práci byl náležitě oceòován. 
Stal se nositelem celé øady vysokých vyznamenání. 
Na carském dvoøe zaujímal èestné postavení. 

Adet

Žil v 17. století.

Pro nevidomé ètenáøe doporuèuje své reliéfní písmo, 
které vznikne, jestliže se píše speciálním hustým 
inkoustem a po zaschnutí zanechává hmatatelnou 
stopu. Tento zpùsob vyzkoušel i V. Haüy a jiní. Do-
poruèovali jej rovněž Lana a Freissauf. Nevidomí 
ètenáøi mohli tento druh písma pouze èíst. Podobné 
iniciativy vycházely z touhy pomoci, většinou zùstalo 
pouze pøi návodu.

AdleRová, Anna Alexandrovna

* 2. 2. 1856
† 22. 7. 1924

Ruská tyflopedka.

Narodila se v ruské 
rodině carského plukov-
níka. Zánětlivá dětská 
choroba èi úraz jí pøivo-
dily trvalé následky pøi 
chùzi. V r. 1874 ukonèila 
studium na Mariínském 

gymnáziu v Petrohradě, 
kde také absolvovala pe-
dagogický kurz (1875). 
Ve studiích pokraèovala 
na kazaòském institutu 
šlechtických dívek. Na 
základě lékaøského do-
poruèení navštívila láz-
ně, kde se léèila pohyb-
livost konèetin. V době 
léèení i později velmi 
mnoho èetla a věnovala 
se studiu cizích jazykù. 
Ovládala francouzštinu, 
němèinu, angliètinu a èásteèně italštinu.

Byla vychovávána v duchu humanizmu. Usilovala 
o povzbuzení kulturní úrovně obyvatelstva. Lidové 
osvětě věnovala pùl svého života. Byla organizátor-
kou základního školství, knihoven a lidových èítáren. 
Pøitom se setkávala i s problematikou života nevido-
mých dětí. Zaèala poøádat sbírky. Pøijali ji do výboru 
pro založení Ústavu nevidomých dětí v Moskvě. Byla 
pøesvědèená o tom, že nevidomý èlověk je schopný 
pracovní èinnosti. V r. 1884 odcestovala do Německa, 
aby se seznámila s výchovou nevidomých dětí. Uviděla 
tam reliéfní knihy, zeměpisné mapy, pomùcky pro ma-
tematiku a poznala také zpùsob tisku knih v Braillově 
písmu. Na základě těchto zkušeností vypracovala pro 
výchovu ruských nevidomých dětí program, který se 
měl realizovat v budoucím ústavu. V rámci své èinnosti 
se tak zasloužila o otevøení Slepecké školy v Moskvě 
(1883) a stala se její správkyní.

V Petrohradě se seznámila se Skrebickým. Pod 
jeho vedením se nauèila Braillovu písmu. Ke konci  
r. 1885 pøipravila tato první ruská vydavatelka tiskovin 
pro nevidomé – stále ještě knih v reliéfní perlièkové 
cyrilice, první knihu. Jako první byla vydána Èítanka 

Budova moskevské školy

Ruská azbuka z r. 1887
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Adlung, Jakob

pro nevidomé děti. K prohloubení svých znalostí vý-
chovy a vzdělávání svých žákù podnikla novou cestu 
do zahranièí, během níž navázala styky s nejlepšími 
evropskými tyflopedy. 

Pøeložila německou uèebnici Braillovy bodové 
hudební notace (Notenschriftfibel) do ruštiny, a tak 
vyšla vstøíc požadavku na hudební vzdělávání svých 
nevidomých žákù. Aby se knihy nemusely opisovat 
ruèně, rozhodla se založit slepeckou tiskárnu. Tato 
akce však vyžadovala velmi mnoho financí. Adlerová 
měla dost stykù s bohatými lidmi, a tak se jí podaøilo 
shromáždit dostatek prostøedkù. Po realizaci zde vy-
tiskla první ruskou slepeckou knihu v Braillově písmu 
s názvem Sbornik statěj dlja dětskogo ètenija, pos- 
vjašèenyj slepym dětjam Annoju Adler (Èítanka pro 
slepé děti, sestavená Annou Adlerovou)*1). V r. 1894 
se pøièinila o zøízení slepecké knihovny v Moskvě.

V r. 1916 se stala místopøedsedkyní spolku moskev-
ských slepcù. Zde se věnovala péèi o osleplé vojáky. 
Uèila je èíst a psát. Na tomto úseku spolupracovala 
s Petrohradským svazem nevidomých. V r. 1923 se 
zúèastnila zakládacího sjezdu VOS, kde se stala ta-
jemnicí. Spolupracovala i s redakcí nově vzniklého 
èasopisu Žizò slepych. 

Pøestože se Adlerová setkávala s mnoha pøekážka-
mi, nalezla øadu následovníkù. Podle jejího pøíkladu 
byly zakládány další tiskárny v jiných ruských měs-
tech. Věøila, že právě zde mohou absolventi ústavù 
najít vhodné uplatnění a vyhnout se azylùm. VOS 
zakládala vlastní výrobní (ponejvíce kooperaèní) 
podniky, v nichž našlo manuální i intelektuální práci 
mnoho těžce zrakově postižených lidí.

*1) Originální výtisky lze spatøit ve Slepeckém muzeu v Moskvì  
a Státní knihovnì v Sankt Peterburgu

Adlung, Jakob
(též Adelung)

* 14. 1.  1699
† 5. 7. 1762

Gymnaziální profesor, varhaník, uèitel hudby a nástro-
jaø v Erfurtu. Napsal tøi pro hudbu cenné knihy.

Narodil se v Birfdenslebenu u Erfurtu. Po jeho 
smrti vyšel v r. 1768 v Erfurtu jeho spis Einleitung zur 
musicalischer Gelehrtheit. Je to pravděpodobně první 
publikace, ve které jsou jmenovitě uváděni nevidomí 
hudebníci a hudební skladatelé. Od ní se odvíjejí další 
práce o životě a díle nevidomých hudebníkù, bohu-
žel někdy ne úplně nezávisle. Všechny v ní obsažené 
informace je nutné ověøovat.

AdRiAni, giovanni battista

* 8. 8. 1823
† 1875

Italský historik a archeolog.

Studoval filozofii a teologii v Casale. Od r. 1846 
byl profesorem dějepisu a zeměpisu v Raccogini.  
V r. 1860 se stal øeditelem koleje v Casale. Později byl 
vyslán do Francie studovat dějiny Itálie. Ve Florencii 
založil spoleènost Somaseo, která mimo jiné pomá-
hala zprostøedkovávat styky mezi vzdálenými ústavy 
pro nevidomé děti. Adriani se tak neèekaně pøièinil 
o jejich spolupráci.

 Slepecké muzeum ve Florencii má ve svých sbírkových 
fondech bronzovou desku, kterou Adriani vìnoval na pa
mì� založení tamního výchovnì vzdìlávacího ústavu pro 
nevidomé dìti

AgRicolA, Rudolph
(vlastním jménem Roleph Huysman, jindy Rudolph 
Frisius nebo také Rid Olf von Ziloha, Rudolph Gro-
ninhem)

* 1443
† 28. 10. 1485

Nizozemský filozof a humanista.

Narodil se v Baflonu u Groningenu. Byl odchovan-
cem Tomáše z Kenptonu. Studoval v Löwenu, Paøíži, 
Ferraøe a Pavii. Naslouchal pøednáškám největších 
osobností své doby. Znalostmi a pøesným vyjadøo-
váním sklízel obdiv již v mládí. Byl rovněž dobrým 
znalcem hudby. V Itálii se jeho písně hojně zpívaly.

Po návratu do své vlasti se spolu s Rud. Langem  
a A. Hegiusem snažil povznést vzdělanost v Ně-
mecku. Odmítal stálé zaměstnání, žil podle svého 
pøání jako nezávislý vědec. Odmítl i nabídku císaøe 
Maxmiliána, aby pùsobil na jeho dvoøe. Žil støídavě 
v Heidelberku a Wormsu. Zde se èas od èasu věnoval 
práci akademického uèitele. Byl zruèný malíø a znal 
několik cizích jazykù.

Jeho spisy byly vesměs vydány až po jeho smrti. Ve 
svém nejdùležitějším spisu De inventione dialectica 
libri III, vydaném až v r. 1515, na základě pozorování 
slepcù tvrdí, že nedostatek zraku se u nich vyvažuje 
bystrostí ostatních smyslù. Je to první známý empi-
rický pokus zhodnotit smyslové vnímání nevidomých 
osob. Tento rezultát potom rùzní autoøi interpretovali 
variabilně, ale ve stejném smyslu. Jak mylné je toto 
tvrzení o samovolné bystrosti zbývajících smyslù bylo 
dokázáno mnohem později.
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Alexander, Friedrich

AhuJA, Suresh

* 1930

Pracovník indické slepecké organizace.

Oslepl v r. 1948. Pøesto, že ztratil zrak, studoval 
politické vědy na univerzitě v Bombaji. Ve studiu 
pokraèoval na univerzitě v Londýně (1956). Stal se 
pracovníkem indické organizace nevidomých. Povolá-
ním vedoucí prodejny Národní asociace nevidomých 
Indie. Úspěšně zastával také funkce v Regionálním 
výboru pro Asii Světové rady pro blaho slepcù.

AkAši, kakuièi

* 1901
† 1971

Japonský fyzioterapeut a básník.

Známý nevidomý žák J. Ichikata. Založil i hudební 
školu, psal básně.

Al-A mA, al tutaili
(jeho pravé jméno: Ahmed ben Abihureira)

Tento arabský nevidomý básník žil ve 12. století. 
Jeho díla jsou již dnes neznámá.

Al-Amidí, Zeinuddín
(plným jménem Alí ben Ahmed ben Jusuf ben Al 
Chidr. Všeobecně je známý pod jménem Al Amidí)

† 1312

Profesor univerzity v Bagdádu.

Pocházel z města Amidi Diabekiru v Mezopotá-
mii. V dětství oslepl. Byl stoupencem nejpøísnějšího is-
lámu. Stal se pøívržencem puritánského ritu. Studoval 
právo a øeènické umění. Ovládal několik cizích jazykù, 
napø. mongolštinu, tureètinu, perštinu a øeètinu.

Vyuèoval na druhé bagdádské univerzitě zvané Al 
Moustanrieh. Bagdádský vládce si velmi pøál poznat 
slavného slepého básníka. Urèil mu pravidelný plat 
a obdaroval ho èestným kožichem.

Amidí měl vlastní rozsáhlou knihovnu, do které 
investoval všechny své pøíjmy. Názvy knih si snad od 
r. 1307 oznaèoval rùzně svinutými a poskládanými 
měkkými materiály (nikoliv papírky, jak se běžně 
uvádí, papír ještě v dnešním slova smyslu neexisto-
val). Objevily se rovněž informace, že si z rùzných 
materiálù tvaroval podobu arabských znakù, kterými 
oznaèoval obaly knih. Tento zpùsob byl známý již  
v 7. století. Žádná z jeho knih se nedochovala.

Al-ASheikh, mohamed ben ibrahim

* 1892

Rektor islámské univerzity.

Narodil se v Rijádu jako nevidomý. Pro své nadání 
jej vzdělával otec, později známý šejk. Stal se známým 
uèitelem. Jeho žáci pùsobili na vysokých vládních 
úøadech. V r. 1961 byl jmenován rektorem islámské 
univerzity v Al-Medině. 

AlbeRt, Rafael Rodriguez

* 1902
† 15. 2. 1979

Španělský hudební skladatel.

Ve svých 9 letech oslepl. Již od dětství se věnoval 
studiu hudby. Studoval na konzervatoøi ve Valencii. 
Vyuèoval høe na klavír a komponoval. Mimoto se 
věnoval studiu matematiky. Ve studiu hudby pokra-
èoval v Paøíži u Maurice Ravela. Svá díla si zapisoval 
jednak v Braillově hudební notaci, jednak mu je známí 
hudebníci pøepisovali do běžné notace.

V r. 1925 obdržel cenu za sbírku písní. Jeho symfo-
nie dirigovali světoznámí dirigenti jako Pérez Casas, 
Angel Grande, Campo José aj. V r. 1932 zaèal vyuèo-
vat dějiny hudby, estetiku a Braillovu hudební notaci 
na Národním institutu pro nevidomé v Madridu.  
V r. 1954 vykonal koncertní turné po Španělsku.  
V r. 1957 zaèal vyuèovat na støední hudební škole  
v Madridu. 

Ze skladeb jsou to napø. Nová preludia, Horas  
a Caminos. V r. 1961 obdržel Národní cenu za Fan-
tazii na drama Lopeho de Vegy. Další ceny obdržel 
v r. 1967 za Sonatinu pro duo. V r. 1977 to byla 
Národní cena za La Antequeruela. Napsal i dalších 
několik děl, která byla veøejně provedena většinou  
s velkým úspěchem.

Soustavně se zabýval problematikou Braillovy 
hudební notace. O svém pojetí hudebního zápisu 
pro nevidomé hudebníky pøednášel na evropské kon-
ferenci v Paøíži r. 1945. Později se zúèastnil zasedání 
Světové rady pro blaho slepcù i konferencí o unifikaci 
Braillova notopisu.

AlexAndeR, Friedrich

* 1861
† 23. 6. 1954

Dánský hudební teoretik.

Narodil se v Kodani. Oslepl v dětském věku. 
Byl mimoøádně hudebně i intelektuálně nadaný,  
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Alexejeviè, Vasil

a proto byl vyslán do ciziny, aby získal široké hudební 
vzdělání. Studoval ve Frankfurtu, Berlíně a Paøíži, 
kde svá studia absolvoval v oboru hudebních věd. 
Ovocem jeho pilných studií byla mnohotvárná práce 
na rozborech písní, pěveckých sborù, mší, klavírních 
koncertù i komorní hudby pøedevším romantických 
skladatelù.

AlexeJeviè, vasil

* 1836
† 1878

Ruský beletrista.

Ruský nevidomý spisovatel. Jeho dílo nijak vý-
znamně neovlivnilo ruskou literaturu. Pøesto v něm 
lze nalézt literárně hodnotné prvky.

Al-ghAnim, Abdullah m.

* 1937

Arabský tyfloped.

Narodil se v Saúdské 
Arábii jako nevidomý.  
V r. 1960 ukonèil studia 
na Vysoké škole islám-
ského práva. Založil 
veèerní školu pro nevi-
domé žáky. Zúèastnil 
se pøíprav k otevøení 
školy pro nevidomé děti v Rijádu, kde byl jmenován 
øeditelem. Byl též èinný jako vedoucí pro speciální 
pedagogiku na ministerstvu kultury. Založil další 
školy pro nevidomé děti i rehabilitaèní støedisko pro 
nevidomé dívky. Ve své zemi je zakladatelem ZK. Byl 
také zvolen viceprezidentem Světové rady pro blaho 
slepcù, kde pracoval v oblasti péèe o hluchoslepé 
osoby a v komisi pro slepecké pomùcky.

AlmáRí, Abu Al ala

* 27. 3. 1974
† 13. 3. 1057

Syrský básník a filozof.

Narodil se v Maar-
rati. V dětství oslepl. 
Jeho filozofie se opírá 
o silnou islámskou víru. 
Almárí øíkal, že je zavøe-
ný ve dvou vězeních. Jed-
ním vězením pro vlastní 

opuštěnost se mu stal jeho dùm, druhým vězením je 
jeho slepota. Almárí byl za své racionální myšlení 
veleben básníky i filozofy. Jeho slavná kniha Risalatu 
Alghufran se stala inspirací a jedním ze zdrojù Dan-
tovy*1) Božské komedie. Dále Almárí napsal básně  
a eseje, které se opírají o silnou islámskou víru.

*1) Dante Alighieri (1265–1321)

AlonSová, Alice

Kubánská taneènice.

Narodila se v Havaně v rodině zvěrolékaøe. Zálibu 
v tanci projevovala již od útlého dětství. Rodièe však 
pro ni nenašli pochopení a dali ji do klášterní školy. 
Za krátký èas odtud odešla. Zaèala studovat balet 
soukromě. Aby měla na zaplacení lekcí u dobrého 
uèitele, jezdila na pohostinská vystoupení.

Už jako dítě byla slabozraká. Protože se jednalo  
o zrakovou vadu progresivní, úplně ztratila zrak ve 22 
letech právě na samém prahu umělecké kariéry. Závěr 
lékaøù byl takový, že nevidomý nemùže tanèit profesi-
onálně, ztratí orientaci, ztratí rovnováhu atd. A možná 
pøišla o zrak právě pro své tělesné namáhání.

Po více než roèním léèení v zahranièí se vrátila 
na Kubu a zaèala své postižení pøekonávat. Dlouhá 
cvièení, napětí – ale i láska k taneènímu umění nako-
nec pøinesly své ovoce. Alice se mohla znovu objevit 
na scéně. Nauèila se tanèit s otevøenýma oèima, aby 
její slepota nebyla tak nápadná. Vystupovala ovšem 
jako sólistka.

Znovu následovala pohostinská vystoupení  
v Národním kubánském baletu a potom i v zahranièí. 
Když vystupovala v Newyorské metropolitní opeøe, 
nikdo nechtěl věøit, že nevidí. Od této doby nastala 
triumfální cesta nevidomé primabaleríny po světo-
vých scénách. K pohostinskému vystoupení pøijela 
i do Moskvy.

Je známá také jako zakladatelka a umělecká ve-
doucí Národního baletu Kuby. Pùsobila dokonce  
i jako uèitelka baletu. Založila Národní baletní školu 
socialistické Kuby.

Jak se jí to všechno podaøilo? Nejen síla vùle, 
ale umění se jí stalo støedem zájmu, pøedpokladem 
dalšího života. Nadání bylo tak silné, že nakonec za 
mimoøádného vnitøního úsilí se jí daøilo pøekonat  
i objektivní pøekážky slepoty.

Její osobnost je pøíkladem, jak je možné mimo-
øádné nadání rozvinout i za výjimeèně nepøíznivých 
vnitøních podmínek èlověka, v tomto pøípadě po 
ztrátě zraku.
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Anagnos, Michael

Al-SAud, Abdul Azíz

* 1912

Saúdskoarabský šejk, filozof.

Narodil se v Rijádu jako nevidomý. Snad mohl 
být v pøíbuzenském svazku s královskou rodinou 
téhož jména. Byl tedy finanèně zabezpeèený. Pilně 
se uèil nazpamě� dlouhé texty koránu. V r. 1937 se 
stal v obvodu Alovi-Kharju islámským soudcem. Od  
r. 1951 pracoval jako docent islámského práva na 
právnické fakultě v Rijádu. V r. 1969 se stal rektorem 
islámské univerzity v Alovi-Medin Munaurah Erna. 
Od r. 1965 byl ministerstvem jmenován pøedsedou 
islámského úøadu. Al-Saud vydával mnoho vědeckých 
spisù. Napø. Splendid Benefits in Hypothelie research 
Areas, Criticism of Arab Nationalism aj., v nichž se 
zabývá radostí z výzkumných výsledkù a kritikou 
arabského nacionalizmu.

Al-SAud, Feisal, ibn Abdul-Azíz

* 9. 11. 1902
†  12. 2. 1969

Saúdskoarabský král.

Narodil se v Rijádu. Jeho otec, král Abdul-Aziz 
Al-Saud, byl zakladatelem saúdskoarabského králov-
ství, jeho matka byla dcerou šejka Mohammeda Ibn 
Abdel-Vahaba, slavného zastánce reforem. Od svého 
otce zdědil zdravou mysl a moudrost.

Al-Saud své studium zaèal v Medině. Nato odešel 
do Anglie, Francie a Belgie. V r. 1926 se stal guverné-
rem provincie Hiaz. Později zastával funkci ministra 
zahranièí a v r. 1953, po smrti svého otce, byl do  
r. 1964 korunním princem. Tehdy zaèal provádět hos-
podáøské a sociální reformy.

Za jeho vlády se zaèínají uplatòovat také zásady 
speciální pedagogiky, se kterými se seznámil na svých 
studiích v Evropě. Je iniciátorem zakládání prvních 
speciálních škol pro ZdP děti i rehabilitaèních støe-
disek pro ZdP dospělé osoby. Stal se také zakladate-
lem støedovýchodního centra pro prosperitu slepcù 
Middle East Committee Welfare of the Blind. Všech-
ny programy a projekty, které se zabývaly výchovou  
a vzděláváním ZdP dětí i dospělých, král Saud pod-
poroval a financoval. 

AlSton, b. John

Øeditel Ústavu pro nevidomé děti v Glasgowě.

Když byly v r. 1836 všechny tehdejší návrhy slepec-
kého písma rozeslány do ústavù, na kterých se vyuèo- 

valo anglicky, odmítl ta písma, která byla založena 
na reliéfní latince. Navázal na J. Galla, jehož reliéfní 
písmo pro nevidomé ètenáøe znovu upravil. Využil 
též prvkù Fryova písma. Alstonovo písmo se po dva 
roky (1840–1842) zkoušelo i v Národním ústavu pro 
mladé slepce v Paøíži.

AmAnni, v.

Italský vědec.

V r. 1646 vydal knihu O slepých. Její obsah však 
není znám.

AnAgnoS, michael

* 1837
† 1906

Øeditel Ústavu pro nevi- 
domé v Bostonu-Water-
townu.

Narodil se v Airu 
(Øecko). Pochází z rodi-
ny chudého zemědělce. 
Otec pro jeho vzdělání 
nemohl proto uèinit 
nic, všechno bylo na 
pevné vùli studenta. Po 
dokonèení støední školy pokraèoval ve studiu filozo-
fie a cizích jazykù na univerzitě v Aténách. Pro cizí 
jazyky měl zvláštní nadání. Po celou dobu svých stu-
dií se živil, jak se mu naskytla pøíležitost, pøedevším 
kondicemi. Dosáhl mimoøádně vysoké všestranné  
i odborné vzdělanosti.

Nejdøíve pracoval jako novináø. Prostøednictvím 
této profese se zaèal hlouběji zabývat politikou. Je-
likož se pøiklonil k opozièním názorùm, byl èasto  
i jako novináø vězněn.

V r. 1867 navštívil Øecko Samuel Howe, zaklada-
tel prvního ústavu pro výchovu a vzdělávání nevido-
mých dětí v USA. Pro øecké nevidomé děti pøivezl 
několik pomùcek a také peníze. Anagnos se stává 
jeho spolupracovníkem pøi zlepšování spoleèenské 
situace øeckých slepcù. S. Howe poznal Anagnosovy 
mimoøádné schopnosti a pùsobil na něho, aby s ním 
odejel do USA. Pro samotné øecké slepce to rozhodně 
nebylo dobøe, že se Anagnos nakonec nechal pøemlu-
vit. Snad právě v dùsledku toho trvalo ještě mnoho 
desítek let, než v Øecku vznikl první vzdělávací ústav 
pro nevidomé děti (1907).

Dlouhá cesta lodí byla potom pøíležitostí pro mno-
hé debaty o smyslu péèe o nevidomé děti i dospělé 
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osoby. Anagnos se dovídá základy péèe o slepce  
v USA i o metodách jejich výchovy a vzdělávání. 

S. Howe Anagnosovi zpoèátku poskytl v USA uby-
tování. Tak mohli spolu trávit mnoho èasu diskuzemi 
nad problematikou výchovy a vzdělávání nevidomých 
dětí. Nejdøíve věnovali nejvíce pozornosti seznámení 
s novým prostøedím. Anagnos se zaèal o tuto oblast 
zajímat stále intenzívněji, ale také navíc o dceru  
S. Howeho, kterou si později vzal za ženu.

Anagnos v bostonském ústavu zaèal nejdøíve praco-
vat jako sekretáø. Po smrti S. Howeho (1876) mu byla 
dána dùvěra a pøevzal vedení ústavu (1876–1906). To 
už patøil mezi pøední americké tyflopedy.

Výchově hluchoslepé Heleny Kellerové věnoval 
mimoøádnou pozornost (viz Kellerová). V ústavu 
zùstaly zkušenosti S. Howeho pøi výchově L. Bridg-
manové (viz Bridgmanová), na které navázal.

V ústavu založil slepeckou knihovnu, i když se  
v Bostonu již døíve tiskly knihy tamní reliéfní hra-
natou latinkou. Významným krokem bylo založení 
tzv. pøedškolní pøípravy nevidomých dětí (1887) ve 
smyslu pojetí dnešní MŠ, kterou vedla jeho manželka. 
V r. 1900 zavedl funkci tzv. cestujících uèitelù, kteøí 
dojížděli do rodin vyuèovat nevidomé děti žijící ve 
svých domácnostech.

Do ústavu pøijímal i děvèata, která však od chlap-
cù pøísně izoloval. Byl rozhodným odpùrcem vzájem-
ných sòatkù mezi hochy a děvèaty z ústavu, a proto 
neuplatòoval koedukaci vzdělávání.*1)

Bylo stále patrnější, že je nevyhnutelně zapotøebí 
zabývat se situací chovancù, kteøí opouštějí ústav  
a nenalezli žádné uplatnění. Anagnos to øešil na jed-
né straně založením Národní nadace pro podporu 
nepracujících (1882) a také otevøením dílen (1887) 
pro ty schopnější. Tato tendence mu byla známá  
z jednání amerických i Mezinárodních kongresù uèi-
telù nevidomých v Evropě, kterých se zúèastòoval. 
V Evropě se ovšem tato svízelná situace øešila také 
zakládáním azylù.

V r. 1880 se ujal uspoøádání do této doby roztrou-
šených knih a uèebnic. Vznikla tak podstatná èást 
školní knihovny, kterou postupně rozšiøoval.*2) 

Napsal: Helena Kellerová druhou Bridgmanovou 
(1887) a Helena Kellerová (1889). V obou publikacích 
popisuje, jak tuto dívku vychovával a vzdělával.

*1) Tuto v dùsledku segregaci pøijali prakticky øeditelé všech 
ústavù a zpùsobili tak mnoho životních problémù svým 
absolventùm. Tato nechvályhodná metoda se uplatòovala 
i u nejmenších dìtí. Postupnì pøestala být uplatòována  
u dìtí MŠ

*2) Jedna z tìchto knih (Viri Romae – Boston 1839) se ne
známo kdy záhadným zpùsobem dostala do brnìnského 

ústavu. Lze ji spatøit v odd. DTI TMB. Knihy z 30. let 19. 
století, které pocházejí z Bostonu, se nacházejí i ve slepec
kém muzeu v Madridu a Státní knihovnì v Petrohradì

AnAgnoSová, Julia Romana

* 1844
† 1. 3. 1886

Zakladatelka pøedškol-
ní výchovy nevidomých 
dětí v Bostonu.

Byla dcerou S. G. 
Howeho, později se 
stala manželkou M. 
Anagnose. S otcem, ale 
později pøedevším se 
svým manželem, spolu-
pracovala pøi výchově 
nevidomých i hluchoslepých dětí pøedškolního věku. 
Pøi Bostonském ústavu pro nevidomé děti založila  
a vedla oddělení pøedškolní výchovy (MŠ).

AnAStASi, gheorghe

* 1919

Známý rumunský pedagog, pøedseda Asociace ne-
vidomých Rumunska, výkonný redaktor èasopisu 
Viata noua.

Je spoluzakladatelem Rumunského svazu nevido-
mých a autorem několika speciálních uèebnic pro 
nevidomé žáky. Rovněž se podílel na tvorbě několi-
ka speciálních slepeckých pomùcek. Napsal několik 
hesel do Schollerovy encyklopedie.

AndRASZewSki, Andrzej

* 5. 5. 1944

Polský klavírista a hudeb-
ní pedagog.

Narodil se v Piasecz-
ně u Varšavy. Školu 
zaèal navštěvovat ve 
svém rodišti. Od dětství 
trpěl vážnou zrakovou 
chorobou, která vedla 
k praktické slepotě. Měl 
mimoøádný zájem o hudbu, pro kterou projevoval 
nadání. Již ve školním věku se zúèastòoval dětských 
soutěží ve høe na klavír. V letech 1959–1962 navštěvo-
val odbornou ladièskou školu pro nevidomé studenty 
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v Krakově, kde se věnoval høe na klavír. Jeho výkony 
se postupně staly pozoruhodnými, takže vedení školy 
zaèalo uvažovat o tom, že opustí ladièské øemeslo  
a jeho profesí bude hudba.

Na základě konkurzu získal stipendium polského 
ministerstva školství a kultury pro studium na SHŠI 
pro mládež s vadami zraku v Praze (dnešní Konzerva-
toø Jana Deyla). Klavírní hru studoval u J. Køíže. Již 
v prùběhu studia èasto koncertoval v Praze i v jiných 
městech tehdejší ÈSSR.

Po dokonèení studií získal uèitelské místo v LŠU 
Jaroslava Kvapila v Brně. Se svou první manželkou 
(nyní A. Vlasákovou) studoval pøi zaměstnání na 
JAMU v Brně u Zdeòka Kožiny, později u Otakara 
Vondrovice.

Je laureátem soutěže o cenu Beethovenova Hradce 
a dvou interpretaèních soutěží JAMU. Zúèastnil se 
mistrovských mezinárodních interpretaèních kurzù 
v Brně a ve Výmaru. V r. 1982 měl možnost konzul-
tovat své pedagogické i klavírní umění na moskevské 
konzervatoøi u Natansona.

V LŠU Jaroslava Kvapila (1969–1988) se věnoval 
výuce pøedškolních dětí ve høe na klavír. Na èásteèný 
úvazek externě vyuèoval na konzervatoøi i JAMU.

V hudebně pedagogické práci měl od zaèátku vy-
nikající výsledky. V posudku øeditele LŠU Jaroslava 
Kvapila se píše, že: „Andraszewski sluèuje osobní 
bezprostøednost se schopností vystihnout psychiku 
žáka, teoretickou fundovanost se systematièností  
a nároèností vèetně spolupráce s rodièi“.

Andraszewski pravidelně úèinkoval na koncertech 
uèitelù. Svou zdravou ctižádost podkládal nesmírnou 
pracovitostí. Jeho žáci se zúèastòovali èeskosloven-
ských (Virtuosi per musica di pianoforte aj.) i me-
zinárodních interpretaèních soutěží, kde obsazovali 
pøední místa.

Andraszewski natáèel skladby Fryderyka Cho-
pina v èeskoslovenském a později i v polském roz-
hlase. Koncertoval v Èeskoslovensku, Polsku, Itálii  
a v SSSR. 

Vypracoval práci na téma: Pøístup uèitele k nácvi-
ku stylovosti soudobých skladeb, do které vložil své 
zkušenosti.

V r. 1979 mu bylo uděleno èestné uznání za pra-
covní úsilí a další ocenění obdržel ke Dni uèitelù  
v r. 1987.

Svou hudebně pedagogickou èinnost v Brně ukon-
èil v r. 1988, kdy se odstěhoval do Polska. Vyuèuje 
ve støední hudební škole v Poznani, kde má rovněž 
mimoøádné výsledky. 

AnSell, michael Picton

* 26. 3. 1905

Anglický sportovec a organizátor.

Povoláním voják. Mimo Anglie sloužil též v Indii. 
V r. 1940 byl raněn a oslepl. Jako nevidomý se zaèal 
věnovat sportu. Jezdil na koni a plaval. V letech 1945 
až 1966 a 1970–1971 zastával funkci místopøedsedy 
sportovního klubu. Stal se držitelem několika brit-
ských i mezinárodních medailí. Zúèastnil se paralym-
piády v Helsinkách. Zmínku o tomto sportovci èiníme 
pro pøíklad cílevědomého èlověka, který pøišel o svou 
vojenskou kariéru a nevzdal se.*1)

*1) Podobný pøípad jsme poznali v osobì Ladislava Milošice 
(1934–1978), který pøi výkonu svého vojenského povolá
ní byl vážnì zranìn a oslepl. Vystudoval PF MU v Brnì  
a stal se velmi dobrým uèitelem v ZDŠI pro nevidomé 
žáky v Brnì. Sportu se nevìnoval

AntAl, milan

* 8. 1. 1952

Slovenský èinovník ve spoleèenských organizacích 
nevidomých a slabozrakých obèanù, programátor.

Narodil se v Križovanoch nad Dudváhom. Své 
dětství prožíval jako těžce slabozraký hoch. Rodièe 
na něho kladli stejné požadavky, jakoby neměl zra-
kovou vadu. „To pre mòa bola tvrdá škola životom“, 
øíká M. Antal, „ale na druhej strane ve¾ká výhoda 
– bol som nútený stara� sa sám o seba. S de�mi na 
ulici som sa hrával bežné hry. Obèas som vrazil pri 
behu do stromu, neskôr sa ostatné deti nauèili, ako 
na mòa dáva� pozor.“ 

V r. 1958 nastoupil do ZŠ pro nevidomé žáky 
v Levoèi. Nejvíce se věnoval matematice a fyzice. 
Manuálně byl zruèný. Mladším spolužákùm dovedl 
opravit hraèky i Pichtovy psací stroje. Pustil se též 
do opravy složitějších uèebních pomùcek. O prázd-
ninách pomáhal pøi práci na poli, vyráběl si hraèky, 
opracovával døevo i kov a později konal i pokusy  
s elektrickým proudem.

Jeho zrak postupně slábl, dětské výzkumy se za-
èaly stále víc zaměøovat na věci, které by mu mohly 
být užiteèné (oznaèení hracích karet Braillovým 
písmem, později rùzné pokusy s elektøinou, napø. 
zvukové majáèky aj.).

V r. 1968 odchází do Prahy, kde zaèíná studovat na 
ekonomické škole pro ZP. Škola se právě otevøela, a tak 
záleželo na spolupráci uèitelù se studenty. Milan An-
tal píše, že teprve v Praze pochopil, co slepota obnáší  
a kolik sil stojí úsilí stát se spoleèensky užiteèným.
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Ve høe na kytaru byl samoukem, pøesto se pokoušel 
tvoøit i vlastní písně. Posléze si založil kapelu. 

V této době se zaèaly rozšiøovat cívkové magnetofo-
ny. Vznikla tzv. ZK, objevila se možnost amatérských 
nahrávek hudby.

V r. 1971 nastoupil Antal do kurzu pro budoucí 
maséry. Tehdy vznikaly i jeho první literární pokusy. 
Nejdøíve èlánky do èasopisu Nový život. V této době 
se v Praze setkával s nevidomými funkcionáøi SI.

Mezitím vstoupil do prvního klubu ZP mládeže.
Po ukonèení kurzu v r. 1972 se vrací do své 

rodné obce, kde zaèal hledat zaměstnání. Pomáhal 
v domácích pracích. Volný èas trávil psaním, hrou 
na kytaru a hrou v šachy, ve které dosáhl několika 
pěkných úspěchù.

Antalovým prvým pracovištěm se stala nemoc-
nice v Trnavě, kde nastoupil jako masér. Byl èinný  
v mládežnické organizaci, později jako pøedseda.

Stává se èlenem SI a později i èlenem výboru ZO. 
Od r. 1974 zaèal na okolních školách organizovat be-
sedy s žáky o životě nevidomých dětí i dospělých. 

V Trnavě zakládá klub nevidomé, postupně i zdra-
votně postižené mládeže. Klub organizoval koncerty 
mládežnických skupin, vydával i informaèní bulletiny. 
Souèasně se M. Antal stává i redaktorem ústøedního 
èasopisu. Pracuje i ve federálním Svazu socialistické 
mládeže. Věnuje se též publikaèní èinnosti na mlá-
dežnická témata.

Všechny Antalovy funkce byly propojeny zájmo-
vou èinností i sportovními akcemi.

V r. 1980 se oženil a pøestěhoval do Žiliny. Pøi 
úpravě nového bytu se znovu osvědèily jeho zruènos-
ti. V místní nemocnici se uplatnil jako masér. I zde 
se zapojil do èinnosti mládežnické organizace. Na 
základě vytvoøení panelu pro rehabilitaci drobného 
svalstva ruky, byl pøijat do klubu zlepšovatelù.

V SI se mimo jiné uplatnil jako instruktor výuky 
Braillova písma. V letech 1982 až 1991 vedl èasopis 
Mlados�, vydávaný levoèskou knižnicou pre nevidi-
acich. Od r. 1982 až dodnes vede v tomto èasopise 
rubriku Kvíz. V r. 1992 se ujal vedení èasopisu pro 
NS maséry Dotyky. Absolvoval kurz pro instruktory 
sebeobsluhy.

Po r. 1989 se stal zakládajícím èlenem ÚNSS a byl  
zvolen èlenem její Ústøední rady, pøi které založil 
komisi masérù, pøipravil a rozběhl èinnost komise 
telefonistù. Zúèastnil se založení několika ZO.

V r. 1995 zakládá Klub NS masérù Manus. Klub 
pravidelně organizuje odborné semináøe.

V době, kdy se v Èeskoslovensku objevila Eureka 
A4, zakládá v r. 1994 na Slovensku klub jejích uživa-

telù. Postupně byl doplněn o uživatele Braillen Speak 
– Eureka, BNS klub. Pravidelně až dosud vydává na 
disketách èasopis Kolotoc.ebk. Klub organizuje soutě-
že v psaní, hraní her na Eurece a vědomostní soutěže. 
Od založení až dosud je Antal jeho pøedsedou.

Eureka A4 se stala jeho prvním poèítaèem. Postup-
ně se sám nauèil ovládat všechny její funkce a zaèal 
vyuèovat jiné zájemce. Sám se též nauèil programova-
cí jazyky Basic a Pascal. Pro Eureku vytvoøil množství 
her a užitkových programù, které ji pozvedly alespoò 
o jednu generaci výš. Několik programù sestavil i pro 
Braillen Speak.

Antonio, Aderaldo

* 1874
† 1967

Brazilský hudební skladatel populární hudby.

Od dětství byl nevidomý. V oblasti Ameriky byly 
jeho skladby a písně mimoøádně populární. Natoèil 
několik gramofonových desek.

APAiwAlA, R. m.

* 7. 5. 1887

Indický tyfloped. Je zakladatelem a prvním pøedsedou 
Národní asociace nevidomých Indie a sjednotitelem 
všech dosavadních adaptací Braillova písma pro 
indické jazyky.

Narodil se v Bombaji. Jako právník se staral  
o sociální poměry rodin, ve kterých byly vychovávány 
nevidomé děti. Peèoval rovněž o jejich elementární 
vzdělání. Zvláště se věnoval jednomu mimoøádně 
nadanému chlapci, kterému umožnil vzdělávání  
v Anglii, kam s ním odejel.

Po návratu do Indie se Apaiwala stal soukromým 
uèitelem nevidomých (1919–1940). Během těchto let 
pùsobil na několika školách a deset let sloužil jako 
sekretáø známé New Era School v Bombaji. Po se-
známení s øeditelem školy Victoria Memorial School 
se zaèal nevidomým dětem věnovat plně. Protože 
každá škola používala jinou kodifikaci Braillova 
písma, věnoval se i této problematice. Žák jedné 
školy nemohl èíst knihy vydané jinou školou. Písmo 
by však mělo sloužit nevidomým všech indických 
oblastí. V r. 1952 takový jednotný systém vytvoøil. 
Nazval jej Bharati Braille Code. V r. 1959 byl pro 
své zásluhy jmenován èestným èlenem Světové rady 
pro blaho slepcù.
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APPel, Sipke Arriens

* 1. 4. 1829
† 30. 12. 1893

Holandský hudebník, chrámový varhaník.

Narodil se v Amsterdamu. Oslepl v raném dět-
ství. Jako chráněnec holandské královny-matky byl  
v r. 1836 pøijat do ústavu pro výchovu nevidomých 
dětí v Amsterdamu. Projevilo se jeho mimoøádné 
hudební nadání provázené velkou pílí. Ve svých 19 
letech byl už vynikajícím klavíristou a v jednom  
z amsterdamských chrámù obdržel místo varhaníka. 
Mimoto se zakrátko stal výpomocným uèitelem  
v ústavu, kde byl døíve vychován.

Ve své době byl Appel považován za nejlepšího 
holandského varhaníka. Napsal také několik drobněj-
ších hudebních skladeb a písní, které vyšly tiskem.

APPenZelleR, heinz

* 1914

Švýcarský spisovatel, filolog a novináø.

Narodil se v Německu jako syn rodièù švýcarského 
pùvodu. Byl èasto nemocným a rovněž pøecitlivělým 
dítětem. Trpěl silnou chronickou alergií a vyrážka-
mi. Rodièe si nevěděli rady, a proto ho ponechávali 
ležet se svázanýma rukama i nohama, aby se nemohl 
škrabat. Nesměl opustit pokoj, aby nedostal astmatic-
ký záchvat. Postupem doby se jeho zdravotní potíže 
vytratily. Tento zpùsob dětského života mu neumož-
òoval pøiměøeně se pohybově a psychicky rozvíjet. 
Neměl rozvinuty ani základní dovednosti sebeobslu-
hy. Všechny takto vzniklé nedostatky pøekonával silou 
vùle po celý život.

Základy vzdělání mu poskytl otec. Byla to právě 
ztráta zraku, která mu zkøížila plány studovat práva. 
Po Hitlerově nástupu k moci opustil Německo. Stu-
doval v Paøíži, kde se pohyboval mezi zahranièními 
studenty. V tomto prostøedí se objevil jeho mimoøádný 
talent pro cizí jazyky.

Studium ho zmáhalo a navíc ztratil zrak úplně. 
Odešel tedy zpět k rodièùm do Švýcarska. Znovu se 
projevily záporné dùsledky omezeného zpùsobu živo-
ta v raném dětství. Vypadalo to tak, že bude muset 
být pøijat v některém azylu pro nevidomé obyvatele. 
Aby se tomu vyhnul, rodièe opustil. Rozhodl se žít 
samostatně a pokusit se nepøíznivý osud pøekonat 
vlastní vùlí.

Protloukal se těžce mezi cizími lidmi. Rodina ho 
pokládala za duševně nemocného. On však zaèal opět 
studovat, ale nesystematicky a náhodně. Znovu se 

pohybuje mezi zahranièními studenty. Pomáhá jim 
pøi stylizaci písemných prací a oni ho uèí svým ma-
teøským jazykùm. Život ho proto zaèíná těšit.

Rozhodl se vydávat èasopis v několika jazycích. 
Výsledkem byla německá gramatika pro cizince, fran-
couzská, anglická, italská, španělská, holandská, švéd-
ská, norská, èeská, maďarská, turecká a konverzaèní 
uèebnice německo–norská.

Tyto jazykové uèebnice pøivedly Appenzellera na 
myšlenku založit v Curychu vlastní nakladatelství; 
podaøilo se. Zaèal vydávat i své literární práce, v nichž 
se vyrovnává s problematikou slepoty. Jsou to útlé 
svazky veršù a esejù: Slepota lékem, Poezie, Bajky  
a sbírky esejù, Pohledy do světa nevidomého, Pohledy 
do problémù nevidomých, Pohled do psychiky nevido-
mého, Pohled do pøekonávání slepoty a Obraz světa 
a sociální pohled invalidy.

Appenzeller se stal øádným èlenem Švýcarského 
svazu novináøù. Sebe a koneèně i svou rodinu živí 
psaním do denního i odborného tisku. Sleduje a hod-
notí německé rozhlasové vysílání.

Jeho zdravotní stav se znovu zhoršil natolik, že 
mu nedovoluje opustit pokoj a někdy ani lùžko. Au-
tomatické spínaèe mu zapínají rozhlasové pøijímaèe 
a magnetofony, aby mohl hodnotit vybrané poøady. 
Své èlánky si píše sám na stroji, nebo je diktuje své 
manželce.

Z jeho popudu vznikl v Curychu Dùm nevidomých 
jako kulturní, ubytovací i rehabilitaèní støedisko. Tak 
se postupně naplòoval život mimoøádně těžce zdra-
votně postiženého èlověka, který nehodlal od jiných 
pouze pøijímat. Byl to heroický boj s nepøízní osudu, 
který vybojoval vítězně.

APPiuS, claudius, zv. caecus (Slepý)

† po 280 pø. n. l.

Øímský cenzor, senátor 
a sociální reformátor.

Aè patricij, podpo-
roval svými politickými 
opatøeními plebejce.  
V r. 312 pø. n. l. nechal 
vybudovat vodovod a dal 
postavit dlážděnou silni-
ci (Via Appia) z Øíma na 
jih Itálie do Vapue. I jako 
nevidomý požíval v senátě úctu. Do historie se zapsal 
také tím, že v øímském senátě pronesl (v r. 280 pø. n. l.) 
øeè, ve které nesouhlasil uzavøít potupný mír s epir-
ským králem Pyrrhem po jeho vítězství u Auscula.
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Arago, Jacques Etienne Victor

ARAgo, Jacques etienne victor

* 10. 3. 1790
† 1855

Cestovatel a dramatik. 

Narodil se ve fran-
couzském Estayelu. Ze-
møel v Brazílii. Vydal se 
na cestu kolem světa na 
lodi Uranie.

Po návratu do Fran-
cie se stal spolupracov-
níkem satirického èaso-
pisu. Tehdy bydlel v Toulouse a Bordeaux. V r. 1835 
pøijal místo divadelního øeditele v Rouenu. Pøestože 
brzy oslepl, vedl divadlo po urèitý èas i nadále. Poz-
ději se však znovu vrátil k rozsáhlému cestování. Do 
Francie se už nevrátil.

ARentowicZová, Elźbieta

* 1917
† 1979

Polská uèitelka ženských ruèních prací. 

Na Varšavské univerzitě absolvovala studium psy-
chologie a pedagogiky. Posléze vyuèovala 21 let žen-
ským ruèním pracím ve výchovně vzdělávacím ústavu 
pro nevidomé děti v polských Laskách. V rukopisu 
měla pøipravenu uèebnici Metody vyuèování ženským 
ruèním pracím ve 4.–6. roèníku dívèí tøídy. Její práce 
však tiskem nevyšla.

ARmAni, vincenzo

Italský humanista.

V r. 1646 vydal knihu o slepých lidech Il cieco 
afflitto e consolato (Slepec sklíèený a potěšený). 
Stále èastěji se u vědcù projevuje pøesun zájmu o in-
dividuální vzdělávání majetkově zajištěných slepcù 
k experimentování s možnostmi pomoci i chudým, 
pøevážně žebrajícím slepcùm.

Armato SAlvino
(viz SALVINO degli D´Armati)

ARmitAge, th. R.

* 1824
† 23. 11. 1890

Anglický propagátor a organizátor vzdělávání nevi-
domých, autor adaptace Braillova písma na anglický 
jazyk.

Narodil se ve staré zá-
možné anglické rodině  
v Yorkshiru. Rodina se 
odstěhovala do Nor-
mandie a posléze do 
Německa.  Hochovo 
základní vzdělání bylo 
tedy německé. Vysoko-
školská studia zahájil 
na Sorbonně v Paøíži, ale 
doktorátem z medicíny 
konèil v Anglii.

V této době zaèal mít potíže se zrakem, snad atro-
fie sítnice. Usadil se jako lékaø v Londýně. V r. 1860 
se však pro praktickou slepotu vzdává svého povolání. 
Zemøel úplně nevidomý a neslyšící.

K nevidomým ho vlastně pøivedla náhoda. Sblížil 
se s jedním ze svých londýnských pacientù, pracovní-
kem slepeckého spolku, kam později vstoupil i sám  
a poznal problémy nevidomých zblízka. Byl už takový, 
že nemínil být pouhým pasivním pozorovatelem.

Svou osvětovou èinnost mezi nevidomými mohl 
organizovat proto, že byl hmotně zabezpeèený rodin-
ným jměním. Vzdělávání nevidomých dětí prosazo-
val formou zøizování tzv. Center v rùzných èástech 
Londýna. Děti nemusely cestovat daleko, ale dvakrát 
až pětkrát týdně se shromažďovaly na urèitém místě 
poblíž jejich bydliště, kde jim bylo poskytováno ele-
mentární vzdělání. Potom teprve byly pøijímány do 
ústavu.

Armitage se také zasloužil o založení vyšší odbor-
né hudební školy pro nadané nevidomé děti, k èemuž 
ho pøivedl jeho pøítel F. J. Campbell, známý bojovník 
za práva èernochù, který se stal øeditelem školy, (viz 
Campbell). 

V Anglii i ve Skotsku vzniklo velmi mnoho návr-
hù na slepecké písmo.*1) Armitage všechna odmítal. 
Osleplý lékaø se jednoznaèně postavil za písmo Brail-
lovo, které už v r. 1868 adaptoval na anglický jazyk. 
Jedním z dùvodù jeho zájmu bylo to, že ve Francii 
pùsobilo hodně výborných nevidomých hudebníkù  
a Armitage pøedpokládal, že zásluhu na tom má právě 
Braillova hudební notace.

Z jeho popudu zaèal v r. 1868 vycházet èasopis 
Progress, který byl jako jediný v Anglii tištěn Braillo-
vým písmem. Patøil historicky mezi první slepecké 
èasopisy svého druhu. Armitage se snažil zavést 
některé zkratky, je tedy také tvùrcem anglického sle-
peckého zkratkopisu (1871). Těchto úspěchù dosáhl 
pøesto, že jeho krajan W. Moon*2) prosazoval své li-
niové písmo. Oba systémy používali anglicky mluvící 
nevidomí ètenáøi až do poloviny 20. století.
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Asadov, N. Eduard

Armitagùv spis o pøednostech Braillova písma byl 
pøeložen do němèiny.

*1) Pøedevším po vypsání soutìže v Edinburghu (viz nìkterá 
další hesla)

*2) Viz heslo Moon, William

ARneR, milan

* 13. 7. 1976

Èeský klarinetista a hu-
dební pedagog.

Narodil se v Praze  
v rodině klempíøe jako 
nevidomý. Od útlého 
věku projevoval zájem  
o zpěv a hudbu. V roce 
1982 byl pøijat do ZŠ 
Jaroslava Ježka pro 
nevidomé žáky v Praze na Hradèanech. Mimo vše-
obecného vzdělání zde získal základy hry na klavír 
(kterou navštěvoval od svých 6 let), zobcovou flétnu 
a později hry na klarinet. Pro své hudební nadání  
a píli byl v r. 1990 pøijat na Konzervatoø Jana Deyla 
v Praze, hlavní obor hra na klarinet, vedlejší obor 
hra na klavír.

Již v prùběhu studia veøejně vystupuje jako sólista 
i èlen rùzných komorních seskupení na øadě koncertù 
u nás i v zahranièí. Na mezinárodní interpretaèní sou-
těži zrakově postižených hudebníkù v Mariánských 
Lázních získal v r. 1997 druhou cenu a cenu jako 
nejlepší èeský interpret. To ho podpoøilo v úmyslu 
věnovat se koncertní èinnosti a studiu hudební vědy 
na FF UK v Praze (od r. 1997).

V akademickém roce 2001–2002 studoval na 
Státním specializovaném institutu umění v Moskvě. 
Magisterské studium hudební vědy ukonèil r. 2003. 
Tématem jeho diplomové práce byla tøetí houslová 
sonáta rumunského skladatele Gheorghe Enesca  
a její hudební souvislosti s rumunským folklórem. Za 
tuto diplomovou práci mu byla udělena Bolzanova 
cena UK a Èeské spoøitelny. 

Od r. 2003 vyuèuje na Konzervatoøi J. Deyla  
a ZUŠ v Praze. R. 2004 se zapsal k doktorandskému 
studiu v Ústavu hudební vědy na FF UK. Tématem 
jeho rigorózní práce je komorní tvorba pro klavír a 3 
až 4 smyècové nástroje George Enesca. Jeho vědecký 
zájem se soustøeďuje pøedevším na hudbu 19. a 20. 
století. V letech 1997 a 2002 vystoupil se Západo-
èeským symfonickým orchestrem Mariánské Lázně,  

r. 1998 se Symfonickým orchestrem Jindøichùv Hra-
dec. R. 1999 hrál ve Španělském sále Pražského hradu 
s Komorním orchestrem pražských symfonikù pod 
taktovkou Petra Vronského, r. 2004 úèinkoval na dvou 
koncertech s Komorním orchestrem Kremlin v Mosk-
vě, kde pøednesl koncert pro klarinet a orchestr A dur 
W. A. Mozarta. Jeden z těchto koncertù se konal ve 
velkém sále moskevského institutu Gněsinych. 

Od r. 1995 hraje v duu Musica grata se slabozra-
kou kytaristkou Petrou Elicerovou. V r. 1999 získali 
tøetí cenu na festivalu komorní hudby v Polsku. Spo-
lu studovali na Státním specializovaném institutu  
v Moskvě. Mimo Èeskou republiku hráli v Německu, 
Švédsku, Rumunsku, Bulharsku, Ukrajině, Bělorusku, 
Rusku a Dánsku.

Roku 1999 vydali CD. 

ARnöR, Anders

* 1925
† 1985

Švédský profesionální sociální pracovník evropského 
formátu.

Po dokonèení svého odborného vzdělání pracoval 
ve švédském ministerstvu práce jako zprostøedkova-
tel pro získávání zaměstnání zdravotně postižených 
osob. Od r. 1959 pùsobil ve správě švédského Svazu 
nevidomých De Blindes Förening. Byl zde pøevážně 
èinný na úseku sociální pomoci. V té době vyvinul 
iniciativu pro nahrávání švédské zvukové knihy na 
magnetofonové pásky. Arnörova mezinárodní angažo-
vanost pro nevidomé zaèala v r. 1962. Nejprve jako 
asistent Dr. Charlese Hedkvista, od r. 1974 byl zvolen 
generálním tajemníkem WCWB. Mimoto byl pověøen 
spoluprací s dùležitými úøady v rùzných mezinárod-
ních organizacích. Za svou významnou èinnost byl  
v r. 1976 a 1977 oceněn vysokými švédskými øády.

ASAdov, n. eduard

* 7. 9. 1923

Ruský básník.

Patøí mezi literáty, kteøí pøišli o zrak v prùběhu 
druhé světové války a literárně tvoøit zaèali teprve  
v období své slepoty. 

Narodil se v Turkmenistánu. O zrak pøišel za bojù 
u Sevastopolu. Studoval v Literárním institutu. Jeho 
básně vycházely v mnoha èasopisech. Zvláště byla 
známá jeho báseò Snova v stroju. V r. 1951 vyšla jeho 
první sbírka básní Světlije forogi. 
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Ascenso, Antonio

AScenSo, Antonio

* 1853

Italský varhaník a hudební skladatel.

Od narození byl nevidomý. Pùsobil jako varhaník. 
V r. 1870 jako první zavedl v Itálii svou adaptaci Brail-
lovy francouzské abecedy na italský jazyk. Ascenso 
tak uèinil pøedevším pro Braillovu hudební notaci, 
která pøedpokládala znalost literní abecedy. Až do 
této doby se v italských ústavech pro nevidomé děti 
zkoušely rùzné hladké reliéfní latinky. Nejvíce se 
používala pùvodní èásteèně upravená hladká latinka 
Kleinova.

Svou osvětovou èinnost mezi nevidomými mohl 
Ascenso organizovat proto, že byl hmotně zabezpe-
èený rodinným jměním. V této souvislosti je jistě za-
jímavé, že i v jiných zemích se o rozšíøení Braillova 
písma postarali nevidomí hudebníci, a to ze stejných 
pohnutek.

ASimoviè, denis

* 15. 3. 1975

Běloruský kytarista a hu-
dební skladatel.

Narodil se v městeè-
ku Žodino s poruchou 
zraku v rodině biologa. 
Po úplné ztrátě zraku 
ve tøech letech ho ro-
dièe zaměstnávali hrou 
na hudební nástroje. De-
nise pøitahovala hra na 
klavír. Rád zkoušel, jak 
pøi poklepu zní rùzné pøedměty. Ve tøech letech byl 
schopný se podle náslechu nauèit drobné skladbièce. 
Projevoval zájem o rock, jazz, pøesto dával pøednost 
hudbě J. S. Bacha. Èíst a psát braillskou azbuku ho již 
v 5 letech uèila matka. První Asimovièovou uèitelkou 
hry na klavír byla pianistka z místní hudební školy 
N. Logunovskaja.

Jelikož byl dostateèně vyspělý, byl v pěti a pùl le-
tech pøijat do školy pro nevidomé žáky v Grodném, 
kam se rodina pøestěhovala. Školu ukonèil s vyzna-
menáním a v r. 1989 se stal studentem grodnovské 
hudební školy ve tøídě známého kytaristy a hudebního 
skladatele Vl. Zacharova. Støedoškolské hudební vzdě-
lání ukonèil v r. 1993 rovněž s vyznamenáním. V této 
době se už stal laureátem oblastní republikové soutěže 
(Vitebsk) a mezinárodní soutěže v Krakově. Během 
studia se propracoval ke svému interpretaènímu stylu 
skladeb z období klasicizmu.

V r. 1993 je Asimoviè pøijat na běloruskou hudeb-
ní akademii. Jeho uèitelem byl J. Gridjuška. Studium 
ukonèil v r. 1998 s vyznamenáním.

Úèast na mezinárodních festivalech nevidomých 
hudebníkù pøinesla Asimovièovi první zkušenosti, 
mnohá pøátelství i pozornost odborníkù. V mezinárod-
ních stycích mu pomáhala èeská nevidomá pěvkyně 
O. Štěpánová. V r. 1995 byl na stáži v Èesku u vynikají-
cího kytaristy, profesora pražské AMU Štěpána Raka. 
Rok 1995 mu pøinesl uznání na XI. mezinárodní soutě-
ži kytaristù v polské Krinice-Gorské, kde získal velkou 
cenu za vynikající úspěchy i aktivní koncertní èinnost 
v rámci mezinárodních festivalù, koncertních progra-
mù v rozhlase a televizi (Bělorusko, Èesko, Polsko). 
Bylo mu uděleno stipendium Josifa Žinovièe, èinného 
v oboru umění v Bělorusku, a pøiznána podpora od 
fondu prezidenta Běloruska.

V r. 1997 na mezinárodní soutěži kytaristù, lau-
reátù v Krakově, běloruský kytarista znovu zaujímá 
pøední místo. V tomtéž roce nakladatelství Kovèeg 
vydalo v rubrice Běloruská kytarová hudba dvě Asimo-
vièova alba a èasopis Mir gitary vydal několik skladeb 
tohoto mladého autora. 

V r. 1998 Asimoviè znovu pøijíždí do Èeska, aby 
se zúèastnil mezinárodního festivalu nevidomých hu-
debníkù a také sólově vystupuje na festivalu Mladá 
Praha. V této době koncertuje v Polsku, Litvě, Èesku, 
Ukrajině a Rusku. 

Trvalejší zaměstnání našel v Grodnu jako hudební 
ilustrátor oblastního dramatického divadla. V hudeb-
ním uèilišti a škole pro nevidomé žáky vyuèuje høe 
na kytaru, pokraèuje v koncertní èinnosti, vystupuje 
v rozhlase i televizi, vydává audionahrávky. Partitura 
jeho Partity o tøech èástech Jesus Christus byla pøijata 
do fondu běloruského republikového rozhlasu a také 
organizátorem koncertù běloruských a zahranièních 
hudebníkù, a byla provedena na prestižních hudeb-
ních festivalech Běloruska, Polska a Holandska. 

Své interpretaèní umění si prohloubil studiem  
v mistrovských tøídách vynikajících pedagogù A. Frau-
èi (Moskva), T. Offermanna (Německo), M. I. Siverse 
(Rakousko), J. Morela (USA). V r. 2003 pøijíždí do 
Prahy na Konzervatoø Jana Deyla s cílem zdokonalit 
se v Braillově hudební notaci pod vedením M. Arnera. 
Během tøí měsícù si osvojil metodiku J. Jelínka, což mu 
v této době dovoluje rovnocenně uèit vidomé i nevidomé 
žáky høe na kytaru a samostatně zapisovat své skladby.

V Asimovièově podání klasické kytarové hudby 
se uplatòují jeho osobní prožitky. Pøevládající emoci-
onálnost hry a brilantní technika mu pomáhají dojít 
logicky k osobité hudebně interpretaèní ideji.

M.A., E.H.
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Axman, Štìpán

AStonová, mathilda

* 11. 12. 1873
† 1. 11.  1947

Zakladatelka slepeckého hnutí v Austrálii. Nejvíce 
byla známa jako Tilly. 

Narodila se v Carisbrocku. V 7 letech oslepla. 
Po absolvování školy pro nevidomé žáky v St. Kilda 
se zapsala ke studiu na Melbournskou univerzitu.  
V druhém roèníku musela studia zanechat pro naprostý 
nedostatek studijního materiálu v Braillově písmu. 
Jinou možnost nenašla. V r. 1894 založila Victorian 
Association of Braille Weiters, která se potom zabý-
vala propagací vzdělanosti nevidomých Australanù. 
Založila i další organizace pro podporu dospělých 
nevidomých.

AtkinSon, J. R.

* 1899

Americký tyfloped a mechanik.

V r. 1932 se stal spolukonstruktérem psacího stro-
je pro psaní Moonovým písmem.*1) Do této doby se 
sázelo z odlévaných matric. V londýnské slepecké 
knihovně byla polovina knižních fondù tištěna Moo-
novým písmem, polovina písmem Braillovým. Tuto 
situaci vyvolaly dvě osobnosti, Th. R. Armitage a W. 
Moon. Praxe ukázala pøednosti písma Braillova.

*1) Takový psací stroj má ve svých sbírkových fondech napø. 
slepecké muzeum v Madridu

AuFidiuS, gnaesius

Žil kolem r. 120 pø. n. l.

Øímský prétor a historik.

Uvádí se, že byl nevidomý. Měl vynikající pověst, 
kterou získal pøi øešení sporných a kontroverzních 
problémù. Zabýval se dějinami starověkého Øíma. Je 
proto pokládán za jednoho z prvních historikù.

AviSSe

* 1772
† 1802

Francouzský uèitel v Haüyově ústavu pro výchovu 
nevidomých dětí.

Narodil se v Paøíži. Pro svou slepotu se stal žákem 
Haüyova ústavu. Zabýval se psaním rùzných veršová-
nek a textù k písním. Pùsobil zde jako uèitel.

V období Velké francouzské revoluce se několik 
Haüyových chovancù pøidalo na stranu revolucionáøù. 
Pro demonstrace psali dokonce hry a básně, které  
v prùvodech sami provozovali. Revoluèní doba však 
na druhé straně uvolnila kázeò mladíkù natolik, že 
vynikli jako skladatelé a zpěváci posměšných písní. 
V r. 1797 byl V. Haüy dokonce zatèen a uvězněn za 
jejich veøejně zpívané písně údajně s amorálními texty 
chovance Avissa, které zpívala skupina nevidomých 
vezená na vysoké káøe. Vyvrcholením tzv. uvolněných 
mravù bylo veøejné prozpěvování písně sansculotù 
(bezkalhotníkù).*1)

*1) Pøíslušníci mìstské radikální lidové vrstvy za Velké fran
couzské revoluce. Od r. 1790 spolupracovali s jakobínskou 
levicí. 1793–1794 byli oporou revoluèní jakobínské dikta
tury. Nazýváni podle odìvu prostých lidí (nenosili módní 
kalhoty cullotes)

AxmAn, štìpán

* 4. 8. 1956

Majitel školy modelová-
ní pro nevidomé výtvar-
níky.

Narodil se v Brně. Po 
absolvování ZŠ se vyuèil 
uměleckým cizelérem 
(1971–1974). V letech 
1974–1978 navštěvoval 
støední uměleckoprù-
myslovou školu v Uher-
ském Hradišti, obor kamenosochaø.

Své první zaměstnání nalezl v soukromé slévárně 
O. Špaèka a Z. Fridricha v Praze (1978–79). 

Založil a spoluprovozoval soukromou slévárnu na 
odlévání bronzových soch ve Veverských Knínicích  
u Brna (1980–1991). První výstavu z těchto artefaktù 
uspoøádalo Slepecké muzeum v Brně v r. 1992. Od  
r. 1994 vedl Axman výtvarný kroužek v základní  
i støední škole pro nevidomé žáky v Brně. Práce ho 
natolik zaujala, že se jí zaèal věnovat profesionálně.

 Osobně se zúèastnil založení spoleènosti Bronz, 
která se zabývala organizováním výstav (1991–1993). 
V r. 1993 spoluzaložil spoleènost s. r. o. AXB, která 
se zabývala realizací Axmanových návrhù na hmatové 
orientaèní znaky pro nevidomé děti i dospělé Ecce 
Via. Dále byl realizován projekt Manus Europae slou-
žící k organizování putovních výstav soch pro nevi-
domé i vidomé osoby. Prokázal, že nadaní nevidomí 
lidé se mohou věnovat modelování z hlíny do té míry, 
že jejich práce veøejnost zaujmou a jim to poskytne 
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vnitøní uspokojení z tvoøivosti a nadaným dětem  
i dospělým urèitou míru estetického poznání. 

V r. 1994 založil sdružení Slepíši pro výtvarné  
a kulturní aktivity nevidomých osob. Jednalo se  
o realizaci Axmanových pøedstav o možnostech mo-
delování nevidícími osobami.

V letech 1995–2000 spolu s Boženou Vavrekovou 
zaèal v Brně provozovat ateliér Boženka, později 
pøejmenovaný na Ateliér hmatového modelování. 
Hlavní náplní se staly výtvarné aktivity mladých 
nevidomých lidí ve volném èase, organizování vý-
stav výtvarných prací v ÈR i v zahranièí. Š. Axman 
vypracoval projekt nazvaný Bible pro mezinárodní 
sochaøský cyklus nevidomých autorù a obsah vzdě-
lávacího projektu Hele lidi. Prvně realizoval spo- 
leèně s Petrem Pavelkou. Hlavní náplní bylo a stále 
je seznamovat žáky běžných ZŠ s životem nevidí-
cích dětí i dospělých lidí prostøednictvím netradièní 
výtvarné formy.

V letech 2000–2001 vypracoval metodiku mode-
lování bez namáèení hlíny. Je výsledkem Axmanova 
zjištění, že talentované nevidomé děti jsou schopné 
těchto dovedností a že je možné manuálně zruèné 
uèit modelovat podle speciálních osnov. 

Ateliér tzv. hmatového modelování ve spolupráci 
s T. Axmanovou uskuteènil celostátní akci (spoleèná 
práce nevidomých a mentálně postižených výtvarní-
kù) Hmatový betlém (z pálené hlíny). Tento betlém 

byl vystaven na rùzných místech Èeské republiky. Na 
závěr byl vystaven v Praze ve Strahovském klášteøe  
u pøíležitosti akce Praha – město kultury 2000.

Na závěr této rozsáhlé èinnosti se uskuteènil 
speciální semináø pro studenty katedry speciální pe-
dagogiky PF MU v Brně na téma Výtvarné èinnosti 
nevidomých osob.

V r. 2001 spolu se svou manželkou T. Axmanovou 
založil Soukromou školu modelování pro nevidící. Má 
dva obory: a) øemeslník, b) uèitel modelování. Škola 
sídlí v Tasově. Š. Axman vytvoøil nezbytné vyuèovací 
osnovy techniky tzv. hmatového modelování, později 
techniky modelování pro zdravotně postižené, pøede-
vším specializované pro nevidomé žáky. Zaèala též 
spolupráce s ÚSP Bøezejc, zvláštní školou internátní 
v Oøechově a sdružením Rùžový sad.

Z dalších Axmanových aktivit je to externí výuka 
na PF MU v Brně na téma Modelování nevidomých, 
návrhy a realizace hmatových pomùcek a hraèek pro 
nevidící děti z pálené hlíny.

V rámci právní ochrany autorství byla tato nově 
vzniklá technika modelování pøejmenována na Ax-
manovu techniku modelování (ATM) pro zdravotně 
postižené. V Tasově se vždy jednou za dva roky koná 
mezinárodní výtvarné sympozium nazvané Hele so-
cha pro nevidící.

Štěpán Axman vydal množství propagaèních ma-
teriálù, obrázkù a textù.
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Baczko, Ludwig Adolf von

bAbekov, Stojan

Bulharský hudební skla-
datel a dirigent.

Bulharský nevido-
mý dirigent Státního 
hudebního souboru 
nevidomých zpěvákù  
a hudebníkù. Je držite-
lem tøí mezinárodních 
cen za sborovou tvorbu. 

bAbuRkin, viktor ivanoviè

* 13. 3. 1939

 Zakladatel a první øeditel muzea výtvarných děl rus-
kých nevidomých umělcù v Kiriši.

Narodil se v Ljubani (Leningradská oblast). 20 
let pracoval v železnièní dopravě, 13 let se věnoval 
mikrobiologii. Již v dětství rád kreslil a maloval. Jak-
mile odešel do dùchodu, založil proto v tamní okresní 
knihovně vlastní obrazovou galerii.

V r. 2000 jeho sbírka obsahovala již více než 1000 
prací. Téhož roku ji daroval městu a o rok později 
bylo možné v Kiriši otevøít první galerii v oblasti  
a Baburkin se stal jejím øeditelem.

Fond této galerie se rychle rozrùstal, až se zrodila 
myšlenka vybudovat i galerii nebo muzeum tvorby 
nevidomých umělcù. Již v r. 1985 se zaèal také zabývat 
shromažďováním výtvarných děl nevidomých umělcù. 
Vyvinul proto velkou snahu se s nimi kontaktovat. 
Výsledkem této iniciativy bylo, že v r. 2001 vzniklo 
muzeum jejich výtvarných děl.

Baburkin se domnívá, že nevidomí umělci mají 
potøebu vyjadøovat své umělecké prožitky, které zís-
kali ètením hodnotné literatury, ale pøedevším svými 
hmatovými i jinými podněty a vyjadøují je ve svých 
uměleckých dílech. Velmi rád by vydal rozsáhlý ma-
teriál o tvorbě nevidomých umělcù.

E.H.

bAcon, nicolaus

Žil v 16. století.

Anglický advokát.

Bacon pochází z téhož rodu jako uèenec Bacon 
z Verulamu.*1) Ve svých 9 letech pøišel o zrak v sou-

těži støelbou z kuše. Po delší době se zotavil a zaèal 
uvažovat, co dál. Pøíkladem se mu stal slavný bel-
gický nevidomý právník z konce 15. století Nicasius  
z Verdenu.

Baconùv úmysl studovat rétoriku a poetiku byl 
shledán za takøka směšný, avšak právě to mu bylo po-
bídkou, zvláště, když i profesoøi byli ve svém úsudku 
opatrní. Poskytli mu možnost úèasti na pøednáškách 
s podmínkou, že to pro něho nebude pouhá zábava, 
že z toho stejně nebude mít žádný užitek. Sám Bacon 
prokázal tak vynikající výsledky, že proti oèekávání 
se zaøadil mezi nejlepší studenty, i když byla později 
uèební látka rétoriky a poetiky mnohem obtížnější. 
Odhodláním a pílí dokázal, že vyuèující změnili svùj 
názor. Bacon tak všechny pøesvědèil, že je zásadní 
rozdíl mezi slepotou korovou a slepotou duševní.

Nakonec studium úspěšně dokonèil a stal se 
doktorem práv.

Zaèal pracovat jako advokát. Po èase byl klienty 
vyhledáván a jeho procesy byly většinou úspěšné.

*1) Bacon, Francis (1561–1626), anglický filozof a státník

bAcZko, ludwig Adolf von

* 8. 6. 1756
† 27. 3. 1823

Vynikající německý historik, øeditel Ústavu pro nevi-
domé v Královci (Königsbergu).

Narodil se v Lul. Otec byl rodem Maďar. Rodina 
dùstojníka se èasto stěhovala. Koneèně déle pobyla 
v Královci. Zde Baczko dosáhl základního vzdělání. 
Dále studoval na gymnáziu i univerzitě.

Od narození silně kulhal. Později se těžce poranil 
tak, že pravé rameno a ruka mu zùstaly bezvládné. 
Ve dvanácti letech zaèíná navíc ztrácet zrak. V 21 
letech po prodělaných neštovicích oslepl úplně.  
I pøes toto víceèetné těžké zdravotní postižení si našel 
zdravou partnerku, s níž se oženil a prožíval š�astné 
manželství. Měli šest dětí. Díky otcově majetku ne-
měla jeho rodina hmotné starosti. Baczko byl velmi 
spoleèenský, byl všeobecně oblíbený a v tomto smyslu 
měl i úspěchy. 

Stal se uèitelem dějepisu na Rytíøské akademii  
a později profesorem na Vojenské akademii v Králov-
ci, kde se těšil velké vážnosti. Jeho pøijetí do tak vyso-
ké funkce je jedním z dùkazù o pozvolna se měnícím 
spoleèenském vztahu k nevidomým lidem.

B
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Bajtl, Zdenìk

Baczko se zasloužil o založení Ústavu pro nevi-
domé děti v Královci nejen proklamativně, nýbrž 
postavil se do èela celé akce. Inspiroval ho sám  
V. Haüy, když se zde zastavil na své cestě do Petro-
hradu. Politická situace byla velice nejistá, nebylo 
možné se spolehnout na to, že se v této době postaví 
nová budova, a tak finanèní prostøedky, které byly 
získány sbírkami, byly rozdány potøebným slepcùm. 
V r. 1816 se potom ústav podaøilo otevøít. Baczko se 
stal jeho øeditelem.

Napsal: Dějiny Pruska (1792); Pøíruèka dějin Prus-
ka (1802). Pro pedagogy má význam spis O sobě sa-
mém a o podobně postižených pøátelích (1807). Dále 
to jsou Dějiny francouzské revoluce (1818); Poetické 
pokusy slepce (1824); Historie mého života – vyšlo 
rok po jeho smrti. M. T. Paradisová na jeho libreto, 
Rinaldino a Alcina aneb Ostrov pokušení, napsala 
operu, kterou se pøedstavila v Praze.

bAJtl, Zdenìk

* 19. 6. 1970

Èeský poèítaèový programátor.

Narodil se v Praze. Od narození je prakticky nevi-
domý. Ve svých 6 letech nastoupil do ZŠ pro žáky se 
zbytky zraku, později byl pøeložen do ZŠ pro nevido-
mé žáky v Praze. Zde se také úspěšně věnoval høe na 
hudební nástroje. Hudbu si potom zvolil jako profesi, 
a proto po dokonèení ZŠ vstoupil na Konzervatoø 
Jana Deyla. Maturoval v r. 1989 a v r. 1991 absolvo-
val hlavním oborem hra na klarinet. Během studií 
se věnoval také sportu, kde se v soutěžích lyžování  
a plavání umís�oval na pøedních místech.

Vyuèovat zaèal v ZUŠ ve Stochově. V r. 1994 pøe-
šel do ZUŠ v Praze.

V tuto dobu už byly jeho největším zájmem poèí-
taèe. V r. 1992 zaèal pracovat na Eurece A4. 

Záhy vnikl do tajù digitální techniky, nauèil se  
s Eurekou pracovat a stal se instruktorem její obsluhy. 
Pùsobil jako lektor na rùzných kurzech, programoval 
některé hry. Z jeho tehdejších největších prací byl 
program pro tištění adres na rùzné druhy a velikosti 
poštovních obálek. Také vytvoøil program pro pøe- 
vedení hudby vzniklé v hudebním procesoru Eureky 
do Braillovy hudební notace.

V r. 1993 byl v Praze založen Eureka klub, které-
ho se Z. Bajtl stal vedoucím. Klub byl navštěvován 
uživateli Eureky, kteøí si zde pøedávali zkušenosti  
a programy èi hry. Klub poøádal i individuální výuku 
práce s touto pomùckou.

Z. Bajtl seznamoval zájemce s možnostmi pøi-
pojení na v tu dobu již fungující tzv. BBS (ÈUNS 
BraillNet), kde se dala získat spousta programù právě 
pro Eureku, ale i èasopisy èi knihy. Tento systém je 
uèil využívat. Do vybavení klubu se podaøilo získat 
poèítaè a braillskou tiskárnu. Klub poøádal prázdni-
nová školení, která Bajtl vedl. 

Seznamoval úèastníky s novými technologiemi, 
jako byl v tu dobu napø. internet. 

V r. 1996 nastupuje Bajtl jako pracovník Tyflokabi-
netu a posléze jako zaměstnanec oddělení digitalizace 
pøi SONS, kde pøevádí knihy i èasopisy do digitální 
podoby a pracuje jako lektor výuky práce s digitálními 
pomùckami na bázi PC. Stal se metodikem výuky.

V oddělení digitalizace se podaøilo sestavit sou-
bor programù v systému MS–DOS na pøipojení  
k internetu. Pøevzal správu BBS i novellové sítě SONS.  
V r. 2003 se stal vedoucím oddělení digitalizace  
a správcem Knihovny digitálních dokumentù i kon-
ferencí na BraillNetu. Pracuje pro tyflokabinet jako 
lektor. Specializuje se na hlasový program Jaws.

I pøi této nároèné èinnosti si najde èas pro knihu, 
poslech hudby i pro rodinu.

bAkeR, e. A.

* 9. 1. 1893

Rehabilitaèní pracovník v péèi o osleplé vojáky.

Narodil se v Ernestownu (Ontario). Studoval na 
støedních školách v Ernestownu, Napanee a Bathu, 
Ontariu. V r. 1914 absolvoval. O rok později vlivem 
váleèných událostí oslepl a spolu s jinými se léèil ve 
vojenském lazaretu v Londýně. Po návratu do Kanady 
vedl po dva roky léèebné kurzy. Během této doby se 
snažil založit v Ontariu ústav pro nevidomé, což se 
uskuteènilo v r. 1918. Souèasně pracoval v oddělení 
pro pøípravu slepých vojákù do civilu, v r. 1920 se 
zde stal generálním sekretáøem. Pøijal místo øeditele 
Národního ústavu pro nevidomé. V r. 1945 mu byl na 
univerzitě v Ontariu udělen èestný doktorát. V r. 1951 
byl zvolen prezidentem WBU. Dále zastával rùzné 
funkce v mezinárodním slepeckém hnutí.

bAlcAR, Leopold (též Balzar)

* 18. 9. 1821
† 27. 4. 1845

Významný èeský klavírista a hudební skladatel.

Jméno tohoto nevidomého umělce nenaleznete 
ani v Mellově Encyklopedii ani v Zemanově Paedo-
pathologickém slovníèku, ale ani v žádné jiné tyflo-
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pedicky nebo hudebně zaměøené pøíruèce. Již døíve 
uveøejněné informace nepøevzal ani Rudolf Krchòák 
do své publikace Nevidomí známí, neznámí, aèkoliv 
Balcar je zahrnut do Pazdírkova Hudebního slovníku. 
J.S. napsal o jeho životě pøíspěvek do odborného èa-
sopisu. Více se dovídáme u Scherera (Scherer 1864). 
Jinak později unikl pozornosti.

Balcarova mimoøádného úspěchu si nepovšiml 
ani František Pavlík (Brno 1896), který za zaèátek 
péèe o nevidomé v Brně pokládal až pùsobení nového 
ústavu pro nevidomé děti v Brně (1846) a všechno, 
co skuteèný zakladatel prvního ústavu v Brně J. R. 
Beitl (Smýkal 1985) vykonal a co jakkoliv souviselo 
s jeho prací, bagatelizuje.

Zprostøedkujícím písemným pramenem je pøíspě-
vek brněnského historika a pozdějšího speciálního 
pedagoga Bohumíra Popeláøe: Leopold Balcar, (èaso-
pis Otázky defektologie roè. III. str. 69) a Pazdírkùv 
Hudební slovník. Hlavním pramenem informací je 
v první polovině 19. století v Brně vydávaný èasopis 
Moravie, kde je uveøejněno také několik mimoøádně 
pøíznivých kritik Balcarových koncertù.

Leopold Balcar (též Balzar) se narodil v Brně 
jako syn øemeslníka. Ve svých 18 měsících onemoc-
něl některou z dětských horeènatých chorob a zaèal 
ztrácet zrak. Po neúspěšném léèení jej asi ve tøech 
letech pozbyl úplně. Nepomohli ani věhlasní oèní 
lékaøi jako byl napø. Jäger (autor známých a dosud 
používaných optotypù) ani Rosas. Jinak o jeho dětství 
nevíme prakticky nic, než že do svých jedenácti let 
byl v péèi rodiny. Později na své dětství vzpomíná  
s vděèností za to, že byl rodièi milován a že mu byla 
věnována výchovná péèe. Jak se v raném dětství pro-
jevovalo jeho hudební nadání, není známo.

Jelikož v jeho dětství v Brně žádný výchovný ústav 
pro nevidomé děti ještě nebyl, pøièinil se apelaèní 
rada Schäfer o Balcarovo pøijetí do pražského ústavu 
(1832), a to pouze na stravu po jeden zkušební rok. 
Po roce byl však pøijat dokonce na bezplatné místo, 
protože se u něho projevily mimoøádné schopnosti 
hudební i intelektuální. V uèení projevoval soustav-
nou píli. Ze strany uèitelù hudby, Josefa Bezecného  
a Václava Ptáèka, byl hodnocený jako výjimeèný 
talent. Høe na klavír se věnoval zvláš� svědomitě. Bo-
hužel již v této době se zaèaly u Balcara projevovat 
zdravotní problémy celkovou oslabeností z mimoøád-
ně chudé stravy a nedostateèného pobytu na èerstvém 
vzduchu. Vždy� uèitel Doležálek byl nucen tento ústav 
opustit ze stejných dùvodù.

Balcarovy pøíležitostné pobyty u rodièù v Brně 
byly mimoøádně úèinné propagací péèe o nevidomé 

i pro její úèelnost. Také mu pøispívaly k upevnění 
zdraví. Pro vzdálenost obou měst to ovšem nebylo 
èasto. I tak byl každý pobyt naplněn veøejnými pro-
dukcemi hry na klavír a trochou radosti z rodinného 
prostøedí.

Balcar se velmi rychle hudebně rozvíjí. Jeho doved-
nost ve høe na klavír udivuje všechny již v této době 
a je nejlepší propagací právě budovaného Beitlova 
soukromého ústavu v Zábrdovicích u Brna (1835), 
kterému také Balcar později věnoval výtěžky ze svých 
koncertù.

Balcar opouští pražský ústav pøedèasně již 
ve svých 16 letech, aby se u svých rodièù zotavil.  
V Brně však dále studuje u G. Riegera. Stýká se èasto 
s jeho žáky, jako byl napø. A. E. Kitl, M. Vojáèek,  
P. Laurencin, J. Chmelíèek, P. Køížkovský (ten pozdě-
ji v ústavu v Brně vyuèoval høe na hudební nástroje) 
aj. Rieger ho hodnotil jako svého nejlepšího žáka.

V r. 1839 odchází Balcar do Vídně, kde je žákem 
E. Pierknera, který ho uvedl do vídeòského hudebního 
života. Pozvolna vnikl do vědomí tamního koncertní-
ho publika.

Po celých dalších pět let bojuje bez soustavného 
léèení se svou zákeønou tuberkulózou plic, které 
nakonec podlehl. Pøedèasně se skonèil život nevido-
mého umělce, který si i za tak krátký èas vydobyl vý-
znamné postavení v hudebních kruzích. Snad právě 
pro jeho mládí (pouhých 24 let) se na něho později 
zapomnělo.

Během necelých ètrnácti let (1832–1845) která 
mu byla dopøána k pěstování hudby, docílil neèeka-
ných úspěchù, které byly vyvážené nadlidským úsilím 
pøekonat nejen sebe sama a svou slepotu, ale také ne-
ustále se zhoršující chorobu plic. Dùkazem jeho píle 
je nejen poèet samostatných koncertù, ale pøedevším 
jejich mimoøádně kladné kritiky.

Poprvé veøejně vystoupil ve svých 14 letech (to 
ještě jako žák pražského ústavu) v brněnské Redutě. 
Uvědomil si, že v těchto prostorách pøed mnoha lety 
vystupoval i sám W. A. Mozart. S nadšením hrál 
Hummelovo Concertino pro klavír s orchestrem. 
Doprovázel ho tzv. Orchestr diletantù (rozuměj ama-
térù), který øídil G. Rieger. Balcarovým výkonem byl 
tak nadšen, že ho později s radostí pøijal za svého 
žáka. Na Balcarovo pøání byl výtěžek koncertu vě-
nován ve prospěch Beitlova brněnského ústavu pro 
nevidomé děti.

Dne 16. bøezna 1836 poøádá v Brně další koncert, 
tentokrát ve prospěch pražského ústavu. 12. dubna 
téhož roku hraje v brněnské Redutě nároèný program. 
Je to ve své době populární klavírní koncert Karla 
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Balcar, Leopold (též Balzar)

Èerného (běžně C. Czerny) a Moschelesùv klavírní 
koncert. Orchestr øídí opět G. Rieger. Pro patnácti-
letého chlapce jistě program naznaèující jeho mimo-
øádné hudebně interpretaèní dovednosti a hlavně 
nevídanou píli. Oba koncerty měly také mimoøádný 
úspěch, který se odrazil i v kladných kritikách brněn-
ských deníkù.

Pøed svým definitivním odchodem do Vídně 
(1839) uspoøádal další koncerty v Brně i v Olomou-
ci. Po pouhém jednom roku se pøedstavil vídeòskému 
hudebnímu publiku. O dalších koncertech z této doby 
nemáme ověøené zprávy.

Dne 6. ledna 1841 úèinkuje spolu s dalšími vídeò-
skými umělci v brněnské Redutě. Návštěva byla obrov-
ská, vždy� šlo o známého umělce. Na jeho pøání byl 
výtěžek věnován na stavbu nové budovy brněnského 
ústavu pro nevidomé na Radvítově náměstí. Koncert 
měl i tentokrát mimoøádný ohlas u publika i v tisku. 
Umělecký i finanèní efekt koncertu se zvýšil tím, že 
øeditelství vídeòské železnice poskytlo návštěvníkùm 
i úèinkujícím bezplatné jízdné.

Na další koncert, konaný ve stejném roce dne 
21. bøezna v Brně, mùžeme èíst velkolepé kritiky. 
Hovoøí se o citlivém pøístupu ke skladbě, obdivuje 
se snad prý charakteristická Balcarova lehkost hry  
i bezpeèná technika. Píše se, že „Balcarova hra daleko 
pøekraèuje měøítko, které má obecenstvo pro slepého 
hudebníka. Umělec zraje rychle k profesionálnímu 
mistrovství“. Kritikou je øazen na velmi èestné místo 
v øadě èeských i zahranièních umělcù. Dále se píše, 
že „...jeho technika je uchvacující zvláště v pasážích. 
Z Adagia tryská něžný cit, z Allegra oheò a síla, za-
tímco piano zní měkce. Pøíjemně zní perlivé diskan-
ty. Po provedení Thalbergovy Fantasie, K. Èerného 
Pstruha, Andante a etudy od Pierknera a variací od 
Kalkbrennera byl obecenstvem mnohokrát vyvolán“. 
(Èasopis Moravie, bøezen 1841.)

Z dalších koncertù se v èasopise Moravie uvádí 
koncert: 8. dubna 1844 v brněnské Redutě za spolu- 
úèasti umělcù z Vídně. Hrál Fantasii od Thalberga, své 
Andante, Campagnoliu od Tauberta, vlastní Fantasii 
na Weberova Èarostøelce aj.

Dne 19. bøezna téhož roku koncertuje ve Vídni 
za spoluúèasti umělcù Vídeòské opery. Zdejší deníky 
hodnotí jeho hru jako nanejvýš pozoruhodnou. První 
Balcarovy skladatelské pokusy odborníky nenadchly. 
Souèástí koncertu byly také improvizace na daná té-
mata, jak to bylo v této době dobrým zvykem. O nich 
se píše, že „...umělec nám ukazuje svùj pohled na 
svět vyjádøený hudbou“. Dále se Balcarovi pøedpovídá 

výborná perspektiva. Hodnotí se jeho cílevědomost 
a mimoøádná píle, aniž kdo tuší, jak málo mu zbývá 
èasu, ve kterém, pøes mimoøádné úsilí, nestaèil své 
nadání cele naplnit.

Poslední zjištěný evidovaný koncert se konal ve 
Vídni dne 7. prosince 1844. V kritikách se znovu 
píše o uchvacujících zážitcích, které slepý umělec 
rozdával.

V lednu 1845 se ve Vídni setkává s Antonínem 
Doležálkem, bývalým øeditelem pražského (v této 
době peš�ského) ústavu pro nevidomé, který dal ne-
pøímý podnět k založení podobného ústavu v Brně. 
Balcar znal Doležálka z Prahy. Jeho práce si velice 
vážil a pøi této pøíležitosti mu věnoval svou báseò 
Otci slepých.

Nebyla to Balcarova jediná literární práce. Poezii 
se věnoval èastěji. Jeho básně byly uveøejòovány. Ži-
votní optimizmus vyjadøuje i jeho snad nejznámější 
báseò O pøírodě, ve které se jako nevidomý vyznává 
z lásky k ní. Na uvedené ukázce (pøeložené ovšem 
do prózy) si povšimneme zvláště toho, že svùj lyriz-
mus èerpá pouze z vlastních pøímých smyslových 
vjemù: „Což neslyším zurèení potùèku, což necítím 
vùni květin a nevnímám zpěv ptactva, který mne 
zve do luk? Což neslyším vánek proudící køovinami  
a korunami stromù, což neznám rosu, která chladí 
horký vzduch? Což neslyším zvonce pasoucích se 
stád a echo veselého zpěvu pasáka, což nenaplòuje 
mé srdce radostí paprsek slunce? Což všechny tvoje 
krásy, ó pøírodo, nepoznává i slepý, což nevidíš, jak 
naplòuješ mé srdce radostí, i když tě nevidím? Slyším 
však každou tvoji píseò. Poznáváš to z nadšení, které 
tryská z mého nitra“.

Zprávou nedělního vydání deníku Oesterreicher 
Morgenblatt (28. dubna 1845) jsou náhle pøervány 
informace o tomto později zapomenutém nevidomém 
umělci, který svùj pøekrátký život (bylo mu pouhých 
24 let) cele věnoval umění. Uvedená zpráva zní až 
pøíliš stroze: „Oznamujeme úmrtí slepého klavíristy 
pana Leopolda Balzara.“ Byla tak neoèekávaná, že 
badatel ucítil blízkost neúprosného osudu jako hoø-
kou nespravedlivost.

Touto poněkud delší pasáží splácíme dluh jed-
nomu z nevidomých hrdinù, který se během svého 
krátkého života plně rozdával, ale nestaèil naplnit 
všechna svá pøedsevzetí. Poskytl však mnoho impulzù 
k odvaze, aby se tehdejší spoleènost nestranila aktiv-
ní výchovy nevidomých. Rozdal se hudbou, poezií 
i všemi hmotnými statky, které získal. Tento postoj 
nevidomého èlověka vyjadøuje jeho genialitu.
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Bálek, Vojtìch

bAldovSký, Ján

* 24. 5. 1955

Slovenský klavírista pù-
sobící v Èeské republice, 
výkonný umělec, hudeb-
ní pedagog.

Narodil se ve Spiš-
ské Nové Vsi. Ve èty- 
øech letech po zánětu 
mozkových blan osle-
pl. Základní všeobecné  
i hudební vzdělání získal v ZŠ pro nevidomé žáky  
v Levoèi (1961–1970). Prospíval s mimoøádnými úspě-
chy jednak v hudbě, jednak v matematice. Zvítězila 
hudba. S nadšením se uèil hrát na všechny ve škole 
tehdy dostupné hudební nástroje, nejmilejší zùstal 
klavír. Pro své mimoøádné hudební schopnosti byl  
v r. 1970 pøijat na Konzervatoø pro mládež s vadami 
zraku v Praze, kde studoval s výjimeènými úspěchy 
u L. Kratochvílové. Již jako student vynikal ve høe na 
klavír. Věnoval se rovněž høe na jiné hudební nástroje 
a kompozici. Absolvoval v r. 1978.

V r. 1977 získal první cenu na 1. èeskoslovenském 
festivalu ZP hudebníkù a poté absolutní vítězství  
i titul laureáta soutěže zrakově postižených interpretù, 
která byla v r. 1978 v Praze. Potom se jeho koncertní 
èinnost stala velice intenzívní. Všechny úspěchy by 
bylo pøedèasné shrnout, jelikož ani v souèasné době 
mu interpretaèní aktivity neubývá.

Ve tøídě Vl. Petrova se věnoval studiu kompozice. 
Zkušenosti skladatelské a interpretaèní mu dovolují 
tvùrèí èinnost. Již od mládí poøádá èetné koncerty  
s nejrùznějšími symfonickými orchestry. Své hudební 
vzdělání prohloubil studiem na pražské AMU ve tøídě 
profesora J. Páleníèka. Absolvoval v r. 1982, kdy se 
stal stipendistou Èeského hudebního fondu. V r. 1985 
absolvoval aspiranturu veøejným koncertem.

Absolvoval velké množství celoveèerních recitálo-
vých vystoupení, rùzných menších akcí a i úèinkování 
na několika mezinárodních festivalech. Zúèastnil se 
několika mezinárodních soutěží. Kromě jiných oce-
nění je vítězem mezinárodní soutěže nevidomých hu-
debníkù v Praze r. 1978, nositelem ceny města Banská 
Bystrica (1982) atd. Hostoval rovněž na mezinárod-
ním festivalu Mladé pódium (Karlovy Vary 1989). 
Spolupracuje s rozhlasovými i televizními studii. Pro 
Supraphon natoèil V. klavírní koncert f moll J. A. Ben-
dy. Baldovského repertoár obsahuje díla domácích  
i světových skladatelù: Bacha, Mozarta, Beethovena, 
Chopina, Liszta, Musorgského, Prokofjeva, Janáèka, 
Martinù. Ze souèasné tvorby díla Suchoòova, Fiše-

rova, Páleníèkova a další. Z koncertù pro klavír to 
jsou napø. díla Bendova, Mozartova, Beethovenova, 
Chopinova, Šostakovièova, Páleníèkova, Martinù aj. 
Zvláště vyniká v práci s barvou klavírního témbru.

Vystupoval v Německu, Nizozemsku, Švýcarsku, 
Rusku i v Americe.

Již v době vysokoškolských studií se věnoval 
èinnosti pedagogické. Nejdøíve vyuèoval soukromě, 
poté na LŠU. Delší dobu pùsobil v Libèicích. Po ab-
solutoriu krátkou dobu vyuèoval na Konzervatoøi pro 
zrakově postižené v Praze, v r. 1987 se stal profesorem 
konzervatoøe v Košicích. Poøádá koncerty, na kterých 
vystupuje i s košickým orchestrem. Také komponuje. 
Založil zde klavírní tøídu hudební improvizace, která 
do této doby chyběla. Z tohoto období nejraději vzpo-
míná na koncerty v Petrohradě.

V r. 1989 nastoupil na konzervatoø v Pardubicích. 
Pøipravil několik vysokoškolských studentù. V r. 1993 
odešel, protože cítil nutnost poněkud polevit. Zaèal 
pracovat v pražském baletním studiu a pøipravuje 
studenty na vysokoškolskou dráhu.

Rád hraje s rùznými kapelami módní i lidovou 
hudbu a folklór, s oblibou hraje šachy. Je ženatý, má 
jednoho syna.

bálek, vojtìch

* 25. 3. 1931

Èeský tyfloped.

Narodil se v Praze. 
Tam také absolvoval 
základní i støedoškolské 
vzdělání.  V r.  1950 
dokonèil studia na ob-
chodní akademii. Otec 
pøedpokládal, že po 
něm pøevezme obchod 
autopøíslušenstvím. Politická situace v r. 1948 tomu 
zabránila. V té době se u něho objevila progresivní 
oèní choroba. Zaèal se orientovat na oblast výchovy 
nevidomých.

V r. 1952 nastupuje jako uèitel do Klarova ústavu 
v Praze. Postupně si doplnil obecně pedagogickou  
i speciálně pedagogickou kvalifikaci. Souèasně s trans-
formací ústavu se stal uèitelem v uèòovské škole pro 
těžce zrakově postižené v Praze. Nebyl pouze dobrým 
uèitelem, ale o své zkušenosti se podělil s ostatními. 
Zasloužil se o zavedení profese nevidomých a slabo-
zrakých telefonních manipulantù. Je autorem uèebnic 
Telekomunikaèní provoz a Ekonomika spojù. Byl stá-
lým konzultantem pro vývoj telefonních ústøeden.
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Ballu, Viktor Narciss

Za svou celoživotní pedagogickou èinnost byl  
v r. 1992 vyznamenán medailí Jana Amose Komen-
ského.

bAllu, viktor narciss

* 30. 7. 1829
† 26. 3. 1907

Jeden z významných vynálezcù, kteøí pøispěli k rozvo-
ji bodového písma Louise Brailla. Je rovněž tvùrcem 
vlastního bodového písma, které je reliéfní mutací latin-
ky a patøí do perlièkových systémù reliéfního písma.

Narodil se v Anjou. O zrak pøišel v dùsledku zra-
nění v jedenácti letech. Byl proto pøijat do Národního 
ústavu pro mladé slepce v Paøíži. Získal zde základy 
všeobecného vzdělání. Intenzívně se věnoval hudbě, 
ve které dosahoval výborných výsledkù. Není proto 
divu, že byl později pøijat do téhož ústavu jako uèitel 
hudby. Hudebnímu vzdělávání nevidomých se potom 
věnoval celých 44 let. Od dětství vynikal zruèností  
a technickými nápady. Tyto dovednosti projevil poz-
ději pøi zdokonalování slepeckého tisku.

Jako žák a později i jako uèitel byl svědkem, jak se 
marně každý nově nastupující øeditel ústavu pokouší 
vytvoøit a zavést svùj typ reliéfního písma. Ve snaze 
pøispět k této neúspěšné iniciativě vytvoøil zvláštní 
druh reliéfní latinky pravděpodobně navázáním na 
Bauforda. Oproti jiným návrhùm to byla písmena  
z drobných bodù. Vytvoøil tak další zpùsob reliéfní 
latinky, který se později vyvinul v latinku perlièkovou. 
Na první pohled pøipomíná propichovanou latinku, 
ale tyto husté body, ze kterých jsou vytváøena písme-
na, jsou pouze vylisované. Později však pod vlivem 
uznání šestibodového písma uèitele Louise Brailla od 
svého záměru ustoupil a navíc se zaèal věnovat vývoji 
tisku Braillova písma.

V r. 1851 vynalezl tiskaøské zaøízení pro Braillo-
vo písmo. Stranu vysázenou døevěnými Braillovými 
písmeny otiskl do sádrové kaše, kterou po zaschnutí 
odléval z kovu. Z této matrice se lisovaly papírové 
listy knih nebo hudebnin. V r. 1861 zkonstruoval pøí-
stroj pro psaní reliéfní latinkou. V r. 1864 zjednodu-
šil Braillovo písmo tím, že snížil výšku bodù, aby se 
lépe rozmnožovalo. K tomu úèelu navrhl pomùcku 
do kapsy. Téhož roku stanovil pravidla pro stenografii 
a o devět let později podal svùj návrh na francouzský 
slepecký zkratkopis. V r. 1876 vynalezl lehkou šablonu 
pro psaní bodovým písmem po obou stranách papíru. 
V r. 1877 zkonstruoval pøístroj pro tisk zhuštěným 
Braillovým písmem. Byl to malý pøístroj, který se 
nazýval Réglete. Jeho výrobou se později zabývalo 

několik firem v Německu. V r. 1884 se zapojil do 
kódových změn v Braillově bodové hudební notaci. 
O svých pomùckách nepsal, popsali je jiní autoøi.

bAnFiová, Antonietta

* 1832
† 1869

Italská harfenistka.

Narodila se v Miláně. Nevidomá byla od naroze-
ní. Hudební nadání projevovala již v útlém dětství. 
Po dokonèení studií poøádala několik samostatných 
veèerù. Vícekrát vystupovala v opeøe La Scala v Milá- 
ně. Pøi některém vystoupení si ji poslechl rakouský 
šlechtic, který ji za mimoøádný zážitek zakoupil no-
vou harfu.

bAnkSová, mils

Èlenka edinburské Spoleènosti pro umění.

V r. 1821 navrhla písmo pro nevidomé. Patøila  
k mnoha autorùm, kteøí na výzvu edinburské Spoleè-
nosti pro umění podali v tøicátých letech 19. století 
mnoho návrhù. Jejich písma se v praxi neuplatnila.

bAqueRe, Julián

* 1888
† 1942

Španělský organizátor v Jižní Americe.

O zrak pøišel v dětství. V r. 1911 se rodina odstě-
hovala do Buenos Aires. V r. 1924 zde založil první 
slepeckou knihovnu v Jižní Americe. Je pozoruhodné, 
že jeho následující nástupci byli rovněž nevidomí.

bARAcZ, Stanislaw

† 1936 (leden)

Polský básník.

Od narození trpěl těžkou zrakovou vadou. Zrak 
ztratil úplně v 6 letech. Celý život žil ve svém rod-
ném městě Lvově. Je autorem sbírky Impresje (1901)  
a Wybór poezij (1930). Zemøel ve Lvově.

bARbi-AdRiAni, dante

* 13. 3. 1837
† 15. 3. 1897

Italský organizátor péèe o výchovu a vzdělávání ne-
vidomých.
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Barbier de la Serre, Nicolas Marie Charles

Narodil se ve Florencii. Oslepl snad po nějaké 
nehodě ve svých 20 letech. Zaèal se seznamovat  
s Braillovým písmem a věnoval se hudbě. Pøihlásil se 
ke studiu na technice. Zaèal se zajímat o možnosti 
povolání pro nevidomé, zvláště o práce manuální. 
Hudba se mu stala zábavou. Protože mnoho nevido-
mých lidí nemělo práci, vyhledával pro ně vhodné 
pracovní možnosti. Pøedevším to byly práce manuál-
ní. Barbi-Adriani se však zaèal starat i o vzdělávání 
a výchovu nevidomých dětí. Florentský magnát mu 
poskytl budovu, ve které zøídil školu. Pro její financo-
vání založil dobroèinný spolek. Založil dále èasopis  
Il mentore dei ciechi, který vycházel v Braillově písmu 
i èernotiskem.

V r. 1883 organizaèně pøipravil první italský kon-
gres pro vzdělávání nevidomých dětí. V r. 1887 otevøel 
Barbi-Adriani muzeum pro didaktiku, v r. 1888 svolal 
2. kongres pro øešení otázek vzdělávání nevidomých 
dětí i pro jejich pøípravu k povolání. Zanedlouho 
potom vznikl Spolek pro ochranu slepcù. Obdržel 
jméno Regina Margherita a Barbi-Adriani byl zvolen 
jeho pøedsedou. Stal se tak jedním z významných 
èinitelù, kteøí pøispěli ke vzniku organizované péèe 
o nevidomé děti, mládež i dospělé osoby. 

bARbieR de lA SeRRe,  
nicolas marie charles

* 1767
† 1841

Je pøíkladem, jak se dùstojník francouzské armády 
mohl stát významnou osobností v úsilí vytvoøit speci-
ální písmo pro nevidomé ètenáøe.

Voják z povolání, dělostøelecký dùstojník. Po vítěz-
ství Velké francouzské revoluce emigroval do Sever-
ní Ameriky, kde se stal zeměměøièem. Po restauraci 
francouzského císaøství se vrátil do vlasti a zabýval 
se myšlenkou vytvoøit rychlé a tajné písmo pro vo-
jenské úèely.

Barbierovo první tajné písmo urèené pro vojenské 
úèely pochází z r. 1796. Je to soustava fonetických 
znakù, které vznikají propichováním listu papíru no-
žem. Vzhledem k profilu bøitu nože se tím vytváøejí 
trojúhelníkové tvary dírek. Jako tajné reliéfní písmo je 
bylo možné èíst a také jím pomocí nože psát v záko-
pech za tmy, bez nutnosti rozsvěcovat světlo. V r. 1815 
podává návrh na další tzv. noèní písmo (skotografie). 
Od tohoto dvanáctibodového písma nebylo již dale-
ko k písmu pro nevidomé ètenáøe, protože písmena 
vyjádøil skupinami reliéfních bodù. Tak se dùstojník 
ve výslužbě, který se pùvodně pøed nástupem vojenské 

služby zabýval telegrafií, stává významnou osobností 
ve vzdělávání slepcù.

Nejprogresivnější skupinou jsou písma využívající 
reliéfní bod. Poètem bodù i jejich specifickým uspo-
øádáním se vytváøejí skupiny, které nejlépe vzrušují 
hmatová tělíska prstù. Zdùvodnění adekvátnosti bo-
dového písma bylo psychologicky podloženo až ve 
20. století. Autoøi písem vycházeli z pouhé empirie, 
a to jen v lepším pøípadě.

První v øadě bodových písem bylo písmo Fr. Lany 
Terziho. Je nepravděpodobné, že by Ch. Barbier pøi 
svých návrzích èerpal z jeho soustavy. Wanecek 
(1969) však uvádí, že Barbier znal francouzský pøe-
klad Lanova Prodroma. Moc se tomu divit nemùžeme, 
jelikož oba autoøi hovoøí o téže věci. Jedno spoleèné 
mají obě soustavy; jejich pùvod je v tajných písmech, 
koncipovaných většinou pro vojenské úèely, navíc  
v té době velice módních „vynálezù“.

První skuteèně bodové písmo vytvoøil Ch. Barbier 
v r. 1815. Jeho koneèná podoba pochází z r. 1819. 
Akademii věd v Paøíži je pøedložil o dva roky později. 
Ta je ihned doporuèila vyzkoušet v Paøížském ústavu 
pro mladé slepce, který se zde znovu ustavil. Zavedení 
písma se v ústavu uskuteènilo pøesto, že jeho tehdejší 
øeditel Guillié právě uplatòoval písmo své. Barbiero-
vým písmem bylo posléze vytištěno jeho pojednání 
o tzv. noèním písmu.

Barbierovo písmo mohli nevidomí nejen èíst, ale 
pomocí speciální šablony mohli tímto písmem i psát. 
Systém měl dva základní nedostatky: a) znaky jsou 
vertikálně delší než je bøíško ukazováku, kterým se ète 
(šest reliéfních bodù pod sebou), b) nejedná se vlastně 
jen o písmena. Jsou to většinou znaky pro fonetic-
kou výslovnost francouzské øeèi. Toto písmo se také  
v jiných jazykových oblastech nikdy nepoužívalo ani 
jako experiment. Nevidomí žáci si ihned toto písmo 
pøizpùsobili a využívali pro notový zápis.

Problému věnoval Barbier dva spisy: Tabulka 
rychlopisu a Zásady francouzského písma rychlého 
jako mluva. Navrhovaný zpùsob zkratek byl ovšem 

Barbierùv reglet s bodátkem
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hmatem těžko èitelný, jelikož se jednalo o vertikální 
rozšíøení diakritickými znaky.

Největší význam Ch. Barbiera pro vzdělávání ne-
vidomých dětí je v tom, že z jeho dvanáctibodového 
písma vycházel pøi svém návrhu šestibodového písma 
L. Braille a urèitý èas sloužilo žákùm tohoto ústavu 
jako nový zpùsob hudební notace.

 Braillovo slepecké muzeum v Coupvray (Francie) má ve 
svých fondech reglet i šablonu pro psaní Barbierovým pís
mem. Barbierovo písmo je podrobnì popsáno viz Smýkal, 
1995

bARoZZi, Francesco giovanni  
baldassatre michele

* 6. 5. 1795
† 24. 8. 1867

Zakladatel ústavu pro výchovu a vzdělávání nevido-
mých a ústavu pro neslyšící dětí v Miláně.

Narodil se v Miláně. Rodina bydlela v chudých uliè-
kách postavených v okruhu nedaleko kanálu. Pøedkové 
Barozziových emigrovali do Milána z lombardských 
zemí, které v prùběhu 18. století patøily savojským 
pánùm. Další stěhování se uskuteènilo na pøedměstí 
San Eustorgio. Otec se i pøes chudobu snažil zabezpe-
èit svým dětem možnosti studia s pøáním, aby získaly 
kariéru ve veøejných službách. Barozzi absolvoval kurz 
latiny, „až k rétorice“ a kompletní matematický kurz  
i další pøedměty potøebné pro profesi úèetního, pro niž 
získal diplom v r. 1819. Mimo italštiny dobøe ovládal 
latinu, francouzštinu a němèinu.

Jako úèetní zaèal pracovat již v době studií. Krátce 
po dovršení svých 16 let byl pøijat na úèetní prefekturu 
v Oloně, kde potom pùsobil po více než 20 let. Sku-
teèný vstup do byrokratických kruhù napoleonského 
Milána byl v r. 1813, kdy je definitivně jmenován do 
funkce úøedního úèetního, v době vojenských operací 
za velmi nízký plat. V r. 1814, po jeho povýšení na 
pomocného úèetního, mu nabídli urèitou kompenzaci 
za podmínek dalších pracovních úkolù, a on se nyní 
mohl rozhodnout pro založení vlastní rodiny s chudou 
dívkou (1815).

Prvních 10 let rakouské nadvlády bylo pro Barozzi-
ho nejtěžších. Prefekturu vystøídala provinèní vládní 
královská rodina Milána, a tak se zvýšení platu ne-
doèkal. Hrozilo dokonce i propuštění ze zaměstnání. 
V r. 1818 však udělila vláda Barozzimu každodenní 
dávky první tøídy (1 zlatku) v dùsledku, jak se praví, 
„ne zrovna běžných schopností“ a byly mu svěøeny 
speciální úkoly ve věcech vod, ulic a zásobování po-

travinami. K definitivnímu jmenování došlo v r. 1825. 
Hodnosti prvního úèetního dosáhl místokrálovským 
rozhodnutím až v r. 1836. 

Koneèně mohl uvažovat o podpoøe sociálně sla-
bých dětí a užiteèné i pro ty, kteøí o ně peèují. To byla 
oblast, po níž Barozzi toužil a které věnoval svou péèi 
až do odchodu do penze r. 1859. 

Byl jmenován øeditelem institutu Milosrdného 
domu Sv. Vincenta (zal. v r. 1817) v Miláně. Jeho 
dvě budovy tvoøily jeden komplex. V první budově 
byly dílny a útulek péèe o stálé obyvatele a druhý 
dùm sloužil pro denně pøíchozí. První „mají v ústavu 
ubytování, každý svùj slamník, obleèení, ke kterému 
jsou i spodky pro èistotu a hygienu“.

Ústav zaèal pøijímat opuštěné děti od r. 1817  
a během několika let jich zde bylo až 120, rozdělených 
do 2 tøíd (mladší do 14 let a starší do 18 let). Poskyto-
valo se jim ubytování a základní vzdělání. Užiteèným 
profesím se uèily u øemeslníkù a úøedníkù města. 
Ústav byl specializován pro slepce na dva snadno 
osvojitelné druhy práce: plátenictví a bavlnáøství. Od 
základních surovin, od èesání vlny až po bělení nebo 
barvení. Barozzi dospěl k uskuteènění vlastní ambice 
pøetvoøit charitativní ústavní model na využití soukro-
mého podnikání. 

Na výzvu Francesca Torriceniho se Barozzi stal 
èlenem komise svolané za úèelem prozkoumání 
podmínek k založení výchovně vzdělávacího ústa-
vu pro slepé děti v Miláně. Schùze komise se konala  
v r. 1836. Barozzi, jediný nešlechtic mezi hrabaty 
sestavil jasný projekt, který mohl být hned schválen. 
Tento dokument uznává první iniciativu místodrži-
teli, který měl realizovat vládní depeši. Jednalo se 
o ušetøení nákladù. Barozzi potvrdil, že Milosrdné 
domy mohou nabídnout potøebné prostory, personál 
i výchovu a vzdělání v oblasti tkalcovských prací  
a tkaní stuh. U úøadù měl pochopení. Zdálo se, že 
je všechno rozhodnuto, ale epidemie cholery poza-
stavila všechna jednání. Vláda umožòuje realizovat 
Barozziho projekt až v r. 1839. Podmínkou však 
byla štědrá finanèní pomoc milánského finanèníka 
Sebastiana Mondolfa. 

V Milosrdném domě byla oddělena jedna míst-
nost. V r. 1841 byly pøijaty první nevidomé děti 
do milánského zaøízení pro výchovu a vzdělávání 
slepých dětí. Barozzi zaèíná studovat dostupnou 
literaturu. Vzorem měl být National institut des 
jeunes aveugles (Národní ústav pro mladé slepce) 
v Paøíži. Proto se Barozzi vydal v r. 1845 na vlastní 
náklady ústav navštívit, aby získal rùzné knihy vy-
tištěné slepeckým písmem a některé výrobky tohoto 
velkého institutu, které by mohly posloužit rodícímu 
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se lombardskému ústavu. Setkal se i s Braillem, se 
kterým mohl všechny problémy písma prodisku-
tovat. Braillovo písmo se obával zavést pro jeho 
odlišnost. Úzké vztahy s instruktorem Josephem 
Guadetem se upevnily u pøíležitosti Celosvětové 
výstavy v Paøíži r. 1855.

Barozzi, stejně jako mnoho jiných v té době se obá-
val, že odlišné písmo by mohlo zpùsobit další bariéru 
mezi nevidomými a ostatními lidmi. Od té doby zná-
sobil neúnavné zkoušení nového psacího stroje, který 
by byl schopen psát souèasně písmem pro nevidomé 
a èernotiskem – jako stroj od nevidomého Paøížana 
Foucaulta. Barozzi následně vyzkoušel i písmo, které 
nebylo liniové, nýbrž písmena latinky byla znaèena 
drobnými body podle metody J. W. Kleina.

Pøibližně v r. 1847 M. Barozzi inspirován metodou 
Francouze Foucaulta se snažil pøekonat s následný-
mi modifikacemi limity běžné tabulky pro ruèní 
psaní tím, že neustále upravoval pravítko (reglet)  
s otvory pro písmena, až z něho vytvoøil psací stroj, 
který dovoloval pøímou komunikaci mezi nevidomými  
a vidomými lidmi a zrychloval metodu psaní. První 
psací stroj vynalezený M. Barozzim v r. 1847 měl 
kovová razidla, která nechávala otisk na speciálním 
olejovém papíru zaèerněném grafitovým prachem.

V r. 1848 dal Barozzi vyrobit druhý psací stroj, 
který získal prémii poroty na výstavě v Londýně. Fun-
goval pomocí disku, na kterém byla v reliéfu běžná 
velká a malá písmena. Diskové zaøízení usnadòovalo 
vyhledávání písmen a jejich umístění v bodě tisku. 
Tisklo se opět na olejový papír pokrytý grafitovým 
prachem.

Podle osvědèeného vzoru jiných ústavù i Barozzi 
konal roèní zkoušky svých chovancù, které měly  
i finanèní efekt, protože byli zváni pøedevším bohatí 
obèané.

Barozzi se nakonec rozhodl pøijmout Braillovu 
hudební notaci a zdokonalil výrobu zeměpisných 
map. Měl velký podíl na tvorbě tzv. hmatové øeèi, 
èímž umožnil vzájemnou komunikaci hluchoněmých 
s nevidomými. Tuto komunikaèní pomùcku potøebo-
val proto, že se podílel na založení Milosrdného ústa-
vu pro hluchoněmé v Campagnii (Pio Istituto per 
i Sordomuti Poveri di Campagna – 1805). Barozzi 
se stal jeho øeditelem. Tak se k jeho každodenním 
starostem pøidružilo ještě vedení Zemědělské osady 
hluchoněmých chovancù.

V r. 1859 císaøská krajská obèanská i vojenská vlá-
da v Lombardii povolila øediteli Milosrdných domù 
odejít na „velice zasloužený odpoèinek“. 

Ústav pro nevidomé děti Barozzi øídil až do konce 
svého života, který mu zkrátila cholera.

bARRAgA,  
natalie c.

Americká tyflopedka.

V druhé polovině 
20. století provádí èetné 
výzkumy a publikuje. 
Zajímavé jsou její prá-
ce: Increased Visual 
Behavior in Low Vision 
Children (1964) a Visual 
Handicaps and earning 
(1976).

bARtAloS, imrich

* 8. 7. 1950

Slovenský hudební peda-
gog a odborník v tyfloky-
nologii.

Narodil se v obci 
Èenkovce. Od narození 
je nevidomý. Pochází  
z dělnické rodiny.

ZŠ  navštěvoval  nej-
 døíve v rodné obci, potom  
v ZŠ pro slabozraké žáky 
v Bratislavě a nakonec  
v ZŠ pro nevidomé žáky v Levoèi, kde se intenzívně 
věnoval høe na akordeon. Vynikal všeobecnou inteligen-
cí, aktivitou i hudebním nadáním. Pøi volbě povolání 
zvítězila hudba. V r. 1973 úspěšně ukonèil studium hry 
na akordeon na Konzervatoøi pro mládež s vadami 
zraku v Praze, kde na absolventském koncertě, na zá-
kladě konkurzu, vystoupil jako sólista se symfonickým 
orchestrem. Už v období studií po ètyøi roky vyuèoval 
nevidomé děti hudbě v ZŠ v Praze na Hradèanech. 

V r. 1973 nastoupil do LŠU (dnešní ZUŠ) v Zla-
tých Klasech, v které vyuèuje hru na akordeon. Škola 
se nachází na jazykově smíšeném území, proto Barta-
los vyuèuje ve slovenském a maďarském jazyce. Se 
svými žáky se zapojil do rùzných soutěží, kde získali  
6 cen v národním, 15 v krajském a 50 v okresním kole. 
Za úspěšnou pedagogickou èinnost mu ministerstvo 
školství udělilo pochvalné uznání.

Dlouhé roky vykonával funkci okresního metodika 
hry na akordeon. Několik žákù pøipravil k pøijímacím 
zkouškám na konzervatoø a na pedagogické školy.  
Z jeho bývalých žákù jsou dnes úspěšní pedagogové. 

V minulosti Bartalos èasto veøejně vystupoval. 
V r. 1973 se zúèastnil interpretaèní soutěže zrakově 
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postižených hudebníkù v Praze, na které získal èest-
né uznání. 

V r. 1978 byl navržen do funkce øeditele ZUŠ  
v Zlatých Klasech, ale vedoucí odboru školství ONV 
to neschválil s odùvodněním, že nevidomý nemùže 
mít hmotnou zodpovědnost. 

V r. 1984 ukonèil s vynikajícím výsledkem dálkové 
studium speciální a léèebné pedagogiky na PF UKo 
v Trnavě, kde získal doktorát pedagogických věd.  
V prùběhu vysokoškolského studia realizoval rozsáhlý 
výzkum hudebních schopností. Cílem byla kompara-
ce hudebních schopností nevidomých dětí s jejich 
vidomými vrstevníky. Výsledky byly publikovány ve 
slovenských i zahranièních odborných èasopisech. 
Referoval o nich i na Mezinárodní konferenci o hu-
debním vzdělávání zrakově postižených dětí v Mari-
ánských Lázních. 

Je prùkopníkem výcviku vodicích psù na Sloven-
sku a zakladatelem výcvikové školy pro vodicí psy 
ÚNSS. Byl angažován i do výcviku vodicích psù  
v ÈR. V r. 1993 s pomocí své rodiny jako první ve 
Slovenské republice vycvièil vodícího psa, který 
úspěšně absolvoval speciální zkoušku v Praze a byl 
odevzdán nevidomému klientovi z Bratislavy. Vycvièil 
7 vodicích psù. 

I. Bartalos byl vedoucím a od r. 2002 je øeditelem 
Výcvikové školy pro vodicí psy. Pod jeho vedením bylo 
vycvièeno několik desítek vodicích psù. Výcviková 
škola dosahuje solidní, mezinárodně uznávanou úro-
veò. Øeditel Bartalos se zúèastòuje mezinárodních 
konferencí (ve Velké Británii, USA, Francii, Jižní 
Koreji, Švýcarsku aj.) organizovaných Mezinárodní 
federací škol pro výcvik vodicích psù se sídlem ve 
Velké Británii, které je slovenská výcviková škola pl-
noprávným èlenem. 

V r. 1993 inicioval založení Klubu držitelù vodi-
cích psù, kterého byl osm rokù pøedsedou. V meziná-
rodních soutěžích se se svým psem několikrát umístil 
jako první. 

Byl konzultantem pøi diplomových pracích a støe-
doškolských odborných èinností se zaměøením na 
tyflokynologii. Od r. 1996 je èlenem Ústøední rady 
ÚNSS. V celostátní komisi NS uèitelù hudby zastává 
funkci pøedsedy. Je autorem několika èlánkù a studií 
o vodicích psech. 

bARtholomell

Alexander Mell (1900) uvádí, že první psací stroj 
umožòující slepecký stenografický záznam vynalezl 
nějaký Bartholomell. O jeho principu mi nejsou zná-
my žádné podrobnosti. Mell se také o nich nezmiòuje. 
Neuvádí ani Bartholomellova osobní data.

BArtuškA, václav

* 1897 (1896)*1)

† 18. 3. 1952

 Èeský varhaník a lidový písnièkáø.

Narodil se v Albrechticích v jižních Èechách. Po-
chází ze zemědělské usedlosti. V rodině bylo sedm 
dětí, z nich tøi nevidomé. V pěti letech byl dán do MŠ 
pøi Klarově ústavu pro nevidomé v Praze. V r. 1904 
pøechází do ústavu v Praze na Hradèanech, kde se 
mimo školní vzdělání uèí hudbě. Hraje na klavír, lesní 
roh a varhany. Již ve svých 17 letech vystupuje hrou 
na lesní roh veøejně a sklízí úspěchy.

Bylo pravidlem, že po absolvování základního 
vzdělání pøecházejí žáci do Klarova ústavu, aby se 
vyuèili øemeslu. V. Bartuška se vyuèil kartáènictví  
a ladění klavírù.

V r. 1920 ústav opouští a vrací se do své rodné 
obce, kde se stává varhaníkem v místním kostele. Mi-
moto vyrábí kartáèe a pøiživuje se laděním klavírù. 
Stal se kulturním pracovníkem v místní skupině Soko-
la. Pro svou veselou povahu a hudební dovednosti byl 
zván na slavnostní akce, kde na nápěvy lidových písní 
zpíval své texty o událostech ve vesnici a na aktuální 
spoleèenská témata. Stala-li se zajímavá pøíhoda, již 
tentýž veèer o ní zazpíval hostùm v hospodě. Za druhé 
světové války, když se léèil v nemocnici, zpíval po 
veèerech písnièky o Hitlerovi. Jeden z pacientù ho 
udal, byl zatèen a odvleèen do koncentraèního tábo-
ra v Landenberku. Vrátil se s podlomeným zdravím. 
Pøed svou smrtí dlouho stonal.

*1) Podle Státního archivu v Praze

bARviè, igor

* 25. 3. 1900
† 16. 1. 1991

Svého èasu známý jako 
odborný prùvodce nevi-
domých úèastníkù auto-
karových zájezdù po naší 
republice i zahranièí. 
Ovládal tøi cizí jazyky. V 
tomto smyslu byl velice 
prospěšný, pøedèítal a 
pøekládal tyflopedickou literaturu. Pøipravil pøehled 
obsahu rozsáhlé soukromé odborné knihovny. Jemu 
vděèíme za to, že jsme se mohli seznámit s dosud 
neznámými nevidomými osobnostmi, s historickými 
událostmi i podmínkami vzniku speciálních pomùcek 
v oboru tyflopedie. Díky jeho aktivitě jsme objevili  
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záslužnou èinnost mnoha dosud historicky opomíje-
ných odborníkù i tyflopedù. I pøes svùj vysoký věk se 
podílel na pøípravě i koncipování některých hesel již 
tehdy chystaného tohoto lexikonu jmenného.

Narodil se v Brně jako syn velkoobchodníka uh-
lím. Po dokonèení støedoškolských studií se zapsal 
ke studiu na technice, které však nedokonèil, protože 
ho bylo potøeba v otcově podniku, který později sám 
pøevzal. Necítil se podnikatelem, a když mu byl po 
nástupu komunismu majetek znárodněn, pøijal tuto 
situaci mlèky. Jako kompenzaci obdržel èásteèný 
invalidní dùchod. Proto si po celý život, až do své 
smrti, pøivydělával.

Koncem r. 1959 zaèal v Brně za technického vede-
ní J. S. natáèet první ZK. Z tohoto fondu potom vznik-
la èeská zvuková knihovna v Praze, kam byly všechny 
nahrávky odesílány. Naèítal bezplatně; bylo to nutné, 
z Prahy mu vedení Slepecké knihovny odmítalo dát 
jakoukoliv odměnu. Později to bylo za naètenou ho-
dinu kolem sedmi korun. Žádná nahrávka se bohužel 
nedochovala. Na historii nikdo nemyslel.

Od r. 1980 pøekládal pro øeditele ZŠ pro nevido-
mé a slabozraké v Brně některé cizojazyèné písemné 
prameny menšího rozsahu. Od r. 1985 potom pøeèetl 
pro J. S. veškeré cizojazyèné publikace jeho odborné 
knihovny. Barviè byl mimoøádně pracovitý. Pomáhal 
vybudovat první èeskoslovenskou tyflopedickou po-
radnu, kde se zasloužil o bohatý obsah vydávaných 
publikací tím, že pøeložil potøebnou zahranièní lite-
raturu. V pøedèítání cizojazyèné literatury si velice 
liboval a nechápal to jako službu pro jiné, ale jako 
pøíležitost pro své sebevzdělání.

Až do své devadesátky byl zaměstnaný. Nejdøíve  
v cestovní kanceláøi, později u významného archi-
tekta a nakonec ve zdravotnictví s malým úvazkem  
v technickém archivu.

Potom, kdy už mu chùze pùsobila potíže natolik, 
že musel používat taxík, vyèerpal své veškeré úspory. 
Koncem r. 1990 náhle jeho aktivita ustala. Odešel do 
nemocnice, kam si zakázal veškeré návštěvy s rezolut-
ním prohlášením: „Konèím, už za mnou nechoďte.“ 
Tam také zemøel.

V mnoha rodinách ho pokládali za svého blízkého 
pøítele. Staèila mu pøízeò jejich nevidomých èlenù. 
Byl mezi nimi š�astný.

bASiliuS z caesarei

* 330
† 379

Kolem r. 369 založil Xenodochium, jeden z prvních 
katolických útulkù pro staré a nemocné lidi. (V ně-

kterých pramenech se uvádí vznik tohoto zaøízení  
v r. 350.) Byli sem pøijímáni i slepci. Pro mnohé  
z nich to znamenalo záchranu života.

BAšár, ibn burd

* 717
† 783

Významný irácký bás-
ník.

Narodil se v Basøe 
jako slepý otrok. Jako 
nadaného básníka ho 
vykoupila jakási bohatá 
žena jménem Uqaila, 
které za to zachoval trva-
lou vděènost. Významní básníci ho napadali za jeho 
satiru a chvalozpěvy. Navíc byl jedním z aktivních 
èlenù Šubija. V r. 784 byl proto kvùli kacíøství odsou-
zen k smrti.

Jako èlověk byl mimoøádně oblíbený. Své dílo 
spojoval myšlenkami islámu s perskou náboženskou 
herezí. O vlastním filozofickém zaměøení èasto ve-
øejně diskutoval. Všem bylo sympatické, že i jako 
nevidomý oslavuje radost z pouhého života. Líèení 
žalu se nevyhýbal. Svou slepotu do něho nepoèítal. 
Mládež ho za to milovala.

 I.B.

bAtARde

Uèitel v Národním ústavu pro mladé slepce v Paøíži.

Kolem r. 1810 upravil Haüyovu hladkou reliéfní 
latinku. Stala se pouhou epizodou.

bAueR, Robert

* 5. 12. 1841
† 20. 5. 1912

„Veleslavní páni, páni 
stavové moravští!

Uctivě podepsaný 
pøevzal dohled nad sle-
pým chlapcem jménem 
Robert Bauer z toho dù-
vodu, že toto dítě nemá 
ani otce ani matky, je 
zcela nemajetné a z Jiøického chudinského ústavu 
požívá malé podpory. Uctivě podepsaný, který se 
sám živí ruèní prací a živí ètyøi malé děti, nemùže 
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po delší dobu obstarat výživu slepého chlapce, který 
by byl vydán největší bídě. Proto rovněž tak jako pro 
vyhlídku, že tomuto ubohému stvoøení by se pøijetím 
do slepeckého ústavu dostalo takového výcviku, že by 
on sám ve své smutné situaci mohl by být jako slepec 
užiteèným, vidím se nucen a veleslavné pány stavy 
uctivě prosit, aby se nad slepým chlapcem Robertem 
Bauerem smilovali a pøijali ho do ústavu pro slepce. 
Toto slepé dítě dle vysvědèení chudoby nemá vùbec 
žádného majetku a je podíleno z Jiøického chudin-
ského ústavu ètyømi krejcary konvenèní měny týdně, 
které však nestaèí ani k nákupu chleba, a kdybych 
stravování tohoto chlapce nepøevzal, musel by zahy-
nout, nebo� nemá ani otce ani matky ani žádných 
pøíbuzných. Protože pøijetí tohoto slepého chlapce do 
ústavu slepcù zcela odpovídá vysokému poslání, které 
bylo pøi zøízení tohoto ústavu vysokými pány stavy 
vysloveno, a protože tento slepý chlapec je hoden 
vysokého ohledu, o to se opíraje, dovoluje si uctivě 
podepsaný opakovanou poníženou prosbu: veleslavní 
páni stavové nech� milostivě dovolí pøijmout Rober-
ta Bauera do ústavu slepcù, za kterýmžto úèelem se 
pøipojuje vysvědèení o oèkování. V Jiøicích 12. srpna 
1849. Mathias Dornner.“

Podle pøipojených i později zajištěných dokumen-
tù se Robert Bauer narodil v Jiøicích na Znojemsku. 
Oslepl jako jednoroèní chlapec zøejmě po zánětu 
rohovky. Oba rodièe, úplně chudí, mu brzy zemøeli. 
Byl dán do pastoušky k ošetøování rodinou Dornnero-
vých, která rovněž obývala toto nouzové stavení pro 
nejchudší rodiny.

Do ústavu byl chlapec pøijat 3. listopadu r. 1849. 
Stal se zvídavým žákem s mimoøádnou pílí a zázraè-
nou hudební pamětí. Měl absolutní hudební sluch, 
který mu umožòoval odposlech skladeb, které potom 
dovedl reprodukovat. Již v době školní docházky bylo 
zøejmé, že páni stavové uèinili dobøe, když rozhodli, 
že obživou mu bude hudba, tak výborné byly výsledky 
ve vyuèování høe na klavír, když jeho hudební vlohy 
navíc doplòovala píle.

Po ukonèení základního pětitøídního vzdělání  
a vyuèení øemeslu*1) byl se získanými hudebními zna-
lostmi a dovednostmi i elementární praxí z ústavu 
propuštěn již 31. prosince 1857. Jako sirotek byl kura-
toriem pøedán „do soukromého poøádného domu“*2) 
na byt a stravu. Úhradu zaopatøení prováděl ze své-
ho skromného výdělku varhaníka. I nadále studoval  
a to u Wettiga a Køížkovského, u kterého získal navíc 
sbormistrovskou praxi.

Vzhledem k jeho mimoøádným schopnostem, a to 
nejen hudebním, ale i úspěšnému jedenáct let trvající-
mu samostatnému životu, øeditel J. Schwarz doporuèil 

R. Bauera pøijmout jako uèitele hudby a uèinil velmi 
dobøe. R. Bauer se práce v ústavu ujal s velkou odpo-
vědností a aktivitou, které mu byly vlastní.

Od r. 1868 do r. 1910 pùsobil v brněnském ústavu 
pro nevidomé děti a mládež jako uèitel hudby a zpě-
vu. Vychoval mnoho výborných hudebníkù. Svou pílí  
a metodicky uspoøádanou hudebně pedagogickou èin-
ností založil v ústavu tradici vyuèování høe na hudební 
nástroje sahající až do souèasnosti. Vyuèoval høe na 
několik hudebních nástrojù, založil kapelu, pro kterou 
sám skladby instrumentoval, z chovancù sestavil pě-
vecký sbor. S oběma tělesy procestoval mnoho měst. 
Obèané se seznamovali s hudebními dovednostmi 
slepých hudebníkù, což mělo bezesporu dobrý vliv 
k odstraòování spoleèenských bariér. Také ovšem 
pøispělo k tomu, že obyvatelstvo zaèalo nevidomým 
hudebníkùm pøipisovat zvláštní hudební nadání.

Po øediteli J. Schwarzovi pøevzal výuku ladění 
klavírù. Rovněž v tomto oboru projevil profesionální 
zruènost a pøipravil své nástupce. Od té doby v Brně 
a okolí úspěšně pùsobí pøevážně nevidomí a těžce 
slabozrací ladièi.

Mimo plný úvazek v ústavu pùsobil jako varhaník 
v ústavu U šlechtièen a v posádkovém kostele (od 
1859), pak jako regenschori kùru v Dominikánském 
kostele (1867–1907). Projevil se jako vynikající var-
hanní a klavírní improvizátor. Jako dobrý klavírista 
a také houslista veøejně koncertoval.

V r. 1889 vykonal zkoušku pro vyuèování hudbě 
na støedních školách. Stal se tak prvním nevidomým 
kvalifikovaným uèitelem hudby na Moravě. V r. 1906 
byl za své zásluhy vyznamenán „Zlatým záslužným 
køížem“.

O jeho rodinném životě toho mnoho nevíme.  
Z matriky ústavu se dovídáme, že se pravděpodobně 
v sedmdesátých letech oženil s bývalou spolužaèkou 
těžce slabozrakou Gabrielou Havlínovou, se kterou 
potom žili ve š�astném manželství. Starala se o do-
mácnost i o svého manžela s velkou péèí. On se zase 
snažil, aby rodina netrpěla nouzí.

Napsal sbírku šesti preludií, chrámové sbory, drob-
né církevní skladby a písně. V kancionálu brněnské 
diecéze z r. 1912 je uvedena jeho píseò V tvém srdci, 
tiskem vyšel sbor s prùvodem varhan Na perutích 
pobožnosti. Jeho vlastní skladby se v ústavním archi-
vu nedochovaly. V brněnském Slepeckém muzeu jsou 
jen dvě kopie písní.

Zemøel pouhé dva roky po ukonèení aktivní služby.

*1) Všeobecné vzdìlání v ústavu probíhalo ve tøech až ètyøech 
(pozdìji v pìti) tøídách. Z øemesel to bylo napø. provaznic
tví, obuvnictví, rohožkáøství, kartáènictví, košikáøství aj.

*2) Jméno rodiny se neuvádí
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bAuFoRd

Žil v 19. století.

Uèitel v Národním ústavu pro mladé slepce v Paøíži.

Jeho význam spoèívá v tom, že pravděpodobně 
jako první pøišel na zpùsob tzv. perlièkové latinky, 
tj. reliéfního písma nikoliv propichovaného ani  
z hladkých linií, nýbrž protlaèovaného jemnými body. 
Každé písmeno této reliéfní latinky bylo vytvoøeno  
z množství drobných reliéfních bodù. Napø. k zapsá-
ní písmene „B“ bylo tøeba vytlaèit jedenáct bodù. 
Letopoèet vytvoøení není znám. Pravděpodobně 
ve tøicátých letech 19. století. Později toto písmo 
rozvinul V. Ballu.

bAum, oskar

* 21. 1. 1883
† 1. 3. 1941

Známý pražský němec-
ky píšící spisovatel, hu-
dební kritik a hudební 
publicista.

V obèanském životě 
byl varhaníkem a uèi-
telem hudby. O jeho 
literárním díle se ihned 
od poèátku v literárních 
kruzích bouølivě diskutovalo pro některé osobité 
zvláštnosti jeho pojetí světa, zvláště světa, jak jej 
jako nevidomý literárně popsal.

Narodil se v Plzni jako šesté dítě v rodině ševce 
a obchodníka. Okolnosti, za kterých ztratil zrak, se 
interpretují rùzně. Nejspolehlivějším pramenem je 
však vyprávění samotného Bauma. Zøejmě již od 
dětství trpěl odchlípením sítnice, což nakonec vedlo 
k tomu, že na jedno oko neviděl od raného dětství. 
Pøesto mohl bez pøekážek navštěvovat školu ve svém 
bydlišti. O zrak na druhém oku pøišel za okolností, 
kdy vojenský útvar rozptyloval demonstraci. Jeden  
z vojákù ho udeøil a v dùsledku toho oslepl úplně. 
Stalo se tak v jeho dvanácti letech a již v době, kdy 
se otec s rodinou pøestěhoval do Prahy.

Do vídeòského ústavu pro nevidomé izraelity na 
Hohe Warte byl pøijat pravděpodobně v r. 1895, kde 
již od poèátku prospíval výborně. Ústavní prostøedí 
mu ovšem vùbec nevyhovovalo. Právě to patrně ved-
lo k tomu, že později tento zpùsob života hodnotí 
jinak, než si pøedstavitelé ústavu pøáli. Již v této době 
projevuje mimoøádné nadání a zájem o všechno ko-
lem, se sklonem k osobitému hodnocení, které potom 

zpracovával ve svých povídkách a románech. Po ukon- 
èení školní docházky pracoval v ústavních dílnách. 
Nejvíce se však věnoval hudbě. Plně využíval své 
výborné hudební nadání. V hudbě byl žákem věhlas-
ného nevidomého hudebního pedagoga a známého 
klavíristy Josefa Labora. S úspěchem vykonal státní 
zkoušku z hudby na Vídeòské konzervatoøi, obor hra 
na klavír a na varhany.

Po odchodu z ústavu se vrátil do Prahy a vyuèoval 
høe na klavír. Pøijímá také místo varhaníka v pražském 
templu (nejnovější synagoga). Existenèně se tak cítí 
plně hmotně zajištěný, využívá proto možnost oženit 
se. Jeho manželství bylo velice š�astné. Manželka mu 
po celý život v jeho mimoøádně rozsáhlé literární èin-
nosti i v jiných oblastech nadšeně pomáhala. Jedním  
z jejích trvalých úkolù bylo opisovat do běžného pís-
ma všechno, co její muž napsal Braillovým písmem. 
Své ženě nediktoval, jak to èinili někteøí jiní nevidomí 
spisovatelé, k práci musel být sám.

Ze š�astného manželství se jim narodil jediný 
syn Leo.

Den O. Bauma byl nabitý èinností a spoleèenskou 
aktivitou. Mimo hudebně pedagogickou èinnost a prá-
ce spojené s varhanní praxí se plně věnoval literární 
tvoøivosti, jejíž poèátky spadají do r. 1905. Od r. 1921 
zaèíná také otiskovat hudební referáty a povídky  
v èasopise Prager Presse. Svou èinnost rozšiøuje  
o pøednášky na osvětovou tématiku.

Byl velmi dobrým a vyhledávaným vypravěèem. 
Svá díla psal lehce s minimálním poètem korektur.

O. Baum byl stálým èlenem pražské literární 
spoleènosti. Setkával se i s A. Einsteinem za jeho 
krátkého pobytu v Praze. Hlavně však byl èlenem 
pražské skupiny literátù, ke které patøili: R. M. Rilke, 
Fr. Kafka, Fr. Werfel, M. Brod, J. Urzidil, F. Wetsch 
aj. Blízký této skupině byl i herec Hugo Haas. Jméno 
O. Bauma se objevuje v každém výètu zástupcù praž-
ské německé literatury. Skupina patøila k tzv. velké 
německé literatuøe pražské z poèátku 20. století.  
V některých pracích těchto spisovatelù se setkáváme 
s poznámkami k Baumově osobnosti i k jeho literár-
nímu dílu. Na žádném místě není hodnocen z úhlu 
jeho slepoty. Pozornost upoutává literární materiál  
i zpùsob jeho zpracování. Neodmyslitelnost od jeho 
pražského literárního života dosvědèuje i úèast na 
mezinárodním kongresu literárních kritikù konaném 
v Praze.

Kolem roku 1933 se zaèíná Baumùv zdravotní stav 
nezadržitelně zhoršovat. Nepomohla ani provedená 
operace žaludku. Tvorby rozsáhlejších prací se však 
nevzdává. V jeho pozùstalosti byla nalezena i øada 
pøipravovaných rozhlasových poøadù.
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Umírá na zákeønou nevyléèitelnou chorobu žalud-
ku. Pochovaný je na židovském høbitově v Praze-Straš-
nicích. Smrt ho ochránila pøed nacistickým pronásle-
dováním. Baumovo literární dílo z pozùstalosti ihned 
po jeho smrti pøedala manželka pøíbuzným, kteøí je 
ze strachu pøed pronásledováním nacisty znièili. Brzy 
nato byla jeho paní zatèena gestapem a internována 
v Terezíně, kde byla umuèena.

Tak tragicky konèí š�astný život dvou lidí, na které 
si už dnes vzpomene jen málokdo z nás. Baumova 
práce se propadla do víru velké války. Po ní bylo 
tolik jiných starostí a úkolù, které bylo tøeba øešit, že 
se ani nedivíme, jak se německy píšící autor vytratil  
z našeho povědomí.

Pokusme se shromáždit sebrané støípky a støe-
py, ale také pøekrásné celé vázy plné květin chvály  
o mimoøádně plodném nevidomém spisovateli, je-
hož prozaické dílo je nejen mimoøádně rozsáhlé, ale 
i umělecky pùsobivé, protože je psal z pøesvědèení, že 
autor má právo na svou pravdu. Poněkud více starostí 
pùsobí to, že O. Baum je uváděný i jako básník. Pøes 
veškerou snahu se nepodaøilo objevit jeho údajně dvě 
sbírky básní, až na malé fragmenty z mládí. Naše 
pozice je o to obtížnější, že jeho osobnost vášnivě 
hodnotily dvě skupiny ètenáøù, které se ve svých po-
stojích diametrálně lišily.

Na jedné straně stáli konzervativní, dosud nedo-
tknutelní a všeobecně vážení pracovníci slepeckých 
ústavù, na druhé straně vystupuje skupina spisovate-
lù a publicistù, kteøí v jeho díle nacházejí literární 
hodnoty. Pokusíme se, s odvoláním na omezené 
písemné prameny, o interpretaci výpovědí obou roz-
dílných posudkù.

První skupinu zastupuje K. F. L. Lembcke, inspek-
tor ústavù pro nevidomé v Neuklosteru. Jeho názory 
ovlivnily většinu pracovníkù ústavù do té míry, že  
O. Baum byl jimi ostøe odsouzen. Pro ilustraci uveďme 
několik Lembckových postøehù, které jsou laděny nej-
vyšším rozhoøèením nad odvahou slepce uveøejnit tak 
intimní poměry v tehdejších ústavech pro nevidomé 
chovance, že se jejich zástupci cítili navýsost uraženi. 
Citace neuvádíme doslovně pro jejich mimoøádnou 
rozsáhlost, uveďme pouze věrnou zkratku. Píše se 
asi toto: „Je mi nanic. Je to strašná a odporná kniha 
(román Uferdasein). Kdyby to bylo možné, vydal bych 
tuto knihu na pranýø. Toto hanebné dílo diskriminuje 
uèitele slepých i samotné slepce. Je to literární šunt.“ 
(brak – pozn. autora).

Lembcke v Baumově knize odsuzuje pøedevším 
kritiku poměrù v ústavech. Poci�uje ji jako osobní 
køivdu, jako høích, protože se všeobecně oèekává jen 
a jen chvála a k modlitbě sepnuté ruce, které mají 

vyjadøovat doživotní dík těm, z jejichž stolù padají 
drobty, jež jsou blahosklonně darovány slepcùm. Ani 
se tomuto pøedstaviteli dobroèinné šlechty nedivíme 
pro jeho nejvyšší stupeò rozhoøèení. Nemùžeme se 
ani divit, že Lembcke nemohl kladně pøijmout Baumo-
vo dílo, vždy� život v ústavech autor líèí jako život  
v kasárnách. Píše o nezaměstnanosti slepcù, což 
bylo zvláště protitendenèní. Baum se totiž jako první  
z nevidomých absolventù ústavu pokusil protestovat 
proti idealizaci výchovy a proti zkreslování jejích 
výsledkù z hlediska vlastních pozdějších zkušeností 
většiny nevidomých absolventù.

Na doplnění bychom mohli uvést, že Baum pøipi-
suje vinu za životní neúspěchy mnoha nevidomých 
právě organizaci ústavù i jejich obsahové náplni. Je 
možná poněkud nespravedlivý, jelikož opomíjí tehdej-
ší reálnou spoleèenskou situaci.

S jiným pøístupem pøi hodnocení Baumova díla 
se setkáváme u èlenù zmíněné skupiny pražských 
spisovatelù. Z dostupných pramenù uvádíme krátké 
zmínky ze strany èlenù této skupiny i jiných osob-
ností.

Èasopis Der Blindenfreund uveøejòuje M. Brodo-
vu recenzi na román Das Leben in Dunkeln. Prezen-
tujeme zkráceně: „V pøedcházejícím roce vyšlo velké 
dílo. Je to kniha plná ohnivé síly. Problémy slepých 
nejsou Baumovi pouhou mrtvou látkou. Jedná se  
o zajímavé pojetí slepoty z psychologického hlediska. 
Pøitom životní pravdivé pøíběhy jednotlivcù nejsou 
tím hlavním. Zajímavé jsou rùzné postøehy. Je to 
román, ve kterém hlavní místo zaujímá ústav slep-
cù. Zajímavé postøehy najdeme napøíklad tam, kde 
autor líèí, jak je malé nevidomé dítě pøekvapeno, že 
mùže svého nepatrného zbytku zraku využívat, což 
mu v ústavu nebylo dovolováno. Baum není slepým 
básníkem slepoty, nýbrž jde blíže k životu. Jednotlivé 
pøíběhy tvoøí pøirozený celek, nic zde není osamoce-
no. Tento pøekvapivý celek vynikne zvláště ke konci 
knihy. Baum má zázraèný talent charakterizovat 
jednotlivé osoby, které zùstávají své v nejrùznějších 
situacích.“

A opět M. Brod píše, že se scházívali u nich nebo 
v pěkném bytě u Werfelù... nebo taky u moudrého sle-
pého básníka Oskara Bauma; ten totiž kupodivu první 
z nich založil vlastní domácnost a našel si „chleba“ 
mimo literaturu... a pokraèuje, že jeho obě první knihy 
Život na pokraji a Život v temnotách měly pøíznivý 
ohlas. Jeden pøední kritik tenkrát napsal: „Je to první 
moderní myslitel a básník mezi slepci. Jeho román 
Život v temnotách najde své místo v øadě velkých 
výchovných románù.“ M. Brod se ještě několikrát 
vrací, aby podtrhl své pøátelství s básníkem.
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Zvláště výrazné hodnocení Baumovy osobnosti 
uvádí W. Schmidt. Pokusíme se vyjmout krátké sdě-
lení z jeho èlánku: „Již v ústavu zaèíná mít odpor 
(O. Baum – pozn. autora) k uniformnímu pøístupu  
k chovancùm i jejich jednotnému názorovému usměr-
òování. Odmítá život z druhé ruky. Svým tvùrèím úsi-
lím chce pøekonat lidskou lítost. To je vlastně idea 
jeho první knihy (Život na pokraji), kterou napsal 
ve svých 25 letech. Uznáváme, že mladý spisovatel je 
žalobcem poněkud tvrdým. Další jeho kniha, Proměn-
ný svět, je vlastně fantastická idea světa nevidomého 
èlověka. Podobně tento problém øeší H. G. Wells ve 
spisu Země slepých. Baumova povídka Nová skuteè-
nost je věnována osudu váleèných slepcù. Tam, kde 
autor èerpá ze svých pøímých vjemù a zkušeností, je 
literárně silný, plný a tvoøivý. Slabší je tehdy, opisuje-li 
od jiných zrakové poznatky.“

O. Baum je odmítán těmi, kteøí pracují v ústavech 
pro nevidomé děti i uèně. Chválen je M. Brodem, 
O. Pickem aj. Referát v èasopise Prager Presse 
rozebírá dva Baumovy romány: Dveøe do nemož-
na hodnotí jako výraz jeho optimizmu. Vyjadøuje  
v něm pevnou víru v lepší budoucnost světa. Písmo, 
které nelhalo, je jeho posledním vydaným románem.  
V r. 1932 za toto dílo obdržel Èeskoslovenskou cenu 
za literaturu.

Nalezli jsme také poznámku Josefa Zemana v èa-
sopise Úchylná mládež, vztahující se k Baumovým 
padesátinám. Mimo některá životopisná data uvádí 
názvy několika jeho literárních prací. Píše, že Baumo-
vo literární dílo prozrazuje silnou individualitu, která 
všechny problémy dovoluje øešit optimisticky. Zeman 
dále píše, že Baumova díla se stala ètenými a zaujala 
pøedevším v Anglii.

Z dalších uveøejněných recenzí Baumova díla je 
to èasopis Úchylná mládež (Tøi ženy a já, Soud lásky, 
Osudná láska).

Literární noviny věnovaly pozornost Baumově 
tvorbě i jeho osobě do té míry, že se jejich obsah stá-
vá významným pramenem. Dovídáme se o Baumově 
místě v pražské skupině německy píšících autorù, kde 
M. Brod usiluje o to, aby se z děl èeských, německých 
a židovských spisovatelù „ozýval trojzvuk souladu“. 
Mezi jiným uveøejnily Literární noviny i kladnou recen-
zi na vydání Baumova románu Nová skuteènost.

V Literárních novinách vyšly i dva rozhovory s O. 
Baumem. Øíká, že jeho vztahy k èeskému lidu a èeské 
literatuøe jsou velmi èilé a srdeèné, je to živý poměr  
k mnoha osobnostem i mnohým dílùm. „Již jako dítě 
jsem èetl Babièku Boženy Němcové“. Doplòuje, že 
již jako devítiletý napsal divadelní hru a pokusil se  
o veršovaný román.

Stranou nestojí ani Baumùv zájem o kulturu nevi-
domých. Je to napø. èlánek Slepci a umění aj. Zabývá 
se tím, jak hodnotí jako nevidomý to, co ète, jaký 
zájem v něm vyvolává divadlo, kterému Baum věnuje 
několik pøíspěvkù. Ve svých několika èláncích se za-
bývá sociálním postavením nevidomých. Zdùrazòuje 
dùležitost sportu pro zdraví nevidomého.

Již pouhá letmá zmínka o jeho literárních dílech 
osvětluje široký životní záběr spisovatele a kulturní-
ho èinitele, který ve své době i jako nevidomý něco 
znamenal, bohužel v souèasné době je zcela neznámý. 
Budí jen zájem několika literárních odborníkù.

Oskar Baum psal výhradně německy. V èeských 
pøekladech je k dispozici jen nepatrná èást jeho díla. 
Uvádějí se dva spisy: Pokus o život a Soud lásky. 
Dostupné jsou také dva krátké výòatky z románu 
Pokus o život. Kalendáø slepcù uvedl povídku Hlava 
Venušina.

Baumovo sociální cítění není pouhým konsta-
továním zrovna tak, jako líèení problémù života 
nevidomých. To vyniká v jeho rozsáhlém díle, které 
èítá na 17 románù a pøibližně 45 pøíspěvkù do novin  
a èasopisù. K tomu patøí i dvě rozhlasové hry a množ-
ství hudebních kritik.

Baum se také vyslovil k některým otázkám vnímá-
ní světa nevidomým jedincem v jeho psychologicky 
i subjektivně specifickém gnozeologickém prostøedí. 
Jako doplněk k Psychologii slepcù Ferdinanda von 
Gerharda napsal Závislost a spolupráce smyslù. 

beAZFoRd

Francouzský tyfloped.

Uèitel v paøížském Národním ústavu pro mladé 
slepce. V r. 1863 vynalezl tzv. stylograph. Umožòo-
val nevidomým, kteøí ovládali běžné písmo, psát 
kurzívou.

beèváø, Stanislav

* 28. 3. 1907
† 18. 2. 1967

Èeský hudebník.

Narodil se v Úlehle jako nevidomý. Od svých osmi 
let navštěvoval školu pøi ústavu pro nevidomé v Praze 
na Hradèanech, kde se zároveò vzdělával hudebně.  
Z ústavu vystoupil v r. 1924 jako zruèný hráè hned 
na několik hudebních nástrojù.

Hudbu také po celý život profesionálně provozo-
val. Hudbě vyuèoval a komponoval. Nejdøíve nastou-
pil jako klavírista do kavárny, později se stal èlenem 
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místního orchestru a posléze založil svùj menší hu-
dební soubor. Rovněž spolupracoval s Voskovcem  
a Werichem. Napsal cyklus dětských písní s názvem 
Hudební obrázky.

beitl, Jan Nepomuk František rafael

* 7. 5. 1797

Brněnský ústav pro výchovu a vzdělávání nevidomých 
vznikl jako tøetí v èeských zemích. Po ústavu na Hrad-
èanech v Praze, který byl v té době spíše léèebnou  
a právě vzniklém Klarově ústavu v Praze, ve kterém 
se soustøedilo zaopatøování a zaměstnávání nevido-
mých dělníkù, je brněnský ústav prvním ve smyslu 
komplexnosti vzdělávání a pøípravy nevidomých 
absolventù pro vlastní obživu. Byl budován podle 
vídeòského vzoru.

Myšlenka založit výchovně vzdělávací ústav pro 
nevidomé děti v Brně se pøi realizaci setkávala s osob-
ními obě�mi filantropa a tyflopeda Jana Nepomuka 
Františka Rafaela Beitla. S nevidomými chovanci, 
které považoval za èleny své rodiny, sdílel život plný 
odøíkání. Rozvoj ústavu vedl klikatými cestami, které 
tehdejší spoleènost nedovedla narovnat. Vzdělávání 
a výchova nevidomých dětí byly v této době chápány 
spíše jako milodar, což u Beitla neplatilo.

J. R. Beitl založil ústav v Zábrdovicích u Brna. 
Zakladatel kladl největší dùraz na hudební vzdělávání, 
základní dovednosti v některých øemeslech a práci na 
pozemku. Všeobecnému vzdělání se v této době obec-
ně nepøikládal takový význam, protože v životě bylo 
nutné nejdøíve usilovat o vlastní obživu a vyhnout se 
žebrotě. O pokusech se ètením a psaním se dovídáme 
pøevážně z životních osudù Beitlova chovance Pavla 
Chybiorze, který se zmiòuje o svém velkém neštěstí, 
když mu byly odcizeny jeho psací potøeby. Neuvádí 
však, o jaké se jednalo. Nejcennější bylo, že u Beitla 
pøevažuje snaha o rehabilitaci osobnosti slepce. Cílem 
výchovy pak bylo poskytnout chovancùm nejnutnější 
základní vzdělání a hlavně základy rukodělných èin-
ností v dílně i na zahradě. Teprve později se tento cíl 
mohl změnit na jeden z úkolù a vlivem spoleèenských 
podmínek mohl být stanoven vyšší cíl: zaøadit co nej-
větší poèet nevidomých do zaměstnání.

Ještě do nedávné doby se soudilo, že o vzniku 
ústavu pro výchovu a vzdělávání nevidomých v Brně 
se nedochovaly žádné pøímé písemné prameny. Byla 
to pùda pro vznik neoprávněných legend. Jako nejspo-
lehlivější byly uváděny publikace øeditele Františka 
Pavlíka. Nalezneme však písemné dùkazy, že jeho 
informace jsou v jistém smyslu tendenèní. Spoleh-

livé informace jsou uloženy v materiálech Státního 
oblastního archivu v Brně. Nejcennější je výòatek  
z osobního spisu J. R. Beitla s jeho vlastnoruèně po-
depsanou výpovědí v protokolu vídeòského policej-
ního øeditelství ze dne 28. 11. 1852, kde se vyvracejí 
nepøesná a zkreslená tvrzení Fr. Pavlíka.

Jelikož ani uvedený protokol ani jiné pøímé prame-
ny nebyly vinou některých osob známé, tradovaly se 
události ústním podáním, ve kterém se osobnost J. R. 
Beitla halila do vykonstruovaných pomluv. Všechno 
zaèalo tím, že hrabě z Bukuwky, kurátor ústavu, pojal 
situaci tøídně a nechtěl pøipustit zásluhy nemanželské-
ho syna pivovarského dělníka a chudé matky.

S odvoláním na výše uvedený pramen Státního 
oblastního archivu v Brně se pokusíme rehabilitovat 
osobnost zakladatele ústavu, vzácného filantropa, kte-
rý s neobvyklým vypětím sil a mimoøádnými osobními 
obě�mi zaèal peèovat o několik nevidomých chlapcù 
bez pompéznosti a oslavných tirád. Měl již tyflope-
dické zkušenosti, které nabyl ve Vídni. Nezaèal proto 
jako laik ani z titulu své majetnosti.

Na žádost uherského palatina Josefa založil  
v r. 1825 Ústav pro maďarské nevidomé děti v Bra-
tislavě, který byl o rok později pøemístěn do Pešti, 
odkud J. R. Beitl odešel snad pro národnostní problé-
my v r. 1833. Se životem nevidomých byl již natolik 
spjat, že hledal další místo, kde ještě nevidomí trpí 
nedostateènou péèí. Na takové ho upozornil tehdejší 
známý èeský tyfloped Josef Doležálek, který několik 
let pùsobil v Pražském ústavu pro nevidomé a v Pešti 
nastoupil na Beitlovo místo. Beitl neváhá a stěhuje se 
se svou rodinou do Brna.

S pøípravou základních podmínek pro otevøení 
ústavu zaèal v r. 1834 zajiš�ováním nájmu domu  
a seznámením se s několika moravskými a slezskými 
nevidomými dětmi, které získal pro svùj záměr. Ve 
fragmentu jeho osobního spisu se dále uvádí, že svou 
žádost moravskému guberniu o povolení zøídit ústav 
podal 13. èervence 1835. Evidovaná je pod è. 29.799. 
Zní: „Rafael Beitl, uèitel slepcù, prosí o povolení, aby 
směl zahájit soukromé uèební kursy pro slepé děti 
Moravy a Slezska do doby, než vstoupí v život veøejný 
vzdělávací ústav“. Vedení gubernia povolení vystavilo 
pod è. 39 063 dne 15. záøí 1835.

Od kuratoria Beitl nikdy neobdržel žádnou sub-
venci. Pøesto se pustil do práce podporován J. W. 
Kleinem, zakladatelem a øeditelem ústavu ve Vídni.

J. R. Beitl se narodil v Liboèanech na Žatecku 
jako nemanželské dítě pivovarského dělníka a dcery 
pekaøe. Život dítěte i svobodné matky byl velice kruš-
ný, když její rodièe nedali souhlas ke sòatku. Chlapec 
se výborně uèil, a proto využil později nejbližší možné 
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pøíležitosti odejít z domova a pokusit se o samostat-
nou obživu. Kam jinam než do Vídně. Odtud potom 
do Opatinu (Uhry, dnes Chorvatsko), kde získal na 
místním úøadě práci diurnisty.

Toto úøednické zaměstnání za denní mzdu ho však 
neuspokojovalo. Zaèal se zajímat o práci ve vídeò-
ském Ústavu pro nevidomé děti. Byl pøijat jako písaø. 
Později se stává uèitelským èekatelem. J. W. Klein 
ho zasvětil do všech problémù výchovy a vzdělávání 
svých žákù.

Jakmile Beitl získal toto trvalé zaměstnání, oženil 
se s dcerou obuvníka. Však právě v jeho dílně pøišel na 
myšlenku, že by nevidomí pracovníci mohli vykonávat 
některé obuvnické práce. V manželství se jim narodilo 
17 dětí, z nich zùstali naživu pouze ètyøi chlapci.

Na žádost uherského palatina ho Klein posílá do 
Bratislavy, kde v r. 1825 zakládá Ústav pro maďarské 
nevidomé děti. Ústav byl po jednom roku pøemístěn 
do Pešti. V r. 1827 napsal pro tento ústav organizaè-
ní øád s názvem: Planum Rafaela Beitla vyuèování 
slepých dětí.

Peš� se otøásala národnostními nepokoji a Beitl 
je v ústavu zøejmě nedovedl vyøešit. V r. 1833 proto 
odchází.

Jak bylo již výše uvedeno, vydal se s rodinou do 
Brna, kde měli údajně nějaké vzdálené pøíbuzné. 
Pronajímá si domek v Zábrdovicích è. 17 (dnešní Zá-
brdovická 12), jehož majitelem byl Wilhelm Klassen. 
Z pùvodních šesti chovancù se jejich poèet do r. 1846 
zvýšil na patnáct.

Jako hudebník-amatér se zpoèátku zaměøil na vý- 
uku hry na hudební nástroje. Pro tuto myšlenku získal 
několik uèitelù hudby, kteøí se ujali vyuèování bezplat-
ně. Po krátkých pøípravách nechává své chovance za- 
uèovat do některých øemeslnických prací, rovněž podle 
vídeòského vzoru. Jelikož k domu patøila zahrada, vedl 
své svěøence k obdělávání pùdy, pěstování brambor  
a zeleniny – jejich spoleèné hlavní stravy.

Zakládá žákovský dechový orchestr. Èasté kon-
certy v Brně, okolí i vzdálenějších místech, jak se 
zmiòuje tehdejší chovanec P. Chybiorz, byly zdrojem 
slušných pøíjmù. Prodej výrobkù z dílny pøišel na øadu 
pøedevším v zimním období, kdy se hudební zájezdy 
nekonaly. Když pøipoèteme výtěžky ze zahrady, staèi-
lo vše k velmi skromné obživě, nejnutnějšímu obleèení 
a krytí základních režií s provozem ústavu. Na otop 
pro zimu mnoho nezbývalo.

O prvních deseti letech Beitlovy èinnosti v Brně 
se nedochovaly žádné pøímé prameny o stavu škol-
ního vzdělávání. Nepochybně pokraèoval v inten-
cích vídeòského ústavu, kde všeobecné vzdělávání 
nevidomých žákù bylo na vysoké úrovni. Dùkazy  

o vzdělávací péèi podává napø. hudebník Chybiorz 
aj. Zøejmě se vyuèovalo ponejvíce pamětně. Pokud 
se vykonávaly písemné práce, používal se tzv. Kleinùv 
psací stroj. Avšak uvedený Chybiorz dosvědèuje, že 
měl i pomùcku pro matematiku. Na nákladné uèební 
pomùcky zøejmě nebylo.

Kuratorium, které mělo již urèitou èástku na 
stavbu nové budovy ústavu, s Beitlem vùbec nespo-
lupracovalo, a ani ho nepodporovalo. Bez vydatnější 
pomoci ze strany brněnských obèanù se Beitlovým 
chovancùm vedlo bídně. Výnosy letních koncertù 
se brzy vytratily. Stávalo se dokonce, že nebylo co 
jíst, nebylo co obléct, èím zatopit. Žebrotu Beitl 
netrpěl, a tak byly èasto k jídlu pøedkládány pouze 
suché brambory. Pro nedostatek topiva docházelo  
i k omrzlinám.

V létě bylo veseleji, pøedevším na zájezdech s hud-
bou. Pøespat bylo možné leckde a jídlo se sehnalo 
všelijak.

Majitel domu vyžadoval pravidelný nájem. Bylo 
také nutné uživit stále se rozrùstající Beitlovu rodinu. 
Za pobyt v ústavu rodièe neplatili. Většinou nebylo 
ani z èeho. Slepota byla skoro vždy jedním z dùsledkù 
zaostalosti a chudoby.

Chybiorz uvádí, že Beitl s chovanci navštívil své-
ho bývalého uèitele J. W. Kleina, aby mu pøedvedl 
výsledky své èinnosti. Dechovou hudbu si ve Vídni 
podle zmíněného svědectví poslechl i sám císaø, který 
projevil zájem o èinnost nového brněnského ústavu. 
Beitl proto doufal ve finanèní podporu, které se však 
nedoèkal.

Po dokonèení výstavby budovy na Radvítově 
náměstí (dnešní Žerotínovo nám.) v r. 1846, kterou 
finanèně zajiš�ovalo ze sbírek kuratorium, byl J. R. 
Beitl na doporuèení J. W. Kleina (který mu vystavil 
vysvědèení o kvalifikaci vychovávat nevidomé a ne-
slyšící děti) povolán k vedení ústavu s podmínkou, že 
se mu povoluje vzít s sebou 15 nevidomých chlapcù 
ze Zábrdovic.

Beitl nastupuje do vedení nového ústavu za neuvě-
øitelných podmínek: po celý první rok neobdrží žádný 
plat, jak se dosvědèuje v již zmíněném protokolu ze 
dne 28. 11. 1852. Navíc musel pøijmout podmínku, že 
bude živit a oblékat celkem 18 chovancù na své nákla-
dy. Z tohoto dùvodu a nikoliv pro vlastní obohacení 
se zadlužil, jelikož sbírky tolik nevynášely. Slavnostní 
otevøení ústavu bylo až po jednom zkušebním roce  
v bøeznu r. 1847, od kdy je také veden první docho-
vaný pøijímací protokol. Potom už J. R. Beitl za své 
pùsobení plat obdržel.

V tomto roce byl vydán první statut ústavu (tzv. 
Náwěsstí), ve kterém se uvádějí podmínky pro pøijetí 
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za chovance aj. Na jeho koncepci neměl Beitl vùbec 
žádný vliv, stal se pouhým garantem jeho dodržová-
ní.

Již od r. 1846 zaèíná Beitl budovat školu podle 
tehdejších pøedpisù. V Archivu města Brna se ucho-
val Pøijímací protokol chovancù a øeditelství ZŠ pro 
nevidomé žáky v Brně, vlastní nejstarší kroniku, ve 
které nejsou bohužel žádné podrobnosti. V r. 1848 
nastupuje poduèitel Karel Nahodil pro „dozor“ ve 
druhé tøídě. Zaèínají se používat tzv. Kleinovy psací 
stroje pro propichovanou latinku (jeden je z této doby 
dochovaný ve Slepeckém muzeu) a ruské sèoty. Vy- 
uèování ovšem probíhalo největším dílem pamětně.

Mimo oba uvedené uèitele vyuèoval v ústavu 
bezplatně Antonín V. Malý, zaměstnáním kontrolor 
poštovního úøadu, sekretáø obecní rady Pejša (høe 
na housle) a známý brněnský hudebník Pavel Køíž-
kovský.

Oba uèitelé pracovali od 5. hodiny ráno do 21. 
hodiny veèer, a to i v neděli a svátky. K tomu úèelu 
jim byl poskytnut v budově ústavu byt.

Beitl se staral o rozšiøování výuky øemeslùm, pěs-
tovala se hudba. Jako kontrola výsledkù práce byly 
podle vzoru vídeòského ústavu zavedeny tzv. roèní 
veøejné zkoušky. Bohužel však stále èastěji docházelo 
k diferencím mezi názory èlenù kuratoria a oběma 
uèiteli na zpùsoby výchovy. J. R. Beitl ukonèil proto 
náhle svou èinnost naduèitele a otce domu 31. srpna 
1852. Odchází dobrovolně, když už nemohl déle sná-
šet nelidské pracovní a spoleèenské podmínky.

Po celý život provázely tohoto neš�astného èlověka 
chudoba a pomluvy. Jeho pojetí lidskosti se lišilo od 
okázalého almužnictví, které se bohužel v souèasné 
době znovu vrací do soustavy péèe o žáky na školách 
pro nevidomé a slabozraké. Za svého života se nedoè-
kal uznání a ještě dlouho potom byla jeho práce pod 
tímto vlivem zneuznávána.

V poslední den své služby uspoøádal Beitl veøej-
nou zkoušku chovancù. Pøedváděli výsledky práce ve 
škole i v dílnách. Souèástí akce byl i rozsáhlý hudeb-
ní program. Rada Tkaný plamennými slovy ocenil 
dosavadní èinnost uèitelù, žákù, uèòù i hudebníkù. 
Podrobněji se o tom dovídáme z brněnského èasopisu 
Neuigkeiten ze dne 1. 9. 1852. Je to jediné veøejné 
ocenění, které se Beitlovi za jeho života dostalo.

Beitl svùj další život netrávil v pohodě a popu-
laritě, ale jak se dovídáme z již dvakrát zmíněného 
protokolu, měl úmysl založit další ústav v sedmihrad-
ském Opatinu. Pro výchovu nevidomých na Moravě 
uèinil první krok za osobních obětí, které mohly  
u něho i jeho manželky vyrùst z èistého filantropizmu. 
Opouští Brno a vrací se do Vídně. Tam ho zastihu-

je Bukuwkovo obvinění, že by pro svou bídu mohl 
poøádat sbírky na nevidomé a zneužít jich ve svùj 
prospěch. Vyšetøováním bylo zjištěno, že obvinění 
je neoprávněné. Navíc je tento protokol z výslechu 
plný dùkazù, které byly užity v tomto medailonku. 
Nanejvýš znechucen se stěhuje k pøíbuzným do Pešti 
na Toleranèní ul. è. 4 (nyní Kisfaludy utca). Zde se 
v r. 1855 veškeré stopy po něm ztrácejí. Ověøili jsme 
si, že v Rumunsku ústav nezaložil.

Beitlova èinnost byla oceněna až v Mellově Ency-
klopedisches Handbuch des Blindenwesens (1900) 
a pamětní deskou na budově ústavu v Zábrdovicích, 
jejíž instalaci zajistil J. S.

bek, vinko

* 1863
† 1936

Chorvatský tyfloped, od-
borný publicista.

Zájem o nevidomé 
děti projevoval od stu-
dentských let. Jeho pù- 
vodní povolání nezná-
me. Usiloval o nalezení 
možnosti peèovat o tyto 
děti – vychovávat a vzdě-
lávat je. Prvním jeho žákem byl shodou okolností 
èeský chlapec Hynek Srba. Bek v Ústavu pro chorvat-
ské nevidomé děti pùsobil od r. 1889. Zakládal jej spo-
lu s Viljkem Ramadanovićem. Ústav později zanikl.  
V r. 1928 vznikla v Záhøebu tøída pro nevidomé žáky. 
Vedl ji Jan Oèko, který získal odbornou kvalifikaci 
zkouškami v Praze. 

V r. 1890 založil V. Bek èasopis Slijepćijev prijatelj, 
po tøech letech změnil jeho název na Prijatelj slijepih 
i gluhonijemih. V r. 1897 pøestal vycházet. 

Vydal dvě větší práce: Uzgoj slijepacu (Výchova 
slepých) (1888) a Vídeòské ústavy pro slepé a naše 
potøeby (1889).

 Slepecké muzeum v Záhøebu má ve svých archivních fondech 
spis, ve kterém jsou o Bekovi pøímé písemné informace

bélA ii.

* 1109
† 13. 2. 1141

Uherský král.

Uveďme plný text z Ottova slovníku nauèného: 
„Béla II. Slepý (1131–41), syn vévody Almoše, bratra 
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krále Kolomana. Almoš proti Kolomanovi strojil 
pikle a vzpoury, zaèež jej tento dal oslepiti, jakož 
i syna jeho Bélu. Po Kolomanovi nastoupil syn 
jeho Štěpán II., jenž Bélu jmenoval nástupcem  
a zasnoubil jeho s Helenou, dcerou knížete srb-
ského Uroše. Když pak Béla nastoupil na trùn, 
povstal proti němu Borys, syn Kolomanùv z Eu-
fenie, dcery velikého knížete ruského, Vladimira 
Monomacha, kterého však pokládali dítkem neman-
želským. Borys měl pomoc od knížete polského, 
Boleslava Køivoústého, ale Bély ujímali se kníže 
èeský Soběslav I., manžel sestry jeho Adléry, a pak  
i druhý svat jeho, Adalbert, syn Leopolda Svatého, 
markrabě rakouského. Koneèně uèiněno narovná-
ní prostøednictvím císaøe Lothara (1135), kterým 
Béla podržel panství svoje, a mezi Uhry, Èechy  
a Poláky zjednán mír. Béla Slepý zemøel roku 1141 
i měl nástupcem syna svého Gejsu II“.

beliSAR (belisarius)

* 500 (?)
† 565

Pravděpodobně násilně 
oslepený vojevùdce, 
opøedený mnoha legen-
dami. Jeho jménem 
nazval své odborné dílo 
August Zeune (viz Jo-
hann August Zeune). 

Belisar, narozený  
v Thrákii, zemøel v Kon-
stantinopoli. V letech 527 až 542 se úèastnil válek 
proti Peršanùm, v r. 532 spolu s Narsesem potlaèil 
povstání Niky v Konstantinopoli a v letech 533–534 
porazil Vandaly pod Galimerem v Kartágu a Východo-
øímské øíši. Získal tím zpět celou severní Afriku. Na 
svých polních taženích v letech 535–549 uskuteènil 
Belisar potlaèení panství Gótù v Itálii. Justinián jej 
nahradil Narsesem. V r. 559 zachránil Belisar Kon-
stantinopol pøed útoky Hunù.

Nedùvěra Justiniánova k Belisarovi a okolnost, že 
Belisar èasem upadl v císaøskou nemilost, poskytly 
živnou pùdu ke vzniku pověstí. Podle nich měl být 
Belisar na pøíkaz Justiniána oslepen a zbaven svého 
majetku. Podle veršovaných vyprávění ze støedního 
Øecka z 15. a 16. století je Belisar popisován jako slepý 
žebrák. Na tom spoèívají pravděpodobně také pøísluš-
ná líèení v pozdější západoevropské literatuøe. 

Jeho souèasným životopiscem byl také sekretáø 
Prokopius z Kaizareje.

bìlJAJev, vladimir

* 1888
† 1974

Ruský hudební pedagog.

Znal se s Leninem a Rachmaninovem. Od r. 1921 
žil v Polsku. Vyuèoval hudbě ve støedisku pro nevido-
mé děti a mládež v Laskách (1930–1945). Později  
v Janievicích a Wroclawi.

bello, Francesco

Žil ve druhé polovinì 15. století.

Italský básník. Nazýván byl Il cieco da Ferrara (Ne-
vidomý z Ferrary).

Žil a pùsobil ve Ferraøe a Mantově. Napsal rýmova-
ný epos o 45 zpěvech s názvem Libro d’arme d’amore 
nomato Mambrino. Napsal i několik dalších sonetù, 
v nichž vyjadøuje svùj životní optimizmus.

bìloRukov, Alexandr Petroviè

* 1881

Ukrajinský spisovatel.

Podle pøímých pramenù byl nevidomý. Napsal his-
torické vyprávění Cestami století. Píše zde o osudech 
celé øady generací nevidomých osob na Ukrajině.  
V r. 1924 dal podnět k založení èasopisu Žizò slepych, 
který zaèal vycházet v Braillově písmu.

Ihned po druhé světové válce pøichází do Něžina 
a zaèíná sbírat materiály o nevidomém J. P. Ba�uko-
vi. Vzniklo však pouze několik èlánkù o mládežnické 
ilegalitě.

Byl spoluzakladatelem VOS a slepeckého èasopisu 
Naša žizò, který vychází dosud.

beneSch, otto

* 1905
† 1963

Rakouský tyfloped, øeditel Ústavu pro nevidomé děti 
ve Vídni.

Je spoluautorem rozsáhlejší práce Zur Beründung 
des Sehbehinderten-Bildungswesen in Mitteleuropa 
(1970). Publikace se zabývá problematikou výchovy 
a vzdělávání slabozrakých dětí v první polovině 20. 
století.
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bennewitZ, Antonín

* 26. 3. 1833
† 19. 5. 1926

Èeský houslový pedagog, koncertní mistr orchestru 
Národního divadla v Praze.

Narodil se v Pøívratech u Litomyšle. Hru na housle 
studoval na Pražské konzervatoøi. Poøádal samostat-
né koncerty doma i v zahranièí. Byl též koncertním 
mistrem Mozartea v Salcburku. Vyuèoval na Pražské 
konzervatoøi, později se stal jejím øeditelem. Vyuèo-
val též nejnadanější žáky høe na housle v Ústavu pro 
nevidomé v Praze na Hradèanech.

bentivoglio, Paolo

* 26. 6. 1894
† 22. 12. 1965

Italský tyfloped a revolucionáø.

Narodil se v Modeně. Podle spolehlivého pramene 
byl od dětství nevidomý. Vychován byl v Ústavu pro 
nevidomé v Miláně. Už jako šestnáctiletý se aktivně 
zapojil do práce v socialistické straně. O rok později 
byl zvolen delegátem na národní kongres strany, poz-
ději se stal jejím stálým pracovníkem. Zde pracoval 
až do jejího zákazu italskými fašisty. V r. 1926 mu 
fašisté zapálili kanceláø.

V r. 1933 se stal øeditelem Ústavu pro nevidomé 
v Bologni. V jeho bytě se scházel ilegální výbor pro 
osvobození Itálie od fašizmu. Zaèátkem r. 1945 vyvedl 
skupinu obklíèených nevidomých žen do bezpeèí.

Úspěchy jeho pedagogické èinnosti ve støedisku 
nevidomé mládeže byly vzorem pro celou Itálii. Jeho 
žáci navštěvovali běžné školy spoleèně s vidomými, 
staral se o jejich vysoké vzdělání. Sám pøevzal osob-
ní odpovědnost za tento experiment, který byl výra-
zem jeho víry ve schopnosti nevidomých studentù. 
Zásluhou Bentivoglia měl ústav k dispozici všechny 
pomùcky, které umožòovaly nevidomým dětem, aby 
se uplatnily mezi vidomými studenty.

Interním žákùm poskytoval co největší osobní 
svobodu a pohybovou samostatnost. Mohli samo-
statně navštěvovat sportovní utkání, kulturní akce 
apod. Oèekával od nich odpovídající odezvu, které 
se mu dostalo.

Od r. 1945 do své smrti byl pøedsedou Italského 
svazu nevidomých. Stal se konzultantem mnoha zá-
konù se sociální tematikou. Zasadil se o zákon, který 
umožòuje nevidomým, aby mohli vyuèovat na běž-
ných støedních školách. Toto povolání se stalo velice 
atraktivním. Stovky nevidomých tak našly kvalifiko-

vané zaměstnání. Zorganizoval prùvod nevidomých 
obèanù s peticí, ve které žádali o dùchody. Stal se 
sjednotitelem všech slepeckých spolkù.

Bentivoglio byl nositelem øady italských vyzna-
menání. Zastupoval svou zemi v Evropské radě pro 
blaho slepcù.

béRengeR

Žil v Paøíži na rozhraní 18. a 19. století v azylu 
Quinze-Vingts.

Pøivydělával si prodejem losù státní loterie pod ná-
zvem ¼ Aveugle Bongeur. K jeho klientele patøili napø. 
Murat, Bernadotte a Neay (Napoleonovi maršálové). 
Bérenger si proto žil blahobytně, a tak se hodlal oženit 
s dívkou jménem Louise. Ona však byla již zasnou-
bena s mladým dělníkem. Během rodinné oslavy  
u jeho slepé tetièky, rovněž obyvatelky Quinze-Vingts, 
na které byl pøítomen i onen dělník, dopadlo na Loui-
su poleno, pøichystané k pøiložení do krbu. Vidomý 
dělník svou vinu nepøiznal, a tak byl obviněn slepý 
Bérenger a kvùli pokusu o vraždu odsouzen k smrti.

beRgeS, José ezquerra

* 25. 6. 1880
† 17. 8. 1965

Španělský profesionální organizátor v oblasti péèe  
o nevidomé osoby.

Narodil se ve Vinaceite. Ve svých 13 letech oslepl. 
V r. 1898 nastoupil do městské školy pro nevidomé 
žáky a zaměstnával se studiem tyflopedie.

V r. 1905 založil spoleèenství ve prospěch ne-
vidomých Real associación Española en favor de 
los ciegos. V r. 1909 se stal uèitelem ruèních prací  
a tiskaøem v městské škole pro nevidomé žáky, kde byl 
døíve sám žákem. V r. 1919 se stal spoluzakladatelem 
Spoleènosti pro vzdělávání a zlepšení stavu slepých, 
v r. 1927 založil podobnou spoleènost pro oblast 
Barcelony a byl zde zvolen generálním sekretáøem,  
v r. 1929 založil Národní federaci nevidomých, do 
které se vèlenily všechny místní malé organizace slep-
cù. V r. 1931 se stal prezidentem Unión Fraternal,  
v r. 1933 založil èasopis El tiflófilo, který se stal 
orgánem unie. Ve stejném roce založil i katolický 
èasopis pro nevidomé ètenáøe. V r. 1936 zaèal pod 
jeho vedením vycházet odborný èasopis v èernotisku 
El amigo del ciego. V r. 1939 se stal delegátem ONCE 
za oblast Katalánska pro konferenci o slepeckém tisku 
a v r. 1946 vznikl další èasopis Relieves. 
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V r. 1946 byl zvolen pøedsedou ONCE. V r. 1951 
se stal delegátem UNESCO na konferenci o slepec-
kém zkratkopisu. Ve stejném roce se stal expertem 
pro WCWB v Paøíži. 

Napsal studii o španělském slepeckém zkratkopisu. 
Za svou celoživotní èinnost obdržel v Jižní Ame-

rice Zlatý køíž I. tøídy.

beRgmAn, vladimír

* 19. 6. 1906
† 25. 7. 1972

Èeský výkonný houslista 
a hudební pedagog.

Narodil se v Bròa-
nech v rodině øemesl-
níka. Od dětství se mu 
neustále zhoršoval zrak. 
Povinnou školní docház-
ku absolvoval v obecné 
a èásteèně i v MěŠ ve 
Vyškově. V období pøed 
vstupem do Ústavu pro 
nevidomé v Brně se uèil 
høe na housle ve vyškov-
ské klášterní škole.

Do ústavu pøichází až ve svých 23 letech r. 1929. 
Jelikož neměl dokonèené základní vzdělání, vykonal 
do dvou let zkoušku z uèiva MěŠ. Nauèil se èíst Brail-
lovo písmo i bodovou hudební notaci. Již v těchto 
dvou letech projevoval mimoøádné hudební nadání  
a prokazoval slušnou technickou úroveò ve høe na 
housle, kterým se potom věnoval po celý život. Sou-
běžně s povinnou docházkou do uèòovské školy a ko-
šikáøské dílny se vyuèil ladění klavírù. Státní zkoušku 
z hudby na konzervatoøi v Brně vykonal v r. 1935.

Založil si vlastní hudební školu ve Vyškově  
a oženil se. Tam pùsobil až do r. 1945 jako soukromý 
uèitel hudby. V tomto roce pøešel i se svými žáky do 
právě založené městské hudební školy, kde vyuèoval 
høe na housle, klavír, kytaru a akordeon do r. 1963, 
kdy pro trvalé zdravotní obtíže odešel do invalidního 
dùchodu. Věnoval se rovněž, a to i jako nevidomý, 
vedení žákovských hudebních souborù, kde dosahoval  
i v soutěžích výborných výsledkù. Za svou èinnost 
obdržel několik ocenění.

Byl známým houslistou a èlenem symfonického 
orchestru ve Vyškově. Výborně zpíval. Stal se èlenem 
tzv. Volného pěveckého sdružení ve Vyškově. Pøíleži-
tostně uplatnil i své pěvecké umění jako sólový pěvec. 
Jeho odborná i spoleèenská integrace mu pøinášela 
plné životní uspokojení.

béRiot, charles August de

* 20. 2. 1802
† 8. 4. 1870

Slavný belgický houslový virtuos a hudební skladatel.

Narodil se v Lovani u Bruselu. Pùvodně samouk. 
Později žák Bailotùv. Poøádal velká umělecká turné. 
Koncerty byly vždy pøedem vyprodány. Na jednom 
koncertě spoluúèinkovala i pěvkyně Maria Malibra-
nová, se kterou se později oženil. Stal se profesorem 
konzervatoøe v Bruselu. Ve své skladatelské tvorbě ne-
ustal ani po oslepnutí (1852). Později i ochrnul. Jeho 
žákem byl i Vieuxtemps. Z té doby jsou známé jeho 
nejlepší a ve své době èasto hrané houslové koncerty 
(10), škola pro housle, klavírní tria, Duos concertans, 
variace, etudy aj.

Byl zakladatelem tzv. belgické houslové školy.

beRnARdová, S.

Americká misionáøka v Indii.

Zvláště se věnovala péèi o výchovu nevidomých 
dětí i dospělých a ulehèení jejich života. Snažila 
se také o jejich vzdělávání. Pokusila se o adaptaci 
Braillova písma (kolem r. 1884) na jeden z hlavních 
indických jazykù.

beRnoulli, Jacob

* 27. 12. 1654
† 16. 8. 1705

Švýcarský matematik.

Èlen známé rodiny 
matematikù. Údajně vy-
tvoøil reliéfní latinku 
(1676) pro nevidomou 
E. E. Waldkirchovou, 
kterou vyuèoval. Pøipra-
vil pro ni šablonu s vyøe-
závanými vzory písmen, která bylo možné položit na 
povoskovanou podložku a ostrým rydlem obtahovat. 
Zkonstruoval dokonce urèitou pomùcku pro vedení 
øádku. Postupy a výsledky Bernoulli snad popisuje 
v Journalu des savants. Pokud jde o tvary písmen, 
odvolává se na Quintilianovu Tabellu. Uvádí se, že 
Bernoulliho inspirovala Lanova kniha Prodromo 
(Wanecek 1969).

Některé prameny uvádějí, že svou dceru vzdělával 
také sám otec a také pro ni vytvoøil reliéfní latinku. 
Pravděpodobné je, že na vzdělávání této dívky se po-
díleli oba muži. Bernoulli dokazuje svùj podíl, když  
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v èasopise Journal des savants (1685) popisuje svou 
vyuèovací metodu se vzděláváním E. E. Waldkir-
chové.

beSteiRo, Alejandro

* 16. 11. 1932

Španělský hudební skladatel.

Narodil se ve městě Lugo. Krátce se jako samouk 
uèil høe na housle a na kytaru. V 16 letech zaèal studovat 
zpěv. O zrak pøišel v 21 letech po zranění pøi lovu. Po 
nezbytném léèení se nadále věnoval hudbě, a to studiu 
skladby u jednoho z profesorù místní konzervatoøe. 
Nauèil se èíst Braillovo písmo i jeho hudební notaci. 
Hudbou se však nemohl uživit, vstoupil proto do zaměst-
nání v organizaci nevidomých Španělska ONCE.

Po èase se však znovu obrací k hudbě, a to ke 
studiu novodobých skladebných směrù. Postupně 
se vypracoval tak daleko, že některá jeho díla byla 
provedena veøejně. Jsou to sbory, díla orchestrální  
i komorní. Jednou ze svých symfonií se zúèastnil me-
zinárodní soutěže zrakově postižených hudebníkù  
v Mariánských Lázních. Napsal ètyøi rapsodie, kvartet 
pro døevěné dechové nástroje, kvintet pro žestě a dvě 
symfonie pro velký orchestr.

beyeRlen

Německý mechanik.

Koncem 19. století vynalezl a vyráběl mechaniz-
mus, kterým bylo možné psát Braillovým písmem. 
Jeho popis se nedochoval.

beZecný, Josef

* 27. 1. 1803
† 21. 10. 1871

Uèitel a po odchodu J. 
Doležálka øídící uèitel 
školy pøi Ústavu pro 
nevidomé v Praze na 
Hradèanech.

Pro výuku všeobecně 
vzdělávacích pøedmětù 
napsal několik uèebnic 
a zhotovil øadu speciál-
ních uèebních pomùcek. V ústavu založil tradici vy- 
uèování høe na hudební nástroje, která trvá dodnes.

Narodil se v Opaøanech u Tábora jako syn rolní-
ka, který byl také oblastním soudcem. Navštěvoval 

místní vesnickou školu. Uèil se také høe na několik 
hudebních nástrojù. Již jako dítě hrál druhé housle 
v kostelní kapele. Hlavní školu navštěvoval v Táboøe, 
kde se také zdokonaloval ve høe na klavír a na varha-
ny. S velmi dobrým prospěchem absolvoval oddělení 
pro kandidáty uèitelství. Ještě pøed dokonèením 
studia (ve svých 16 letech) se zde stává uèitelským 
pomocníkem.

V r. 1821 odchází do Prahy. Vstupuje na Týnskou 
školu, a to ihned do druhého roèníku. Zvláště ho 
zajímaly pøírodovědné vyuèovací pøedměty. Po celé 
studium prospíval výborně. Potom se rozhodl navště-
vovat kolegia Vysoké školy technické a pøednášky na 
univerzitě. Souběžně studuje na konzervatoøi. Týn-
skou školu absolvoval v r. 1825 s aprobací vyuèovat 
matematice, rýsování a technickým pøedmětùm na 
hlavních školách.

V r. 1827 se vrací do Tábora, kde zaèal vyuèovat 
na zdejší hlavní škole. Jeho zájmem byla také hudební 
kompozice. Brzy se stal známý jako výborný uèitel 
a hudebník.

Guberniální viceprezident pražský se o něm doví-
dá právě v době, kdy potøeboval obsadit místo uèitele 
na hradèanském ústavu pro nevidomé. Nabídl je Be-
zecnému, ale ten je nepøijal. Tyto nabídky a odmítnutí 
se opakovaly ještě ètyøikrát.

V této době se Bezecný oženil. Po narození syna 
se guberniální viceprezident ozývá znovu a nabízí 
finanèní zabezpeèení jeho výchovy. 1. øíjna 1829 Be-
zecný místo koneèně pøijímá a stěhuje se s rodinou 
do Prahy. Jak později uvádí, do své smrti nikdy tohoto 
rozhodnutí nelitoval. V ústavu pro nevidomé se stává 
naduèitelem, vedoucím výchovy a později i správcem 
školy. Jeho manželka v ústavu pùsobila až do své smrti 
(1865) jako ctihodná matka domu.

Bezecný se ujímá výuky ètení, psaní a technickým 
pøedmětùm. Zjiš�uje, že pro vyuèování nejsou praktic-
ky žádné pomùcky, což v této době nebylo neobvyklé. 
Každý ústav byl odkázaný sám na sebe a musel si 
pomoci, jak se dalo. Výsledky v tomto směru vždy zá-
visely na tom, zda uèitelé mají vùli a schopnosti takové 
pomùcky zaopatøit buď vlastní tvoøivostí nebo jinak. 
Tvorbu uèebnic a speciálních pomùcek považovali 
vždy za souèást své práce, jinak by odešli.

Pro psaní objednává stroj pro Kleinovo písmo  
z Wroclawi. Tím zajiš�uje možnost tvorby uèebnic. 
Pro vlastní psaní nevidomých žákù vytváøí pomùcky 
z lepenky. Využil k tomu v té době všeobecně použí-
vaný zpùsob psacích písmen latinky i kurentu do ètyø 
horizontálních linek. Byla to šablona pro psaní olùv-
kem (tuhou, později tužkou). Po zkušenostech tuto 
pomùcku zhotovoval ze døeva. Brzy se o ni zajímalo 
i vedení jiných ústavù.
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Pro poèty užívá arabské èíslice. Jejich reliéfní tvary 
získává odléváním z kovu. Destièky s reliéfními èísli-
cemi žáci øadili do pøipravených lišt. Tuto pomùcku 
používali nevidomí žáci až do konce 19. století, kdy 
ve Vídni vznikla tzv. vídeòská poèetní krabice. Pro 
vyuèování geometrii zhotovil základní geometrické 
tvary dvojrozměrné i trojrozměrné. Pro zeměpis vyro-
bil døevěné rozkládací mapy Èech, Rakouska a Evro-
py jako stavebnice (1840). Ze sádry zhotovil reliéfní 
glóbus. Pro pøírodopis obstaral modely zvíøat, květin, 
ovoce, obilí aj. Vzorky minerálù postupně získal od 
svých známých.

Zvláště pozoruhodné je, že se věnoval také tvor-
bě uèebnic. Napsal uèebnici zeměpisu, dějin země 
èeské, pøírodopisu a fyziky. Opsal je sám Kleinovou 
propichovanou latinkou.

Výlohy spojené s výrobou uèebních pomùcek 
a uèebnic hradil z prostøedkù získaných na žákov-
ských akademiích a koncertech. Výtěžkem ze svého 
koncertu také pøispěl ve své době známý brněnský 
nevidomý klavírista Leopold Balcar, bývalý žák praž-
ského ústavu.

Bezecný byl rovněž dobrým hudebníkem. V ústavu 
založil orchestr a zavedl výuku ladění klavírù. Věnoval 
se dokonce skladbě menších forem. Pro klavír vydal: 
9 německých tancù s Codou pro klavír a několik dal-
ších drobných skladeb. Napsal rovněž menší poèet 
písní a sborù.

V r. 1856 se v ústavu zavádějí tzv. roèní zkoušky 
dovedností chovancù, na kterých pøedváděli všech-
no, èemu se za poslední rok nauèili ve škole, v dílně  
i ve vyuèování høe na hudební nástroje. Byla to jedna  
z obvyklých forem, jak veøejnosti pøedstavit, že finan- 
èní prostøedky věnované na výchovu a vzdělávání ne-
vidomých se vyplácejí.

Práci pro své nevidomé žáky byl oddaný celou 
duší. Nepøijal proto ani nabízený mandát do Zastu-
pitelského úøadu města Prahy, dokonce ani mandát 
poslanecký do Vídně.

Výpomocným uèitelem se stal Václav Ptáèek. Vzá-
jemně si výborně rozuměli a ve výuce se doplòovali. 
Jejich pøátelství pøetrvalo pøes veškeré potíže a bylo 
jim po celý život ozdobou jejich kolegiálního i osob-
ního vztahu.

J. Bezecný na podzim r. 1871 vážně onemocněl 
a po několika dnech neoèekávaně umírá. Patøil mezi 
těch několik š�astných, kteøí se dožili uznání za svou 
namáhavou a v pravém slova smyslu tvùrèí práci pro 
své nevidomé žáky. Nezapomínal ani na svou rodinu. 
Byl starostlivým manželem a vlídným otcem. Není 
snad nezajímavé, že jeho nejstarší syn Josef (nar. 
1829) se uplatnil jako klavírista a stal se øeditelem 

Vídeòských dvorských divadel. Byl známý jako èeský 
vlastenec. Mladší syn Antonín (nar. 1837), povoláním 
lesník, psal rovněž salonní skladby pro klavír.

Mezi odkaz J. Bezecného patøila celá øada uèeb-
ních pomùcek, které byly ve vyuèování používány ještě 
hodně dlouho. Byl to èlověk nezdolné píle a pevné 
vùle pomoci nevidomým k š�astnějšímu životu, kte-
rý spatøoval v jejich samostatné práci s maximálním 
pøispěním na vlastní obživu.

 Rozkládací døevìnou mapu Evropy má ve svých sbírkových 
fondech DTI TMB

bick, leopold

* 16. 9. 1894
† 23. 12. 1963

Rakouský organizátor slepeckého hnutí.

Narodil se ve Vídni. Jelikož v dětství oslepl, stal se 
žákem vídeòského Vzdělávacího ústavu pro nevidomé 
děti. Podílel se na založení prvních dílen, ve kterých 
byli zaměstnáni nevidomí dělníci. V r. 1923 založil 
Svaz nevidomých Rakouska. V r. 1934 se stal jeho 
pøedsedou, později prezidentem, což bylo pokládáno 
za ocenění jeho zakladatelské i organizaèní èinnosti 
ve prospěch rakouských slepcù.

bickley, william

* 19. 4. 1893
† 4. 7. 1969

Zabýval se matematickou soustavou Braillova pís-
ma.

O zrak pøišel v r. 1949. V letech 1947–1953 byl 
profesorem matematiky na Londýnské univerzitě.  
I po oslepnutí zùstává ve své funkci vysokoškolského 
uèitele. V tomto èase se zabýval matematickými ope-
racemi Braillova písma. 

Døevìná rozkládací mapa Evropy
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Bina, sleèna von

binA, sleèna von
(viz Sleèna von Bühnau)

Sleèna von bühnAu

* 1731

Rakouská nevidomá žena.

Narodila se v rakouském městeèku Rode jako dce-
ra velkoobchodníka. Ve tøech letech života oslepla. 
Vychovávána byla rodièi. Zmiòují se o ní J. W. Klein 
a L. Baczko. Oba uvádějí, že její pøítel, který, jak se 
píše „z ušlechtilého srdce“ jí poskytl radu, jak by sama 
mohla psát. Mezi jiným pomùckami to snad byly malé 
kosteèky, později malé papírky, s reliéfními písmeny, 
které bylo možné øadit vedle sebe a sestavovat slova 
i věty. K dopisování však jí lépe sloužila písmena na 
papírcích, které bylo možné navlékat na nit, tvoøit tak 
slova i věty. Stejné sady písmen poskytla pøátelùm, se 
kterými si dopisovala.

binAR, Alois

* 2. 12. 1914
† 23. 2. 1975

Německý pěvec.

Narodil se ve Skøípově u Opavy jako syn němec-
kých rodièù. Do brněnského Ústavu pro nevidomé 
pøišel ještě jako slabozraký. I tyto zbytky zraku brzy 
ztratil. Vyuèil se košikáøskému øemeslu a dále se věno-
val høe na klavír a na kontrabas. Jeho pěvecký talent 
objevil uèitel ústavu, pozdější profesor konzervatoøe, 
Vladimír Hawlík, který mu dal pěvecké základy. A. Bi-
nar potom studoval u Habela a Tschernika na hudební 
škole brněnského Musikvereinu. Ještě pøed odchodem 
z ústavu několikrát vystupoval v rozhlase.

V r. 1938, po násilném pøipojení tzv. sudetského 
území k Německu, odchází studovat do Berlína, kde 
se brzy stal zaměstnancem německého koncertního 
ústøedí nevidomých umělcù. Ke konci války zpíval ve 
vojenských lazaretech. Závěr války prožil v německém 
Ústavu pro nevidomé v Ústí nad Labem.

Po válce nejdøíve pracoval jako košikáø v ústec-
kých nově otevøených dílnách pro nevidomé. Asi po 
dvou letech odchází do Německa, kde se uplatnil jako 
koncertní a oratorní pěvec. Vyznaèoval se textovou 
srozumitelností. Na koncertech i v rozhlase zpíval 
nejnároènější pěvecká díla (madrigaly, kantáty). Zvláš-
tě byl ceněný jako interpret balad K. Loeweho, písní 
Schubertových, Schumannových a Wolfových. Dostal 
se do povědomí německého publika. Hostoval rovněž 
v Brně a v Praze.

biRReR, Jakob

* 22. 6. 1800

Švýcarský podomní obchodník.

Jeho rodištěm bylo město Luzern. Narodil se jako 
syn chudého domkáøe. Oslepl ve svých ètyøech letech 
po neštovicích. Nejdøíve pomáhal v malém hospodáø-
ství. Později se živil obchodováním drobným zbožím 
a provozoval podomní obchod, posléze obchodoval 
i s knihami. V r. 1840 se v Luzernu objevila Nage-
lova kniha s názvem Kniha zvláštních vzpomínek  
a podivných životních cest Jakoba Birrera. Byla ihned 
rozebrána. Dosáhla i druhého vydání. Zvláště se v ní 
dbá, aby byla návodem k vyzkoušení pro další slepé 
pocestné.

bJäRnhoF, karl

* 1892

Dánský hudebník a spisovatel.

Narodil se ve Veile. Ve ètrnácti letech zaèal ztrácet 
zrak, takže musel být pøijat do Ústavu pro nevidomé 
v Kodani. Tam se věnoval též høe na hudební nástro-
je. Jeho znalosti a dovednosti byly tak dobré, že byl 
pøipraven vykonávat místo varhaníka, které potom 
zastával delší dobu. Věnoval se také høe na violoncello 
a pùsobil jako koncertní sólista.

Touha po prohloubení hudebního vzdělání ho 
pøivedla do Paøíže. Odtud posílal dopisy do redakcí 
dánských èasopisù, ve kterých líèil své dojmy. Ty se 
vlastně staly jeho prvními kroky na literárním poli,  
a byly velmi úspěšné. Tyto úspěchy pøevedly Bjärnhofa 
z dráhy hudební na dráhu novináøe a spisovatele. Stal 
se reportérem dánského rozhlasu. Dosáhl velké obliby 
svými rozhovory s nejznámějšími osobnostmi.

Pokoušel se i o úspěchy v sochaøství. S velkou re-
klamou uspoøádal v Paøíži, již jako známý spisovatel, 
výstavu svých skulptur a plastik. Odborná kritika ji 
však pøijala s rozpaky. Vždy� neměl žádnou prùpra-
vu, nikdo ho nevedl ke specifickému hodnocení 
tvarù soch. Navíc jeho zrakové pøedstavy èásteèně 
vyprchaly.

Dva Bjärnhofovy slavné romány s tematikou ze 
života nevidomých doplòuje tøetí, který pøepracoval  
i jako divadelní hru. Ta byla také nastudována v Koda-
ni. Jmenuje se I krátký den je dosti dlouhý. Pojednává 
o neutěšených poměrech v domově pro nevidomé 
seniory. Pracovníci tohoto domova ho zažalovali. 
Velký soudní proces vzbudil všeobecnou pozornost. 
Neublížil Bjärnhofovi, ale těm, kteøí ho vyvolali, jeli-
kož se jednalo o umělecké dílo a nebylo konkrétní.



lexikon

59

Blaxall, Arthur William

Z jeho díla uveďme tato: Jorin je moje jméno, 
Pøíběh o Sášovi, Každý svou cestou, Moli a rez,  
V každém pøípadě sluneèno, Bez návratu a povídky 
Anonymní profily.

blAcklock, thomas 

* 1741 (1721)*1)

† 1791

Skotský kazatel a básník.

Narodil se ve Skotsku v rodině cihláøe. O zrak 
pøišel v šesti letech v dùsledku neštovic. V pozdějším 
věku trpěl také záchvaty hluchoty. Rodina se jeho 
výchově věnovala s nebývalým úsilím. Otec mu pøed-
èítal. Po smrti otce odešel do Edinburghu, kde ho 
pøátelé uèili èíst reliéfní latinku. Byl do té míry pilný, 
že nakonec na místní univerzitě dosáhl vysokoškolské-
ho teologického vzdělání.

Ovládal několik cizích jazykù a stal se ministrem 
skotské církve a oblíbeným básníkem.

V r. 1761 se oženil. Pokoušel se o výchovu opuš-
těných nevidomých dětí. Podrobnosti se nepodaøilo 
zjistit. Z jeho iniciativy vznikl Ústav pro nevidomé 
v Edinburghu.

Již ve dvanácti letech napsal Ódu na svou pøítel-
kyni a sbírku básní. Později do angliètiny pøeložil 
Haüyùv spis O výchově slepých. Jeho celkový zdra-
votní stav byl stále chabější, takže se vysokého věku 
nedožil.

*1) Viz Scherer (1864)

blAJAn, ion

* 1911
† 1975

Rumunský lidový zpěvák a spisovatel.

Pochází z jižního Rumunska, od narození byl nevi-
domý. Základní vzdělání absolvoval v bukureš�ském 
ústavu pro nevidomé, kde se nejvíce zabýval hudbou. 
Uèil se také øemeslu.

Po opuštění ústavu se zpoèátku živil výrobou kartá-
èù a hudbou. Vedl velice skromný život, výdělky byly 
malé. Od r. 1949 si polepšil, když se stal sazeèem v 
bukureš�ské slepecké tiskárně, ne však nadlouho.

V r. 1954 zaèíná vystupovat jako lidový zpěvák. 
Ihned od zaèátku měl pro svùj pøirozený hlas velké 
úspěchy. Postupně se stal znalcem folkloru. Vystupo-
val v rozhlase i televizi. Vydával gramofonové desky, 
stal se sběratelem lidových písní.

K všeobecnému pøekvapení je autorem úspěšného 
románu Muž s èernými brýlemi. O jeho další literární 
tvoøivosti se nehovoøí.

Blajanova životní cesta nám pøipomíná podobné 
osudy jiných nevidomých absolventù ústavu, kteøí 
vzešli od øemesla a později se jejich osobnosti roz-
vinuly do neèekaných rozměrù umělecké tvoøivosti. 
Èím to je? Má snad vliv uniformní výchovný systém 
uzavøený do internátu, nebo je to snad individuální-
mi sklony?

blAnkyt, Jaroš
(viz PRáŠIL František)

blAuenSteineRová-StePAnová, 
ivone

Rakouská básníøka.

Narodila se slabozraká. Během èasu se jí zrak 
neustále zhoršoval. Dětství prožila v Badenu u Víd-
ně. Zamýšlela se stát lékaøkou. Kvùli svým zbytkùm 
zraku musela od studií odstoupit.

Již od mládí ji zajímala literatura. Zaèala tedy 
psát do novin. Zvláš� oblíbené byly její rozhovory 
s významnými osobnostmi. Souèasně zaèala psát 
básně. Nejvýznamnější je její sbírka Das stille Jahr 
(Tichý rok). Zdědila zámek v Jugoslávii, kde prožila 
mnoho let ve š�astném manželství. Po druhé světové 
válce byl zámek znárodněn a ona se po smrti manžela 
vrátila do Rakouska, kde se zaèala věnovat propagaci 
výchovy nevidomých dětí a jejich pøípravě k samostat-
nému životu.

blAxAll, Arthur william

* 1891
† 1970

Anglikánský kněz, organizátor péèe o nevidomé děti 
i dospělé v jižní Africe.

Narodil se v blízkosti Londýna. V r. 1921 se stal 
knězem a zaèal pùsobit v anglikánském kostele. Své 
poslání však viděl v pomoci chudým africkým slep-
cùm. V r. 1932 odcestoval proto do jižní Afriky. Tam 
se v r. 1927 stal iniciátorem založení Athlone, School 
for the Blind, kterou vedl do r. 1937. Ve stejném roce 
zøídil v Johannesburgu dílny pro dospělé èerné slepce 
a Society for Non-European Blind.

V r. 1938 založil v blízkosti Roodepoort-Marais-
burku útulek pro chudé, který později pøesídlil do 
blízkosti Pretorie. Blaxall byl také spoluzakladatelem  
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SANCB (South African National Council for the 
Blind (Jihoafrické národní zastupitelstvo pro slep-
ce) jižní Afriky, jehož se v letech 1948–1952 stal 
pøedsedou. V r. 1954 ukonèil svou misi a vrátil se 
zpět do Anglie. 

blAxAllová, Florence

* 1891

Sociálně pedagogická pracovnice v jižní Africe.

Narodila se v Anglii. Spolu se svým manželem 
odjela do jižní Afriky, kde s ním spolupracovala pøi 
výchově a vzdělávání nevidomých a neslyšících èer-
nochù. Hlavní starosti měli s vytváøením zdravotních  
a sociálních podmínek. V letech 1931–1937 vedla jako 
uèitelka Athlonovu školu pro nevidomé. V r. 1940 
vznikla z popudu manželù Blaxallových historicky 
první speciální oèní klinika v oblasti jižní Afriky 
Palma datlová Eve Hospital. Na základě jejích zkuše-
ností byla zvolena do grémia k prevenci slepoty pro 
jižní Afriku. 

bleieR, mathias Florian

* 16. 6. 1927

Rakouský státní úøedník a èinitel v rakouském spolku 
nevidomých.

Narodil se v Bad Schönau, kde také zaèal navštěvo-
vat základní školu. V r. 1939 však oslepl. Po absolvo-
vání aprobace stenotypisty ve vídeòském Ústavu pro 
výchovu a vzdělávání nevidomých dětí, získal zaměst-
nání na ministerstvu sociálních věcí. V r. 1961 vykonal 
speciální kvalifikaèní zkoušky a za několik málo let se 
stal øeditelem jednoho ministerského oddělení. 

Od r. 1946 pracoval jako aktivní èlen Rakouského 
spolku nevidomých. V r. 1967 byl zvolen jeho prezi-
dentem. Úèastnil se prací na návrzích tvorby záko-
nù, které měly upravovat životní jistoty nevidomých 
osob.

blunkett, david

* 6. 6. 1947

Anglický ministr školství 
a práce, později ministr 
vnitra.

Studoval na Sheffield-
ské škole pro nevidomé 
žáky, později na univer-
zitě v Sheffieldu, kde 
získal hodnost bakaláøe 

v oblasti politologie a institucí. Po krátkém období 
práce pro plynárenskou spoleènost ve východní èásti 
støední Anglie vyuèoval politologii a prùmyslovým 
vztahùm. D. Blunkett, který byl èelným pøedstavitelem 
severoanglického lokálního správního orgánu, sheff-
ieldské městské rady a èlenem UNISON, odborového 
svazu pro øadu zaměstnancù veøejných služeb, se 
stal èlenem dolní komory parlamentu jako poslanec 
(MP) za Sheffield Brightside, který zastupoval od 
roku 1987.

Byl opozièním stínovým ministrem školství a prá- 
 ce od roku 1995 do všeobecných voleb v r. 1997. 
Místo stínového ministra školství zastával v letech 
1994 až 1995, kdy za záležitosti školství odpovídalo 
zvláštní ministerstvo. V nové vládě mu bylo pøiděleno 
ministerstvo vnitra. Pøedtím byl mluvèím opozice pro 
místní správu.

Od r. 1983 byl èlenem Národního výkonného vý-
boru Labour Party (Strany práce) a v letech 1993 až 
1994 byl jejím pøedsedou.

David Blunkett, druhý nevidomý ministr*1) vlády  
v Londýně, který se úèastní schùzí vlády v doprovodu 
svého vodicího psa, oznaèuje za hlavní oblasti svého 
politického zájmu školství, zaměstnanost a ekonomi-
ku. Svou èinnost ve vládě ukonèil v r. 2004. 

*1) Viz heslo Fawcett, Henry

blyth, david

* 12. 8. 1934

Organizátor slepec- 
kého hnutí. Prezident 
WBU.

Pochází z Austrálie. 
Je zakládajícím èlenem 
Národní federace nevido-
mých Austrálie, která je 
komerèním a zájmovým 
sdružením nevidomých. 
Pùsobil rovněž jako viceprezident Australské rady pro 
rehabilitaci. Osm let pøedsedal východoasijské a paci-
fické sekci WUB. Jakožto dlouholetý èlen organizace 
Lions pøedsedal Victorian Lions Foundation a stál  
u zrodu Lions Eye Bank.

Blyth je rovněž øeditelem sekce zaměstnavatel-
ských služeb Královského viktoriánského institutu 
pro nevidomé. Pod jeho vedením prùmyslová divize 
této firmy zdvojnásobila svùj výkon navzdory recesi, 
která měla velmi negativní vliv na pracovní možnosti 
zrakově těžce postižených.
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Blythových podnětù využil vynálezce Milan Hude-
èek pøi konstrukci elektronické „sekretáøky“ Eureka 
A4 pro nevidomé zájemce s hlasovým výstupem. Byl 
také jejím prvním uživatelem*1).

*1) O Eurece A4 viz heslo Hudeèek, Milan

bocelli, Andrea

* 22. 9. 1958

Pùvodně italský práv-
ník, později koncertní 
pěvec.

Život jednoho z nej-
slavnějších pěvcù světa 
zaèal v Toskánsku, na 
venkově. V místě, které 
èasto zachycují malíøi, 
kde se odehrává øada 
nádherných oper. A. Bo-
celli pochází z vesnice Lajatico nedaleko Pisy. Svým 
silným hlasem zaujal již v sedmi letech. Od dětství 
věděl, že jeho dosavadní těžká slabozrakost skonèí jed-
nou úplnou slepotou, jelikož rodina trpěla dědiènou 
zrakovou chorobou. Pøišlo to neèekaně ve dvanácti 
letech úrazem pøi sportu, po němž zrak ztratil úplně. 
Øíká, že slepota je těžkou životní pøekážkou, pro jiné 
se jeví jako neštěstí.

Od 6 let se věnoval høe na klavír, později pøibral  
i flétnu a saxofon. Ve škole se dobøe uèil, i po oslepnutí 
patøil mezi nejlepší žáky, zøejmý studijní typ a silná 
osobnost. Po absolvování gymnázia se zapsal ke 
studiu práv. Jeho vrozená ctižádostivost ho pøiměla 
úspěšně vystudovat univerzitu – práva. Absolvoval 
jako nejlepší z roèníku!

Jeden rok se věnoval právnickému povolání jako 
obhájce. Zavedl si soukromou právnickou praxi  
a oženil se. Žil spokojeně, zájmově se věnoval sportu. 

Rád jezdí na koni. V souèasné době jich vlastní cel-
kem pět. Volný èas døíve trávil většinou v barech, kde 
zpíval a pøivydělával si na studie u Franca Corelliho 
a Luciana Pavarottiho. Studuje pomocí magnetofo-
nu a ve spolupráci s korepetitorem. Jeho manželství 
trvalo 9 let a skonèilo pro stálé neshody pøi výchově 
jejích dvou synù.

Během studií si Andrea pøivydělával hrou na klavír 
a zpěvem po kavárnách. Zvrat v jeho životě nastal, 
když populární zpěvák Zucchero v roku 1992 hledal 
pro pøipravovaný duet náhradu za Luciana Pavarot-
tiho.

Ke zkoušce tehdy pozval i slepého Bocelliho. Jeho 
hlas velmi pøekvapil i samotného Pavarottiho, který 
byl na konkursu pøítomen. Slavný Maestro nevido-
mému právníkovi pod dojmem jeho výkonù dokonce 
zprostøedkoval angažmá v italské Pise.

Pak už se úspěchy někdejšího právníka jen hrnuly 
– za všechny vzpomeòme napøíklad na první místo 
během festivalu v San Remu, na trhu už byly prodány 
bezmála dva miliony CD s jeho nahrávkami.

Jestliže od dětství rád zpíval, nenechává si ujít 
žádnou pøíležitost ani nyní, aby svým zpěvem oboha-
til každou spoleènost. Bocelliho hlas se Pavarottimu 
líbí a slibuje velkou kariéru. Vytrvale a každodenně 
několik hodin cvièí.

Bocelli poøádá èetné koncerty, nevyhýbá se ani 
populární hudbě. Nejlépe se ovšem cítí v klasickém 
repertoáru slavných tenoristù.

Právnické praxe zanechal úplně. Øíká, že na para-
grafy už dávno zapomněl. Velmi dobøe se orientuje, 
uvědoměle si zachovává zrakové pøedstavy, které sou-
stavně posiluje. Svou slepotu nebere tragicky a trochu 
mu vadí, že ji tak vnímají jiní lidé.

Jeho koncerty se stále èastěji stávají významnými 
kulturními událostmi. Flétnu vozí s sebou, aby se pøed 
koncertem uklidnil, nejraději chce být sám.

Vydal velké množství nahrávek. V jeho zpěvníku 
najdeme operní árie, milostné písně, neapolské me-
lodie i romantický repertoár, v němž se mísí klasika  
s populární hudbou. S úspěchy se zúèastòuje pěveckých 
soutěží. Jen sporadicky se uplatòuje jako autor.

bocSkAi, imre

* 1914

Maďarský hudební skladatel.

Narodil se v Budapešti. Již v dětství oslepl. Vycho-
ván byl v Budapeš�ském ústavu pro nevidomé, kde se 
již v době povinné školní docházky věnoval høe na 
hudební nástroje. Po opuštění ústavu si své hudební 

Blyth na návštìvì Slepeckého muzea v Brnì
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vzdělání doplnil na místní hudební akademii. Brzy na 
sebe upozornil jako výborný klavírista. Od r. 1933 do 
r. 1953 byl sólistou budapeš�ského rozhlasu. V roce 
1939 se ve velké Lisztovské klavírní soutěži podělil  
o první cenu se slavným maďarským klavíristou 
Gézou Andaim.

Následovalo koncertní turné po západní Evropě. 
Další koncertní cesty mu znemožnila druhá světová 
válka.

V r. 1947 nastoupil v Budapeš�ském ústavu pro 
nevidomé jako uèitel hudby. Souèasně psal kritiky do 
denního tisku a hudební eseje do odborných èasopisù.

Bocskai ovšem nebyl jen klavíristou, hudebním 
pedagogem a hudebním kritikem. Byl také význam-
ným hudebním skladatelem, což dosvědèuje jeho 
èlenství v maďarském Svazu hudebních skladatelù. 
Na jeho skladatelské zaèátky pùsobili Béla Bartók  
a Maurice Ravel. Vybudoval si ovšem vlastní hudební 
sloh. Nejbližší mu byla tvorba klavírní a písòová, ale 
napsal také menší skladby orchestrální. Libuje si ve 
formách absolutní hudby. Spojuje tak prvky maďarské 
lidové hudby s novoklasicistním hudebním projevem. 
Orchestrální skladby mají komorní ráz. Napsal též 
skladby varhanní.

boèkARev, valentin nikolajeviè

* 1880

Ruský historik.

V dětském věku zaèal trpět progresivní zrakovou 
vadou, která později skonèila úplnou slepotou. Tato 
situace mu znaèně komplikovala dětství. Absolvoval 
základní i støedoškolské vzdělání.

V r. 1906 dokonèil studia na Moskevské univer-
zitě obor ruská historie. Pro své výborné studijní vý-
sledky zùstal na katedøe ruských dějin jako asistent.  
V r. 1915 se stal profesorem. V této době měl již za 
sebou vydání několika vědeckých prací. V pozdější 
době byl zván k pøednáškám i na jiné univerzity. Byl 
prvním nevidomým vědeckým pracovníkem v Sovět-
ském svazu, ovšem úzce svázaný tendenèní ideologií, 
která mu neumožòovala svobodné bádání.

Byl èinný i pøi zakládání VOS. Za druhé světové 
války navštěvoval vojáky Rudé armády v jejich záko-
pech a tam s nimi besedoval.

bohAtA, otakar

* 28. 8. 1929

Èeský tyfloped, vedoucí tiskového oddělení Federál-
ního výboru Svazu invalidù.

Narodil se v Praze. 
Po získání vysokoškol-
ského pedagogického 
vzdělání, doplněného 
absolutoriem ze speciál-
ní pedagogiky, zaèal vy-
uèovat ve støedních ško-
lách pro těžce zrakově 
pos t iženou mládež  
v Praze (SHŠI pro mlá-
dež s vadami zraku, gym-
názium pro mládež s vadami zraku). Později pøešel 
pracovat jako tiskový referent na ÚV SI. Patøil mezi 
øídící špièky aparátu této všeinvalidní organizace.

Publikoval ve slepeckém èasopisu Zora. Dále 
vydal: Osudy velkých lidí (1969); Slovo umělcù 
(1970); Slepcova píseò (1975); Levoèa – støedisko 
slovenských nevidomých (1978); Èítanka vývoje or-
ganizace invalidù v Èeskoslovensku (1979); Doteky 
umění (1982); Mezinárodní soutěže zrakově postiže-
ných skladatelù a hudebníkù (1984) aj.

bohdAnovicZová, Sofia

* 1892
† 1980

Polská tyflopedka.

Lékaøka-bakterioložka. Několik let pracovala jako 
lékaøka na Urale. Později v Ústavu pro hygienu ve 
Varšavě. Od r. 1936 se zaèala věnovat výchově nevi-
domých v Laskách jako uèitelka chemie a pøírodních 
věd. Organizovala zde také první kurzy pro maséry  
v Polsku. Slepeckou knihovnu vedla v letech 1946 až 
1976. Obohatila ji o pøepis odborných publikací.

bohuSlAv, František

* 1882

Èeský herec a spisovatel.

Narodil se v Plzni. 
Vstoupil na prkna, kte-
rá znamenají svět, ale 
další umělecký rozvoj 
mu znemožnila první 
světová válka. Byl povo-
lán na frontu, kde dlou-
ho neválèil. Po těžkém 
zranění se vrátil s vystøelenýma oèima.

Fr. Bohuslav se nikdy nesnažil vystupovat jako 
velký básník, nýbrž jen jako někdo, kdo píše verše 
pro potěšení sobě i těm druhým. Ve změněných ži-
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votních podmínkách mu bylo proto veršování nejen 
náplní volného èasu, ale také prvním pokusem o se-
berealizaci. Ještě za války vydal útlé svazeèky veršù: 
Z propadla, Když si èlověk potmě zpívá, Literární 
náhražka a V noci. Měly úspěch. Neupoutaly sice 
formou ani poetièností obsahu, ale zapùsobily nejvíce 
svým optimizmem.

Později ještě následovala sbírka veršù Věèné jaro, 
komedie V mládeneckém pokoji a kniha vzpomínek 
Divadelní radosti a starosti.

Vždy v rozhlase i jinde rád vyprávěl své herecké 
vzpomínky z doby, kdy ještě viděl; a uměl to dobøe. 
V rozhlase si tu a tam také zahrál nějakou tu menší 
úlohu v některé nenároèné veselohøe. Ztráta zraku 
mu nakupila mnoho pøekážek, které pøekonával  
s veselou myslí.

bondy

Zajímavé je jeho pojednání na téma Barevné slyšení 
se zvláštním zøetelem barevného slyšení u slepcù, 
které vyšlo v Moravské Tøebové v r. 1921. Vcelku 
do vývoje tyflopedie nezasáhlo. Odborníkùm není 
dokonce ani známé.

bonet, Juan Pablo

* 1620

Vytvoøil španělskou tajnou prstovou abecedu, které 
se koncem 18. století zaèalo používat k dorozumívání  
s hluchoslepými a jimi vzájemně mezi sebou.

Zájem o výchovu hluchoslepých v této době nebyl. 
Vždy� se právě rozvíjely snahy o výchovu nevidomých, 
které byly v souladu s reálnými spoleèenskými pod-
mínkami. Hlubší zájem o péèi pro hluchoslepé obèany 
zaèali mít tyflopedové o několik desetiletí později. 
Bonetùv systém byl spíše spekulativní. Mohl také 
sloužit vojenským úèelùm.

boRg, ossian edmund

* 6. 8. 1812
† 1892

Lékaø, syn Pera Arona.

Narodil se v Manille u Stockholmu. Po úspěšně 
vykonaných studiích medicíny, si otevøel ordinaci ve 
Stockholmu. Po smrti svého otce (1839) pøevzal po 
něm vedení ústavu v Manille. V r. 1843 otevøel Semi-
náø pro uèitele a uèitelky neslyšících dětí. V r. 1868 
založil Spolek pro neslyšící, v r. 1885 Domov pro 
pracující slepce. 

boRg, Per Aron

* 1776
† 22. 4. 1839

První švédský uèitel nevi-
domých dětí.

Studoval teologii  
a psychologii. V r. 1806 
zaèal ve Švédsku soukro-
mě vyuèovat první nevi-
domou dívku. Pro založe-
ní prvního zaøízení pro 
výchovu a vzdělání nevidomých dětí nebyly dosud 
vytvoøeny spoleèenské podmínky. Veøejná zkouška 
jeho dalších žákù, která byla uspoøádána v r. 1809 
èleny královského dvora a vlády, měla velký úspěch, 
takže Borgovi stát poskytl subvenci, aby mohl ve své 
individuální práci pokraèovat.

V r. 1823 byl povolán do Lisabonu, aby tam zalo-
žil ústav pro hluchoslepé, kterým se zaèal věnovat již 
døíve a měl urèité zkušenosti.

boRgeS, luis Jorge

* 24. 8. 1899
† 14. 6. 1986

Argentinský básník a spisova-
tel.

Øíká, že literatura je jednou  
z forem filozofie. Každý ètenáø 
je svým spisovatelem, jelikož 
pøedkládaný text si zpracovává 
svým zpùsobem. „Øeka mne 
nese – já jsem ta øeka.“

Narodil se v Buenos Aires jako syn právníka  
a psychologa. Zrak zaèal ztrácet v raném dětství, 
ve svých 15 letech prakticky oslepl. Rodina trpěla 
dědiènou oèní chorobou. Rovněž otec i babièka byli 
takøka nevidomí.

Již jako dítě cestoval s rodièi po Evropě. Základní 
vzdělání získal ve Švýcarsku. Do Argentiny se vrací 
v r. 1921. V r. 1923 vydává svou první sbírku básní. 
Nejznámější je však jako autor povídek.

Luis, snad pro svùj nedostatek zraku, byl dítětem 
plachým se sklonem k samotáøství. Svou ztrátou zra-
ku mimoøádně trpěl a vlastně po celý život usiloval 
o jeho navrácení. Podrobil se osmi oèním operacím, 
ale bezvýsledně.

V r. 1938 se stává knihovníkem Státní knihovny 
v Buenos Aires. Se zrakem má trvalé potíže. Právě 
v době (1955), kdy L. J. Borges oslepl úplně, se stal 



Tyflopedický

64

Boris, Miroslav

knihovníkem Národní knihovny. Je mimoøádně zají-
mavé, že byl již tøetím nevidomým vedoucím pracov-
níkem této instituce. Pøed ním zde pùsobil nevidomý 
spisovatel Groussac a ještě døíve nevidomý J. Marl-
mol. Knihovna měla 900 000 svazkù. Knihy viděl, 
jak sám popisuje, jako bílé plochy. Usiloval o to, aby 
svùj handicap nahradil odborností. Věnoval se studiu 
cizích jazykù.

Jeho dílo se víc a více stává esoterickým. Je za-
stáncem názoru, že slepota není tmou, ale jednou  
z forem osamění. „Co je nám dáno“, píše, „je materi-
álem pro život“. Dále píše, že „Slepota je styl života“, 
øíká, „nedovolil jsem, aby mne odradila od studia.“ 
Napsal knihu Chvála stínù.

Celý život prožil ve svém rodném městě, kde měl 
vynikající spoleèenskou pozici. Stal se profesorem 
angliètiny na místní univerzitě, kde se věnoval staro-
angliètině a severským evropským jazykùm. Ovládal 
i němèinu.

Několik týdnù pøed svou smrtí se odstěhoval do 
Ženevy, doufal, že ho èerstvé ovzduší uzdraví. Zakrát-
ko zde však zemøel.

Borges byl držitelem několika cen a vyznamenání. 
Byl poctěn èestným doktorátem několika univerzit. 
Jeho dílo se pøekládá do mnoha jazykù. 

boRiS, miroslav

* 12. 12. 1916

Významná osobnost èes-
ké tyflopedie.

Narodil se v Rosicích 
u Brna. Po dokonèení 
povinné školní docházky 
studoval na uèitelském 
ústavu v Brně. Maturo-
val v r. 1936.

Po jednom roce bez 
zaměstnání hospitoval v OŠ v Rosicích. 1. záøí byl 
ustanoven výpomocným uèitelem v OŠ v Rakvicích. 
Od r. 1939 vyuèoval postupně v Rajhradě, Rajhradi-
cích, Těšanech, Šitboøicích, Újezdě u Sokolnic a od 
záøí 1949 ve škole pøi Ústavu pro nevidomé v Brně. 
Nastoupil po odcházejícím Lubomíru Nopovi.

V r. 1945 získal zpùsobilost vyuèovat v měš�an-
ských školách, v r. 1947 vykonal zkoušky opravòující 
vyuèovat ve školách pro nevidomé žáky. S dosaže-
ným vzděláním nebyl však spokojený, a proto v letech 
1955–1957 vystudoval defektologii na VŠP v Brně. 
V r. 1959 si rozšíøil aprobaci pro vyuèování pracov-
ní výchově. Poznal totiž, že manuální èinnosti jsou  

u nevidomých dětí jedním z pøedpokladù úspěšnosti 
v jejich životě.

Do r. 1955 bylo velmi málo uèebnic kromě slabi-
káøe a několika krátkých pomocných textù pro někte-
ré vyuèovací pøedměty, které si uèitelé pøipravovali 
sami. V této době byla po zrušení ústavù dokonèena 
výstavba soustavy speciálních škol. Na ministerstvu 
školství bylo rozhodnuto vydat uèebnice pro všechny 
vyuèovací pøedměty ZŠ pro nevidomé žáky. Byly tak 
stanoveny podmínky pro vědeckou èinnost uèitelù, 
do které se plnou měrou zapojil i M. Boris.

Od r. 1956 zaèal spolupracovat na prvních úpra-
vách uèebních osnov a speciálních uèebnic buď jako 
autor, spoluautor nebo vedoucí autorského kolektivu 
(Poèetnice pro 1. a 2. roèník, Fyzika pro 7., 8. a 9. roè-
ník, Algebra pro 9. roèník) èi jako recenzent rùzných 
dalších uèebnic. Jako vedoucí autorského kolektivu 
pracoval na uèebnicích matematiky pro 1. – 4. roèník 
ZŠ pro nevidomé a pro žáky se zbytky zraku a na me-
todických prùvodcích k uvedeným uèebnicím. Dále 
to byla práce na uèebnicích Geometrie pro 5. a 6. 
roèník vèetně metodických prùvodcù.

Nemùžeme se nezmínit o intenzívní spolupráci 
s elementaristkou Žofií Zdražilovou (Borisovou) na 
tvorbě slabikáøe, poèetnice a herních pomùcek pøede-
vším pro tzv. pøedslabikáøové období žákù 1. roèníku 
ZŠ pro nevidomé. Obě uèebnice opatøili obrázky formou 
kontur jednoduchých pøedmětù. Se základním tvarem 
Braillova písma se žáci seznamovali pomocí didaktic-
kých hraèek (napø. tzv. hruštièek, kaèenek apod.).

V pøípravě realizace Projektu dalšího rozvoje ès. 
výchovně vzdělávací soustavy v oblasti škol pro nevi-
domé a slabozraké žáky (od 1976) se Boris zúèastnil 
prací na návrhu úprav uèebních osnov matematiky 
pro 1. – 4. roèník, fyziky pro 6. – 8. roèník a vypra-
coval návrh nových uèebních osnov výtvarné výchovy 
pro 1. – 8. roèník.

Uèební pomùcka pro množinovou matematiku
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Pro Výzkumný ústav pedagogický prováděl prù-
zkum možností, jak uplatòovat množinové pojetí ma-
tematiky ve školách pro nevidomé žáky. Výsledkem 
bylo několik speciálních uèebních pomùcek.

Nikdy nepracoval tak øíkajíc od zeleného stolu. 
Snažil se o maximální využití znalostí o zvláštnostech 
poznávacích èinností nevidomých žákù. Své nápady 
rád s kolegy konzultoval.

Po celou dobu pùsobení ve škole usiloval o obnovu 
a doplnění sbírek zhotovováním uèebních pomùcek 
pro matematiku, fyziku a pro elementární výuku. 
V prvním období zhotovil několik názornin pro 1. 
roèník, později ve spolupráci s uèitelem Vincencem 
Králem pøipravil výrobu scházejících Schleussnero-
vých tabulek pro matematické texty aj. V té souvislosti 
byl pøizván za èlena komise pro speciální pomùcky  
v podniku Komenium, pro kterou pøipravil komplexní 
návrh potøebných pomùcek vèetně funkèních modelù, 
technické dokumentace i metodických listù. Byly to: 
magnetická tabulka vèetně sady tvarù s ferity, desít-
kové, dvacítkové a stovkové poèitadlo, nové typy do 
poèetní krabice (vídeòské), tabulka ke znázoròování 
sjednocování množin, úprava sèotù, sèítací pravítko 
do 20, do 100, tabulka souètù do šesti, do dvaceti, 
souprava pro výtvarnou výchovu, spojené nádoby, 
pumpy na tlak, na zdvih, úprava siloměrù (stupni-
ce), odměrka na 1 000 mm3 aj.

V poèátcích uplatòování nové koncepce ve školách 
pro slabozraké žáky vedl vybavení uèebny elementární-
ho roèníku, který se právě otevøel. Zajiš�oval pomùcky 
pro množinovou matematiku aj. 

M. Boris byl metodicky na vysoké úrovni. Jeho 
uèebnice i uèební pomùcky se vyznaèovaly konkrét-
ností a pøedevším pøiměøeností k noetické situaci 
nevidomých a slabozrakých žákù. Psychiku hmatu 
ani ztrátu ostrosti zraku v kompenzaèním procesu 
sice nekoncipoval, ale intuicí dosahoval mimoøádnou 
úroveò svých prací.

M. Boris byl výborným pedagogem. Na žácích 
vyžadoval plnění stanovených úkolù, slevoval pouze 
v individuálních pøípadech u žákù s méně rozvinu-

tými schopnostmi. Dosahoval výborných výsledkù  
u žákù nejen jejich formálními znalostmi, ale pøedevším  
v dovednostech zobecòování. Pøitom byl uèitelem 
oblíbeným, nikdy se žákùm nepodbízel.

M. Boris patøí ke klasickým pedagogickým pra-
covníkùm, kteøí svým povoláním žili, kterým nikdy 
nepøipadlo, že obětování volného èasu je omezuje na 
svobodě. Jeho osobnost doplòuje galerii tyflopedù, pro 
které jejich povolání znamenalo dobrovolnou obě�, bez 
které by pedagogika nevidomých byla chudší.

Mimo metodik k uèebnicím napsal několik pøíspěv-
kù do èasopisu Otázky defektologie. Napø.: Laborator-
ní práce (1964/95); Pracovní vyuèování v základních 
školách pro nevidomé (sborník – 1970); Modernizace 
vyuèování pøedmětù pøírodních věd (1977/78); Vý-
sledky a zkušenosti z experimentu uplatnění teorie 
množinové matematiky (1977/78) aj.

 Oddìlení DTI TMB má ve svých sbírkových fondech dvì 
Borisovy uèební pomùcky a v knižních fondech nìkolik 
speciálních uèebnic

boRiSová, Žofie

* 2. 2. 1905
† 17. 2. 1986

Èeská tyflopedka.

Jako uèitelka nastoupila do brněnského ústavu  
v r. 1947 a pùsobila zde do r. 1962. Po celou dobu vy-
uèovala 1. roèník. Je autorkou prvního obrázkového 
slabikáøe a obrázkové poèetnice pro nevidomé žáky.*1) 
Ve slabikáøi uplatòuje nové postupy vyuèování Brail-
lovu písmu.

O svých zkušenostech napsala pøíspěvek do èa-
sopisu Otázky defektologie: Nové metody vyuèování  
v elementární tøídě pro nevidomé v Brně (1970).

*1) Originální výtisk má ve svých knižních fondech oddìlení 
DTI TMB

bottAZZo, luigi

* 9. 7. 1845
† 29. 12. 1924

Italský klavírista, koncertní varhaník a hudební 
skladatel.

Narodil se v Padově. O zrak pøišel ve svých devíti 
letech. V 11 letech byl pøijat do Ústavu pro nevidomé 
v Padově. Zde se mimo školní docházky intenzívně 
věnoval hudbě. Vynikal svou cílevědomostí a hudební 
fantazií. Již v 15 letech složil známé romance, barka-
roly a nokturna.

Plný znak  
s hruštièkami

Magnetická tabulka  
pro množiny
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Jeho úspěchy byly tak výrazné, že se v 19 letech 
stal v tomtéž ústavu uèitelem hudby. Zároveò nastou-
pil jako varhaník do kostela sv. Antonína v Padově. 
Upoutával mimoøádným mistrovstvím hudební impro-
vizace. Pro nevidomé hudebníky vynalezl speciální 
metronom.

Napsal množství drobných skladeb, z nichž byla 
většina vydána tiskem. Nejznámější jsou jeho mše 
(asi 40).

boucheR

Francouzský mechanik a tiskaø.

V r. 1785 zkonstruoval speciální døevěný válcový 
lis pro tisk Haüyovou reliéfní latinkou. Umožnil vý-
robu Haüyových reliéfních knih. Jednalo se o válec 
potažený gumovým povrchem, který pøejížděl po pa-
píru položeném na døevěné desce s matricí textu.

bRAblec, Adolf

* 10. 4. 1856
† 1927

Èeský hudebník.

Narodil se v Holešově. Jako nevidomý polosiro-
tek byl vychován v Ústavu pro nevidomé děti v Brně, 
kde pobyl od r. 1864 do r. 1873. Zpoèátku byl dosti 
zanedbaným dítětem, ale postupem doby se zlepšil, 
a to pøedevším ve høe na hudební nástroje. Pravého 
mistrovství však docílil až pod vedením holešovského 
varhaníka.

Živil se kartáènictvím, byl varhaníkem a hrál pøi 
rùzných událostech na klavír. Pùvodně byl pedagogy 
pokládaný za neschopného, ale v samostatném životě 
si vedl velmi dobøe. Svou chutí k plnohodnotnému 
životu nad sebou zvítězil. Zvítězil i nad pesimistický-
mi uèiteli. Je jedním z èetných pøíkladù, jak si slepý 
èlověk našel své místo ve spoleènosti až v době, kdy 
se mohl rozhodovat samostatně.

bRAig, edward

Skotský tyfloped.

V r. 1837 uveøejnil své reliéfní písmo pro nevidomé 
ètenáøe. Mělo zajímavý tvar. Na jedné horizontální 
lince se støídaly krátké èárky v rùzných polohách. 
Pøipomínalo støedověkou hudební notaci (tabulaturu)  
s linkami. V praxi se toto písmo neosvědèilo.

bRAille, louis

* 4. 1. 1809
† 6. 1. 1852

První tyflopedagogové 
používali pøi vyuèování 
nevidomých žákù rùzné 
modifikace reliéfní latinky 
i rùzné jiné koncepce. Ta-
kové písmo bylo pro hma-
tové vnímání nevhodné. 
Tento nedostatek odstra-
òuje, jak se ukázalo, s definitivní platností Braillovo 
písmo, protože pøi tvoøení jednotlivých písmen vy- 
užívá kombinace minimálního poètu bodù. Braillo-
vo písmo otevøelo brány vzdělávání nevidomých dětí  
i dospělých osob v širokém měøítku. V poslední době 
se potvrdilo, že s ním vystaèí nevidomí uživatelé po-
èítaèù i programátoøi.

L. Braille se narodil v městeèku Coupvray v rodi-
ně sedláøe. Malý Louis rád navštěvoval otcovu dílnu, 
což se mu asi v jeho tøech letech stalo osudným. Ost-
rým sedláøským nožem (někdy se píše, že šídlem) si 
poranil oko a pøestal na něj vidět. O druhé oko pøišel 
tzv. sympatickým onemocněním poněkud později  
v dětském věku.

Do paøížského Národního ústavu pro mladé slep-
ce byl pøijat jako desetiletý. Po ukonèení školní do-
cházky se věnoval studiu hry na klavír a varhany. Po 
propuštění zùstává v ústavu, kde je pro své mimoøádné 
vědomosti jmenován tzv. repetitorem (pomocníkem 
uèitele) a později dokonce uèitelem. Souèasně zastá-
val také varhanické místo v blízkém kostele.

Zdravotní podmínky v ústavu jako i v mnohých 
jiných byly velice špatné. Mnoho žákù trpělo tuberkuló-
zou a skrofulózou. Budova byla vlhká a těsná pro větší 
poèty chlapcù; žáci měli naprostý nedostatek pohybu 
na èerstvém vzduchu. Tělesná zdatnost zde nebyla 
pěstována vùbec. Není proto divu, že tuberkulózou 
onemocněl i Braille a že na ni později i zemøel.

Myšlenka sestavit písmo pouze z bodù nebyla 
nová. První takovou soustavu, i když kombinovanou 
s liniemi, sestavil Fr. Lana Terzi. Soustava se neujala 
pøedevším z toho dùvodu, že v té době neexistovala 
žádná výchovně vzdělávací instituce a individuální 
zkušenosti zùstávaly samy pro sebe. Neexistovalo 
skupinové vzdělávání nevidomých. Další systém 
písma z bodù sestavil Ch. Barbier. Bylo to písmo  
z 12 reliéfních bodù, tj. dva vertikální sloupce po šesti 
bodech. Nebylo pùvodně urèeno pro nevidomé, nýbrž 
mělo plnit úlohu tajného písma pro vojenské úèely. 
Barbier jej koncipoval jako fonetické. Jeho nevýhodou 
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bylo, že sloupce z šesti bodù jsou pro ètení hmatem 
pøíliš dlouhé.

Zavedení Barbierova dvanáctibodového písma  
v Národním ústavu pro mladé slepce v Paøíži pod-
něcovalo tamější žáky k jeho vylepšování pøedevším  
z hlediska ètivosti. Dokonce i dosavadní hudební no-
taci z písmen latinky nahradili žáci soustavou Barbi-
erovou, kterou však upravili do menšího poètu bodù. 
Nevidomé žáky tedy zajímalo Barbierovo písmo nej-
døíve z hlediska možnosti úpravy na hudební notaci, 
kterou by mohli používat jako reliéfní bodovou.

Špatnou ètivost svého písma uznal i sám Barbier. 
Snažil se zredukovat šest bodù vertikálního sloupce 
na pět. Fonetický charakter písma neopustil. Nevido-
mým žákùm snad ani tolik nevadil. I pět bodù pod 
sebou bylo pøíliš mnoho. Písmena znovu pøekraèovala 
akèní rádius prstù. Nevidomý byl nucený každý znak 
ohledávat vertikálním směrem.

Z hlediska praktického využívání bylo tøeba vytvo-
øit soustavu písma, která by se pro ètení lépe hodila 
a pøedevším, aby jednotlivá písmena měla vhodnější 
tvar. Nevidomí chlapci (mimo L. Brailla to byli pøede-
vším jeho spolužáci Gailod a Fournier) se domluvili, 
že vypíší soutěž. Všem bylo až pøíliš jasné, že nejvhod-
nější je bodový systém. Již to vyzkoušeli na Barbierově 
písmu. Zapsat hudební myšlenku byl vlastně pùvodní 
motiv, pro který vznikl u chlapcù zájem zdokonalit 
Barbierovo písmo. V ústavu se pilně pěstovala hudba 
a bylo tøeba hudební skladby zapisovat takovým zpù-
sobem, aby si je mohli znovu pøehrávat.

Výsledkem žákovské soutěže (1825) bylo několik 
návrhù, mezi nimiž byl i návrh šestnáctiletého L. Brail-
la, spolužáky ohodnocený jako nejlepší. Zpùsoby pís-
ma ostatních nejsou známé. Øeditel D. Guillié této 
akci nevěnoval žádnou pozornost a není známo, že by 
o ní vùbec věděl. Jestliže ano, potom ji považoval za 
dětskou hru. Jakékoliv podobné návrhy mohli podat 
pouze uèitelé, kteøí ovšem usilovali o adaptaci latinky. 
Stejně tak Guillié.

Kolem data vzniku 
Braillova písma panoval 
menší zmatek. Po pro-
věøení mnoha dùkazù je 
jisté, že to bylo v r. 1825. 
Toto datum je už dnes 
všeobecně pokládáno 
za ověøené. Nejasnosti 
vznikly tím, že L. Braille 
své písmo pøedložil jako 
ucelené a opravené až 
roku 1827 (někteøí au-
toøi uvádějí rok 1829), 

který byl pak omylem døíve někdy pokládán za rok 
vzniku písma. Kniha nese název: Nouveau procédé 
pour représenter par des pounts la forme méme des 
lettres Ouvrage en relief de Louis Braille*1) (Nový 
postup, jak zaznamenávat pomocí bodù samotný tvar 
písmen, zeměpisné mapy, geometrické útvary, hudeb-
ní znaky pro potøebu slepcù od Louise Brailla). 

Braille využil možnost snížit poèet vertikálních 
bodù na minimum a bez rozšiøování poètu sloupcù. 
Zùstaly dva. Zjistil, že z Barbierova dvanáctibodového 
obrazce postaèí pouze šest bodù. Jeho úkolem také 
bylo vyhnout se fonetickému charakteru písma.

Braillova písmena jsou vytvoøena ze dvou vertikál-
ních sloupcù o tøech bodech. Rozměry písmen zhruba 
odpovídají rozměrùm ukazovákù, kterými se ète. Sou-
stava je skuteènou abecedou rozměrem i obsahem. Je 
plně ortografická. Je proto rovnocenná kterémukoliv 
kulturnímu písmu. Na rozdíl od písma Barbierova je 
plně hodnotná. Má zvláštní znaky pro interpunkce  
i pro velká písmena, je ho možné použít i v jazycích, 
které mají písmena s diakritickými znaky. Je použitelná 
k zápisu každého jazyka, jak se později ukázalo i pikto-
grafického. Braille navíc také vytvoøil základní kódy pro 
matematiku a své bodové hudební notaci (1834) dal 
logický základ. Navíc vypracoval urèitý poèet speciál-
ních zkratek, kterými bylo možné ušetøit papír, což bylo 
v konkrétní situaci zvláš� vítané. Poslední sonografické 
zkratky byly odstraněny až v r. 1882.

L. Braille vytvoøil ucelený, ale pro použití v jiných 
jazycích, hudební notaci, speciálním zkratkopisu aj. 
použitelný otevøený systém bodového písma pro ne-
vidomé celého světa. Jeho genialitu prověøila historie. 
Stále stoupající nároky na grafickou úpravu postupně 
plní rovněž. V r. 1834 s pomocí spolužáka Fourniera 
vynalezl tzv. meziøádkové psaní po obou stranách.  
V r. 1837 vyšly jeho písmem Dějiny Francie.

Vedení paøížského ústavu nejdøíve trvalo na pou-
žívání Barbierova písma. Souèasně uèitelé zkoušeli 
latinku øeditele D. Guilliého. Od r. 1840 také písmo 
Alstonovo. Nakonec neuspělo ani písmo dalšího øedi-
tele Dufaua. Braillùv systém po celých 25 let uèitelé 
odmítali. Oficiálně se situace změnila až r. 1850 (ně-
kdy je uváděn r. 1849), kdy se ukázalo, že všechny 
latinky jsou z principiálních dùvodù nevhodné. Brail-
lovo písmo bylo vedením paøížského ústavu pøijato 
až pouhé dva roky pøed smrtí autora.

Uèitelé již od samotného poèátku vytýkali tomuto 
písmu, že svými speciálními a hlavně bodovými znaky 
izoluje nevidomé od vidomých, kteøí je nemohou èíst 
ani jím nemohou psát, a museli by se mu uèit. To 
bylo pro některé z nich nepøijatelné. Tato zdánlivě 
segregaèní úloha bodového písma byla pøehodnocena. 

Rukopis Braillova dopisu 
rodièùm psaný na  

rafigrafu
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Braille, Louis

V celé øadě odpùrcù vynikli zvláště L. Roya, jehož 
postojem se øídili všichni øeditelé paøížského ústavu 
a Bouet-cantonel, který usiloval o zavedení svého 
písma. Tento negativní vztah zaujal i tehdejší øeditel 
Pignier, protože nejdøíve prosazoval písmo svého 
pøedchùdce Guilliého. Později se však pøiklonil  
k Braillovu systému.

Po nástupu øeditele Dufaua byla situace stejná. 
Navíc zaèal nový øeditel dùrazně zavádět své písmo. 
Písmena pro tisk mu odléval tiskaø Legrand. Aby se 
pøizpùsobil Španělsku, tiskl také glasgowskou latin-
kou. Nakonec použil i italskou latinku z rovných linií. 
Opět neuspěl. Podle svého vyjádøení vyèerpal všechny 
možnosti. Po těchto zmatcích, kdy se nevidomí museli 
uèit stále nová písma, ale hlavně po neúspěších se 
svým písmem, pøijal náhle a neèekaně Braillovo písmo 
(1850). Postupně se stává jeho propagátorem. Pronáší 
veøejný plamenný projev na Braillovu obhajobu, ve 
kterém své rozhodnutí zdùvodòuje tím, že „jestliže 
Braillovo písmo je urèeno pro nevidomé, potom oni 
mají pøednost pøed vidomými“. Dodal: „Toto písmo 
obsahuje všechny principiální prostøedky, kterými se 
slepci mohou rozvíjet.“

O dva roky později se v Paøíži zaèaly Braillovým 
písmem tisknout knihy. Jednou z prvních je slabi-
káø*2). Na sklonku života se doèkal ve své zemi uznání. 
Plnou dùvěru, ocenění a lásku nevidomých měl Braille 
již dávno. Jestliže se ani v ústavu, kde bylo toto písmo 
vytvoøeno, tak dlouho neprosadilo, je pochopitelné, 
že v jiných zemích se také rozšiøovalo váhavě. Vždy� 
napø. v Lausanne zavedl Braillovo písmo H. Hirzel 
v r. 1860, a to bylo ještě 15 let pøed jeho oficiálním 
schválením kongresem uèitelù*3).

V r. 1827 vzniká první rozsáhlejší Braillùv ruko-
pis, ve kterém je jeho soustava popsána i s návodem  

k používání. Podaøilo se mu využít pøedcházející zku-
šenosti s Barbierovým písmem, geniálně je zjednodu-
šit a vytvoøit nový logický systém. To ovšem nedovedlo 
pochopit mnoho tehdy významných tyflopedù, kteøí 
ještě několik desetiletí napínali všechny své síly, aby 
objevili nové a podle jejich mínění lepší písmo. Pøe-
devším takové, které by nepùsobilo obtíže pøi ètení 
zrakem. V mnohých zemích bylo používání Braillova 
písma jedním z pøedmětù trvalých sporù mezi uèiteli 
a jejich nevidomými žáky.

L. Braille se pøece jenom krátce pøed svou smrtí 
doèkal uznání i ze strany vedení Národního ústavu 
pro mladé slepce. Nezachránilo ho to však, po vysilu-
jícím chrlení krve, pøed nezvratnou smrtí.

K dopisování své rodině používal Braille psací 
stroj, který vynalezl jeho spolužák Foucault.*4)*5)

V r. 1952 bylo v rodišti L. Brailla otevøeno mu-
zeum, které uchovává mimoøádně vzácné stále se 
rozšiøující sbírkové fondy pøipomínající Braillovu 
osobnost. U pøíležitosti jeho otevøení byla vydána 
støíbrná medaile, pro kterou Braillùv portrét vytvoøil 
Lucienne Filippi. V jubilejním roce 1952 byly Brail-
lovy ostatky slavnostně pøeneseny do paøížského 
Pantheonu s výminkou rodného městeèka, na jehož 
pøání byly jako symbol v pùvodním hrobu ponechány 
Braillovy ruce. Pøed 20 lety vyšla informaèní brožura 
(Roben, 1986).

*1) Pùvodní výtisk má ve svých knižních fondech Muzeu Loui
se Brailla v Coupvray (Francie)

*2) Originál slabikáøe má ve svých knižních fondech Státní 
knihovna v Petrohradì

*3) Ještì do 50. let 20. století byli napø. nevidomí žáci v Brnì  
i jinde uèiteli nuceni, aby své domácí úkoly psali Kleinovou 
propichovanou latinkou a nikoliv Braillovým písmem

*4) V r. 1839 vynalezl Braillùv spolužák a pøítel François 
Foucault psací stroj, který umožòoval nevidomým žákùm, 
aby mohli psát bìžným písmem. Nazval jej raphigraph. 
Nejdøíve to byla pouze domnìnka, že tento psací stroj 
používal i sám Louis Braille

*5) V r. 1999 vydal paøížský Národní ústav pro mladé slepce pu
blikaci s názvem Louis Braille corespondance 1809–1852, 
ve které jsou reprodukovány úryvky Braillových dopisù 
rodinì v Coupvray. Jsou psány tehdy bìžnou èernotiskovou 
latinkou na raphigraphu

bRAndolini, Aurelius lippo

* 1440
† 1496

Italský vědec a básník.

Narodil se ve Florencii. Již jako dítě projevoval 
zájem o vzdělání. Víme, že se na popud krále Matyáše 

Titulní list Braillovy knihy
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Braun, Rudolf

Korvína stal profesorem øeènictví na univerzitě. Po 
Korvínově smrti se vrátil do Itálie. Napsal několik 
spisù, zvláštní pozornost vzbudilo dílo O zpùsobu 
psaní, ve kterém upozoròuje na možnosti koncipo-
vat písmo pro slepce. Jeho spekulativní vyjádøení má 
studijní význam, jelikož je jedním zastavením na cestě 
k rehabilitaci osobnosti nevidomého. Zemøel v Øímě 
pøi epidemii moru.

bRAndolini, Rafael

Italský básník, jehož chvalozpěvy mu vybudovaly 
velkou slávu.

Žil koncem 15. století. O pøíbuzenských vztazích 
k Aureliovi Brandolinimu není nic známo. I jako ne-
vidomý dosáhl vysokého vzdělání. Slávu si vydobyl 
chvalozpěvem na Karla VIII. Získal si tím jeho pøí-
zeò. Karel mu stanovil roèní dùchod. Z Brandoliniho 
prací byly nejznámější: Orationes de laudibus, Cosmi 
Medices ad Leonem X. a Orationes ad consilium La-
teranense.

bRAndStätteR, August

* 20. 12. 1848
† 20. 12. 1936

Německý tyfloped.

Narodil se v Schaa-
nu. V letech 1866–1869 
navštěvoval lidový semi-
náø v Königsbergu. Poté 
vyuèoval němèině. Po 
dvou letech nastoupil 
tamtéž jako uèitel hudby 
do ústavu pro nevidomé. Později byl povolán do ústa-
vu v Berlíně. V dalším období byl øeditelem Ústavu 
pro nevidomé v Hamburku.

Prosazoval, aby pøi vyuèování byli nevidomí a sla-
bozrací žáci rozděleni do samostatných tøíd. To se 
v ústavech nedělo. Pokud byl pøijat žák se zbytkem 
zraku nebo slabozraký, uèil se pouze Braillovu písmu. 
Využívat zrak ke ètení a psaní běžným písmem bylo 
dětem dokonce pøísně zakazováno. Pokud kdo staèil, 
uèil se běžnému písmu tajně.

Brandstätter samostatně nepublikoval, ale zpra-
coval několik zásadních hesel do Mellovy Encyklo-
pedie.

bRAun, Jakob

* 1795 (èerven)
† 3. 7. 1839

První nevidomý žák J. 
W. Kleina.

Narodil se ve Vídni 
v rodině tesaøe. Protože 
èasto pobýval s otcem 
pøi jeho práci, získal 
znaènou zruènost. Pøe-
sto, že byl nevidomý, 
pohyboval se v otcově dílně s jistotou. O zrak pøišel 
ve tøech letech po prodělaných neštovicích.

Klein ho pøijal jako svého prvního žáka 13. 5. 
1804. Byl pracovitý, ctižádostivý a pilný. Vynikal  
v práci se døevem. Èíst a psát se nauèil během jednoho 
roku. Psal olùvkem, èetl Kleinovu reliéfní latinku.

Později se stal uèitelem pracovní výchovy v Klei-
nově ústavu. Zruèně modeloval z vosku, pracoval na 
zahradě, kde i rouboval stromy.

J. W. Klein nemohl mít š�astnější ruku pøi výběru 
prvního nevidomého žáka. Však ho také vozil s sebou, 
aby ukázal, že nevidomí jsou schopni vzdělávání.

bRAun, Rudolf

* 2. 10. 1869
† 30. 12. 1925

Rakouský skladatel.

Narodil se ve Vídni. 
Není známo, kdy ztra-
til zrak. Byl vychován  
v ústavu pro nevidomé, 
kam denně docházel 
jako externí žák. V hud-
bě se stal žákem Laboro-
vým (klavír, varhany a kontrapunkt). Měl vynikající 
hudební pamě� a pøedstavy, partitury diktoval zpa-
měti. Byl skromný, spoleèensky pøíjemný a vtipný, 
což mu umožòovalo najít spolupracovníky, napø. pro 
psaní partitur podle diktátu.

Jeho skladatelské zaèátky byly velmi slibné. Již  
v r. 1895 se pøedstavil vídeòskému obecenstvu samo-
statným skladatelským veèerem. G. Mahler provedl ve 
vídeòské dvorní opeøe v devíti reprízách jeho baletní 
aktovku Věrnost loutek. Vyšlo několik sešitù jeho kla-
vírních skladeb a písní. Později napsal ještě operní 
aktovku Galantní doba a tøíaktovou operu Ovidius 
u dvora. Krátce pøed smrtí mu Rakouská republika 
udělila èestný titul profesor hudby.
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Brèák, František

Zájem obecenstva o Braunovo dílo postupně 
ochabl. Zùstal osamocený a pomalu se na něho za-
pomnělo. Většina jeho pozdějších skladeb zùstala  
v rukopisech (Sonáta pro lesní roh a klavír, Sonáta 
pro varhany, Dechový kvintet, Divertimento pro dva 
klavíry aj.).

Na svùj trpký osud slepce naøíká ve své knize Die 
Mauer.

bRèák, František

* 2. 4. 1871
† 30. 12. 1951

Èeský potulný hudebník a varhaník.

Narodil se v Poèepicích v rodině zemědělce. Od 
dětství postupně ztrácel zrak. Do hradèanského ústa-
vu pro výchovu nevidomých dětí byl pøijat pravděpo-
dobně v r. 1875. Více než všeobecnému vzdělání se 
věnoval høe na hudební nástroje.

Jakmile ústav opustil, stal se èlenem potulné 
skupiny nevidomých muzikantù. Zakoupili si povoz  
a koně, najali koèího. S hudbou a zpěvy procestovali 
kus světa. Později hrával po zájezdních hospodách.  
V r. 1906 se usadil v Lukavici jako varhaník. V r. 1933 
se na žádost faráøe vrací do rodné obce, aby zde hrál 
v kostele na varhany. Po druhé světové válce pøichází 
jako staøec do azylu Palata v Praze.

bRidgmAnová, laura

* 21. 12. 1829
† 24. 5. 1889

Je první významnější hlu-
choslepou odchovankou 
Bostonského ústavu pro 
nevidomé. Byla v osobní 
péèi S. Howeho.

Narodila se v Hanno-
veru v USA jako zcela 
zdravá dcera americké-
ho farmáøe. Poèátkem tøetího roku ji postihla spála. 
Po jejím pøekonání rodièe zjistili, že děvèátko nevidí 
a dokonce ani neslyší. Později lékaø urèil pouze svět-
locit. Rodièe se jí po krátkém otøesu poèali soustavně 
výchovně věnovat. Ve svých tøech letech se sama ori-
entovala po bytě. To bylo zajisté pramenem mnoha 
konkrétních poznání, že její výchova je možná.

Těch několik málo slov, která už døíve uměla, se rodi-
èùm nepodaøilo pøenést do nové situace, zøejmě si tuto 
možnost èi dokonce nutnost ani neuvědomili. Bylo tedy 
tøeba vyzkoušet jiné zpùsoby vzájemné komunikace.

Do svých osmi let byla vychovávána rodièi. Matka 
ji vedla k ruèním pracím, které byly novým podnětem 
konkrétního poznání. Dítě mělo zájem o manuální èin-
nosti. Stále více chápalo, co se po něm vyžaduje.

Mimoverbální domluva mezi matkou a Laurou 
byla primitivní, avšak úèinná a pro obě srozumitelná. 
Pøíklady: Laura natáhla ruku, což znamenalo chci jíst; 
pohladila si dlaò – chci namazaný chléb; pohlazení po 
vlasech – jsme s tebou spokojeni; dotyk na tělo – ne-
jsme s tebou spokojeni atd. Byla to vynikající metoda, 
protože se Laura zaèala pøenášet pøes pouhou konkrét-
nost k abstrakcím, uèila se myslet na vyšší úrovni, tj. 
zobecòovat. Tato „øeè“ v ní probouzela psychickou 
aktivitu podporovanou vhodným zaměstnáním.

S. Howe, øeditel Ústavu pro nevidomé v Bostonu, 
se o ní dověděl náhodou. Sám si pro ni v r. 1837 
pøijel. Rodièe, aè neradi, po zevrubném vysvětlení 
souhlasili.

Vyuèování probíhalo tak, že Howe na pøedměty 
pokládal papírky s názvem pøedmětu. Ty potom poz-
ději rozstøíhal na jednotlivá písmena. Úkolem Laury 
bylo, aby papírky skládala k jednotlivým pøedmětùm. 
Zpoèátku se mu nejednalo o skuteèné ètení, nýbrž  
o budování asociací pøedmětu s obrázkem textu. Uvě-
domíme-li si, jak vypadala tehdejší písmena hranaté, 
složité bostonské latinky, nebylo to vùbec snadné.

Dalším stupněm byl úkol skládat písmena krát-
kých slov k urèitému pøedmětu. Tuto fázi Howe pa-
ralelně doplòoval jakousi prstovou abecedou, o které 
nic nevíme. Laura pracovala s chutí a pilně. Uèení 
považovala za dětskou hru. Zøejmě právě proto byly 
výsledky velice dobré. Nedovedeme si ani pøedstavit, 
za jak dlouho Howe docílil okamžiku, kdy si žákyně 
uvědomila, že mùže touto hrou něco někomu sdělit. 
Velice krásné pro rodièe bylo, když od Laury obdr-
želi první dopis. Rozhodli se, že v ústavu je jí dobøe  
a ponechali ji zde natrvalo. S tím mohl Howe jenom 
souhlasit, jelikož získával další cenné zkušenosti, kte-
ré bylo možné později uplatnit. Na její obecně lidské 
požadavky všichni zapomněli.

Laura pøispívala na svou obživu ruèními pracemi 
– pletením svetøíkù, které šly ihned na odbyt a ústav 
tak získával finanèní prostøedky, kterých bylo zapo-
tøebí.

Nejzávažnějším výsledkem výchovy byla její spo-
kojenost, kterou popisuje ve svých životopisných 
vzpomínkách.

Pro S. Howeho to byly první a nejcennější zkuše-
nosti s výchovou hluchoslepých, které v budoucnu 
uplatnil a zobecnil. Pøedal je svému nástupci Ana-
gnosovi.
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Bubeníèková, Hana

bRock, Joachim georg le Sage den

Holandský redaktor náboženských èasopisù.

V pohnutých dobách emancipace holandských ka-
tolíkù byl øadu rokù v èele katolického tisku. Nejdøíve 
notáøem v Grave, později redaktorem èasopisu Katho-
lieke Nederlandsche Stemmen a Godsdienstvriend. 
Je autorem několika náboženských prací. Po ztrátě 
zraku celých 26 rokù snášel vždy tuto těžkou změnu 
klidně a pokraèoval ve své práci.

bRoek, Jacobus ten

* 1911
†  7. 3. 1968

Americký spisovatel, 
myslitel, právník a uni-
verzitní profesor.

Narodil se v kanad-
ském státě Alberta.  
V sedmi letech ztratil 
zrak na jednom oku, 
ve 14 letech oslepl i na 
druhé oko. Stal se žákem kalifornské školy v Berkeley. 
V r. 1934 založil spolu s Newelem Perym Kalifornský 
spolek nevidomých, který se o šest let později trans-
formoval na Národní federaci nevidomých. 

Základní filozofie Národní federace směøující  
k povznesení nevidomého èlověka na roveò všem tzv. 
„ostatním“ se dá shrnout do tøí slov, která tvoøí logický 
žebøík na cestě k vytèenému cíli. Ta slova jsou: jisto-
ta, rovnost, šance. Jistota se rozumí sociální, jíž lze 
dosáhnout vzděláváním, èinností pøinášející výdělek 
a pøiměøeným sociálním zabezpeèením. Rovností se 
rozumí pøed zákonem i v každodenním životě. Lze 
jí dosáhnout neumdlévajícím politickým a osobním 
pojetím, pøedevším odstraòováním pøedsudkù. Šancí 
se zde rozumí možnost ukázat, že umíme pracovat 
stejně dobøe, jako „ti ostatní“.

 R.V.

bubeníèková, hana

* 1. 1. 1961

Pøední èeská odbornice pro specifickou oblast nevido-
mých uživatelù PC, øeditelka spoleènosti TyfloCent-
rum Brno, o. p. s.

Narodila se v Brně s těžkým tělesným postižením 
pøedevším nosného ústrojí, což znamenalo v dětství 
až do dospělosti dlouhodobé léèení. Tyto skuteènos-
ti ovlivnily její rozhodnutí dosáhnout co nejvyššího 

vzdělání a později ovliv-
nily i výběr studijního 
oboru.

Dětství prožila se 
svou  o  rok  mladš í 
sestrou u rodièù ve 
Vinièných Šumicích, 
kde zaèala navštěvovat 
ZŠ, kterou dokonèila  
v Pozoøicích s výbor-
ným prospěchem. Více 
ji bavily pøedměty typu 
pøírodopis, zeměpis, matematika, fyzika, chemie,  
dějepis a literatura než napø. jazyky. Gymnázium 
navštěvovala v Brně. Maturitní zkoušku vykonala  
v r. 1980. Na katedøe matematiky PøF MU (døíve 
UJEP) vystudovala obor teorie matematických systé-
mù a informatika (1980–1985). Název diplomové prá-
ce: Aplikace lineárního programování. O rok později 
vykonala rigorózní zkoušky a získala titul RNDr.

Svou aprobaci si rozšíøila absolvováním několika 
specifických kurzù: problematika Evropské unie, 
Zvláštnosti komunikace a jednání se svízelnými typy 
osob, Public Relations – jak získat dùvěru veøejnosti, 
absolvování programu celoživotního vzdělávání na 
téma Kvalifikaèní kurz sociální práce pro profese 
pomáhající zrakově postiženým obèanùm a rekvalifi-
kaèního kurzu Øízení neziskových organizací.

První zaměstnání nastoupila v Královopolské 
strojírně jako analytièka-programátorka v r. 1985. 
Pùsobila zde do r. 1994.

V r. 1991 se seznámila s Eurekou A4. V letech 
1991–1993 vedla několik kurzù obsluhy a základy 
programování, které pøístroj umožòoval.

V r. 1993 obdržela nabídku na obsazení místa pra-
covníka v Tyflokabinetu SNS, kterou nepøijala. Měla 
v té době zájem pouze o úzké zaměøení na výpoèetní 
techniku pro nevidomé a slabozraké zájemce. To jí  
o pùl roku později umožnila tehdejší ÈUNS. V rámci 
ÈUNS se jednalo o první výukové støedisko obsluhy 
PC pro nevidomé. V r. 1995 se v ÈR stal osobní po-
èítaè vybavený speciálními programy pro nevidomé 
nebo slabozraké obèany kompenzaèní pomùckou.  
H. Bubeníèková byla od poèátku propagátorkou 
systematické výuky práce s PC pro nevidomé  
a slabozraké, všestranné i odborné pøípravy instruk-
torù výpoèetní techniky pro nevidomé. Je spoluau-
torkou uèebních osnov a odborným garantem kurzu 
Základní obsluha PC pro zrakově postižené a také 
specializovaného kurzu Instruktor výpoèetní techniky 
pro zrakově postižené. Oba kurzy má akreditovány 
od r. 1998 SONS. V letech 1994–1997 vyuèovala 
pøedmět informatika na základní i na støední škole 
pro nevidomé v Brně.
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H. Bubeníèková se zabývá poradenstvím v oblasti 
PC pomùcek pro zrakově postižené obèany v Jihomo-
ravském kraji a kraji Vysoèina, dále problematikou 
zpøístupnění a zpracování informací prostøednictvím 
výpoèetní techniky pro zrakově postižené vèetně zpøí-
stupnění internetu.

V letech 2000–2003 se formuje nová kvalita služeb 
pro nevidomé obèany – krajská støediska sociálních 
služeb s názvem TyfloCentrum, která provozují tzv. 
denní centra sociálních služeb. Pro H. Bubeníèkovou 
založení této spoleènosti v Brně bylo výzvou a šancí 
zabývat se i jinými oblastmi služeb pro nevidomé  
a šancí prosadit se i v profesi manažerské.

Publikaèní èinnost H. Bubeníèkové směøuje  
k odbornosti práce s poèítaèi nevidomými uživateli  
i k jejich gnoseologickým zvláštnostem v oboru. Je to 
několik pøíspěvkù v odborných èasopisech a otištěných 
referátù pronesených na specifických konferencích.

Pøipravuje samostatnou odbornou knihu Kompen-
zaèní pomùcky pro nevidomé a slabozraké, která bude 
vystihovat nejen jejich obecnou podstatu v návaznosti 
na platnou legislativu, ale i aktuální pøehled.

 Zámìr H. Bubeníèkové postavit novou budovu zkvalitní 
souèasné služby a rozšíøí je o další možnosti

bubeRle, vladimír

* 24. 2. 1925

Uèitel v uèòovské škole pro těžce zrakově postiženou 
mládež v Praze.

Od dětství na jedno oko neviděl a nedoslýchal. Po 
dokonèení základního vzdělání se u pražské firmy 
vyuèil èalouníkem-dekoratérem, potom absolvoval 
odbornou školu bytového prùmyslu. Jako uèitel èa-
louník pracoval v letech 1953–1985 v uèòovské škole 
pro zrakově postižené v Praze. Z jeho iniciativy byl 
ve škole zaveden obor èalouník. Vedl doškolování ne-
vidomých telefonních manipulantù.

Byl pøedsedou organizace neslyšících, kde praco-
val v divadelním souboru.

buckle, A.

* 15. 3. 1838
† 27. 5. 1900

Øeditel Ústavu pro ne-
vidomé děti v Yorku 
(Anglie).

V ústavu pùsobil 30 
let. Jeho manželka zde 

byla „domácí matkou“. Jako nadaný rytec využíval 
své dovednosti v pøípravě uèebnic. Úèastnil se většiny 
mezinárodních kongresù uèitelù nevidomých i jiných 
kongresù a sám jeden takový vedl v Yorku r. 1883. 

bucZkowSki, Józef

* 9. 3. 1909
† 1980

Polský tyfloped.

Narodil se ve Starém Mlýně v rodině malíøe poko-
jù. V r. 1930 zakonèil studia na uèitelském semináøi. 
V letech 1931–1933 pùsobil jako uèitel v provinèní 
škole. Pro ztrátu zraku byl nucený zanechat pedagogic-
ké èinnosti. Od r. 1935 do r. 1945 pobýval ve støedisku 
v Laskách, kde zaèal znovu pracovat, a to jako uèitel. 
V té době si studiem ve Varšavě rozšíøil aprobaci ze 
speciální pedagogiky.

Po získání kvalifikace se zaèal věnovat založení 
školy pro nevidomé v Lodži. Založil i støedisko pro 
váleèné invalidy v Jarogniewicích. Posléze vedl po-
dobný ústav v Gdaòsku. Mimo to pùsobil v redakci 
èasopisu Pochodnia. Pracoval rovněž v rehabilitaèním 
støedisku v Bydgošti, kde se v r. 1955 stal øeditelem.

Za svou práci byl několikrát vyznamenán.

budín, Jan

* 20. 5. 1950

Profesor na konzervato-
øi Jana Deyla v Praze, 
klarinetista s bohatou 
domácí i zahranièní kon-
certní èinností.

Narodil se v Praze. 
Rodièe se později pøe-
stěhovali do Hodonína, 
kde zaèal chodit do ško-
ly. Těžká zraková vada však byla pøíliš velkou pøe- 
kážkou, a tak byl v r. 1957 pøijat do ZŠ pro nevidomé 
a slabozraké žáky v Brně. Zde se rovněž zaèal uèit 
høe na klavír, v 9. roèníku i na klarinet, a to v LŠU 
Jaroslava Kvapila. Prospíval s takovým úspěchem, že 
u pøijímacích zkoušek na SHŠI pro mládež s vadami 
zraku v Praze (1964) mu examinátoøi klarinet dopo-
ruèili jako hlavní obor. Jako druhý obor si vybral hru 
na kytaru.

Stal se žákem prof. Jiøího Kratochvíla (klarinet), 
Halouzky (kytara) a později Viléma Prokopa Mlejn-
ka. Patøil mezi vynikající studenty, a proto školu brzy 
reprezentoval ve høe na klarinet doma i v zahranièí. 
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Absolvoval v r. 1971. Ve stejném roce vykonal s úspě-
chem pøijímací zkoušku na AMU v Praze. Hru na 
klarinet zde studoval u prof. Vladimíra Øíhy a Milana 
Etlika. Jeho spoleèenská adaptabilita, píle a vytrvalost 
umožnily zakonèit studium s výborným prospěchem 
v r. 1975.

Øeditelství SHŠI pro mládež s vadami zraku v tém-
že roce vypsalo konkurz na místo uèitele, ke kterému 
se pøihlásil a byl pøijat pro vyuèování høe na klarinet, 
Braillově bodové hudební notaci a hudební teorii, kte-
rou později postgraduálně studoval na AMU. Tento 
rok byl pro J. Budína zvláště významný také proto, že 
získal první cenu na Mezinárodní interpretaèní sou-
těži zrakově postižených interpretù konanou v Praze  
a zaèal redigovat hudební pøílohu èasopisu Zora.

Jako prakticky nevidomý dosahuje v hudebně 
pedagogické i koncertní èinnosti výborných výsled-
kù. Pøipravil několik zruèných klarinetistù. Hudební 
pøílohu vede s pøehledem. Svým obsahem je hudební 
pøíloha užiteènou pomùckou pro nevidomé uèitele 
hudby, která se ke škodě věci v r. 1997 z pùvodního 
měsíèníku změnila na dvouměsíèník a posléze na 
ètvrtletník.

Mimoøádně úspěšná je jeho koncertní èinnost. 
Je zakladatelem Stadlerova kvarteta a spolupracuje  
i s jinými komorními soubory špièkové úrovně, napø. 
s kvartetem Kociánovým, Stamicovým, Panochovým. 
Jako sólista vystupuje s rùznými orchestry, napø. FOK 
a Sukovým komorním orchestrem. Vystupuje také só-
lově s korepetitorem prof. AMU Františkem Malým. 
S Panochovým kvartetem natoèil 2 CD. Koncertuje 
rovněž v zahranièí. Zasedá v mezinárodní porotě pøi 
hudebních soutěžích nevidomých a slabozrakých in-
terpretù v Mariánských Lázních a v Praze. Je èlenem 
i poroty soutěží Pražského jara.

budZáková (høibová), eva

* 14. 1. 1952

Èeská básníøka a pro-
zaièka.

Narodila se v Uher-
ském Hradišti. Od dět-
ství je nevidomá. Do 
sedmi let žila s rodièi v 
Pozlovicích. V r. 1959 
byla pøijata do ZŠ pro 
nevidomé žáky v Brně. 
Prospívala velmi dobøe. Odešla studovat do støední 
ekonomické školy pro nevidomé v Praze. V r. 1971 
studium ukonèila.

Ve stejném roce se stala telefonní manipulantkou 
v Lázních Luhaèovicích. V r. 1985 se provdala. Pøe-
stěhovala se za svým manželem, nevidomým uèitelem 
hudby, do Lanškrouna a zùstala v domácnosti.

Byla èinná jako korektorka pro pražskou Slepec-
kou knihovnu. Pro potøeby této knihovny opsala něko-
lik knih do bodového písma. Práci dělala ráda, protože 
literatura jí byla již od dětských let velice blízká.

První pokusy o psaní básní pocházejí z jejích 
patnácti let. Až do svého provdání jsou její básně 
podepsány dívèím jménem. Od té doby se ètenáøi se-
tkávají s tvorbou Evy Budzákové nejen ve slepeckých 
èasopisech. Od r. 1968 publikuje v èasopise Zora èlán-
ky s tematikou ze života nevidomých i o postøezích 
nevidomé hospodyně.

V r. 1971 získala mezi støedoškoláky v soutěži  
M. Kudeøíkové druhou cenu za báseò Sen. V literár-
ních soutěžích v r. 1982 a 1987 získala první ceny 
za sbírky èrt Světlocit a Rozhledy. V r. 1990 vydalo 
nakladatelství M–Art sbírku básní Dobromysl souèas-
ně v běžném i Braillově písmu. Knížka je doplněna 
kresbami barevnými tužkami. V r. 1991 vyšly její 
některé básně ve spoleèné sbírce s jiným autorem. 
Uveøejòování její tvorby se věnuje i jediný moravský 
èasopis pro nevidomé Brněnský obèasník. Literárních 
soutěží, které vypisuje èasopis Zora, se stále zúèastòu-
je a získává ocenění na pøedních místech.

Její tvorba se vyznaèuje otevøeným stylem. Od 
prvních zdaøile rýmovaných lyrických textù s origi-
nálním a poutavým obsahem až po souèasnou tvorbu 
pro vyzrálé ètenáøe. Èerpá z vlastní inspirace a vět-
šinou ze svých pøímých poznání. Cenné jsou pøede-
vším básně, které neopisují zrakové vjemy jiných lidí  
a nedostávají se tak do rozporu s jejími specifickými 
noetickými možnostmi.

Je èlenkou redakèní rady měsíèníku Køes�anská 
orientace, pro kterou poøizuje opisy knih do Brail- 
lova písma.

buchAnAnová, 
Florence Johana

* 1867
† 13. 3. 1931

Anglická psycholožka.

Vystudovala na Lon-
dýnské univerzitě. V roce 
1869 nastoupila do za-
městnání, kde pracovala 
s mikroskopem. Zrak jí 
slábl a nakonec oslepla 
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úplně. Pøesto zùstala pracovat jako psycholožka. Stala 
se první ženou, která byla pøijata do britské spoleè-
nosti British Phedagological Society. V USA jí byla 
udělena cena American Association for promotion 
of scientific research. 

bucheR, Johann Friedrich

* 1902
† 1946

Švýcarský hudební skladatel chrámové hudby.

Narodil se v Lucernu. Oslepl v sedmnácti letech. 
Teprve v tomto věku se zaèal vážněji zabývat hud-
bou, i když na klavír hrál již jako dítě. Absolvoval 
konzervatoø v Curychu. Nevíme, jakým zpùsobem se 
uèil skladbám, kterých během studia bylo jistě hodně. 
Rovněž není známo, jakým zpùsobem zapisoval své 
pozdější skladby.

Stal se varhaníkem u sv. Pavla v Lucernu. Později 
zde byl dokonce pøijat jako profesor konzervatoøe. 
Byl hudebním referentem deníku Das Vaterland, do 
něhož psal své dojmy z hudebního a hlavně z koncert-
ního života města. Vychoval nevidomého klavíristu 
H. Meiera.

Poslední roky svého života byl èasto nemocný  
a neschopný vykonávat svá povolání. Zemøel na tu-
berkulózu.

Na mezinárodním festivalu chrámové hudby ve 
Frankfurtu nad Mohanem byl proveden jeho motet 
Super Babylonis. Z dalších skladeb jsou uváděny: 
Requiem, Tantum ergo, Laudate Dominum, lidová 
vokální mše Jásejte národové a hlavně Missa grego-
riana.

Bucher věnoval také mnoho svých sil svépomocné-
mu hnutí švýcarských nevidomých. V Lucernu øídil 
pěvecký sbor nevidomých a vedl èasopis Schweizeris-
cher Blindenbote.

buoniová, lidie

* 1929

Brazilská klavíristka.

O jejím životě toho mnoho nevíme, jen to, že 
byla nevidomá. Měla stovky recitálù v mnoha ze-
mích. Všude vystupovala s velkými úspěchy. Nevíme 
ani, zda ji někdo vyuèoval náslechem nebo se uèila 
pamětně z not. Dovídáme se o ní z kusých referátù 
v denním tisku.

büRklen, karl

* 1869
† 1956

Rakouský tyfloped.

Vyuèoval v Purkersdorfu. Od r. 1910 se stal øedite-
lem Ústavu pro nevidomé ve Vídni. Své práce se ujal 
s plným nasazením. Zabýval se úèelností speciálních 
pomùcek a shrnutím dosavadních názorù na osobnost 
nevidomého.

Je autorem prvních uceleně psychologicky propra-
covaných vyuèovacích postupù pøi vyuèování nevido-
mých žákù ètení Braillova písma. Organizoval kurzy 
pro děti se zbytky zraku.

Nejvýznamnějším jeho dílem je Blindenpsycholo-
gie (1924). Je založeno na studiu, praxi i pokusech. 
Kniha obsahuje také soubor názorù jiných autorù. 
Cituje Weissenburga, Rodenbacha, Stumpfa i Reusse. 
Kriticky bylo pøijato, že staví vedle sebe protichùdné 
názory a nezaujímá k nim vlastní stanovisko.

V publikaci Huga Chlumetzkého*1) Kritische Be-
trachtungen (Brünn 1908) se dovídáme o Bürkleno-
vě tabulce (šabloně) pro psaní Braillovým písmem.  
Autor publikace jí pøipisuje mnohem lepší vlastnosti 
než tabulce pražské. Její typ je u nás neznámý. Bürk-
lenova Psychologie – by� jí jeho souèasníci vyèítali, že 
jeho práce je vlastně souborem již jinde vyøèených ná-
zorù – je bezesporu pøíspěvkem k tvoøící se nové věd-
ní disciplíně, tj. tyflopedii, jelikož Bürklen nezùstává  
u pouhé empirie, nýbrž dbá na to, aby psychologic-
kými prostøedky zdùvodnil specifickou klasifikaci 
výchovných a vyuèovacích metod.

*1) Hluchoslepý poslanec vídeòského parlamentu. Na všech 
schùzích i poradách s ním byla jeho manželka, která mu 
tlumoèila Lormovou prstovou abecedou

büttneR, August

* 19. 11. 1842
† 14. 9. 1898

Německý tyfloped.

Øeditel Ústavu pro 
nevidomé v Drážďa-
nech. Zajímavé jsou jeho 
èasopisecké pøíspěvky  
i aktivity na kongresech 
uèitelù nevidomých 
žákù. Na prvním mezi-
národním kongresu prohlásil, že hudba je pro slepce 



lexikon

75

Bùžek, František

vlastně záhubou, protože hrávají v pochybných pod-
nicích a jejich v ústavu vypěstovaná morálka klesá. 
Na scestí prý nejvíce slepce svádí aplaus.

Svým pojetím výchovy byl konzervativní, prohla-
šoval, že nevidomý èlověk potøebuje péèi trvale po 
celý život. Byl tedy spíše pro slepcovu disocialitu, 
tj. pro péèi od kolébky do hrobu v azylových zaøí-
zeních. Rozporná je však skuteènost, že na prvním 
Mezinárodním kongresu uèitelù nevidomých v r. 1876 
inicioval založení Spolku pro podporu vzdělávání ne-
vidomých dětí.

BùŽEk, František

* 2. 11. 1922
† 20. 4. 1997

Èeský tyfloped.

Narodil se ve Vim-
perku. Po dokonèení 
základního vzdělání ab-
solvoval uèitelský ústav 
v Pøíbrami. Pokraèoval 
ve studiu na PF UK 
obory tělesná výchova, 
zeměpis. Kvalifikoval se zkouškou odbornosti pro 
uèitele èeského jazyka, zeměpisu, tělesné výchovy, 
německého jazyka, pro vyuèování ve školách pro ne-
vidomé a slabozraké.

Prùběžně pùsobil v letech 1942–1946 v okrese 
Klatovy a Sokolov, 1946–1952 ve Škole pro nevidomé 
Deylova a hradèanského ústavu v Praze, 1952–1962 
v gymnáziu v Praze na Korunní ul., 1962–1983 v ZŠ 
pro slabozraké a gymnáziu pro mládež s vadami zra-
ku v Praze.

Ve spolupráci s lékaøi se věnoval rehabilitaci vá-
leèných slepcù. Vypracoval metodiku pro vyuèování 
tělesné výchově ve školách pro žáky s vadami zraku. 
Tuto tematiku pøednášel také na katedøe speciální 
pedagogiky PF UK v Praze jako externí uèitel. Vy-
pracoval vhodné sportovní èinnosti pro slabozraké  
s ohledem k jejich druhu zrakové vady.

Je autorem tělovýchovných cvièení pro sportovní 
hry nevidomé a slabozraké mládeže. Zavedl cvièení  
s náèiním. Pøi jejich organizaci, náplni i prùběhu 
byl mimoøádně aktivní. Vedl skupiny nevidomých 
sportovcù i do zahranièí. V oblasti tělesné výchovy 
nevidomých a slabozrakých žákù vykonal velký kus 
práce a také v úpravě tělesné výchovy ze specifického 
hlediska. V organizaèním výboru měl velkou autoritu. 
Vtiskl jí ten význam, o který usiloval již J. W. Klein.

Po odchodu do dùchodu spolupracoval na seminá-
øích a kurzech rekondice a reedukace později oslep-
 lých. V mimoškolní èinnosti zastával funkci trenéra 
a ústøedního instruktora.

Publikaèní èinnost: øada metodických èlánkù  
v èasopise Otázky defektologie, dále v èasopisech 
Atletika, kde byl èlenem redakèní rady. Z rozsáhlej-
ších prací to jsou: Abeceda cvièitele – Atletika (jako 
spoluautor) (1975); K èinnosti zájmových kroužkù 
(1984); Atletika (uèební texty) (1990).

V mimoškolní èinnosti si zaslouží zmínku jeho 
spolupráce s èasopisem Zora, kde vedl rubriku Za-
cviète si s námi. Spolupracoval s Èeskoslovenským 
rozhlasem na ranních tělocvièných ètvrthodinkách. 
V období dùchodu vedl zeměpisnou pøílohu èasopisu 
Zora. Měla vynikající úroveò. Později bylo její vydává-
ní z nedostatku finanèních prostøedkù zastaveno.

Za svou èinnost v oboru školství i mimo něj obdr-
žel několik vyznamenání.
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* 30. 3. 1510
† 26. 5. 1566

Vynikající španělský varhaník, cembalista a hudební 
skladatel.

Narodil se v Castrojeriz u Burgosu. Od dětských 
let byl úplně nevidomý. O jeho dětství ani mládí není 
nic známo. Nevíme ani kde nabyl hudební vzdělání. 
Byl to patrně některý kněz burgoské katedrály, který 
ho hudbě vyuèoval. Z dopisù je známo, že si své uèi-
tele pochvaloval. Víme, že pøi studiích na univerzitě 
v Salamance se setkal se Salinasem.

V r. 1526 se stává varhaníkem v kapli královny 
Izabely. Od r. 1538 patøí do kruhu hudebníkù krále 
Karla V. Archivní prameny potvrzují, že byl ve služ-
bách krále i královny souèasně. Po smrti královny 
zaèal sloužit na dvoøe prince Filipa. Karel V. ho  
v r. 1543 jmenoval regenschorim.

V r. 1548 doprovázel prince Filipa do Itálie. Filip 
byl despota, ale Cabezona si natolik vážil, že si nechal 
namalovat jeho portrét. V Janově budil Cabezon velký 
úžas. Podobně tomu bylo i v Německu, Nizozemsku, 
a Anglii, kde se seznamoval s místním hudebním po-
jetím renesance. Všude si získával velkou autoritu.

Cabezon byl vynikajícím improvizátorem. Ani 
tyto delší pobyty v cizině neměly vliv na charakter 
jeho tvorby. Zanechal velké množství skladeb. „Kaž-
dý váš prst je sídlem anděla“, øekl jeden španělský 
hudebník.

Zastával místo varhaníka v pětilodní katedrále  
v Toledu a byl královským dvorním kapelníkem. Jeho 
hudba byla typicky španělská. Byl øazený mezi velké 
Basky. Spolu se Fr. Salinasem a M. Fuenllanou patøí 
k zakladatelùm španělské hudební renesance.

Pro nevidomé skladatele je vždy největším pro-
blémem, kdo jeho hudební myšlenky zapíše do not. 
Cabezon však vždy našel někoho schopného, který 
jeho skladby dovedl písemně zaznamenat. Nejèastěji 
to byl jeho bratr, později syn, který byl hudebním 
vydavatelem.

Pøi jeho tělnatosti a velké postavě byla zvláště 
obdivuhodná pružnost za hracím stolem varhan. Na 
druhé straně nikdy nechodil sám, vodili ho souèasně 
syn Hernando a bratr Juan – každý z jedné strany.

Pochovaný je v Madridu. Náhrobní nápis hlásá:  
„V tomto hrobě odpoèívá š�astný èlověk, onen Anto-
nio, který byl kdysi slavným varhaníkem.“

Cabezonovo hlavní dílo Skladby pro varhany, harfu  
a loutnu vydal jeho syn. Celé Cabezonovo dílo vydal 
později španělský hudební vědec Pedrel.

cAdAvid-AlvAReZ, hector

Jihoamerický rehabilitaèní pracovník.

Narodil se v Kolumbii. O zrak pøišel ve 12 letech. 
Jako dospělý byl vedoucím prodejny tamního spolku 
pro nevidomé. Později se věnoval práci v rehabilitaè-
ním støedisku pro později osleplé. Od r. 1961 byl ve-
doucím jihoamerické Hadleyovy školy. V této funkci 
má znaèný význam.

cAecilie

Narodila se jako èernoška, žila a pracovala v 19. století 
na Jamajce. Od jednoho Anglièana obdržela darem 
uèebnici reliéfního písma a tak se zaèala uèit èíst  
a vzdělávat. Později docílila toho, že v jejím bydlišti 
byla otevøena škola pro vidomé i nevidomé barevné 
děti a Caecilie je uèila èíst a zaèala dále vzdělávat.

cAmPbell, Francis Joseph

* 9. 10. 1832
† 30. 6. 1914

Patøil mezi prùkopníky 
vyššího hudebního vzdě-
lání nevidomých hudeb-
níkù. Byl osobností se 
silnou vitalitou a mimo-
øádným sociálním cítě-
ním. Obě tyto vlastnosti 
ho málem pøipravily  
o život. Byl také známý jako nesmlouvavý bojovník za 
práva èernochù. Stal se øeditelem Královské koleje pro 
nevidomé v Londýně-Norwoodu, kterou sám založil 
s pomocí Th. R. Armitaga.

Narodil se ve Franklinu (Tennessee – USA), jako 
syn farmáøe, skotského pøistěhovalce. V necelých èty-
øech letech si pøi dětských hrách vypíchl oko akáto-
vým trnem. Postupně ztratil zrak i na druhém oku. 
Již v této době se projevuje jako mimoøádně silná 
osobnost napøíklad tím, že okolnost ztráty zraku ho 
vedla k tomu, že u svých rodièù usiloval o to, aby mu 
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umožnili vyšší vzdělání než jiným dětem. Toužil, aby 
mu právě vzdělání nahrazovalo ztrátu zraku. Rodièe 
mu vyhověli. Zajistili uèitele, otec ho na procházkách 
seznamoval s pøírodními jevy.

Ve svých deseti letech byl pøijat do Ústavu pro 
výchovu nevidomých dětí v Nashvillu. Zpoèátku se 
jevil jako hudební antitalent. Nemusel proto dokonce 
ani navštěvovat hodiny hudby. Pro tento nedostatek se 
mu spolužáci vysmívali. Vnitøně to v něm zaburácelo 
a podplatil jednoho kamaráda, který ho tajně vyuèoval 
høe na klavír. Campbell projevoval vùli něco umět. 
Jednoho dne ho uslyšel uèitel hudby Churchman. 
Od té chvíle se mimo všeobecného vzdělání mohl 
věnovat i hudbě. I v tomto směru se ukázalo, jakou 
je svéráznou osobností.

Velice obtížně se podroboval institucím uèitele. 
Dokazuje to napø. následující pøíhoda: jednou uèitel 
hudby, když už mu došla trpělivost, øekl, že Campbell 
nemá dostatek hudebního nadání a ani kázně. Pøesto, 
nebo snad právě proto, si tento tvrdohlavý žák zvolil 
jako povolání hudbu. Chtěl tím dokázat, že vlastní 
energií lze všechno pøekonat. S pevnou vùlí a urput-
ností zasedal za klavír. Tehdy za tøi měsíce zvítězil ve 
školní hudební soutěži.

Z ústavu vystoupil pøedèasně a vrací se domù. 
Tam však pro zhoršené hospodáøské poměry rodiny 
byl okolnostmi nucen se sám živit. Vyuèoval hudbě. 
Pøestaly toulky pøírodou i milovaná jízda na koni.  
V hudbě se neustále zdokonaluje u nejlepšího místního 
uèitele Taylora, který byl žákem Mendelssohna-Barthol-
dyho. Cvièil hru na klavír a vyuèoval hudbě.

Mimoøádným úsilím docílil, že již ve svých osm-
nácti letech byl jmenován uèitelem hudby v Ústavu 
pro nevidomé v Nashvillu. Radoval se z toho, že se 
stal kolegou svého někdejšího uèitele, který ho, podle 
jeho názoru, kdysi urazil.

Během èasu se v ústavu projevil nedostatek žákù. 
Hrozilo dokonce jeho rozpuštění. Campbell se proto 
vydává do okolí hlavního města i jinam vyhledávat ne-
vidomé děti. Pøi těchto cestách se seznamuje s velkou 
bídou chudiny. Zvláště ho tížilo ponižující postavení 
èernochù. Tehdy si usmyslel něco pro ně udělat.

Zaujala ho myšlenka pomoci všem nevidomým 
dětem a bude usilovat o zøízení výchovného ústavu 
nového typu, ve kterém by byly vzdělávány nevido-
mé děti bez ohledu na jejich pùvod i barvu pleti, což 
bylo až dosud nemyslitelné. Úmysl zaèal realizovat 
zpùsobem sobě vlastním, že se zapsal ke studiu na 
univerzitě. Studium zakonèil udělením doktorátu. 
Potom krátce pùsobil v Ústavu pro nevidomé ve Wis-
consinu, aby získal zkušenosti s vedením takového 
podniku.

V této době se oženil. Krach banky ho však pøipra-
vil o všechny úspory. Znovu se proto i s manželkou 
vrací do svého rodiště, kde se stává uèitelem hudby 
na støední dívèí škole. A zaèíná šetøit znova, život je 
nutno žít a nikoliv pøežívat.

Ve své snaze pomáhat èernochùm neustává. Jejich 
děti vyuèuje hudbě zdarma. Postupně se stává vše- 
obecně známý jako bojovník za práva èerných otrokù 
na slušný život. V této době bylo totiž nemyslitelné, 
aby se běloch věnoval vzdělávání èerných dětí a navíc 
usiloval o jejich lidská práva. Několikrát mu to okolí 
dalo ostøe najevo. Po vypuknutí obèanské války byl 
proto zatèen. Měl být dokonce za své snahy popraven 
oběšením. Kdyby se v poslední chvíli, když už kráèel 
na popraviště, nenašly vlivné osoby, které poukázaly 
na to, že umělec je slepý, byl by ortel vykonán. A to 
se stalo v polovině 19. století!

Ani tato nanejvýš vypjatá událost ho neodradila 
od vlastních názorù. Po mnoha dalších dobrodruž-
stvích a dramatických pøíhodách se s ním jeho žena 
rozvedla. Campbell odchází do Bostonu, kde se brzy 
stává vedoucím hudebního oddělení již tehdy proslu-
lého Perkinsova ústavu.

Zdálo by se, že se koneèně usadí. Jeho živému 
temperamentu však nevyhovuje podøizovat se vede-
ní ústavu. Snad tato okolnost, snad touha navštívit 
otcovu domovinu ho vede k dalšímu vážnému roz-
hodnutí. Je to cesta do Evropy. Od øíjna 1859 ho 
již zastihujeme, jak studuje na Lipské konzervatoøi  
u prof. Moschelesa. Po pùl roce se stěhuje do Berlína, 
kde se stává žákem dalšího německého pianisty a hu-
debního pedagoga Th. Kullaka. Pøi všech změnách 
bydliště si prohlíží ústavy pro nevidomé a jejich vy-
bavení. Všude panuje poddanství žákù i uèòù a jejich 
nesvoboda.

V r. 1871, kdy se pøipravoval v Londýně na zpá-
teèní cestu do Ameriky, se seznámil s nevidomým 
Th. R. Armitagem, který ho pøesvědèil, aby zùstal  
v Anglii. Navštívili spolu několik anglických, skot-
ských a irských ústavù pro nevidomé, které měly 
dlouhou tradici, aby se zde pokusili o změny k lepší-
mu prostøedí. Záměr se však pochopitelně nezdaøil. 
Rozhodli se proto provést vlastní pokus s výchovou ne-
vidomých dětí. V r. 1872 otevøeli školu se dvěma žáky. 
S pomocí darù mohli o rok později založit ústav Royal 
College and Academy of Music, jehož øeditelem se 
stal Fr. Campbell. V této funkci setrval až do r. 1912. 
Jeho vliv neustále rostl. Zanedlouho byl považovaný 
za nejlepšího tyflopedagoga celé Anglie.

Ale nebyl by to právě dr. Campbell, který by vy-
konával funkci øeditele s dùstojným klidem. Tento 
zpùsob života na krátkou dobu pøerušuje, a to když 
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ho v r. 1880 pøi besedě ve spoleènosti jeden muž zaèal 
litovat, že pro svou slepotu nemùže poznat krásu hor. 
Campbell lítost nesnášel. Dovedla ho dokonce rozzu-
øit. Když se za hovoru dozvěděl, že se tomuto muži 
nezdaøily výstupy na Mont Blanc, ihned se rozhodl. 
Již pøíští den odjel do Švýcarska. S jediným prùvod-
cem vystoupil na vrchol této hory.

V Evropě se znovu oženil. Jeho ženou se stala 
vedoucí ženského oddělení Londýnského ústavu 
pro nevidomé. Král Edward ho vyznamenal titulem 
barona.

Své pøednášky o výchově nevidomých publikoval. 
Je to napø.: Výchova nevidomých (1891); Hudební 
výchova nevidomých (1893); Výchova ke skuteènému 
životu (1893) aj.

cAPPS, c. donald

* 1928

Severoamerický organizátor péèe o nevidomé.

Od narození byl těžce slabozraký. Navštěvoval 
školu pro nevidomé žáky v Jižní Karolině. Jeho pù-
vodní povolání není zjištěno. V r. 1956 byl zvolen vi-
ceprezidentem oblastní organizace Národní federace 
nevidomých Jižní Karoliny. Potom během své èinnos-
ti ve funkci prezidenta této skupiny konzultoval 18 
zákonù ve prospěch nevidomých osob. Mimo to byl 
vydavatelem èasopisu Palmeto Carolina. Roku 1960 
se mu podaøilo vybudovat velké centrum pro výchovu 
a zotavení dospělých slepcù. V r. 1977 byl za svou èin-
nost vysoce oceněn nejvyššími orgány NFB. 

cARAPkin, Sergej Jurjeviè

* 1962

Ruský výtvarník.

Narodil se na Urale. 
Ve věku dvou měsícù 
prodělal těžké infekèní 
onemocnění, které zhor-
šilo jeho zrak a vyvolalo 
atrofii oèního nervu  
u obou oèí. V MŠ již no-
sil brýle. V ZŠ neviděl 
ani z první lavice. Pøes- 
to vystudoval støední 
zdravotnickou školu. 

V r. 1986 nastupuje 
na Moskevskou státní pedagogickou univerzitu, kterou 
v r. 1991 úspěšně zakonèil v oboru uèitel dějepisu. V té 
době se již jeho zrak natolik zhoršil, že ho nemožnost 

samostatně èíst potøebnou literaturu donutila nauèit 
se Braillovo písmo. Zbytek zraku mu však zùstává. 

Pokusy najít si zaměstnání, napø. pùsobení ve 
škole aj., neskonèily úspěšně. V r. 1992 odjíždí z ne- 
jasných osobních dùvodù na měsíc do mužského 
kláštera Optina Pustyò, ve kterém nakonec prožil 
více než pět let.

„Rozhodl jsem se odjet v době velkého pùstu jako 
poutník do kláštera, o kterém jsem toho už mnoho 
věděl, protože na univerzitě jsem se zabýval klasický-
mi slavjanofily,“ vysvětluje Carapkin. „Potom jsem 
znovu odejel do Moskvy. Ale tam na mne nikdo ne-
èekal. Město vypadalo jako jedna obrovská skládka. 
Pobláznění lidé cosi prodávali, kamsi jezdili, cosi 
pøiváželi. A tam, odkud jsem se vrátil, byl život zcela 
jiný. A tak jsem se vrátil do Kozelska.“ Na radu staré-
ho mnicha Ilii si Carapkin kupuje malinký domeèek 
hned naproti klášteru, kam zaèalo pøijíždět mnoho 
lidí, hlavně umělci, kteøí se pøi hledání smyslu života 
obrátili k pravoslavným koøenùm.

„Několik let,“ vypráví Carapkin dál, „jsem žil spo-
leèně se dvěma dívkami. Byli jsme jako bratr a sestry.  
Dívky – profesionální umělkyně, dekoratérky, se roz-
hodly nechat za sebou bohémský moskevský život. 
Zaèaly malovat ikony, já jsem vykonával mužské prá-
ce. Øezal a štípal døíví, nosil vodu ze studny, topil 
v kamnech. Na jaøe jsem ryl zahradu. Sázeli jsme 
brambory a seli rùznou zeleninu. Měli jsme dokonce 
jakési malinké hospodáøství, slepici, koèku a psa. Bě-
hem dlouhých chladných zim byl náš domek někdy 
zasypaný sněhem až po okna. Otevøeným větracím 
okénkem jsme nabírali sníh, rozehøívali jej a používali 
v domácnosti. Jednou měsíèně jsem jezdil do Moskvy 
pro nějaké peníze. A kruh se uzavíral. Ze dne na den, 
z měsíce na měsíc, z roku na rok.

Tak to je mùj život? Skonèil jsem vysokou školu, 
sedím tady v malé zastrèené vesnièce, ryji zahrádku, 
štípu døíví a krmím slepice. Proto žiji? Copak v tom 
spoèívá smysl mého života? Pocit vlastní neschop-
nosti mi neustále tanul na mysli a nedával mi pokoj. 
Co vlastně chci, v èem vidím seberealizaci, to jsem 
nevěděl.

Stalo se to ètvrtý rok v zimě, kdy jsou dny krátké 
a nudné. Staèíš tak akorát nanosit døíví a vodu. Od 
rána jsme celý den topili v peci. Dívky pøipravovaly 
jakési jídlo. Zpravidla to byl hrnec kaše na celý den. 
V domku bylo ticho jako v hrobě. Dívky celé hodiny 
pracovaly. Koèka spala na peci, pod podlahou pískaly 
myši, v chodbièce se uložil psík. Cítil jsem, že zaèí-
nám bláznit. Ale už mne to nelekalo. Dokonce bylo 
zajímavé pohlížet sám na sebe jakoby cizíma oèima. 
Bloumal jsem po domku, nahlédl za pøepážku, kde 
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pracovala Ká�a. Vèera tam ještě ležely pouhé natøené 
desky a dnes se již měnily v ikony. Šel jsem do chlívku 
a tam jsem se pøehraboval v hromadách nejrùznějších 
náèrtkù a obrázkù. To bylo tvùrèí věno dívek, které 
si s sebou odvezly z Moskvy. A celý ten poklad se 
teď válel tady.

Seděl jsem v chladném chlévě, v Bohem zapo-
menuté chalupě, polovièní blázen s úsměvem idiota  
a toužebně jsem poloslepýma oèima hleděl do těchto 
okének – a skuteèně jsem viděl jiný život. Dokonce 
jsem si v kurníku vyhlédl hák a našel vhodný provaz. 
Vždy� jsem skuteèně nemohl myslet na žádnou jinou 
cestu ven.

Najednou jsem se probral. Seděl jsem na bobku, 
opøený o vychládající pec. Vytáhl jsem z vědra zby-
tek uhlíku. Uhel v mé ruce zaèal chvatně malovat 
pøízraèný obraz. Nad ránem byla celá naše na bílo 
natøená pícka mnou úspěšně pomalovaná. Byl to mùj 
první tvùrèí pokus. Uhel jsem pro své první práce 
bral pøímo z pece. Doposud na výstavách, jichž se 
úèastním, vystavuji své první obrázky, namalované 
na nažloutlém papíru pro Braillovo písmo uhlem, 
vytaženým pøímo z pece.“

Tak se zaèala tvùrèí cesta Sergeje Carapkina. Sku-
teèně cesta tvùrèí. Cesta, která má svùj zaèátek v té 
daleké zapadlé vesnièce na kraji Kalužské oblasti. 
Byla tak náhle nalezena možnost tento svět umocnit 
vlastní fantazií.

V souèasné době již Sergej Carapkin vytvoøil více 
než tisíc děl. Je to grafika, malba, velké døevoøezby. 
Měl øadu vlastních výstav. Jeho obrazy visí jak v sou-
kromých sbírkách, tak i v rùzných muzeích. S. Ca-
rapkin øíká, že potěšení a radost, kterou autor musí 
poci�ovat, je podstata tvorby.

cARdAno, geronimo
(CARDANUS, Hieronymus)

* 24. 9. 1501
† 20. 9. 1576

Italský matematik, lékaø, astrolog a filozof.

Jeden z hlavních pøedstavitelù pøírodní filozofie 
renesance. V jeho názoru pøevládá pantheizmus  
a hýlozoizmus. Základem světa je věèná hmota (voda, 
země, vzduch). V matematice viz Cardanùv kloub  
a Cardanùv závěs.

Ve svém spise De subtilitate, vydaném v r. 1554, 
píše rovněž o možnostech výchovy a vzdělávání slep-
cù. Zdùrazòuje výchovu hmatu jako prostøedku, který 
umožòuje nevidomým lidem èíst. Tento pøístup je 
zcela nový. Lze ho považovat za první zmínku  

o významu psychiky vnímání hmatem. Má také socio- 
 logický podtext, který vyjadøuje dùvěru v osobnost 
slepého èlověka.

cARneSec, Alain 

* 1947

Klavírní virtuos.

Od dětství je nevidomý. Stal se laureátem mezi-
národní soutěže P. I. Èajkovského v Moskvě. Jistě je 
pro něho velkým úspěchem i to, že Emil Gilels ho 
ohodnotil pochvalnými, nikoliv pouze zdvoøilostními 
slovy.

cARolAn, turlough
(viz O´CAROLAN, Turlough)

cARtiA, luigi

* 1966

Italský klavírista.

Narodil se v Palermu na Sicílii jako nevidomý. 
Hudbu studoval soukromě a získal absolutorium kon-
zervatoøe. Ve studiu klavírní hry pokraèuje dosud. 
Brzy byl zván k poøádání koncertù po celé Itálii i do 
ciziny. Jeho hra se vyznaèuje èistotou a hlubokým 
procítěním. I když nejraději hraje Chopina, studuje 
skladby většiny romantikù. Èeskou hudbu dobøe zná, 
ale k literatuøe nemá pøístup, jelikož hudebniny v Itá-
lii nejsou k dispozici v bodovém písmu, ani skladby 
Dvoøákovy ani Smetanovy.

Významné ocenění získal v Chopinovské soutěži 
ve Varšavě. Koncertoval i v Kanadě a Japonsku. Má 
øadu nahrávek v rozhlase. V Mariánských Lázních 
na Chopinovském festivalu (1977) uchvátil svou bri-
lantní technikou.

Cartia øíká, že hudba je mu vším, mnoho dalších 
zájmù nemá. Studuje hudební historii. Stěžuje si, že 
v Itálii je všeobecný nedostatek hudebnin v Braillově 
písmu.

cARton, abbé

Zakladatel ústavu pro hluchoslepé děti v Belgii.

V r. 1835 vytvoøil pro nevidomé ètenáøe reliéfní 
písmo, které se však neosvědèilo. V r. 1837 založil 
v Belgii èasopis pro slepce a neslyšící slepce, který 
se pokusil tisknout svým reliéfním písmem. Èasopis 
brzy zanikl. V r. 1838 uèinil první pokus o výchovu 
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Cassius Longinus

hluchoslepých založením støediska v Bruselu. První 
jeho svěøenkyní byla hluchoslepá Anna Temmerman-
sová (18. – 26. 9. 1859).

cASSiuS longinus

† 242 pø. n. l.

Øímský právník.

Místodržitel v Sýrii, který ani po ztrátě zraku své 
místo nemusel opustit.

cASSo, b.

Italský mechanik.

Byl pracovníkem Ústavu pro nevidomé v Bologni. 
V padesátých letech 19. století vynalezl klávesový me-
chanizmus pro psaní reliéfním písmem.

cAuFieldová

Americká misionáøka.

V r. 1939 založila v Thajsku školu pro nevidomé 
děti. Používala anglickou Braillovu abecedu.

cAvAllAcci, Raphaelo

* 1858 
† 1893

Italský klavírní virtuos.

Narodil se ve Florencii. Jako nevidomý byl ve 
svých 11 letech pøijat do Milánského vzdělávacího 
ústavu pro nevidomé děti. Mimo všeobecné vzdělání 
se zde věnoval høe na hudební nástroje, pøedevším 
høe na klavír.

Později byl znám jako vynikající klavírní virtuos. 
Ve florentských patricijských rodinách vyuèoval høe 
na klavír. Pùsobil též jako varhaník. Ovládal několik 
cizích jazykù. Psal rùzná pojednání, k èemuž používal 
svùj tachygrafický (zkratkopisný, těsnopisný) systém. 
Jeden èas byl místopøedsedou italského slepeckého 
muzea.

ceReR, J.

Uèitel hudby v Beitlově ústavu pro nevidomé děti 
v Brně. Jeho nejslavnějším žákem byl Pavel Chybi-
orz. 

ceRhA, Josef

* 11. 1. 1956

Èeský psycholog a ty-
floped.

Narodil se ve Staré 
Lysé u Lysé nad Labem. 
Ve svém rodišti navštěvo-
val prvních pět tøíd ZŠ. 
Těžká slabozrakost se  
u něho výrazně projevila 
v devíti letech. Zrak se 
mu v té době velmi rychle zhoršil. Měš�anskou školu 
navštěvoval v Lysé nad Labem. Pøechod z venkova do 
města sám oznaèuje za první životní skok. Najednou 
je více žákù ve tøídě, støídají se uèitelé jednotlivých 
vyuèovacích pøedmětù, ne všichni mají ohled na jeho 
zrakovou vadu. Díky dobrému rodinnému zázemí  
a pochopení některých uèitelù i spolužákù úspěšně 
dokonèil docházku. Poslední dva roky byl zaøazen do 
tøídy experimentální výuky, kde se soustøedili žáci, 
kteøí se pøipravovali ke studiu na støední škole.

Na gymnáziu pro nevidomé a slabozraké studenty 
v Praze zaèal J. Cerha studovat v r. 1971. Teprve zde 
se dozvěděl, že existují zvukové nahrávky knih studij-
ní literatury, které byly poøizovány v rámci èinnosti 
tzv. Vysokoškolské komise SI. Teprve zde zjistil, že 
existuje Braillovo písmo, kterému se brzy nauèil. 

Už na støední škole se zaèal zajímat o psychologii. 
Úèastnil se kurzù pro støedoškoláky.

Po maturitě, kterou vykonal v r. 1975, se zapsal ke 
studiu na FF UK v Praze. Věnoval se oboru klinická 
psychologie. Až zde získal informaci, že je možné 
nechat si podle vlastního výběru naèítat studijní 
literaturu. Studium absolvoval v r. 1979 promocí  
z psychologie. V roce 1980 vykonal patøièné rigorózní 
zkoušky a byl promován na doktora filozofie.

O problematiku nevidomých a slabozrakých lidí se 
zaèal zajímat (jen velmi okrajově) již v tomto období. 
Pro svou písemnou diplomovou práci si proto vybral 
téma Volba povolání u zrakově postižené mládeže.

Po dokonèení studií obdržel nabídku úèastnit se 
kurzù instruktorù prostorové orientace a samostat-
ného pohybu, jejichž iniciátorem byl Ján Jesenský. 
První kurz se uskuteènil v r. 1979. Zmíněné akce ho 
inspirovaly natolik, že se zaèal o tyflopedickou proble-
matiku zajímat hlouběji a v celém rozsahu.

Později jako odborný pracovník SI se věnoval 
práci se zrakově těžce postiženými dětmi a mládeží. 
Spoleèně s několika dalšími odborníky organizoval 
rehabilitaèní pobyty pro rodièe nevidomých a těžce 
slabozrakých dětí, pro které v souèinnosti se èleny 
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Císaø, Vlastimil

Komise rodièù a pøátel nevidomých a slabozrakých 
dětí spoluutváøel první ucelenou koncepci. Opøel se  
o zkušenosti již tehdy existující brněnské poradny 
pro rodièe nevidomých dětí, kterou založil a vedl 
J. S. a o zkušenosti dobrovolných instruktorù rané 
péèe v Praze. V této době také spolupracoval s Oldøi-
chem Èálkem, nevidomým psychologem, na jedné 
z jeho publikací. V r. 1986 vydal Rady prùvodcùm 
nevidomých.

J. Cerha je zakladatelem a od r. 1991 vedoucím 
projektu ÈUNS Tyfloservis. Tuto novátorskou èin-
nost pojal komplexně. Vytvoøil koncepci, organizaci  
i metodiku vedení nového druhu péèe o později oslep- 
 lé a zajistil k tomu i jiné prostøedky. 

Projekt, nazvaný Tyfloservis, byl poté realizován 
SONS a od roku 2001 ho pøevzala nově zøízená obec-
ně prospěšná spoleènost Tyfloservis, jejímž je øedite-
lem. Projekt je celostátní a pokrývá celé území ÈR.

Rehabilitací nevidomých a slabozrakých osob se 
tu ve dvanácti støediscích zabývá celkem 40 odborně 
kvalifikovaných instruktorù.

J. Cerha se zasloužil o propracovaný systém rehabi-
litace později osleplých osob, za což obdržel Výroèní 
cenu ministerstva zdravotnictví.

cintulA, vladimír

* 22. 2. 1956

Slovenský tyfloped.

Narodil se v Bratislavě v rodině technického 
úøedníka. Zrak ztratil po úrazu ve svých 13 letech. 
V povinné školní docházce pokraèoval jeden rok  
v ZŠ pro slabozraké v Bratislavě. Školní docházku 
však dokonèil v ZŠ pro nevidomé v Levoèi. Od  
r. 1971 pokraèoval ve studiu na Gymnáziu pro mlá-
dež s vadami zraku v Praze. Po maturitě pokraèoval 
ve vysokoškolském studiu na FF UKo v Bratislavě  
a to filozofie a historie. Promoval v r. 1980. Rigo-
rózní zkoušce se podrobil v r. 1982 a získal titul 
doktor filozofie. V r. 1988 dokonèil studium speci-
ální pedagogiky.

V r. 1981 nastoupil jako uèitel do ZŠ pro slabo-
zraké žáky v Bratislavě. Vyuèuje Braillovu bodovému 
písmu žáky s progresivními zrakovými chorobami. 
Protože se ve škole od r. 1992 vzdělávají i nevidomí 
žáci, zaměøuje se na práci s poèítaèi. Od r. 1996 je 
externím asistentem katedry ZP PF UKo v Bratislavě. 
Stal se zde vedoucím speciálních semináøù Braillova 
bodového písma. Od r. 1993 mimo to externě vyuèuje 
výpoèetní technice nevidomé a slabozraké posluchaèe 
Bratislavské konzervatoøe.

Je èinný v ÚNSS jako lektor výpoèetní techniky.
Od r. 1982 pravidelně publikuje v odborných èaso-

pisech Tyflologické listy, Špeciálna pedagogika, Ty-
flologické èítanie, Maják aj. Zaměøuje se pøedevším 
na pedagogiku a didaktiku později osleplých a jejich 
sociální situaci. Z větších prací je to Vývin a súèasný 
stav vyuèovania Braillovho písma (1988).

Zajímá se o numismatiku, její studium a odborně 
sběratelskou èinnost. Je èlenem numismatické spo-
leènosti. 

ciRkoviè, kyril borisoviè

* 1917

Ruský houslista.

O zrak pøišel v dětství. Po absolutoriu konzerva-
toøe se stal sólistou tehdy Stalingradské filharmonie. 
Vydal několik gramofonových desek. Od r. 1937 je 
sólistou Moskevské filharmonie. Pro koncerty jsou 
mu ze Státní sbírky hudebních nástrojù zapùjèovány 
housle Antonia Stradivariho. Je to pocta, které se 
dostává jen nejlepším ruským houslistùm. Mimo 
drobných skladeb měl v repertoáru Lecraira a Sonátu  
A dur od Cesara Francka. 

Ve své koncertní dráze neustal. Je známý od Po-
baltí až ke Kazachstánu. 

cíSAø, vlastimil

* 27. 5. 1934
† 28. 1. 2002

Pøedstavitel èeských slepeckých organizací.

Øíká se, že každý je nahraditelný; nahraditelní jsou 
však pouze ti, kteøí žijí ve své prázdnotě, bez chuti 
dávat jiným. Nenahraditelnými jsou ti, kteøí tvoøí  
a vedou, kteøí budují… S takovými lidmi se zpravidla 
nerozcházíme, dokud žijí; louèíme se s nimi, když se 
neúprosně naplní běh jejich pozemské pouti.

Takovým èlověkem byl i Vl. Císaø. Vzděláním hut-
ní inženýr, povoláním vědeckovýzkumný pracovník, 
srdcem bojovník za práva těch, jejichž osud v druhé 
polovině svého života sdílel. Kolik později osleplých 
lidí rezignuje, zùstane v ústraní a uzavøe se do hoø-
kosti. Ne tak V. Císaø. Když zjistil, že má vážnou 
zrakovou vadu, kterou nelze odstranit, zaèal aktivovat 
své schopnosti. Lidé v ZO SI v Praze v něm brzy 
rozpoznali dùvěryhodného, pracovitého a poctivého 
èlověka, který je bude umět vést v nelehkých dobách 
reálného socializmu. Ve svých funkcích se plně osvěd- 
èil, i po rozpadu SI.



Tyflopedický

82

Claudius Appius

Narodil se v Praze, kde získal i základní vzdělání. 
Støedoškolská studia absolvoval na gymnáziu v Praze 
(1944–1952). Následovalo studium na Vysoké škole 
báòské, které ukonèil v r. 1957. V Hutnickém ústavu 
ÈSAV pracoval ve skupině zabývající se modelovým 
zkoumáním chvaletické manganové rudy. Od r. 1971 
se zabýval problematikou automatizovaného zpraco-
vávání informací. Na toto téma napsal několik statí.

 Od mládí trpěl progresivní retinopatií. Pro drama-
tické zhoršení zraku odchází v r. 1980 do invalidního 
dùchodu. 

Jeho talent vùdèího ducha i konatele se mohl plně 
rozvinout teprve poèátkem 90. let 20. století, kdy vy-
vedl z vážné krize tehdy mladou a bezradnou SNS 
ÈR. Vzniklé dvě èeské organizace NS (ÈUNS a SNS) 
zaèaly soupeøit, později usilovat o vytvoøení nového 
pojetí èeské slepecké organizace. Staèilo málo, aby se 
projevil jako zanícený bojovník za názory těch, kteøí 
si ho zvolili. Jako koncepèně myslící èlověk, věděl, 
že úloha èelného funkcionáøe obèanského sdružení 
nespoèívá pouze v tom, aby plnil pøání volièstva, 
nýbrž i v tom, aby své èlenstvo vedl. Tak se V. Císaø 
stal jedním z iniciátorù sjednocení hnutí èeských NS  
a dokázal èleny své organizace o správnosti sjednoce-
ní rázně pøesvědèit. Jednal jako èlověk, který nezod-
povídá jen sám za sebe.

Byl tøikrát po sobě zvolen do funkce viceprezi-
denta SONS. Pøi rozhodování o tom, kam se mají 
nevidomí na spletité cestě moderní civilizace ubírat 
a jak usilovat o svoje místo na slunci, znal jedinou 
cestu, tj. prosadit ve spoleènosti, že nevidomý èlověk 
je plnohodnotnou osobností, a že se hodlá stát i plno-
právným obèanem.

 R.V.

clAudiuS Appius
(viz APPIUS Claudius)

cohn, ludwig

* 2. 2. 1877
† 1962

Byl jedním z prùkopníkù německého svépomocného 
hnutí nevidomých a to hlavně svou publicistickou  
a pøednáškovou èinností.

Ve svých sedmi letech po oboustranném odchlípe-
ní sítnice oslepl. Byl pøijat do Ústavu pro nevidomé 
děti v Lipsku, kde se mimo školní docházky uèil plést 
koše, zatahovat kartáèe, plést rohože a dokonce plést 
i punèochy. V tomto oboru však svou budoucnost již 
tehdy neviděl. Ve dvanácti letech odešel studovat na 

gymnázium, které s úspěchem absolvoval. V tomtéž 
roce se nechal zapsat ke studiu na univerzitě, kde 
úspěšně absolvoval obor èistá filozofie a později  
i práva. Navíc získal dva doktoráty. Je tøeba celou tuto 
cestu za vzděláním hodnotit jako výraz velmi silné 
osobnosti, protože vlastně nevěděl, k èemu mu bude 
tak pracně získané vzdělání. V kompenzaci zraku 
vzděláním nevěøil. 

Rozhodl se, že již za nevidomé nebudou mluvit 
ani jejich uèitelé ani èlenové charitativních spolkù. 
Zaèal tedy psát spousty èlánkù, ve kterých informoval 
ètenáøe o potøebách nevidomých. V tomto smyslu je 
významná jeho publikace Der Weg ins Leben, která 
byla vydána za jeho emigrace v Ostravě.

Později se stal vedoucím Péèe o nevidomé v teh-
dejším Prusku. Vykonal mnoho prospěšné práce. Ale  
v r. 1933 byl jako pøíslušník židovské národnosti pøi-
nucen Německo díky nástupu nacismu opustit.

Jeho prvním útoèištěm byla Praha. V r. 1937 se 
stal lektorem otázek péèe o nevidomé na Pražské 
německé univerzitě. Rovněž èeská Péèe o slepé  
s ním navázala spolupráci. V r. 1938 musel však  
i z Prahy uprchnout, jelikož bylo jasné, že bude  
i zde německými nacisty pronásledován. Odcestoval 
do holandského Rotterdamu, kde vykonával funkci 
øeditele ústavu pro nevidomé děti a mládež. Odtud 
byl o rok později nacisty odvleèen do koncentraèního 
tábora v Terezíně.

L. Cohn Terezín pøežil. Tøikrát byl v seznamu 
transportù do vyhlazovacího tábora. Pádem ze schodù 
si zlomil ruku a táborový lékaø ho uznal za neschop-
ného transportu.

Po válce se vrátil do Rotterdamu. Zabýval se tu 
otázkami péèe o nevidomé v Izraeli. Pøes svùj vysoký 
věk tuto zemi tøikrát navštívil. Jako osmdesátník vy-
dal knihu Cesta ke štěstí. Píše v ní, že slepota není 
neštěstím, ale velkou nevýhodou. Nevzpomíná utrpe-
ní prožitá v Terezíně. Na německou pùdu však již po 
válce nikdy nevstoupil. Zemøel v Rotterdamu.

colombo, Alberto

* 1934

Italský klavírní virtuos.

Narodil se v Miláně 
jako nevidomý. Již od 
dětství měl rád hudbu  
a zvláště se zajímal o hru 
na klavír. Svùj talent roz-
víjel pod vedením skvě-
lých osobností, mezi 
nimiž vynikal pianista 
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Cveèek, Drahomír

a hudební pedagog Alberto Mozzati, který rozvinul 
hudební sklony mladého umělce.

A. Colombo ještě pøed dosažením svých 17 let 
získal diplom na Milánské konzervatoøi. O rok poz-
ději vyhrál mezinárodní soutěž v Mnichově. V násle-
dujícím roce zvítězil v soutěži v Paøíži a ve Verceli, 
Barceloně, Segedinu a v Ženevě, kde mu byla sou-
èasně propùjèena cena Schelinga a Beethovena za 
nejlepší interpretaci Beethovenova díla. Koncertuje ve 
všech metropolích světa, nahrává gramofonové desky  
a natáèí v rozhlase.

conStAntinidiS, nicolas

Øecký klavírista.

Pùsobí jako profesor v hudební škole v Cleve-
landu v USA. Poøádá rozsáhlá koncertní turné také  
v Evropě. Je nevidomý. Podrobnější informace se 
nepodaøilo získat.

cook, Arnold charles

* 4. 5. 1922
† 20. 6. 1981

Australský vysokoškolský uèitel.

Byl rodilý Australan. Oslepl ve svých 18 letech. 
Studoval hospodáøské vědy na Západoaustralské uni-
verzitě, později v Londýně ekonomii. Po navrácení 
do Austrálie pracoval jako docent v oboru ekonomiky 
a hospodáøství. Byl prvním australským nevidomým 
èlověkem, který si poøídil vodicího psa a stal se ini-
ciátorem založení Asociace držitelù vodicích psù  
v Austrálii, jehož byl zvolen pøedsedou. Získal sti-
pendium pro studium v USA, kde také promoval.  
V období 1965–1970 pùsobil jako hostující profesor 
na amerických a japonských vysokých školách. Od 
této doby vyuèoval na Západoaustralské univerzitě.

cRedé, karl Sigmund Franz

* 23. 12. 1819
† 1892

Německý lékaø.

Narodil se v Berlíně. Po absolvování gymnázia se 
věnoval studiu medicíny. V r. 1850 se na univerzitě 
v Berlíně habilitoval jako docent-porodník. V r. 1852 
se stal øeditelem školy pro porodní asistentky, 1856 
nastoupil na Lipskou univerzitu jako ordinarius. Slav-
ným se stal pro svou metodu vkapávání protargolu 
do oèí novorozencù, které zabraòuje vzniku nebez-

peèných zánětù rohovky. Je to tzv. kredeizace novo-
rozencù. Na základě svých výzkumù vydal spis Die 
verhütung der Augenentzündung der Neugeboreren, 
der häufigsten wichtigsten und wichtigsten Ursache 
der Erblindung (Zamezení oèního zánětu u novoro-
zencù, nejèastější a nejdùležitější pøíèiny oslepnutí), 
který vyšel v Berlíně r. 1884.

cunicA, Josip

Chorvatský uèitel.

Vyuèoval ve škole nedaleko Záhøebu. Protože po-
znal jednoho nevidomého chlapce, který měl zájem 
o návštěvu školy, pøijal ho v r. 1863 mezi své vidomé 
žáky. Byl prvním pedagogem, který se v Chorvatsku 
zaèal věnovat vzdělávání nevidomých dětí.

cveèek, drahomír

* 11. 11. 1902
† 8. 7. 1985

Uèitel v OŠ pro krátko-
zraké v Brně.

První tøídy pro krát-
kozraké v Èeskoslo-
vensku vznikly v Brně  
r. 1927. Byly souèástí 
OŠ Na Rejdišti. Škola 
neměla internát, navště-
vovali ji pouze žáci z Brna. Výraznou osobností zde 
byl uèitel Drahomír Cveèek. Za druhé světové války 
byla budova školy znièena bombardováním. Pøemís-
tila se do OŠ na Vranovskou ulici. Po válce zanikla  
a D. Cveèek odešel vyuèovat do běžné školy v Brně. 
Archiv města Brna uchovává o této škole a její èinnos-
ti pøímé dùkazy. V soukromém archivu se nacházejí 
některé dokumenty věnované D. Cveèkem.

Je trochu køivdou, že se nepodaøilo kontaktovat 
tohoto uèitele døíve, než se pøiblížil konec jeho ži-
votní pouti. Pøece však se zdaøilo návštěvou u něho  
v květnu 1985 získat alespoò následující fakta. Ne-
došlo tedy ke splnění záměru získat více informací  
o jeho osobnosti i zapomenuté škole.

Vyuèovat zaèal v Němèicích (1924). Od r. 1925  
v Køepicích, 1926 v Židlochovicích a 1929 v Bluèině.

Koncem roku 1928 vykonal zkoušky pro vyuèová-
ní nevidomých žákù. Na vlastní žádost byl v r. 1929 
pøijat jako uèitel OŠ pro krátkozraké v Brně. Po 
válce, když nebyla škola obnovena, pøešel do MěŠ 
na Merhautově ul., později na Veveøí ul., do Brna-
-Maloměøic aj.
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I když v OŠ pro krátkozraké pùsobil jen několik 
let, vytvoøil zde základní uèební plány i uèební osnovy, 
které dosud scházely. Vytvoøil také několik speciál-
ních uèebních pomùcek, pøedevším zvětšené země-
pisné mapy. Žákùm se mohl věnovat individuálně, 
protože v jedné tøídě bylo v pěti odděleních pouze 
deset žákù. Jak uvádí ve svých výroèních zprávách, 
věnuje zvláštní pozornost procvièování hmatu. Za 
tím úèelem si zapùjèuje reliéfní mapy z Brněnského 
ústavu pro nevidomé. Pro matematiku si sám vyrábí 
pøedlohové listy s velkými èíslicemi. Pro tzv. nepøímé 
zaměstnání uvádí používání poèetních pásù, což je 
dosud nezjištěná pomùcka. Žáci psali tupými pery 
do speciálně vyrobených sešitù. Pro ètení vyhledával 
knihy s větším tiskem. V První výroèní zprávě uvádí, 
že by bylo tøeba založit odbornou knihovnu, aby uèitel 
mohl neustále studovat.

cZAcká, Róza
(zvaná Matka Elisabeta)

* 1876
† 1961

Organizátorka péèe o nevidomé v Polsku.

Narodila se v Bílé Cerkvi na Ukrajině v dobøe 
situované rodině státního úøedníka. Ve škole patøila 
mezi nejlepší žáky. Nejvíce ji zajímala matematika 
a pøírodovědné pøedměty. Později jí rodièe zajistili 
soukromé uèitele.

Na vlastní pøání jí otec koupil koně, protože 
tento sport milovala. Konala dlouhé a daleké výjižď-
ky. Jednoho dne však ve svých 22 letech neš�astně 
spadla a po pádu ztratila zrak, který se již nepodaøilo 
navrátit.

Po smrti otce se zaměøila na péèi o nevidomé děti. 
Za tím úèelem procestovala několik zemí. Seznámila 
se i se Sizerannem. V r. 1910 zakládá Spolek pro péèi  
o nevidomé. Věnuje se organizování návštěv v rodi-
nách, ve kterých žije nějaký její nevidomý èlen, uèí je 
èíst a peèovat o sebe. V Žitomiru zakládá Støedisko 
pro péèi o osleplé vojáky. V r. 1921 poskytla znaènou 
èástku na budování Vzdělávacího støediska pro nevi-
domé studenty v Laskách.

Zaèátkem padesátých let se její zdraví zaèalo 
horšit a již se nezlepšilo. Své chorobě nakonec pod- 
lehla.

Pro polské nevidomé znamenala úlevu a podporu 
jejich snažení o samostatný život.
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èAJkA, kornel

* 15. 12. 1935

Slovenský vysokoškolský 
uèitel.

Narodil se v Bobrov-
ci. Maturoval v Liptov-
ském Mikuláši. Po ab-
solvování Vysoké školy 
pedagogické v Bratislavě 
obor pedagogika a psy-
chologie (1958) pùsobil 
v Záchytném dětském 
domově v Trnavě jako 
psycholog. 

V letech 1961–1963 si rozšíøil vzdělání na Vyso-
ké škole pedagogické v Bratislavě, na fakultě spo-
leèenských věd, obor defektologie (oftalmopedie).  
V r. 1963 nabyl vysokoškolskou kvalifikaci uèitele škol 
pro mládež vyžadující zvláštní péèe. V rámci speciální 
pedagogiky se věnoval tyflopedii. 

Od r. 1960 pùsobil jako asistent na Katedøe peda-
gogiky PF v Trnavě. Podílel se na vypracování kon-
cepce denního vysokoškolského studia speciální a lé-
èebné pedagogiky a po vzniku Inštitútu pre špeciálnu  
a lieèebnú výchovu pøi FF UKo v Bratislavě (1967) 
se stal garantem studijního oboru tyflopedie. 

V r. 1979 získal vědecko-pedagogickou hodnost 
CSc. V r. 1980 mu byl pøiznán akademický titul PhDr. 
a v r. 1987 se habilitoval na docenta. 

V r. 1992 se Èajka stal vedoucím nově vzniklé 
katedry pedagogiky ZP na PF UKo. 

Po dobu dlouholeté praxe vysokoškolského peda-
goga svoji edukaèní èinnost zaměøoval na pedagogiku 
ZP, s užším zaměøením na oblast tyflodidaktiky. Vě-
noval se historii péèe o ZP se zvláštním zaměøením 
na historii písma pro nevidomé ètenáøe. 

Èajkovy uèitelské, øídící a publikaèní aktivity jsou 
bohaté. Byl rovněž èlenem kolegia děkana.

Pøi výuce, vědecko-výzkumné a publikaèní èinnos-
ti pracoval v rùzných komisích pro NS, byl èlenem 
redakèní rady èasopisu Špeciálna pedagogika, Tyflo-
logické listy a Efeta. 

Spolupracoval s organizacemi pro ZP, Rehabili-
taèním støediskem pro ZP v Levoèi, knihovnou pro 
nevidomé ètenáøe v Levoèi, speciálně-pedagogickými 
poradnami, základními a støedními školami pro ZP,  

s Podpùrným centrem pro ZP pøi Fakultě matematiky, 
fyziky a informatiky UKo v Bratislavě. 

Až do svého odchodu do dùchodu v r. 2004 orga-
nizoval odborné semináøe a konference, zúèastòoval 
se domácích i zahranièních semináøù a konferencí 
zaměøených na problematiku ZP, kde erudovaně 
zviditelòoval slovenskou tyflopedagogiku. Je pøedse-
dou komise pro rigorózní zkoušky v oboru speciální 
pedagogika.

V Èajkově rozsáhlé publikaèní èinnosti nacházíme 
samostatné vědecké práce, vysokoškolské texty, re-
cenze a zprávy z výzkumù. Je autorem několika hesel  
v terminologickém výkladovém slovníku autora Šte-
fana Vaška a kol. Obdržel cenu rektora za nejlepší 
skriptum (Tyflopédia, 1986). Zasloužil se o pozoru-
hodný rozvoj pedagogiky ZP na Slovensku. 

Svou èinnost Èajka vyvíjel i v Spoloènosti pre 
špeciálnu a lieèebnú výchovu, kde byl pøedsedou 
tyflopedagogické sekce a pøispíval do èasopisu této 
spoleènosti.

 J.L.

èálek, oldøich

* 1. 7. 1946

První významný èeský 
psycholog  us i lu j íc í  
o smysluplnou, tj. teore-
tickou i praktickou èin-
nost v oboru speciální 
psychologie tyflopedické. 
Charakterizuje ho hledá-
ní nových možností, jak 
realizovat pokroèilé tren-
dy v sociální rehabilitaci 
nevidomých a slabozrakých osob. Tomuto tematic-
kému okruhu věnoval několik zásadních monografií  
a úèastnil se i na realizaci nových koncepcí v praxi.

Narodil se v Lokti nad Ohøí. ZŠ navštěvoval  
v Mariánských Lázních, kam se rodina později pøe-
stěhovala. V deseti letech pøi pyrotechnickém úrazu 
pøišel o zrak. Povinnou školní docházku dokonèil  
v ZŠ pro nevidomé v Praze na Hradèanech, kde se 
rovněž věnoval høe na hudební nástroje. Vypráví, jak 
se mu od nevidomých spolužákù nedostávalo téměø 
žádné pomoci ani opory pøi zdolávání své nové ži-
votní situace.

Č
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Na SHŠI se pøipravoval k povolání uèitele hudby 
(housle a klavír). Necítil se dostateèně hudebně dispo-
novaný, ale v r. 1966 úspěšně vykonal maturitní zkouš-
ku. K dalšímu studiu hudby se však nepøihlásil.

Po absolvování pøijímacího pohovoru zaèal studo-
vat na FF UK v Praze (1966–1971). S velkou nedù-
věrou byl pøijat do tzv. externího zpùsobu studia. Od 
2. roèníku se øádně věnoval jednooborovému studiu 
psychologie. V tomto úsilí ho plně podporovali jeho 
rodièe. Pøedevším otec mu naèítal veškerou potøeb-
nou literaturu na magnetofonové pásky. Motivace 
Èálkovy profesní volby vyplynula mj. z poznání, že 
výchova a vzdělávání, resp. sociální rehabilitace osob 
těžce zrakově postižených si vyžaduje nově zaměøe-
nou psychologickou podporu, která v té době nebyla 
rozpracovaná. Tématikou nároènosti životních situací 
nevidomých adolescentù se zabývala už jeho diplo-
mová práce. Její zpracování bylo nanejvýš seriózní 
prvotinou, jelikož u nás neexistovala dostateèně fundo-
vaná speciálně psychologická literatura, na kterou by 
bylo možné navázat.*1) Cizojazyènou literaturu bylo 
v té době velmi obtížné vypátrat a ještě nesnadnější 
ji získat. Tehdy však bylo obtížné si ji také pøeèíst. 
Èálek se zaèal věnovat tematickému okruhu, ve kte-
rém panovalo odborné vakuum. Věděl, že to s sebou 
pøináší mnohá rizika prùkopnické role, ale nevzdával 
se. Svými výzkumy se obrátil do prostøedí, které znal 
ze støedoškolských studií.

Èálkova diplomová práce byla natolik novátor-
ská, že byla uznána i jako práce rigorózní a stala se 
podkladem pro udělení akademického titulu PhDr.  
v r. 1972. Výtah z ní byl uveøejněn v americkém sbor-
níku. V pozdějším zaměstnání mu pøesto nebylo do-
voleno toto psychologické zkoumání dále rozvíjet, 
což cítil jako omezování svobody vědeckého bádání. 
Pùvodně oèekával, že se uplatní v tehdy plánovaném 
rehabilitaèním støedisku pro později osleplé osoby. 
Toto zaøízení bylo nakonec otevøeno v Levoèi a dokon-
ce bez úvazku pro psychologa. Po tomto zjištění se 
zaèal orientovat jinam. Vzhledem ke své kvalifikaci se 
zajímal o zaměstnání v Institutu pro další vzdělávání 
lékaøù a farmaceutù, resp. v Psychologickém ústavu 
ÈSAV, ale bez úspěchu, což mu zpùsobilo těžké zkla-
mání, protože v té době se cítil být pøíliš vzdálený 
od praxe. Pedagogické pùsobení na katedøe speciál-
ní pedagogiky PF UK v Praze mu nebylo dovoleno  
z dùvodu, že je těžce zrakově postižený!

V r. 1972 nastoupil do zaměstnání v Ústavu soci-
álního výzkumu mládeže a výchovného poradenství. 
Na tomto pracovišti mu bylo umožněno věnovat se 
problematice zrakově resp. jinak postižených dětí  
a mládeže. Jedním z jeho prvních úkolù bylo zpraco-

vat psychologické podklady pro zdùvodnění existence 
ZŠ pro žáky se zbytky zraku v Praze. Dále se věno-
val zpracování profesionální orientace zrakově těžce 
postižených žákù. Souběžně s tím se pøipravoval na 
práci psychoterapeuta. V období do r. 1980 byl Èá-
lek øešitelem dílèích úkolù výzkumných plánù resortu 
školství. Usiloval o to, aby výsledky jeho práce byly 
aplikovatelné v praxi. V této souvislosti se podílel na 
podkladech pro otevøení tehdejší Ekonomické školy 
pro nevidomé v Praze, což mělo zásadní vliv na její 
koncepci. Na to pøirozeně navazovala i publikace 
o možnostech pracovního uplatnění nevidomých  
a slabozrakých osob.

Do tohoto období spadá i úsilí získat hodnost 
kandidáta věd. Znovu se setkává s nevyslovenou otáz-
kou, zda vzhledem ke svému postižení je schopný 
zvládnout požadavky. Ty však úspěšně splnil vèetně 
disertaèní práce. Na kandidáta věd byl promován  
r. 1979. V disertaèní práci se zabývá motivací po-
sluchaèù Konzervatoøe pro mládež s vadami zraku  
v Praze k volbě právě tohoto studia a povolání. Na 
toto téma otiskl dva èlánky v zahranièí.

V r. 1979 se oženil. Jeho manželka byla v invalidním 
dùchodu s těžkými zrakovými, vnitøními a posléze i po-
hybovými komplikacemi diabetu. Byla trvale odkázaná 
na manželovu pomoc. To Èálkùv život èinilo trvale 
složitým. V r. 1995 ovdověl. Avšak i v této krajní situaci 
obstál a prokázal své osobnostní kvality. Bylo to jeho 
již druhé manželství; první trvalo jen krátce.

V letech 1981–1985 pracoval na tématu Profesio-
nální orientace zrakově těžce postižených žákù. Mimo 
to se věnoval výzkumu raného vývoje dětí nevidomých 
od narození, což aplikoval na svou èinnost v komisi 
pro rodièe NS dětí pùsobící v rámci SI. Aktivně se 
jako lektor zúèastnil několika rehabilitaèních poby-
tù rodièù i jejich nevidomých dětí. Na to navázala  
i pøíruèka pro výchovu těchto dětí. Praktický ráz měl 
rovněž jeho èlánek uveøejněný v èasopise Zora.

Zpracoval skriptum Vývoj osobnosti zrakově těžce 
postižených, na kterém spolupracoval i PhDr. Josef 
Cerha a (zprvu anonymně) signatáø Charty 77 PhDr. 
Zdeněk Holubáø. Obsah práce nebyl po vùli některým 
speciálním pedagogùm. Došlo to tak daleko, že na 
autora byla v r. 1986 podána stížnost u ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy.

V období 1986–1990 byl øešitelem úkolu zabýva-
jícím se školami pro nevidomé a slabozraké. Jednalo 
se o hodnocení nového pojetí těchto zaøízení.

V r. 1987 prošel atestaèním øízením, které doporu-
èilo, aby mu bylo uděleno kvalifikaèní zaøazení Samo-
statný vědecký pracovník. Po r. 1989 se jeho pracoviště 
pøeorganizovalo v Ústav pedagogických a psychologic-
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kých výzkumù. Po úspěšném absolvování povinného 
konkurzního øízení se zapojil do nových výzkumných 
projektù na téma Edukaèní prostøedí èeské školy.

Od r. 1994 měl èásteèný úvazek na soukromé 
Psychoterapeutické a psychosomatické klinice Esset 
v Praze, kde vede skupinovou psychoterapii neuro-
tikù, i psychoterapii individuální. V r. 1998 odešel  
z PF UK v Praze a jako jediné zaměstnání má práci 
na jmenované klinice. Již od zaèátku 70. let se zabývá 
tzv. psychoterapeutickým zaměøením, které se nazývá 
daseinsanalýza. Byl zvolen pøedsedou Èeské daseinsa-
nalytické spoleènosti. Je aktivně èinný v zahranièních 
vědeckých spoleènostech. Od r. 2001 pedagogicky pù-
sobí na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, 
která je nestátním zaøízením s akreditací Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ÈR. V r. 2005 se habi-
litoval jako docent.

Èálkova odborná èinnost byla již od zaèátku spja-
ta s využíváním cizích jazykù. K tomu všemu bylo 
tøeba vyvinout mimoøádné úsilí motivované zájmem 
o uplatnění v praxi. Pøekládá z němèiny i angliètiny. 
Vyšlo mu několik pøekladù odborných publikací  
z oboru psychoterapie. Na soukromé Psychoterape-
utické fakultě v Praze vede semináøe o fenomenolo-
gickém výkladu snù. Publikuje v jejích sbornících. 
Jeho èlánky se dostaly i do cizojazyèných èasopisù 
a sborníkù. Za zmínku stojí i to, že v èasopise Tvar 
hojně uveøejòoval rùzné eseje a fejetony na aktuální 
kulturní a politická témata. V r. 1992 vydal sbírku 
básní nazvanou Na zemi. Poezii psal prùběžně již od 
svých studentských let.

Nepominutelné je jeho pùsobení v SI. Byl funkci-
onáøem i odborným spolupracovníkem. Zde se zapo-
jil, aby mohl lépe uvádět do praxe své odborné cíle. 
Pùsobil v komisi rodièù a pøátel nevidomých dětí. 
Na nových projektech v tomto směru se úèastnil  
i praktickou poradenskou èinností. Byl rovněž èlenem 
vysokoškolské komise SI. Prováděl psychologickou ex-
pertízu žadatelù o vodicí psy, participoval na vzdělává-
ní instruktorù sociální rehabilitace v mnoha specificky 

zaměøených kurzech atp. Na základě zahranièních 
informací vypracoval a prakticky vedl první docház-
kové kurzy pohybu a orientace s dlouhou bílou holí.  
V rámci tohoto pùsobení mu SI vydal některé vědecké 
práce. O tom, že odvážně hájil zájmy nevidomých 
svědèí pøípad, kdy se v r. 1981 prakticky jednalo  
o zrušení slepecké knihovny a tiskárny v Praze. Právě 
díky Èálkovu energickému nasazení pøi obhajobě její 
existence se podaøilo nebezpeèí odvrátit.

Vznik ÈUNS, pøi jejímž zrodu stál Èálek jako je-
den z prvních, byl splněním jeho dlouhodobého plánu 
na osamostatnění slepeckého hnutí v naší zemi. Zde 
však neobstál v politickém konkurenèním boji a byl  
z reprezentace tohoto hnutí definitivně vytlaèen. 

Nabízí se pochybnost, zda kvùli prosazování vlast-
ní osoby zde někteøí noví funkcionáøi zbyteèně neobě-
tovali odborný a spoleèenský potenciál, který Èálek 
nepochybně pøedstavuje. Dùkazem jeho schopností 
je mj. také to, že se relativně vynikajícím zpùsobem 
uměl uplatnit i mezi vidícími kolegy mimo okruh 
slepecké problematiky. 

Èálkova publikaèní èinnost je mimoøádně rozsáh-
lá. Samotný její výèet by zabral na desítku stran. Mimo 
již výše uváděných to jsou vesměs práce odborné, 
velmi èasto uveøejòované v zahranièí, kde je snad více 
známý než doma.

Z jeho šíøe tematicky založených a rozsáhlejších 
prací to napø. jsou: Pracovní uplatnění zrakově postiže-
ných osob (1976); Možnosti pøizpùsobení na oslabení 
nebo ztrátu zraku v dospělosti (1978); Raný vývoj 
dítěte nevidomého od narození (1985); Výchova do-
spívající zrakově postižené mládeže k samostatnosti 
(1985); Jak pomoci pøi oslabení nebo ztrátě zraku 
(1987); Vývoj osobnosti zrakově těžce postižených 
(1986); Akceptace vady jako produkt sociálních vzta-
hù postiženého jedince (1988) aj. V oblasti psychote-
rapie vydal r. 2005 rozsáhlou publikaci pod názvem 
„Možnost být sebou“.
*1) Bürklenova psychologie nebyla a není u nás pøeložena

èAnecký, ondrej

* 18. 9. 1945

Èeský hudební pedagog 
slovenského pùvodu.

Narodil se v obci Ska-
lité (Slovensko) jako těž-
ce slabozraký, později 
oslepl úplně. Dětství do 
deseti let prožil v kruhu 
rodiny. Dovedl se zapojit 
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Èerný, Zdenìk

do dětského kolektivu. S mladší sestrou navštěvoval 
místní ZŠ. Do školy pro nevidomé v Levoèi byl pøijat  
v r. 1955. Povinnou školní docházku zvládl ve zkrá-
cené době. Internát je zpoèátku pro něho těžko pøi-
jatelný, touží po volnosti. Několikrát se také pokusil 
o útěk domù.

Od dětství měl rád hudbu, a tak se ihned hlásí, 
aby byl pøijat do hudebního oddělení. Na klavír se uèí  
u Michala Jánoše. Ten mu tak uèaroval, že si umínil 
stát se rovněž uèitelem hudby. Věnuje se souèasně 
høe na akordeon. V r. 1962 byl pøijat ke studiu na 
Støední hudební školu pro mládež s vadami zraku  
v Praze. Jako hlavní obor si vybral hru na klavír. Stu-
doval ve tøídě Jar. Køíže. Ve druhém roèníku pøibral 
hru na klarinet. Absolvoval v r. 1969. V období studia 
nemohl být rodinou hmotně zajiš�ován, obdržel pro-
to sociální stipendium a pøi něm si pøivydělával. Již  
v době studia èetně sólově vystupuje a zúèastòuje se 
rùzných soutěží ve høe na klavír.

Pedagogickou praxi zahájil již v době studia v ZŠ 
pro nevidomé v Praze. V r. 1969 nastupuje do LŠU 
v Doksech, kde zùstal trvale. Vyuèuje høe na klavír, 
klarinet, saxofon a na elektronické klávesové hudební 
nástroje. Věnuje se rovněž hudební výchově pøedškol-
ních dětí. Starší žáky soustavně pøipravuje k dalšímu 
hudebnímu studiu, jeho žáci dosahují pøi hudebních 
soutěžích výborných výsledkù.

Èaneckého snahy o další vzdělání vyvrcholily  
v r. 1979 pøijetím k dálkovému studiu na FF UK  
v Praze, obor hudební věda. Po jednom roce mu byl 
umožněn individuální studijní plán. V této době se 
oženil, manželka se mu pøi studiu stala obětavou 
pomocnicí. Studium zakonèil písemnou prací na 
téma Prùzkum hudebního nadání dětí pøedškolního 
věku pøi pøijímání do LŠU (1985). Ihned se pøihlásil  
k rigorózním zkouškám na katedru hudební výchovy, 
které úspěšně vykonává v r. 1987.

O hudební výchově zrakově postižených referoval 
na mezinárodní konferenci v Mariánských Lázních. 
Ve škole, kde vyuèuje, se stal pøedsedou pøedmětové 
komise, pracuje v odborné komisi zrakově postiže-
ných uèitelù hudby. V místě svého pùsobení je známý 
jako organizátor koncertù a hudebních veèerù. Vyniká 
ve høe v šachy, publikuje v regionálním tisku.

èeRný, Zdenìk

* 7. 12. 1922

Èeský hudební pedagog a konstruktér.

Narodil se v Ostravě jako syn strojního zámeè-
níka. Měl dva bratry, z nichž mladší byl hudebně 

nadaný. Všechny tø i 
děti trpěly pigmentó-
zou sítnice, měly pouhý 
zbytek zraku. Ve svém 
dětství èásteèně viděly, 
ale ke ètení to nestaèilo. 
Vzdělávaly se pomocí 
Braillova písma. 

V r. 1928 zaèal Zd. 
Èerný navštěvovat míst-
ní OŠ, později MěŠ, 
kterou ukonèil v r. 1937. 
Ve stejném roce zaèal navštěvovat Hudební školu dr. 
Leoše Janáèka v Ostravě-Vítkovicích, kde se věnoval 
studiu hry na klavír a housle. V r. 1940 byl pøijat do 
výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé děti 
a mládež v Brně, kde studoval hru na klavír u Vl. 
Hawlíka a ladění klavírù u Fr. Podluckého. Studium 
úspěšně ukonèil státními zkouškami z hudby na Br-
něnské konzervatoøi v r. 1943. Z ústavu odešel také 
s kvalifikací ladièe klavírù.

Vyuèovat høe na klavír zaèal soukromě v bytě 
svých rodièù v Ostravě–Vítkovicích. V r. 1951 byl 
pøijat jako uèitel hry na klavír v Hudební škole dr. 
Leoše Janáèka v Ostravě–Vítkovicích, kde pùsobil do 
r. 1992. Vyuèoval též høe na akordeon a kytaru, kore-
petoval v kytarové tøídě a vedl školní orchestr, který 
úèinkoval na koncertech poøádaných školou. V roce 
1977 získal v celostátní soutěži tøetí místo.

Ve škole vybudoval nahrávací studio. Zde také 
využil své druhé profese a bezplatně ladil i prováděl 
menší opravy školních klavírù.

Se svou manželkou vychoval dvě zdravé děti.
Od dětských let se Zd. Èerný zájmově zabýval 

konstrukcemi a výrobou elektrických kompenzaèních 
pomùcek pro nevidomé uživatele. Je to napø. světelná 
notová tabule (1971), která je konstruována jako in-
dividuální pomùcka pro nevidomé a těžce slabozraké 
uèitele hudby. Místo běžné notové tabule a ukazovátka 
se používá světelný displej, pro který se tlaèítky ovládá 
rozsvěcování žárovek pod jednotlivými notami běžné 
notace èi jinými notopisnými znaky. Pro domácnost 
to zase byl reléový tøídiè umožòující z jednoho mís-
ta ovládat několik elektrických spotøebièù i s jejich 
skupinovým zapojováním. Je urèený pro nevidomé  
a osoby s poruchami hybnosti dolních konèetin.

Zd. Èerný byl též iniciátorem zavedení radiote-
lefonních vysílaèek jako individuálních kompenzaè-
ních pomùcek pro nevidomé obèany. V r. 1971 byla 
zahájena èinnost radiodispeèinku pro nevidomé uži-
vatele radiostanic. Pro oprávněné nevidomé držite-
le zajiš�oval rùzné služby a poskytoval informace. 
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Èervonišèenko, I. G.

Pro usnadnění obsluhy tohoto zaøízení vytvoøil Zd. 
Èerný radiotelefonní pøepojovaè a støešní antény 
(1973). Pro individuální vysílaèky zkonstruoval 
regulátor hlasitosti. Dále vyrobil magnetofonový 
pøehrávaè bez koncového stupně (1957), zvukový 
indikátor světla a hladiny kapalin (1956), světelnou 
tabuli pro výuku Braillova písma s využitím pro sla-
bozraké uživatele (1964), indikátor úrovně signálu 
pøi nahrávání a konvertor pro poslech televize po-
mocí radiopøijímaèe.

Též vyuèoval Braillovo písmo a opravoval poško-
zené bílé hole.

èeRvenkA, Petr

* 16. 1. 1969

Èeský tyflokartografik, vysokoškolský uèitel.

Narodil se v Praze. Po základním vzdělání pokra-
èoval studiem SPŠ zeměměøické v Praze (1983 až 
1987). V letech 1987–1992 studoval PøF UK v Praze, 
obor Kartografie a fyzická geografie.

Ve své diplomové práci se zaměøil na mapy pro 
nevidomé uživatele. Kromě toho, že shromáždil ob-
šírné literární prameny o tomto tématu, dùležitým 
výstupem jeho práce bylo zhotovení trojrozměrného 
modelu a reliéfního plánu okolí školy pro nevidomé 
žáky v Praze. Do výuky těchto žákù i jejich poznává-
ní okolního světa to pøineslo výraznou a obohacující 
změnu.

Vytvoøil novou metodickou øadu (model–plán–
schéma) respektující složitost vnímání haptického 
světa bez možnosti zpětných vizuálních aferentací. 
Zároveò definuje hlavní zásady a principy pro zho-
tovování tyflografických pomùcek i jejich zpùsob  
a metodu užívání.

Této práci se věnuje dále jako odborný asistent 
Institutu rehabilitace zrakově postižených FHS UK 
v Praze (od r. 1994), kde tuto tematiku pøednáší.

V r. 1993 se po absolvování odborných kurzù kva-
lifikoval jako instruktor prostorové orientace zrakově 
postižených osob, r. 1998 získal v tomto oboru kva-
lifikaci školitele.

Pøednášková èinnost: Pedagogický institut ve 
Lvově, pøíležitostné pøednášky na odborných kon-
ferencích ve Stellenboschu (JAR), Frankfurtu nad 
Mohanem, Hamburku, Hradci Králové aj.

Publikaèní èinnost: Mapy a orientaèní plány pro 
zrakově postižené (Praha 1999).

 P.W.

ÈErvoNišÈENko, i. g.

Poltavský básník.

Tvoøil po druhé světové válce, ve které oslepl. Vět-
šina jeho básní se vyznaèuje lyrikou, oduševněním  
a zpěvností. Je autorem básnických sbírek: Dívám se 
srdcem, Svědomí káže aj.
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Dajani, Subhi

dAJAni, Subhi

Jordánský kulturní èinitel.

Je øeditelem školy pro nevidomé žáky, vedoucí 
slepecké knihovny v Ramalláhu a sekretáøem národní 
slepecké knihovny v Jordánsku. Pøes svou slepotu ab-
solvoval vysokoškolská studia na Americké univerzitě 
v Bejrútu.

dAlén, nils gustav

* 30. 11. 1869
† 9. 12. 1937

Švédský prùmyslník  
a vynálezce, nositel No-
belovy ceny za fyziku. 

J i ž  v  dě t s t v í  s i 
liboval ve fyzikálních  
a chemických poku-
sech.  Velký úspěch 
měl se svými pokusy  
s acetylenovými hoøáky. Dokázal u nich snížit spo-
tøebu acetylénu až na jednu tøetinu. Toho využil pøi 
konstrukci námoøních světelných majákù.

V r. 1905 se mu podaøilo zkonstruovat ventil, kte-
rý reagoval na sluneèní světlo. To umožnilo, aby se 
majáky po západu slunce automaticky rozsvěcovaly 
a po jeho východu opět zhasínaly. Nevyžadovaly tak 
stálou lidskou obsluhu, a proto je bylo možné stavět 
i na nejodlehlejších místech.

V r. 1912 konal pokusy s kovovými lahvemi napl-
něnými acetylénem. Zkoušel jejich odolnost proti 
žáru. Jedna láhev vybuchla a Daléna těžce poranila. 
Lékaøùm se sice podaøilo zachránit jeho život, ne 
však jeho zrak. Dalén i s těžkým zdravotním posti-
žením vedl svùj podnik a øídil pokusy směøující ke 
zlepšení konstrukce majákù. Protože jeho vynálezy 
podstatně zvýšily bezpeènost lodní plavby, udělila 
mu švédská akademie v r. 1913 Nobelovu cenu za 
fyziku.

Dalén pracoval ještě 25 let po ztrátě zraku. Jeho 
oèi již světlo neviděly, ale jeho majáky dále svítily 
lidem na cestu po všech světových moøích.

Rád hrával šachy a každý den zahajoval ranní 
procházkou ostrým krokem ulicemi svého města za 
doprovodu své manželky.

dAniel, wilhelm Friedrich

Německý kněz.

V r. 1814 sestavil sadu zvláštních reliéfních znakù, 
které chápal jako urèitý druh těsnopisného písma pro 
nevidomé písaøe. Snažil se vytvoøit znaky tak, aby byly 
pro hmat co nejjednodušší. To ovšem ze svého zrako-
vého hlediska. Psaní a ètení hmatem si pøedstavoval 
tak, že každý z nevidomých ètenáøù obdrží do rukou 
dostatek roz-
t ø í d ě n ý c h 
znakù, bude 
skládat slova 
a nalepovat 
z nich věty. 
Nejedná se 
vlastně o pís-
mena, nýbrž 
o znaky pro 
výrazy.

V r. 1825 
vydal  spis : 
Všeobecné 
vzdě láván í 
hluchoněmých a slepých. Byl pøesvědèený, že jeho 
písmo mùže konkurovat tehdy rozšiøované propicho-
vané latince Kleinově, systému Frereho i Funkovu 
vynálezu. Z jeho názorù je jasné, že neměl žádnou 
praxi s výukou nevidomých, ale že èerpal pouze ze 
spisù Kleinových a Baczkových. Jeho tzv. písmo patøí 
mezi ta, která ani do praxe nepøišla.

dAningeR, michael

* 1785

Rakouský živnostník.

Narodil se v Gaunersdorfu. Oslepl v prvním roce 
svého života následkem neopatrného ošetøování  
v koupelně. Navštěvoval školu ve svém rodišti a po-
tom u svého otce výrobu houní. Později provozoval 
tuto živnost samostatně. S pøítelem se zúèastnil za-
hranièních spekulací, které mu uškodily a pøipravili  
o majetek. Nějaký èas provozoval obchod vínem, 
ale v konkurenci neuspěl. Dal se tedy na podomní 
broušení nožù. Když se mu nedaøilo uživit se ani  
v potulném muzicírování, byl nucen žebrat. Další osud 
jeho života není známý.

D

Písmo W. F. Daniela
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David, Jaroslav

dASSy, louis toussaint

* 1. 11. 1808
† 23. 8. 1888

Abbé, zakladatel Vzdě-
lávacího ústavu pro 
nevidomé děti v jižní 
Francii.

Pocházel z Paøíže. 
Velmi si cenil Haüovy 
èinnosti v oblasti inicia-
tivy v zakládání výchov-
ně vzdělávacích zaøízení 
pro nevidomé děti (Paøíž, 
Berlín, Königsberg, Pet-
rohrad). Dassy zanechal 
své kněžské èinnosti v Paøíži a odebral se do Marseille, 
kde založil podobný výchovně vzdělávací institut,  
o jehož èinnosti se nedochovaly žádné zprávy. Dassy 
publikoval mimo jiné i životopis Françoisa Malavala: 
Malaval, aveugle de Marseille de 1627–1719.

dAvid, Albín

* 9. 9. 1911

Èeský klavírista.

Narodil se v Údanku jako nevidomý. Vychován 
byl v Brněnském ústavu pro nevidomé, kde získal 
základní neúplné vzdělání. Od dětství projevoval hu-
dební nadání i pøedpoklady pro vysokou technickou 
zběhlost ve høe na klavír. Jeho nadání bylo spoleèen-
sky zužitkované jen na nižší úrovni, protože musel 
studia pøerušit a odejít domù, aby živil svou matku 
jako hudebník v kavárně a improvizací hrou na klavír 
pøi němých filmech.

dAvid, Jaroslav

* 1. 5. 1926

Èeský organizátor kultu-
ry nevidomých osob.

Narodil se ve Støíl-
kách na Moravě v rodině 
zedníka. Obecnou školu 
navštěvoval ve svém ro-
dišti od r. 1932. Měš�an-
skou školu absolvoval  
v Koryèanech. 

V r. 1941 nastoupil 
u firmy Ba�a ve Zlíně v gumárnách a odborně se 
vzdělával v uèòovské škole. V r. 1944 nastoupil do 

výzkumného ústavu jako chemický laborant. Později 
pøijal zaměstnání ve Svitu pod Tatrami, kam ho pøijali, 
protože byl výborným fotbalovým hráèem. V r. 1946 
zaèal studoval na Vyšší škole chemické v Brně, kde  
v r. 1949 maturoval. Obdržel nabídku zaměstnání v py-
rochemické laboratoøi Zbrojovky ve Vsetíně. Pracoval 
na vývoji rozbušek, kde obdržel několik patentù. Od 
r. 1960 vykonával funkci vedoucího laboratoøe.

Jelikož měl David dobré postavení, oženil se  
a narodily se jim dvě děti.

V r. 1964 však pøi práci s technickou složí utrpěl 
úraz. Pøi výbuchu pøišel o zrak, èásteèně i o sluch  
a o dva prsty. Stav Davidova postižení se nezlepšil 
ani po pobytu v olomoucké nemocnici.

V r. 1965 byl J. Davidovi vyměøen invalidní dù-
chod. Jelikož s jeho výší měl urèité potíže, právě tehdy 
si se svou manželkou øekli, že mají pravděpodobně 
problémy i jiní dùchodci. Píše, že to byl vlastně poèá-
teèní impulz pro jeho aktivitu v øadách ZdP obèanù. 
V r. 1966 se stává èlenem SI na Vsetínsku, kde byl 
èinný okresní výbor NS. Dále David píše, že další 
zlom nastal v r. 1968, kdy výbor SI požádal o povolení 
èinnosti samostatné organizace NS.

J. David byl zvolen pøedsedou okresní organizace 
NS v r. 1975, kdy pro svùj věk odstoupil Josef Juøík. 
Je obdivuhodné, že J. David tuto funkci velmi úspěšně 
vykonává dodnes. Největší dùraz klade na poradenství 
zaměøené na nové èleny, kteøí pøišli o zrak ve svém 
pozdějším věku. To ovšem vyžadovalo trvalý styk 
s odbory sociálního zabezpeèení. Usiloval rovněž 
o evidenci zrakově těžce postižených ze vsetínské 
oblasti. V souèasné době je to jedna z největších  
a hlavně nejaktivnějších oblastních odboèek SONS. 
Na tom má bezesporu mimoøádnou zásluhu nevido-
mý a prakticky neslyšící J. David. 

Jednou z forem trvalého vzdělávání èlenù jsou 
autokarové zájezdy po republice i do zahranièí. 
Vsetínská organizace NS poøádá také rekreaèní  
a rehabilitaèní pobyty svých èlenù. J. David poøádá 
pøednášky o speciálních formách kompenzací, které 
jsou nevidomým poskytovány.

V r. 1990 byl zvolen do Republikové rady SNS, kde 
se stal pøedsedou sociální komise. Nastalo období prv-
ních zkušeností se samostatnou chùzí a sebeobsluhou. 
Od r. 1991 poøádá Davidova organizace rehabilitaèní 
a rekondièní pobyty, na kterých se NS uèí ovládat 
dlouhou bílou hùl, využívat nových slepeckých  
i obecně používaných pomùcek apod.

V r. 2000 byl David pověøen vedením oblastního 
støediska integraèních aktivit SONS.

Za svou dlouholetou èinnost obdržel J. David 
nejvyšší okresní cenu města Vsetína.
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Deinhardt, Heinrich Marius

deinhARdt, heinrich marius

Rakouský tyfloped.

V r. 1861 spolu s Jeanem-Danielem Georenem 
vydal historicky první teoretické dílo Léèebná pedago-
gika usilující o zobecnění a pojmenování základních 
principù utváøející se nové vědní disciplíny. Základní 
kategorie a pojmy jsou ovšem zcela jiné než ty, které 
charakterizují pozdější koncepce. Studie obou autorù 
má pøesto historickou cenu.

deyl, Jan

* 25. 6. 1855
† 16. 2. 1923

Pøední èeský oèní lékaø, 
jeden ze zakladatelù tøetí-
ho Ústavu pro nevidomé 
děti v Praze.

Byl profesorem oè-
ního lékaøství na UK  
v Praze. Známá byla 
jeho práce Zevní choro-
by oèí. V r. 1917 založil èasopis Deylùv obzor.

K založení ryze èeského ústavu pro nevidomé 
děti došlo pøedevším proto, že oba v Praze již existu-
jící ústavy (na Hradèanech a Klarùv) byly pøevážně 
německé. Snahou Zemského spolku pro výchovu  
a opatøování nevidomých v Království èeském bylo 
poskytnout èeským nevidomým dětem možnost vzdě-
lávat se pouze v èeském jazyce.*1)

Jan Deyl nebyl pedagogem z profese, a tak kon-
cepce školního vzdělání byla závislá na uèiteli, který 
byl pověøen vedením školy.*2) Deyl se proto – i pøes 
své mimoøádné sociální cítění – v tomto ohledu 
dostával do sporu s ústøedním inspektorem minister-
stva školství Josefem Zemanem, který mu vyèítal, že 
svým chovancùm neumožòuje vyšší vzdělání než dvou  
a trojtøídní, že škola v ústavu neplní svou funkci. Deyl 
oponoval tehdy namnoze mezi uèiteli rozšiøovaným 
názorem, že jakékoliv vyšší vzdělání nevidomým 
neprospívá, protože se vzděláním roste uvědomění 
si vlastní bezmocnosti ze slepoty.*3) Deyl si tento 
názor nevytvoøil sám. Podobně tak soudilo více oftal-
mologù i tyflopedù, a to i v pozdější době. Naštěstí 
se vzdělávání nevidomých i na tomto ústavu díky 
většině uèitelù věnovala dostateèná péèe. Vyrostli  
i takoví jako Hejda, Drtina aj. Neopodstatněnost této 
deprimující teze, která nevidomé děti odsuzovala do 
neschopnosti, vyøešili sami žáci vlastním úsilím  
a úrovní svého vzdělání.

V souèasné době je z ústavu, založeného v roce 
1910, Konzervatoø pro zrakově postiženou mládež. 
Je nazvána jménem Jana Deyla, pouze jednoho ze 
zakladatelù ústavu.

Jan Deyl se narodil ve Vysokém Veselí nad Cidli-
nou v rodině kupce. Obecnou školu absolvoval ve své 
rodné obci a v Poděbradech. 

*1) Pokud se jedná o životopis Jana Deyla, doporuèujeme 
knihu (Kurz, 1985). Poèátky Deylova ústavu jsou spojeny 
s aktivitami PSSS, který poøádal koncerty nevidomých 
hudebníkù, pøednášky, propagaèní výstavy výrobkù nevi
domých øemeslníkù, ženských ruèních prací a také sbír
ky. Na koncertì v r. 1907 byl pøítomen i bratr spisovatele  
Fr. Èelakovského, se kterým pøedstavitelé spolku zapøedli 
debatu o svých úkolech a právì zde vznikla myšlenka 
založit nový, skuteènì èeský ústav. Jaromír Èelakovský 
zprostøedkoval styk s tehdy významným oèním lékaøem 
Janem Deylem. O dva roky pozdìji vznikl Zemský spolek 
pro výchovu a zaopatøování slepcù. Ten pak v následujícím 
roce ústav skuteènì založil. Pøedsedou spolku byl opat 
Zavoral, místopøedsedou Jan Deyl. Èlenem výboru byl  
i K. E. Macan, který prosadil myšlenku založit i èeský èa
sopis. Poèátky èeského slepeckého tisku jsou tedy spojeny 
se Zemským spolkem. Pøi výboru spolku z podnìtu K. E. 
Macana vznikl v r. 1915 Odbor pro slepecký tisk èeský, 1917 
pak první èeský èasopis pro nevidomé ètenáøe Zora

*2) Podrobnì o hudebním oddìlení viz Karel Hejda a Jan 
Drtina

*3) J. Zeman (1935 s. 22) píše: Deylùv ústav, resp. pøedseda 
kuratoria, prof. Deyl nestál o reorganizaci; byl klamného 
názoru, že slepec je neš�astnìjší, èím je vzdìlanìjší, že prý 
slepci staèí, když se nauèí triviu

dickinSon, harold charles

* 26. 1. 1909

Organizátor péèe o nevidomé v Austrálii.

Narodil se v Austrálii. Oslepl ve věku 4 let. Stal se 
žákem školy pro nevidomé v Brisbane, kde se mimo 
všeobecnému vzdělání věnoval hudbě. Se svým brat-
rem vyvinul zaøízení pro nevidomé telefonisty. Praco-
val v centru pro pomoc nevidomým. V r. 1982 vyšla 
v Brisbane jeho biografie.

dickinSonová, kathleen mercy

* 24. 9. 1919

Australská rehabilitaèní pracovnice.

Narodila se v Griffinu. V sedmi letech oslepla. 
Byla první nevidomou ženou, která studovala na aus-
tralské vysoké škole. Studium si doplnila v USA. Po 
návratu pracovala v oblasti rehabilitace dospělých 
nevidomých osob.
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Diderot, Denis

Dopis o slepých tìm, kteøí vidí

dideRot, denis

* 5. 10. 1713
† 30. 8. 1784

Velký myslitel 18. sto-
letí. Jeden z duchov-
ních tvùrcù Francouz-
ské revoluce. My však 
se o něm zmiòujeme 
pro jeho hluboké myš-
lenky, které vyjádøil ve 
svém filozofickém díle, 
ve kterém poprvé v historii zcela otevøeně povyšuje,  
a v historii se tak děje poprvé, slepce na úroveò ostat-
ních lidí. Volně pøeloženo: Jejich osobnost je plno-
hodnotná, mají základní možnosti poznávání světa. 
Omezené sice u zrakových vjemù, avšak tím dùležitěj-
ší úlohu mají ostatní smysly, které nahrazují scházející 
funkce zraku. Myšlení tímto není omezeno.

Jeho Lettre sur les aveugles a l'usage de ceux qui 
voient, v pøekladu Dopis o slepých k potøebě těch, 
kdo vidí*1) – vyšel r. 1749; nese v sobě tak pøevratné 
myšlenky, že zburcoval policii a duchovenstvo. Obsah 
Dopisu prý skrývá v sobě nebezpeèí pro monarchii, 
protože je v něm rozvíjena myšlenka proti všemu 
„nejvyššímu“. Ze stejného dùvodu odsuzovali spis  
i duchovní. Pøesto, že toto dílo vyšlo anonymně, byl 
Diderot za jeho obsah nakonec i uvězněn.

Denis Diderot se narodil v Langre v rodině noží-
øe. Po otci zdědil èestnost, pøímost, pravdomluvnost, 
veselou povahu, vtipnost a lásku k práci. Dětství pro-
žíval nejvíce v otcově dílně. V jeho paměti se navždy 
zachoval obraz těžké práce a nelehkého života oby-
èejných lidí. Mohl se tedy stát øemeslníkem nebo 
pouhým nádeníkem. Otec mu však umožnil studium 
v jezuitské koleji. Podle chlapcových reakcí brzy po-
chopil, že je to chyba a poslal ho studovat do Paøíže, 
i když to v rodině znamenalo velké uskrovnění.

Diderot viděl v životě mnoho násilí a vykoøis�o-
vání obyèejných lidí. To v něm vyvolalo silný protest  
a rozhodl se bojovat s klerikálně monarchistickou 
mocí i se vším, co ponižovalo lidskou dùstojnost. 
Usiloval o odhalení pøíèin ponižování èlověka. Po-
stupně se sbližuje s lidmi podobných názorù.

Ve svém Dopise o slepých poprvé uvádí øadu in-
telektuálních schopností nevidomého èlověka a jeho 
fyziologických pøedpokladù, které uplatòuje ve svých 
poznávacích èinnostech. Obdivuhodným závěrem 
je, že okolní svět je dostupný poznání i bez zraku, 
nevidomí lidé si mohou vytváøet správné pøedstavy  
o pøedmětech, které objektivně existují a je obklopují. 
Stanovuje si otázku: jestliže mohou, jakou cestou? 

Èlověk poznává svět prostøednictvím svých smyslù. 
U nevidomých pøikládá hlavní význam hmatu. Pøed-
pokládá, nikoliv tvrdí, že si nevidomý mùže prostøed-
nictvím hmatu vytvoøit správnou pøedstavu o prosto-
rových vlastnostech věcí, o jejich formě a rozměrech. 
Zdùrazòuje význam sluchu v tom, že lidé, kteøí ztratili 
zrak, mají rozvíjet pamě� pro rùzné zvuky a že ve 
zvucích nacházejí množství odstínù, které si mnohdy 
ani jiní lidé neuvědomují (všimněme si, neøíká, že jej 
nemají). Zdùrazòuje, že hmat i sluch je nutné rozvíjet, 
aby se oba staly v životě slepcù prùvodci v prostoru. 
Nepøedpokládá tedy u slepcù vyšší vrozené nadání 
hmatu a sluchu. V tom je první Diderotùv objev.

Ve vztazích k nevidomým lidem se Diderot øídí 
vysokou etikou a úctou. Ta vychází z jeho úcty k lid-
stvu vùbec. Pøi setkávání se slepci se snaží objevit  
v nich schopnosti k užiteèné èinnosti, možnosti rea- 
 lizovat se v některých profesích. S velikou láskou vy-
právěl o nevidomém vinaøi z městeèka Dilso, který 
byl znalcem botaniky. „Nic mě tak nepøekvapuje,“ 
uvádí, „jako jeho neuvěøitelná schopnost dělat mnoho 
rùzných věcí. Mistrně odvádí některé soustružnické 
a krejèovské práce, dovede rozebírat a skládat jed-
noduché mechanizmy, nauèil se měøit, navlékat nit 
do jehly.“ Věøí, že by nevidomí mohli vyrábět sochy.  
V tom, že zhodnotil, jak mohou být i oni pro spoleè-
nost užiteèní, je Diderotùv druhý objev.

Zmiòuje se o možnosti vytvoøit speciální písmo, 
jehož prostøednictvím by slepci mohli èíst knihy  
a poøizovat si zápisky. Usiluje o pohled na nevido-
mého jako na èlověka se vším všudy, co k èlověku 
patøí. To je tøetí význam jeho díla v oblasti specifik 
gnóze èlověka, který svět nazírá bez možnosti jej 
vidět oèima.

V r. 1773 pobýval Diderot v Rusku. Snažil se pøe-
svědèit Kateøinu II., aby provedla alespoò některé 
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Didymos z Alexandrie

reformy, aby se spoleèenský život Ruska nasměroval 
k pokroku. Nauèil se rusky a dokonce èetl některé 
literární práce v originále. Byl zvolen za èestného 
èlena petrohradské Akademie věd a umění.

Je dost zajímavé, že pro Diderotovy ostatky se 
nenašlo místo v paøížském Pantheonu.

*1) Knihu lze spatøit v originále v Braillovì slepeckém muzeu 
v Coupvray (Francie) i ve slepeckém muzeu v Berlínì–Ste
glitz

didymoS z Alexandrie

* 308
† 395

Nejvýznamnější a nejplodnější øecký gramatik. Pro 
svou píli zvaný Chalkenteros (železný) a bibliolathas.

Z dějin církve, z období prudkých støetù církve 
proti Arianùm a jiným spøízněným novátorùm, je 
známý Didymos z Alexandrie, který ztratil zrak, když 
mu bylo teprve ètyøi nebo pět rokù. Toto neštěstí ne- 
ovlivnilo jeho touhu po vědění. Dal si udělat abecedu 
ze døeva a na ní se nauèil rozeznávat podle hmatu 
písmena, slova a věty. Když si s velkou námahou a pílí 
osvojil základní vědomosti, nebyl s tímto výsledkem 
spokojený. Vydal se na cesty, navštívil nejznámější 
školy a uèitele a dal si pøedèítat nejslavnější díla. Slav-
ná byla jeho podivuhodná pamě�, na základě které 
byl schopen pøevzít do svého duševního vlastnictví 
to, co slyšel. Když pøedèitatel mezitím únavou usnul, 
Didymos ho nebudil, ale využil tuto pøíležitost, aby 
pøemýšlel o tom, co mu bylo pøedèítáno a to v duchu 
zpracoval. Když tímto zpùsobem pilně pokraèoval ve 
studiu, neuèil se jen jazykovým pravidlùm, rétorice  
a všemu, co s tím souviselo, neuèil se poznávat jen 
díla nejslavnějších básníkù a øeèníkù, ale studoval 
také s nejlepším výsledkem filozofii a teologii. Písmo 
Starého a Nového zákona vysvětloval od zaèátku až 
do konce v jeho nejrùznějších výkladech. Církevní 
dogmata vysvětloval s největší jasností a pøesností,  
a znal filozofii Platóna a Aristotela a všechny systémy 
tehdejších filozofù. Kromě toho byl velmi zkušený ve 
filozofii, astronomii a hudbě. A to co věděl, bylo plně 
jeho vlastnictvím, takže odrážel s největší lehkostí 
všechny námitky a nikdy ani v jedné disputaci nebyl 
poražen. 

Se svým studiem spojoval modlitbu a prosil neustá-
le Boha o vnitøní duševní světlo, které u něj nahrazo-
valo tak podivuhodným zpùsobem zrak, aniž se však 
sžil se svým neštěstím. 

Jako nejvíce oceòovanému, který byl znám, byla 
Didymovi svěøena nejslavnější katedra na vysoké ško-

le v Alexandrii. K oznaèování knih používal vyøezá-
vaná písmena. Požíval vážnosti nejsvatějších mnichù 
Egypta. Když sv. Antonín cestoval pøes Alexandrii, 
navštívil také slepého uèitele Didyma. Pøi rozhovoru 
se jej zeptal, zda to pro něj není těžké být slepý. Di-
dymos pøiznal, že ve skuteènosti svou slepotou trpí. 
Antonín mu dal pak známou odpověď: „Udivuje mne, 
že tak moudrý muž, jako jsi ty, želí ztrátu věci, kterou 
mouchy, mravenci a nejmenší zvíøata mají stejně tak 
jako èlověk, a že se mnohem více netěšíš z toho, že 
máš dar, který máme stejně tak jako svatí a apoštolové. 
Je lépe vlastnit rozum než oèi.“ 

Známé jsou jeho spisy: Kniha o svatém Duchu, 
Poznámky ke kanovnickým dopisùm a Kniha proti 
manichejcùm.

dieckhoFF, heinrich

* 16. 11. 1833

Ruský tyfloped němec-
kého pùvodu.

Narodil se v Poltavě. 
Po absolvování gymná-
zia v Ravalu se věnoval 
studiu teologie. V r. 1871 
se dal na delší studijní 
cestu po Evropě, aby 
poznal práci v ústavech, 
kde se vzdělávají nevidomé děti. Své poznatky potom 
uplatnil v Rusku. V r. 1882 se podílel na založení 
prvního Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé 
děti v Moskvě. Byl èlenem pøedstavenstva Oldenbur-
ského dětského azylu a také èlenem Mariínského 
kuratoria sv. Pavla v Moskvě.

dimitReScu, konstantin

* 1920
† 1981

Rumunský pedagog.

V letech 1958–1981 zastával funkci pøedsedy 
Rumunského svazu nevidomých. Prosazoval spole-
èenskou integraci všech zrakově těžce postižených 
obèanù.

diodotuS

† 59 pø. n. l.

Øímský stoický filozof.

O zrak pøišel v dospělosti. Kolem r. 85 pø. n. l. uèi-
tel øímského státníka Marca Tullia Cicera. Velmi ho 
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Dobos, Kalmán Machar

vychvaluje a øíká o něm, že se tento uèenec po ztrátě 
svého zraku věnoval filozofii ještě více než døíve. 
Nejpozoruhodnější bylo, že musel uèit i matematiku 
a že jeho žáci neměli nejmenší potíže rozumět jeho 
obrazcùm, které kreslil na tabuli. 

ditRich, Jiøí

* 8. 4. 1932
† 22. 12. 1980

Èeský tyflotechnik a tyflokartografik.

Nejprve byl uèitelem v ZŠ pro nevidomé v Brně, 
kde nasbíral dost zkušeností, aby se svým technic-
kým talentem prospěl nevidomým žákùm tvorbou 
a výrobou uèebních pomùcek. Stal se proto později 
vedoucím Vývojového a výrobního støediska pro sle-
pecké uèební pomùcky v Brně. V této práci – doèasně 
pøerušené pro své jmenování vedoucím celé brněnské 
odboèky Komenia, n. p. – dosahoval vynikajících vý-
sledkù. Zvláště upoutaly jeho originální technologické 
postupy i výroba reliéfù a využití plastových hmot. 
Zhotovil několik fyzikálních zeměpisných map pro 
nevidomé žáky v reliéfu, který lze oznaèit za vyni-
kající. Svým hmatovým výrazem pøipomínají mapy 
Urbanovy. 

Rovněž jeho ostatní uèební pomùcky, které vyráběl 
pro matematiku aj., jsou výborné. Na jejich vývoji 
spolupracoval s M. Borisem i jinými autory.

Zemøel na zákeønou chorobu v plné síle a pilné 
práci a zùstalo tak nedokonèeno mnohé, co si pøedse-
vzal. Je trochu nespravedlivé, že jeho rodina i tehdejší 
øeditel ZDŠI pro nevidomé v Brně odmítli poskytnout 
bližší informace o jeho životě. Po Ditrichově smrti 
nebylo nikoho, kdo by zachránil zaøízení dílny a roz-
pracované pøedměty. Pro zhodnocení jeho osobnosti 
a obohacení tyflopedie je to nenahraditelná ztráta.

dlugoSZewSki, bronislaw mroz

Polský spisovatel.

Zrak ztratil ve druhé světové válce. Možnost 
uplatnit se hledal v literární tvorbě. Vstup do ní mu 
umožnilo, když získal první cenu v literární soutěži 

polského rozhlasu o nejlepší novelu. Mezi tøemi tisíci 
pøíspěvkù byla první cenou ohodnocena jeho novela 
Voraøova bída. Obdržel za ni i prémii ministerstva 
kultury.

Jeho skuteèně prvním velkým dílem byla trilogie 
pro mládež Rudý Tomek, Za møížemi a Pod záštitou 
revoluce. Své náměty èerpal z bojù varšavských dělní-
kù v r. 1905. Za povídku Zbyteèná lžièka získal první 
cenu v mezinárodní soutěži, kterou vypsala americká 
organizace židovských nevidomých èlenù. Je to tklivý 
pøíběh židovského otce a jeho chlapce z nacistického 
koncentraèního tábora.

doboS, kalmán machar

* 1931

Maďarský skladatel  
a klavírní virtuos.

Narodil se v Szol- 
noku. O zrak pøišel jako 
gymnazista pøi chemic-
kém pokusu. Teprve 
ztráta zraku ho pøived-
la k hudbě, i když již  
v dětství o ni projevoval 
zájem. Dosáhl v ní takových úspěchù, že ihned po 
maturitě byl pøijat na Budapeš�skou hudební akade-
mii, kde studoval hru na klavír a skladbu. Po jejím do-
konèení v r. 1957 nastoupil místo hudebního lektora 
maďarského rozhlasu.

Dobos je zastáncem seriálního punktualistického 
hudebního slohu, v němž usiluje o osobitý projev na 
základě skladatelského vzoru A. Weberna a P. Bou-
leze. Tento sloh je pro nevidomého skladatele mimo-
øádně nároèný zvláště pro nutnost získat odborného 
spolupracovníka pro zápis díla do not.

Tiskem vyšla jeho kantáta Drobné jiskry, violon-
cellová sonáta, komorní skladby pro housle, Duo 
In Cathedral (oceněno v Mariánských Lázních  
v r. 1997) a tøi madrigaly Podzimní rondo. Z dalších 
skladeb je to napø. symfonie Missa brevis a kantáta 
Vzpomínka. Psal i hudbu filmovou a skladby pro 
dechový orchestr.

Dobos se doèkal mnoha úspěchù na mezinárod-
ním fóru. Rozhlasové stanice několika zemí uvádějí 
jeho skladby. Ve Vídni byl uspoøádán i samostatný 
koncert z jeho skladeb. Pøi některých koncertech 
úèinkoval i sám autor jako klavírista, napø. pøi prove-
dení klavírní skladby Meditace aj. Zasedá v porotě pøi 
Mezinárodních soutěžích nevidomých a slabozrakých 
hudebníkù v Mariánských Lázních.

Logaritmické pravítko pro nevidomé žáky
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dobRZiñSki, gavril valerianoviè

* 1883

Ruský spisovatel, básník a dramatik.

Od narození byl nevidomý. Je považován za zakla-
datele masově politické socialistické literatury. Napsal 
několik románù o svých zážitcích z bojù v r. 1905. 
Je autorem několika úspěšných divadelních her. Èas 
také strávil, když se režimu znelíbil, ve vyhnanství 
na Sibiøi.

Spolupracoval pøi zakládání VOS.

dokouPil, vilém

*  30. 5. 1852
† 19. 2. 1927

Èeský tyfloped.

Pùsobil jako øeditel Ústavu pro nevidomé v Praze 
na Hradèanech.

dokSAnSký, Josef
(rodné jméno Koøének)

* 9. 1. 1942
† 12. 5. 1995

Pracovník Slepecké 
knihovny a tiskárny  
v Praze, náměstek a poz-
ději její øeditel. Těžká 
nemoc mu zabránila, 
aby se ve vedení více 
rozvinul. Poslanec Fe-
derálního shromáždění a èinitel ve spoleèenských 
organizacích nevidomých a slabozrakých, jeden ze 
zakladatelù Èeské unie nevidomých a slabozrakých.

Narodil se jako prakticky nevidomý v Halenkově 
na Valašsku v rodině těžce slabozrakého otce, kartáè-
níka. Díky tomu, že výchova probíhala bez pøehnané 
úzkostlivosti, prožil rané dětství pøibližně jako ostatní 
venkovské děti. Dětství prožíval spoleèně s jinými 
dětmi v bezstarostných hrách, a tak získal mnoho 
běžných návykù.

První tøídu OŠ navštěvoval ve svém rodišti. Od 
druhé tøídy byl žákem školy pøi Ústavu pro nevidomé 
v Brně, kde dokonèil povinnou školní docházku. Brzy 
se zde projevil jeho hlubší zájem o literaturu. Proto-
že v té době nebylo jiné možnosti, jak získat pøístup 
do intelektuálního povolání, věnoval se pøípravě ke 
støedoškolskému studiu hudby.

V r. 1959 odchází studovat do Odborné støední 
hudební školy pro zrakově postižené v Praze. Po pùl 

roce pøešel do Uèòovské školy pro mládež s vadami 
zraku v Praze. Nechtěl, aby za pobyt museli rodièe 
platit, a hlavně, že toužil po brzkém osamostatnění, 
což dlouhé studium v hudební škole neumožòovalo. 
Na uèòovské škole založil a vedl žákovský hudební  
a recitaèní kroužek.

V r. 1961 školu opouští, protože mu bylo nabídnuto 
místo referenta v redakci slepeckého èasopisu Zora. 
Pøes svou mimoøádnou znalost literatury a seètělost 
cítil, že pro tuto èinnost má nedostateènou kvalifika-
ci. Byl pøeøazen do provozu Slepecké tiskárny, kde 
pracoval do r. 1965, kdy koneèně pøešel na místo 
knihovníka.

Téhož roku se oženil s nevidomou Naděždou 
Doksanskou a pøevzal její pøíjmení.

Své pracovní zaøazení nemohl trvale vykonávat 
s pouhým základním vzděláním. V r. 1965 zaèal pøi 
zaměstnání studovat ve støední knihovnické škole. 
Studium úspěšně zakonèil v r. 1969 maturitou.

Dovolíme si citovat vlastní slova Josefa Doksan-
ského: „Nesmírně kladný význam pro mùj další život 
měl rok 1971; tehdy jsem podstoupil dobrovolnou 
tøíměsíèní protialkoholní léèbu na Protialkoholním 
oddělení pražské Fakultní nemocnice. S pitím jsem 
zaèal už ve svých patnácti letech a to se stalo – bo-
hužel velmi záhy – jedním ze základù mé existence 
a pøirozeně deformovalo celou moji osobnost. Jsem 
si vědom, že bych tuto neblahou záležitost zde mohl 
zamlèet, avšak protialkoholní léèba byla pro mne ta-
kovým vysvobozením, že neuèinit o ní zmínku by do 
znaèné míry zkreslilo obraz mého života.“

Paní N. Doksanská nám laskavě pøedala èestné 
uznání k úspěšnému zachovávání úplné abstinence. 
Jestliže J. Doksanskému tento problém dosud kom-
plikoval jeho životní dráhu, abstinování mu prospělo 
nejen v zaměstnání, ale také ukázalo, jak mocná je 
pevná vùle èlověka. V r. 1973 mu byla svěøena funk-
ce vedoucího Macanovy slepecké knihovny. Vedl 
oddělení zvukové i bodové knihy. Zasadil se o to, 
aby ZK mohly být pùjèovány do nemocnic a domovù 
dùchodcù.

V tomto směru se snažil pøispívat k rùstu kulturní 
úrovně a ke spoleèenské rehabilitaci později osleplých 
obèanù. Tendenèní politické tlaky zdolával tím, že 
u některých titulù záměrně pøepracoval anonce tak, 
aby vyhovovaly podmínkám schválení cenzora a tak 
i vydavatelských plánù. K naèítání zvukových knih 
vyhledával herce a rozhlasové pracovníky, kteøí se za 
politických represí dostali do existenèních nesnází. 
Staral se rovněž o naètení některých zakázaných knih. 
Je málo známé, že se v osmdesátých letech kontakto-
val s několika tehdejšími disidenty.
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Pracoval ve vysokoškolské komisi SI jako zástupce 
slepecké knihovny. Zodpovídal za plnění vydavatel-
ských záměrù pro nevidomé studenty.

Své záměry studovat knihovnictví a vědeckou in-
formatiku na FF UK ze zdravotních dùvodù odložil. 
Realizoval je v letech 1982–1987. Svá vysokoškolská 
studia završil v r. 1990 doktorátem filozofie se zamě-
øením na knihovnictví a vědecké informace.

V r. 1983 se ve slepecké knihovně a tiskárně  
v Praze stal zástupcem øeditele. Od ledna r. 1994 byl 
jejím øeditelem. Ještě tentýž rok těžce onemocněl ne-
vyléèitelnou chorobou.

V r. 1989 se podílel na zrodu Èeské unie nevido-
mých a slabozrakých, stal se èlenem a posléze i pøed-
sedou její Nejvyšší rady. V r. 1990 ho tato organizace 
navrhla jako kandidáta do Federálního shromáždění. 
Ve volbách byl úspěšný do Sněmovny lidu. Své povin-
nosti poslance plnil odpovědně a svědomitě. Zúèastnil 
se pøípravy několika významných zákonù sociálního 
zaměøení. Pro prakticky nevidomého èlověka to byla 
práce mimoøádně nároèná, jelikož èetl pouze Brail-
lovo písmo. Páter Václav Malý (pozdější biskup) ve 
svých vzpomínkách zdùrazòuje, že mnohé jeho pøi-
pomínky byly pøi tvorbě zákonù vzaty v úvahu.

Po roce 1992 mu vypršel mandát a pøestal být 
poslancem Federálního shromáždění, do posledních 
chvil svého života však byl èinný v sociální komisi 
Obvodního úøadu pro Prahu 7. Spoleèenská aktivita 
byla pro něho charakteristická.

Koncem r. 1994 se u J. Doksanského poèaly pro-
jevovat vážné zdravotní potíže. Na vyléèení bylo již 
pozdě. O své chorobě věděl a snášel ji s odevzdaností. 
Až do konce svého života si zachoval smysl pro humor 
a upøímný vøelý vztah k lidem.

dolAñSki, wlodzimierz

* 1886
† 1973

Věnoval se výzkumu tzv. smyslu pro pøekážky u nevi-
domých dětí i dospělých osob.

Ve svých jedenácti letech ztratil zrak po výbuchu 
rozbušek, které jeho otec, inženýr rumunských drah, 
používal v povolání. Mimo ztráty oèí mu výbuch utrhl 
pravou ruku a těžce poranil celé tělo. Lékaøi nedávali 
mnoho naděje, že chlapec pøežije.

Zvolna se uzdravoval. Trvalo však celých pět let, 
než mohl být pøijat do Ústavu pro nevidomé ve Lvo-
vě. Pøed rodièe byla postavena osudová otázka, co  
s chlapcem?

Evropskou senzací byl v této době jednoruký kla-
vírista maďarský hrabě Zichi. To se stalo inspirací 

zvláště potom, kdy se u Dolañského objevilo hudeb-
ní nadání. Po úmorné práci dosáhl ve høe na klavír 
takové úspěšnosti, že za osm let mohl v Bukurešti 
uspoøádat svùj první samostatný koncert. Úspěch 
byl obrovský. Rumunská královna (sama těžce sla-
bozraká) – píšící pod pseudonymem Carmen Sylva 
– mu vymohla státní stipendium pro studijní pobyt 
v Berlíně.

Po několika úspěšných koncertech se zaèala  
v Dolañského ruce projevovat únava. Lékaøi nezjisti-
li žádnou viditelnou pøíèinu. Mladý virtuos byl však 
nucen zanechat koncertní èinnosti. Byl uvyklý na to, 
že je u něho všechno poněkud opožděné, nezdálo se 
proto pozdě zaèít s pøípravou k maturitě. Bylo mu 36 
let. Jelikož měl v úmyslu studovat na vysoké škole, 
byla tato zkouška nutná.

Po úspěšně absolvovaných zkouškách studoval 
nejprve ve Lvově, později na paøížské Sorbonně 
psychologii a pedagogiku. Absolutoriem získal titul 
doktor filozofie.

Již v době studií v Paøíži se zaèal nejvíce zajímat  
o výzkum tzv. smyslu pro pøekážky u nevidomých 
osob. Na Paøížském ústavu pro experimentální psy-
chologii konal své první pokusy.

Po návratu do Polska se stává uèitelem v Ústavu 
pro nevidomé v Laskách u Varšavy. Tam mu bylo 
vedením tohoto zaøízení umožněno, aby si vybudoval 
malé experimentální pracoviště pro svùj obor. Bylo 
zde dosti žákù potøebných pro výzkum. Své poznat-
ky uveøejnil ve spisu Smysl pro pøekážky u nevido-
mých, který byl vydán francouzsky v r. 1931 a polsky 
až v r. 1954. Dokazuje, že takový specifický smysl 
nevidomí nemají. Píše, že se jedná o pocity tepelné, 
tlakové a hlavně sluchové. Každý z receptorù má své 
fyziologické pøedpoklady. U smyslu pro pøekážky 
nebyl nalezen.

Dolañski se podílel na organizaèním i kulturním 
životě nevidomých. Již za svého pobytu v Paøíži získal 
finanèní prostøedky k vydávání èasopisu v bodovém 
písmu s názvem Lataròa, který také sám redigoval. 
Ve Varšavě založil nakladatelství pro vydávání sle-
peckých knih. Po roce 1945 se vrátil do Polska a stal 
se pøedsedou Polského svazu nevidomých a èlenem 
výboru Světové rady pro blaho slepcù.

DoLEŽáLEk, Antonín Josef

* 3. 4. 1799
† 1849

Patøí bezesporu k èeským osobnostem, které si neza-
sluhují, aby byly zapomínány. Pro nevidomé Èech, 
Moravy i Maďarska vykonal tolik, že pøipomínka jeho 
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osobnosti vyplní některá 
prázdná místa v literatu-
øe i historii èeské tyflo-
pedie.*1) Bylo pro něho 
charakteristické, že do 
Ústavu pro nevidomé  
v Praze pøichází jako 
uèitel více než dùkladně 
pøipravený. Byl zastán-
cem myšlenky, aby nevi-
domí mohli navštěvovat 
školu ve svém bydlišti. Mùžeme ho pokládat za 
prvního kvalifikovaného tyflopeda narozeného na 
Moravě.

Narodil se v Lipníku nad Beèvou jako syn uèitele 
a regenschoriho. V dětství projevoval mimoøádné hu-
dební nadání. Rád pobýval s otcem u varhan. Záhy 
se zaèal uèit høe na několik hudebních nástrojù. Brzy 
ovládal hru na kytaru, flétnu a varhany.

Po absolvování gymnázia odchází studovat filozo-
fii na pražskou univerzitu. V r. 1818 je pøijat do øádu 
piaristù v Lipníku na Moravě. Po èase však poznává, 
že jeho místo je jinde a za tøi roky klášter opouští. 
Zaèal vyuèovat (zøejmě pøevážně náboženství) v Mo-
ravské Tøebové a později v Èeských Budějovicích. 
Mnišskou kutnu odkládá úplně a odchází studovat 
na univerzitu do Vídně. Klade si cíl získat co nejlepší 
pedagogické vzdělání. Po ukonèení studia vyuèuje na 
gymnáziu v Èeském Krumlově. V r. 1823 se podrobil 
zkouškám na hlavní škole v Praze.

V Èeském Krumlově se setkal s talentovaným 
nevidomým chlapcem J. Adámkem, kterého doká-
zal vyuèovat vlastní metodou, o níž se však nikde 
nezmiòuje. Úspěchy ho pøivedly k zájmu pracovat  
v ústavu pro nevidomé. Svùj záměr již neopustil.

V r. 1825 nebyl v èeských zemích jiný takový ústav 
než v Praze. Odstěhoval se a oèekával možnost pøi-
hlásit se jako uèitel nevidomých dětí. Po tu dobu si 
našel uèitelské místo na gymnáziu. Souběžně studuje 
literaturu pojednávající o výchově a vzdělávání ne-
vidomých. Mezi nejzávažnější spis patøila Kleinova 
Uèebnice výchovy nevidomých. Tak se také dovídá  
i o èinnosti J. R. Beitla, který byl povolán k øízení 
ústavu v Bratislavě. Zvláště ho zaujala další díla  
J. W. Kleina. Pøípravu na nové povolání vzal široce. 
Své hudební vzdělání si doplnil studiem na Pražské 
konzervatoøi, aby je později uplatnil. Zanedlouho se 
stal uèitelem na místě, po kterém toužil.*2) Později  
i øeditelem školy hradèanského ústavu pro nevidomé 
v Praze. Jeho manželka, se kterou se oženil v r. 1823, 
se zde stává hospodyní. Zdravotně nevyhovující pro-
støedí pùsobí na oba i na jejich dítě do té míry, že jsou 

nuceni se na èas svých míst vzdát.
Pokusil se o založení podobného ústavu v Brně, 

ale nenašel pochopení, protože se zde pøipravovalo 
otevøení ústavu pro neslyšící a pøijaté peněžité dary 
z odkazu Fr. Esse by nestaèily pro založení obou 
ústavù souèasně. Seznamuje se s prof. A. Klarem, 
který právě hodlá založit zaopatøovací a zaměstnávací 
ústav pro nevidomé v Praze. Vzdává se proto na èas 
svých plánù a pøijímá místo uèitele v Táboøe, jelikož 
je tøeba živit rodinu.

Styky s A. Klarem udržuje i nadále. Věøí, že bude 
moci nastoupit na jeho ústav jako uèitel. Když se 
založení ústavu stále odkládalo, uvažoval o nabídce 
pøevzít vedení ústavu v Linci. V této době však dostává 
nabídku vést ústav v Pešti, kterou pøijímá.

Po zkušenostech získaných v Praze pøechází po 
delším váhání v záøí 1833 do Pešti, kde na doporuèení 
J. W. Kleina nastupuje po odcházejícím J. R. Beitlovi, 
který zde zøejmě nedovedl vyøešit urèité národnost-
ní problémy, na místo øeditele tamního ústavu pro 
nevidomé. Zároveò upozoròuje Beitla na možnost 
založit stejnou instituci v Brně. Měl tedy nepøímý 
vliv na založení výchovného a vzdělávacího ústavu 
pro nevidomé na Moravě, a také se pøièinil o vzájem-
né kladné vztahy svého bývalého moravského žáka 
Leopolda Balcara s J. R. Beitlem.

Nalezl zde neutěšené poměry. Tøináct chovancù 
rùzných jazykù i náboženství bylo fyzicky i morálně 
zpustlých. Manželé Doležálkovi ztráceli odvahu  
a litovali svého rozhodnutí. Pøi spolupráci s deputací 
chovancù se zaèal vracet poøádek a organizace ústavu, 
vznikly mzdové fondy pro uèitele.

Bylo už v Doležálkově povaze, že se stále uèil. 
Navázal styky s ostatními tyflopedy a ústavy v evrop-
ských zemích: s J. W. Kleinem (Vídeò), A. Zeunem 
(Berlín), J. Kniem (Wroclaw), Pignierem (Paøíž), 
Jägerem (Gmünd), Ortem (Curych), Georgim (Dráž-
ďany), Müllerem (Freiburg), Müllerem (Mnichov), ba 
i s Doddem (Londýn), Friedlanderem (Filadelfie) si 
pravidelně dopisuje. Písemně udržuje styk i s vedením 
některých jiných ústavù v USA. O svých poznatcích 
neopomenul informovat také J. R. Beitla v Brně, což 
dokazuje zasíláním Výroèních zpráv z Pešti.

Pøirozeně, musel øešit problém, jaké písmo mají 
jeho žáci užívat. Beitl zøejmě pracoval se systémem 
Kleinovým. Doležálek se v r. 1837 pokusil o vlastní 
koncepci, ale byla nevhodná. V r. 1845 svùj pokus 
opakoval, rekonstruoval i v r. 1858, ale nakonec zùstal 
u písma Kleinova, které se v té době v této oblasti 
používalo všeobecně.

Zajistil zakoupení nové budovy pro ústav. Poøádá 
sbírky, loterie, plesy, koncerty a pøednášky. Ústav se 
vzchopil a docházejí stále nové žádosti nevidomých 



lexikon

99

Doležel, Norbert Stanislav

o pøijetí.
V r. 1838 bylo rozhodnuto o rozšíøení ústavu, avšak 

tento plán zmaøila katastrofální povodeò. Zátopám 
padly za obě� jak budova ústavu, tak i veškeré zaøíze-
ní a majetek chovancù i zaměstnancù. Nebylo daleko 
k tomu, aby došlo k obětem na životech. A tak bylo 
tøeba zaèít znova. Manželé Doležálkovi se nevzdávají 
a pouštějí se znovu do díla.

Ústav se doèasně odstěhoval do vojenských ka-
sáren Karoly. Celostátní sbírka pøinesla finance na 
stavbu nové budovy. Stavba byla dokonèena v r. 1842. 
Provizorium neumožòovalo rozvíjet vyuèovací meto-
dy. Nové vzedmutí vlasteneckého hnutí si vyžádalo 
nucený odchod manželù Doležálkových, protože ze 
strany úøadù vznikl velký tlak, aby se cizinci odstěhova-
li. Potkal je tedy stejný osud jako døíve J. R. Beitla.

Neštěstí nebylo dost. Právě v této době prožíval 
bolest ze smrti obou jejich dětí. Manžele tato smutná 
situace nerozdělila. Pøenesli svou lásku k péèi o nevi-
domé děti. Tím více na ně dolehlo neèekané vyhnání. 
Ve své manželce vždy nacházel pochopení pro vztahy 
k nevidomým, protože ona je sdílela rovněž.

J. Doležálek vynikal mimoøádnou aktivitou v rozví-
jení svého vzdělání. Jeho trpělivé, ale soustavné poža-
davky spojené s úsilím ve prospěch nevidomých byly 
pøíèinou pedagogických i organizaèních úspěchù. Ne-
bylo mu však dopøáno pùsobit v jednom ústavu, a tím 
posléze sklízet ovoce své práce. Neměl dost èasových 
možností, aby se problematikou výchovy nevidomých 
zabýval nerušeně, jeho práce byla soustavně zvenèí 
narušována. Bylo to jednak zanecháním èinnosti  
v Praze z dùvodu nezdravého prostøedí v budově 
ústavu, pøechodem do Pešti, neš�astným úmrtím 
jeho obou dětí, katastrofální povodní a nakonec  
i nesnázemi vyplývajícími z národnostních tlakù  
v Maďarsku. Pøesto v jeho díle nacházíme myšlen-
ky, které vypovídají o tom, jak hluboce prožíval své 
poslání. Za pouhých padesát rokù svého až po okraj 
naplněného života zanechal velké dílo a je hodně 
nespravedlivé, že na něho èeští historikové v oblasti 
tyflopedie vlastně zapomněli.

Zanechal po sobě následující díla: Nachricht von 
der Verfassung Blinden-Instituts in Pest (1836); An-
weisung blinden Kinder von der frühesten Jugend an 
zwegmäsig zu behandeln (1839); Ansichten über die 
Erziehung der Zöglinge einer Blinden-Anstalt (1840); 
Erlebnisse der ungarischen Blinden-Erziehungs-An-
stalt (1842).

*1) Neprávem si jeho èinnosti nepovšimli (Solarová 1966, 
Solarová, Sasrbach 1992). Naopak, uvádìn je (Doležá
lek 1842, Geschichte 1830, Mell 1900, Enzyklopädie 1990 

aj.)
*2) V Praze založil èeský pìvecký spolek Concordia, zasloužil 

se o postavení pomníku a o hudební akademii ve prospìch 
Josefa Slavíka a na uctìní jeho památky øídil Requiem

DoLEŽEL, norbert Stanislav

* 9. 4. 1889
† 18. 2. 1958

Pùvodně katecheta v brněnském Ústavu pro nevido-
mé. Věnoval se èinnosti ve spolku Péèe o slepé na 
Moravě a ve Slezsku, založil dva zaopatøovací ústavy 
a jednu opatrovnu s MŠ pro nevidomé. Jeho ideou 
byla péèe o nevidomé „od kolébky do hrobu“. Škola 
i pozdější zaměstnání měly být pro nevidomé pouze 
vyplněním volného èasu.

Je málo osobností pùsobících v oblasti péèe o nevi-
domé, které by rozvíøily hladinu nejrùznějších názorù 
na úkoly a cíl výchovy, jako je právě Norbert S. Do-
ležel pøesto, že v oboru pùsobil takøka po celý život. 
Koneèně, všude tam, kde si øímskokatolická církev 
vyhrazovala absolutní právo ideologicky ovládnout 
výchovu nevidomých dětí a èinila si nárok na péèi 
o dospělé nevidomé osoby, jakoby ona sama jediná 
byla nástrojem morálky, to vypadalo problematicky. 
Ideologii prosazovala diktátem, což vedlo chovance  
k odmítání, ba dokonce k revoltám, viz ústav Klarùv.

Stanislav Doležel se narodil ve Smržicích u Prostě-
jova. V rodišti vychodil obecnou školu. Gymnázium 
vystudoval v Prostějově. Teologii studoval na univerzi-
tě v Olomouci, v Brně, v Praze a v Innsbrucku.

V záøí 1918 nastupuje jako katecheta na èásteèný 
úvazek do brněnského Zemského ústavu pro výchovu 
nevidomých. Ihned v následujícím roce získává defi-
nitivu, protože se projevuje jako mimoøádně agilní. 
Nabízí øediteli A. Špièkovi spolupráci pøi umís�ová-
ní absolventù ústavu do zaměstnání. Po neúspěšném 
jednání umístit nevidomé dívky do chudobince  
v Zašové se rozhoduje k vlastním akcím. To už jako 
jednatel (1919) spolku Péèe o slepé na Moravě, ve 
Slezsku a na Slovensku. Spolek vznikl spojením se 
Spolkem pro podporu slepých (zal. øed. Fr. Pavlíkem 
v r. 1898). Pro splnění záměrù spolku žádá Doležel 
o trvalou dovolenou, aby mohl vybudovat na Moravě 
zaøízení pro celkovou péèi o absolventy ústavu. Pla-
cená dovolená mu byla z tohoto titulu každoroèně 
prodlužována až do r. 1942 s vysokým platem a pøí-
platky. Byl tímto hmotně plně zajištěný a mohl se 
věnovat práci ve spolku.

První akcí (1922) bylo otevøení pracovního 
domova. Pro tento úèel získal biskupský zámeèek  
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v Chrlicích u Brna, jehož prostorovou kapacitu nechal 
rozšíøit pøístavbou. Pro velice malé výdělky, pøísný 
internátní režim a tvrdé vyžadování náboženských 
úkonù se nevidomí a slabozrací øemeslníci odstěho-
vali. Zaèínají se sem pøijímat chovanci, kterým se  
v praktickém životě nepodaøilo uplatnit. Postupně 
byli pøijímáni i nepracující, na které znaènými èást-
kami pøispívali rodièe nebo domovská obec. Øeditel  
A. Špièka proto zaèal hledat další možnosti jak za-
městnat schopné nevidomé absolventy.

Pro pøestárlé a práce neschopné založil N. Dole-
žel o dva roky později zaopatøovací ústav v Nových 
Hvězdlicích u Vyškova. Zaøízení mělo vlastní země-
dělské hospodáøství podobně jako v Chrlicích.

Pro ranou a pøedškolní výchovu nevidomých dětí 
založil v r. 1926 opatrovnu s MŠ v Brně–Pisárkách. 
Postupně sem však zaèaly být pøijímány i děti imbe-
cilní a idioti. Tímto opatøením ztratilo zaøízení svùj 
pùvodní smysl, jelikož spolužití obou skupin dětí mělo 
neblahý vliv na plnění pùvodních úkolù. Otøesnost 
podmínek nejvíce postižených dětí lze dokumentovat 
napø. tím, že ty nejvíce postižené ležely na slamnících 
umístěných na zemi v koupelně, kam se denně stěho-
valy k ranní „hygieně“. Kanálek koupelny sloužil také 
k odtékání jejich moèe. Během dne byly ukryty pøed 
zraky návštěvníkù. Ubytování těchto dětí pøipomínalo 
spíše ustájení.

Druhou skupinu tvoøily děti vzdělavatelné. Nebyly 
však vèas pøeøazovány do Zemského ústavu a někdy 
zaèaly se školní docházkou o několik let později. Úko-
lem zde nebyla pøíprava pro školní docházku, i když 
z iniciativy některých uèitelek byla vybraným dětem 
věnována větší péèe. Dochovaly se dokonce některé 
pomùcky. Výchova byla nekompromisně katolická. 
Otøesně pùsobí vyprávění někdejších chovancù. Paní 
M. K. uvádí, že děti byly za svá nicotná provinění 
trestány jedním až dvěma dny karceru a hladovkou. 
Tøikrát denně jim byl podáván chléb s vodou. Do 
zaøízení nebyl vstup rodièù dovolen.

Pro rekreaci nevidomých zakoupil spolek záme-
èek Mitrov na Èeskomoravské vrchovině. Druhá 
světová válka zabránila realizaci tohoto záměru. Její 
katastrofální dùsledky však nahrávaly cílùm N. Dole-
žela, získat totiž pod své vedení i Zemský ústav pro 
nevidomé v Brně. To se mu vlastně na èas podaøilo  
v r. 1942, kdy byl jmenován tzv. vrchním øeditelem 
všech moravských ústavù pro nevidomé vèetně toho 
zemského. Až do tohoto okamžiku byl Doležel pla-
cený za výkon funkce katechety, kterou nevykonával. 
Pro tento protektorsky laděný cíl se uvolil umístit cho-
vance zemského ústavu v budově chrlického zaøízení 
poté, kdy byla budova ústavu na Zemědělské ulici 

zabrána německou nacistickou policií (1940).
V těchto snahách pokraèoval i po skonèení války. 

Spolek Péèe o slepé nabídl všechny své ústavy k ze-
státnění. Ve funkci vrchního øeditele byl proto dne  
1. ledna 1946 potvrzen N. Doležel. Škola měla  
i nadále svého øeditele, ostatní ústavy vedli správci. 
Zaèátkem r. 1947 byl Doležel dokonce jmenován èle-
nem Tøídící stanice sekce pro nevidomé, i když neměl 
žádné pedagogické ani sociologické èi psychologické, 
tím méně tyflopedické vzdělání. V srpnu téhož roku 
žádá navíc zemský národní výbor, aby byl jmenován 
i øeditelem školy s tím, že ve škole se „dějí nepøístoj-
nosti“ a není pevné vedení. Naštěstí mu tato poslední 
spekulace nevyšla.

Po odsunu*1) obyvatelek Útulny pro německé 
nevidomé ženy (1947) na Èernopolní ulici získává 
spolek Péèe o slepé budovu jako konfiskát. Doležel ji 
nechal stavebně upravit z prostøedkù spolku s tím, že 
v ní bude umístěna škola pro nevidomé, jejímž bude 
øeditelem. Po dohotovení prací však budovu zabralo 
Ministerstvo zdravotnictví pro infekèní pavilon právě 
dostavěné Dětské nemocnice v Brně.

Události v únoru 1948 zabránily uskuteènění Dole-
želových plánù, které se opíraly o tvrdě náboženskou 
péèi o nevidomé bez ohledu na to, zda ji pøijímají.  
V bøeznu 1948 byl z funkce vrchního øeditele odvolán 
a od záøí téhož roku byl dán do penze. Až do své smrti 
trávil èas jako mnich øádu augustiniánù v Brně.

Páter Norbert Stanislav Doležel byl bezesporu mi-
moøádně silnou osobností. Založit a udržet v provozu 
tolik sociálních zaøízení jistě vyžadovalo výjimeèné 
podnikatelské schopnosti. Ano, a také byl v pravém 
slova smyslu podnikatelem v péèi o nevidomé. Jako 
jiní vlastnili výrobní podniky, on se věnoval podni-
kání v oblasti, která byla státem opomíjená. Nejvíce 
energie věnoval na získávání finanèních prostøedkù. 
Neváhal se o každou, i sebemenší èástku, soudit s obcí 
i s rodièi. Některé transakce vedly na druhé straně 
dokonce k exekuci na jeho plat.

N. Doležel byl odpùrcem aktivního a produktivní-
ho zpùsobu života nevidomých. Zastával stanovisko 
péèe o nevidomé „od kolébky do hrobu“ prakticky 
uskuteèòované jejich trvalou segregací. V tomto 
směru vyvíjel nebývalé úsilí. Školní vzdělávání, vý- 
 uku øemeslùm i hudbu chápal jako jednu z vhodných 
zábav a zaměstnávání malých dětí i dospělých osob. 
Nevidomé nepodporoval v jejich snaze o samostat-
ný život, aèkoliv se mohl opøít o bohaté zkušenosti 
PSSS. Ve svých zaøízeních udržoval tísnivé prostøedí 
pro zaměstnance a vyžadoval absolutní poslušnost  
i neustálou okázalou vděènost ze strany chovancù. 
V pøípadě, že si některý dovolil stěžovat nebo měl 
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vùbec nějakou pøipomínku, bezohledně ho propustil  
a nezajímalo ho do jakých sociálních poměrù. Ty byly 
pro mnohé z nich tak strašné, že někteøí nevidomí 
konèili svùj život sebevraždou.

Jako pøedstavitel nábožensko-charitativní péèe  
o nevidomé na Moravě v těchto intencích i publiko-
val. Není toho mnoho, ale dokazuje to napø. èlánek  
v èasopise Svět nevidomých (Moravské èíslo z r. 1948) 
pod názvem Pohled do minulosti a do budoucnosti. 
Podobně i v pøíspěvku Zkušenosti se slepci v ústavu 
(èasopis Úchylná mládež, roè. XIII.).

Nic jsme nepøehnali, naopak, pominuli jsme jeho 
sabotáže za války, kdy svým svěøencùm neposkytl ani 
tu základní nutnou potravu, se kterou obchodoval, 
kterou se krmili jeho známí. Byli jsme jako chovanci 
ústavu všeho svědky. 

*1) Na základì mezinárodní úmluvy byli po druhé svìtové 
válce Nìmci z èeského a moravského území vystìhováni 
do své vlasti

donát, Pøemysl

* 6. 3. 1954

Jsou lidé, které nezlomí ani nejtěžší ztráta zdraví.  
K nim patøí i tento èeský podnikatel. Je lidské hrdin-
ství v èlověku někde ukryto, nebo vznikne mimoøád-
ným otøesem?

Narodil se v Městci Králové v rodině rolníka. ZŠ 
navštěvoval v Kněžicích, potom v Jeanech, kde byl 
jeden rok v dětském domově. V r. 1962 utrpěl těžký 
úraz zpùsobený výbuchem rozbušky. Pøišel o zrak, 
levou ruku v zápěstí, na pravé ruce mu zùstal nepoško-
zený palec a malík a trochu pohmožděný, ale funkèní 
prsteník. V r. 1964 nastoupil do školy pro nevidomé 
žáky v Praze na Hradèanech, kde základní vzdělání 
dokonèil.

Poté navštěvoval gymnázium pro mládež s vadami 
zraku v Praze, kde v r. 1974 maturoval a rozhodl se, 
že se už nikdy nenechá od nikoho zkoušet. Absolvo-
val odborný kurz pro nevidomé telefonisty, ale po 
tøíměsíèní zkušenosti práce v telefonní ústøedně se 
rozhodl pokraèovat ve studiu na PrF UK v Praze, kde 
absolvoval v r. 1981 a získal titul JUDr.

Praxi v oboru práv nevykonával. Pracoval znovu 
jako telefonní manipulant v telefonní ústøedně Měst- 
ské prokuratury. Zajímal se o práci u soudu, na pro-
kuratuøe nebo v advokacii, ale neuspěl. Na notáøství 
mu sdělili, že jako slepý právník u nich pracovat 
nemùže. V žádosti o èinnost ve funkci vyšetøovatele 

rovněž neuspěl.
Rozhodl se opatøit si potøebnou techniku k tomu, 

aby mohl zvládnout práci s digitálním textem. Od té 
doby se změnilo jeho pracovní zaměøení, kdy ho více 
než právo zaèaly zajímat poèítaèe.

Pokoušel se také najít práci v SI. Dopisoval do 
slepeckého tisku o rùzných technických a sportovních 
záležitostech. Na uvolněné místo šéfredaktora èasopi-
su Zora nebyl pøijat pro svou snahu o demokratizaci 
èinnosti mládežnické organizace SI.

Bez trvalého zaměstnání si P. Donát nedovedl ži-
vot pøedstavit. Obrátil se proto na prezidenta repub-
liky, kde obdržel doporuèení, obrátit se na odbory 
pracovních sil. Znovu obdržel doporuèení, aby se 
zajímal o místo v telefonní ústøedně, kam se vrátit 
nechtěl.

Po celá léta odmítání i vytrvalého hledání užiteèné 
èinnosti, se rozhodl odejít do Německa. Pøed reali-
zací se podrobil oèní operaci, která se nezdaøila, ale 
našel zde svou budoucí manželku. Své rozhodnutí 
emigrovat neuskuteènil. Také se mu koneèně podaøilo 
získat zaměstnání v SI, kde měl na starosti technické 
pomùcky. Pracoval asi od r. 1984 několik let a v r. 1988 
založil s pøítelem družstvo nevidomých èlenù Spektra. 
Zaèali vyrábět slepecké pomùcky. P. Donát byl zvolen 
pøedsedou. Dali práci až 200 zaměstnancùm.

Po sametové revoluci (prosinec 1989) se Donát stal 
jedním ze zakladatelù ÈUNS a založil si soukromou 
firmu, kde vyráběl slepecké mechanické psací stroje, 
slepecké bílé hole aj. Zaměstnával 12 pracovníkù.

V r. 1992 se rodina Donátových se dvěma aler-
gickými dětmi na doporuèení lékaøù odstěhovala na 
venkov. Manželé øešili rozvodovou situaci a náhlý Do-
nátùv infarkt; zanechal proto všech funkcí. Založil si 
však opět živnost a vrátil se k výrobě slepeckých holí. 
V r. 1995 zpracoval projekt na výrobu braillových øád-
kù. V podnikání se mu daøilo, v manželství nikoliv.

P. Donát nezradil nevidomé pøátele, kterým vy-
ráběl pomùcky. Jenže úsilí nestaèilo, firma vlivem 
neutěšených rodinných poměrù padla. Podnikatel byl 
zaskoèen na nejcitlivějším místě, když ho pøi rozvodu 
jeho bývalá manželka opustila a zbavila dětí. Záslu-
hou pøátel však znaèka Donát nezmizela, pozvedli ji 
jeho pøátelé.

donev

Bulharský tyfloped.

V r. 1905 adaptoval Braillovu francouzskou bo-
dovou abecedu na bulharský jazyk. Velmi dobøe se 
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vyrovnal s bulharskou azbukou.

döRFleR, gustav

* 26. 12. 1921

Èeský provazník. Ve 
svém oboru je mimoøád-
ně zdatný a také u nás 
jediný.

Narodil se v Bílině  
v hornické rodině. Ško-
lu navštěvoval ve svém 
bydlišti. Brzy se však objevily potíže s viděním  
a v dùsledku toho i s prospěchem. Chlapec touto 
situací velice trpěl. Ve svých deseti letech byl pøijat 
do Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradèanech. 
Zde byl velmi spokojený. Později rád na svá školní 
léta vzpomínal. Postupně ztratil zrak úplně. V r. 1938 
ústav opustil.

Jeho matka pracovala u provazníka, a tak měl 
možnost poznat toto øemeslo. Nalezl v něm zalíbení. 
Byl pøijat jako uèeò. Po tøech letech vykonal s úspě-
chem závěreènou zkoušku. V podniku zùstal jako 
dělník. V r. 1945 požádal o živnostenský list, který 
obdržel. V padesátých letech se musel zapojit do nově 
vznikajících družstev. Své povolání provozoval až do 
odchodu do dùchodu. Nejdøíve byl pøesvědèený, že 
toto povolání je pro nevidomé vhodné. V praxi se 
ukázalo, že je nároèné na tělesnou vyspělost, orienta-
ci v prostoru mezi stroji, skladišti apod., dovednost 

opravovat stroje aj. Tím více je tøeba kladně hodnotit 
jeho vytrvalost.

Povolání provazníka není zrovna pøiměøené pro 
nevidomého øemeslníka. Oceòujeme proto tím více 
Dörflerovu úspěšnou práci. S manželkou si postavili 
pěkný domek, vedli spokojený život. Rád pracoval 
v SI.

doRneR, ernst

* 1914

Německý tyfloped.

Narodil se v Norimberku. V šestnácti letech po 
pádu z jízdního kola oslepl. Tato životní rána nezdola-
la ani rodièe ani chlapce. Po nezbytném léèení pokra-
èoval ve svém støedoškolském studiu pomocí Braillo-
va písma a kanceláøského psacího stroje. Podobným 
zpùsobem vystudoval pedagogickou akademii.

Nastoupil jako uèitel do Ústavu pro nevidomé děti 
v Norimberku. Pøi zaměstnání studoval na univerzitě 
v Erlangenu obor filozofie. V r. 1946 promoval na 
doktora filozofie.

Zaujme jeho kniha Význam hlasu a zpùsobu øeèi 
pro diagnózu osobnosti nevidomých. Je to téma oje-
diněle vědecky zpracovávané, ale èasto diskutované. 
Své výzkumy prováděl pomocí gramofonové desky, 
jelikož v té době nebyl magnetofon běžně k dispozici. 
To však nemusela být plně pøiměøená metoda, hlas 
mohl být zkreslený a jeho témbrové i intonaèní nu-
ance tak nezachyceny. Dorner dochází k závěru, že 
hlas nepostihuje charakter osobnosti. Uvedená práce 
je jeho prací rigorózní a rovněž tematicky originální  
a jediná svého druhu.

doRoSZewSkA, Janina

* 1900
†  1979

Polská tyflopedka a redaktorka.

Studovala v Paøíži a v USA. Vynikající teoretièka 
všech směrù speciální pedagogiky defektologické  
a šéfredaktorka èasopisu Szkola specjalna (v letech 
1967–1976). Pracovala jako docentka na Varšavské 
univerzitě. Mimoto se věnovala dějinám umění.

doSev-nenkov, Stefan ivanov

* 20. 12. 1880
†  1967

Organizátor bulharského slepeckého hnutí.Stroj na výrobu provazù
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D o s t u p n é  p r a -
meny uvádějí, že byl 
nevidomý. Základní 
vzdělání nabyl v Ústa-
vu pro nevidomé děti  
v Bukurešti.  A jako 
takový se dal cele do 
služeb bulharských ne-
vidomých, aby upozor-
nil úøady i obèany, že  
o nevidomé je tøeba se 
postarat ve smyslu po-
skytnout a pøizpùsobit jim podmínky pro vzdělání a 
pøipravit ke spoleèensky užiteèné práci.

doSkoèil, Jaro-
mír

* 18. 6. 1891
† 1. 4. 1963

Uèitel, později øeditel 
školy pøi Deylově ústavu 
pro nevidomé v Praze.

N a r o d i l  s e  v 
È e r n ý c h  B u d á c h 
(dnes Kutná Hora). Je autorem většího poètu 
odborných publikací. Byl redaktorem dětské-
h o  è a s o p i s u  p ro  n ev i d o m é  N a  ú s v i t ě .  
V r. 1928 sestavil pro žáky škol pøi ústavech pro 
nevidomé pùvodní slabikáø Svítání. Pro ně urèil také 
sbírku povídek s názvem Pro děti.

Jeho publikaèní èinnost je dosti bohatá. Ve všech 
pøíspěvcích se projevuje jeho pedagogický optimiz-
mus. Napsal: Nevidomé dítě v péèi rodinné (1923); 
Ze života nevidomých dětí (1925); Život a význam 
nevidomého profesora Piere Villeye (1934); Naše sle-
pecké tiskárny (1938). Jeho dílo Hlava slepce, které 
vyšlo v r. 1928, je pokusem o typologii nevidomých. 
Tato práce je zøejmě ovlivněna tendenèními názory 
o vztahu tvaru hlavy a psychiky èlověka. Pozornost 
upoutá obrazová pøíloha s typickými tvary hlav něko-
lika nevidomých. Dále je to na dvacítku pøíspěvkù do 
odborných èasopisù. Pøíspěvky k historii jsou jeho 
èlánky zabývající se slepeckou knihovnou, stavem 
péèe o nevidomé v zahranièí aj. Byl plodným publi-
cistou, jehož práce ukazují na široký rozhled èlověka 
z praxe s vnitøní erudicí.

douARdová, cecilie

* 1866

Významná belgická výtvarnice.

Narodila se v Rouenu ve Francii. Studovala na 
malíøské akademii a záhy vynikla portréty a syžety ze 
života uhlíøù a hu�aøù. V Praze vystavovala 18 fotogra-
fií svých děl, které prozrazují nevšední nadání. Avšak 
v 33 letech náhle oslepla a pøestěhovala se do Mede  
v Belgii. Jestliže nemohla malovat, zaèala modelovat  
a dospěla v něm i v sochaøství k takovým formám, že 
se postupně zaøadila k proslulým belgickým socha-
øùm. Její plastiky pøekvapovaly, a� to byly plakety 
nebo busty, nebo figury ze sociálního prostøedí, kam 
se tematicky znovu vrátila.

Byla známá jako belgická spisovatelka. Napsala: 
Impressions ďune seconde vie (Dojmy z druhého 
života), Paysages indistinks (Kraje nerozeznatelné 
a Historique de la ligue Braille. Jako osobnost byla 
vysoce pozoruhodná, nikoliv však jako spisovatelka, 
nýbrž jako výtvarná umělkyně. 

doumbiA, Amadou

* 1953

Západoafrický hudebník z Mali.

Narodil se v Bamaku (Mali). V dětství hrál na 
percussion (rozlièné bicí nástroje), rùzné flétny  
a harmoniku. V dospívání objevil kytaru. V této době 
kvùli neléèenému šedému zákalu pøišel o zrak. Byl 
pøijat do ústavu pro nevidomé děti a mládež, kde 
se seznámil s Mariam.*1) Zatímco Amadou se stal 
kapelníkem školního instrumentálního souboru, Ma-
riam byla jeho nejlepší zpěvaèkou. V r. 1980 se vzali  
a zaèali vystupovat jako duo. O rok později Amadou 
povýšil na vedoucího dirigenta školního orchestru  
a vedení hudební skupiny, øídil i divadelní pěvecký 
sbor. Zároveò byl zvolen generálním tajemníkem 
spolkù maliských slepcù. 

Dvojice Amadou a Mariam intenzivně koncerto-
vala v zemích západní Afriky. V r. 1995 se pøesunula 
do africké hudební metropole Abidjanu na Pobøeží 
slonoviny a s nigerijským producentem Alyiu Maika-
no Adamu natoèila své první kazety. 

V devadesátých letech vycestovali do Francie.  
V r. 1998 se do evropské produkce dostalo jejich první 
CD. V Evropě vydali album nazvané Dimanche a Ba-
mako. Následovala další CD, která už byla vyráběna 
v Mali. V r. 2005 vystoupili v Praze.

Amadou a Mariam èerpají z hudebních tradic své 
rodné země. Jejich písně, v nichž se mísí reggae, ska 
a rock, si již oblíbili i evropští posluchaèi. 

*1) Doumbia, Mariam se narodila v Bamaku r. 1958. V pìti 
letech pøišla o zrak a brzy poté zaèala zpívat na svatbách 
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a rodinných slavnostech. Byla pøijata do ústavu pro nevi
domé dìti

dovhun, v.

Uèitel v Ústavu pro nevidomé v Mukaèevě.

Je spoluautorem ruské èítanky Zornycja, která vy-
šla v r. 1926 a byla používána v Ústavu pro nevidomé 
v Mukaèevě v tehdejší Podkarpatské Rusi.

dRechSleRová, rùžena

* 6. 12. 1906
† 19. 2. 1984

Èeská uèitelka hudby.

Od dětství byla nevidomá. Období druhé světové 
války prožívala v exilu v Anglii. Ve Státním ústavu 
pro nevidomé děti v Levoèi pùsobila v letech 1945 
až 1947. Potom odešla vyuèovat do LŠU v Rýmaøově, 
kde pùsobila od r. 1947. Několik svých žákù pøipravila  
k profesionálnímu studiu hudby. V r. 1977 byla pøijata 
do domova dùchodcù v Moravském Berouně, kde 
prožila zbytek svého života. 

dReiSigeR, Josef

* 24. 4. 1890

Èeský uèitel hudby.

Narodil se v tehdejším Alt Erbersdorfu. Byl odcho-
vancem Ústavu pro nevidomé v Brně (1903–1910). 
Pøesto, že se vyuèil øemeslu, věnoval se pøevážně hud-
bě, byl žákem Roberta Bauera. V Bruntále měl soukro-
mou hudební školu. Pøíležitostně skládal písně a hrál 
na varhany. Ve své době platil ostatním nevidomým 
za pøíklad životního optimizmu a hrdosti z vlastních 
životních ideálù.

dRtinA, Jan

* 22. 2. 1918
† 4. 9. 1994

Èeský hudební pedagog 
a tyfloped.

Jeho dílo bude na-
vždy svědectvím usilov-
né, po desítky let trva-
jící práce pro zhodnocení osobnosti nevidomého  
a slabozrakého hudebního pedagoga a výkonné-
ho umělce. Věnoval se též tvorbě pøíležitostných 

skladeb, napø. ke sportovním hrám zrakově těžce 
postižených žákù aj. Mimoøádnou zásluhu má i v 
evidenci a propagaci skladeb nevidomých autorù. 
Uvědomujeme si pøitom, že osobnost èlověka je 
nekoneèně mnohotvárná, a tak i životní situace  
a z ní vyplývající politické pøesvědèení jedince.

Jan Drtina byl nevidomým zakladatelem a dlou-
holetým øeditelem Konzervatoøe pro nevidomé  
a slabozraké v Praze. Z hudebního oddělení Deylova 
ústavu pro nevidomé v Praze ve spolupráci s jinými 
nevidomými, kteøí na tomto zaøízení pùsobili, vybu-
doval jedineènou instituci, která zajiš�uje spoleèensky 
uspokojivé zaměstnání pro stovky zrakově těžce posti-
žených. Je to gigantické dílo, které neruší žádná jiná 
jeho èinnost. Tu, která se týká utkvělého sjednocování 
všech invalidù pod jednu politickou støechu, zhodnotí 
budoucnost. Pokusil se rovněž vytvoøit pøehled děl 
èeských nevidomých hudebních skladatelù a zajistit 
jejich roztroušené skladby pro vøazení do Èeského 
hudebního fondu.

Èlověk zemøe, ale jeho dílo zùstává. A Drtinovo 
dílo má pro nevidomé a těžce slabozraké hudebníky 
v Èeské republice i na Slovensku mimoøádnou a ve 
světě ojedinělou hodnotu. Snad nikdo jiný nemohl 
tuto školu pøivést na takový stupeò, protože nebylo 
nikoho, kdo by tak silným komunistickým pøesvědèe-
ním dovedl operovat na odpovědných, pøevážně po-
litických úøadech. Vždy� byla dokonce období, kdy 
hrozilo zrušení této støední hudební školy, ale právě  
v takových mezních situacích vynaložil Drtina veške-
rou energii a vsadil i svou osobu, aby dosavadní nižší 
typ pozvedl o kousek k vytèenému cíli, tj. Konzerva-
toøi pro zrakově postiženou mládež.

Patøil mezi skupinu nevidomých (R. Krchòák, 
dr. Zd. Šarbach), která byla pøesvědèená o tom, 
že se nevidomí neobejdou bez spoleèné organizace  
s ostatními invalidy. Zapomněli, nebo nebrali v úvahu, 
že se tímto pojetím péèe o nevidomé a slabozraké 
vzdaluje jejich spoleèenské identifikaci. Právě snad 
tato okolnost zpùsobila, že nakonec J. Drtina ztratil 
pøízeò nevidomých, a nejen hudebníkù.

Jan Drtina se narodil v malé západoèeské vesnici 
Vranovice v rokycanském okrese. Rodina patøila  
k nejchudším obyvatelùm této vesnice. Zde také zaèal 
chodit do školy, ovšem brzy uèitelé poznali jeho těž-
kou zrakovou vadu. Bylo jasné, že se ve výuce nemùže 
vyrovnat ostatním. Školu ve Vranovicích navštěvoval 
pět let.

V srpnu r. 1922 na doporuèení známých jeho rodièù 
odjel do Prahy za svou matkou, která byla v té době 
posluhovaèkou v Jedlièkově ústavu. Poprvé cestoval 
vlakem, a protože měl ještě zbytky zraku, mohl vnímat 
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krajinu, kterou projížděl. V Praze žil u matèiny tety. 
Matka ho denně vodila do školy Jedlièkova ústavu. Uká-
zalo se, že Jedlièkùv ústav pro něho není vhodný.

Po všech možných jednáních nakonec nastoupil 
r. 1929 do Deylova ústavu pro slepé. Zde dokonèil 
základní školní vzdělání. O dva roky později (1932) 
ukonèil školu s výborným prospěchem. Během své-
ho pobytu v ústavu slyšel kolem sebe mnoho hudby. 
Zatoužil, aby také mohl hrát. V r. 1930 se mu touha 
splnila a zaèal se uèit høe na klavír. Velmi brzy patøil 
mezi ty nejlepší. Svými výkony školu reprezentoval 
na èastých veøejných vystoupeních.

Po dokonèení školy se ještě urèitou dobu uèil kar-
táènickému øemeslu a vyplétání židlí a navštěvoval 
dvouletou pokraèovací školu v Deylově ústavu stejně 
jako jiní chovanci. Velmi vážně se už v této době za-
býval hudbou, i když měl pùvodně v úmyslu odejít 
studovat na gymnázium. Pro to však tenkrát nebylo 
porozumění. Měl velký zájem o studium práv. Ještě 
několikrát se k této myšlence vracel, ale jen hudba 
se stala jeho údělem.

V r. 1935 byl pøijat na konzervatoø do klavírní 
tøídy prof. Rùženy Kurzové. Po její smrti (1938) se 
dostal do tøídy prof. Albína Šímy, který vychoval i Ja-
roslava Ježka jako klavíristu. Zde dokonèil studium 
a zaèal navštěvovat mistrovskou školu (1943), kterou 
zakonèil v r. 1946 veøejným provedením Èajkovského 
klavírního koncertu G dur za doprovodu symfonické-
ho orchestru FOK. Během studia vystupoval veøejně, 
měl celoveèerní koncerty v Praze. Poèítal s tím, že se 
bude uplatòovat jako pianista. Zvláštní dùraz kladl 
na provádění klavírních skladeb nevidomých autorù. 
Ani to se mu však plně nepodaøilo, protože zaèal mít 
tvrdošíjné problémy s ubývajícím zrakem. Rozhodl se 
tedy pro hudebně pedagogickou dráhu.

V r. 1948, kdy byl Drtina pøedsedou Akèního 
výboru Národní fronty, a proto v mimoøádně silné 
politické pozici, byl ministerstvem školství jmenován 
øeditelem nově vzniklé hudební školy pøi Deylově 
ústavu pro nevidomé, která měla mít pùsobnost pro 
celou republiku. Dosavadní správce hudební školy 
Karel Hejda mohl nakonec zùstat ve škole jako uèitel. 
Ministerstvo sociálních věcí ho jmenovalo øeditelem 
internátu tohoto zaøízení. Spolu s devíti nevidomými 
a slabozrakými kolegy zaèal Drtina budovat školu, 
která zpoèátku byla doprovázena urèitou nedùvěrou. 
Nejprve byli pøijímáni i žáci vidomí, aby bylo dost 
hodin pro pøijaté nevidomé uèitele. Tato škola během 
let procházela složitými reorganizacemi, které však 
J. Drtina vždy nakonec zvládl, i když ve výjimeèných 
pøípadech na odpovědných úøadech použil krajních 
metod citového vydírání. Po r. 1950 pøicházejí stále 

èastěji žáci z brněnské i levoèské školy pro nevidomé, 
aby se zde pøipravili ke státním zkouškám z hudby, 
které byly později celostátně zrušeny.

V r. 1961 získala škola statut běžné støední hudební 
školy s pedagogickým oddělením a v r. 1976 jí byl dán 
název Konzervatoø pro mládež s vadami zraku. Od 
r. 1990 nese konzervatoø z tradièních dùvodù jméno 
Jana Deyla, který však žádným hudebníkem nebyl. 
Tím ovšem byla J. Drtinovi zasazena poslední velká 
rána, protože chystal èestné pojmenování po Stani-
slavu Sudovi, kterého právem považoval za největšího 
èeského nevidomého hudebního skladatele.

J. Drtina se staral nejen o úroveò školy, dával pøed-
nost nevidomým uchazeèùm o studium, ale také se 
stalo tradicí, že zajiš�oval absolventùm umístění  
v LŠU (ZUŠ), v èemž vyvíjel mimoøádnou aktivitu. 
Tuto svou starost o absolventy pokládal za neodděli-
telnou od své øeditelské funkce.

Souèasně pøi této škole vznikla Odborná ladièská 
škola pro zrakově postiženou mládež. Je jediná svého 
druhu. I na ní pùsobili a pùsobí zdatní nevidomí uèitelé 
ladění, poèínaje brněnským Františkem Podluckým.

Pøi nástupu do této školy měl J. Drtina ucelené hu-
dební vzdělání, byl jako hudebník plně kvalifikovaný 
a vzhledem k tehdejšímu pojetí i politicky uvědomělý 
pro to, aby mu byla svěøena funkce øeditele. Chybělo 
mu však hudebně pedagogické vzdělání. Proto nejprve 
po doplnění vzdělání defektologického nastoupil na 
vysokou školu pedagogickou (1956), kterou dokon- 
èil v r. 1960. Potom se pøipravil k rigorózní zkoušce  
a získal doktorát z pedagogiky, defektologie a sociální 
psychologie.

Asi v r. 1950 ministerstvo školství poskytlo škole 
právo vychovávat uèitele hudby. Bylo zøízeno tzv. 
pedagogické oddělení. Závěreènou zkoušku bylo nut-
né vykonat na konzervatoøi. V roce 1953 vypracoval  
J. Drtina návrh na tøináctiletou hudební školu, ve 
kterém poèítal s tím, že bude spojeno všeobecné 
povinné i hudební vzdělání podobně, jak tomu bylo  

Budova konzervatoøe pro mládež s vadami zraku
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v té době v Sovětském svazu.
V roce 1956 mínilo ministerstvo kultury školu zru-

šit. Nakonec bylo samo zrušeno a škola automaticky  
pøešla do správy ministerstva školství v tehdejším 
oddělení pro mládež vyžadující zvláštní péèe. Ve 
statutu však nebyly zdùrazněny tak podstatné otáz-
ky jako maturita a uplatnění. Trvalo pět let, než se 
poměry upravily.

V r. 1961 žádal PhDr. Jan Drtina o povolení ma-
turit. Obdržel ho jak pro hudební, tak pro ladièskou 
školu. V té době ministerstvo školství změnilo název 
školy. Ustanovilo Støední hudební internátní školu  
a Odbornou ladièskou školu internátní. V r. 1976 na 
základě dosažených výsledkù ministerstvo změnilo 
školu na konzervatoø. Bylo to bezesporu velkým úspě-
chem øeditele Jana Drtiny.

Jan Drtina zde pracoval jako øeditel až do roku 
1982.

Byl èlenem mezinárodní komise pro Braillovu 
bodovou hudební notaci. Zabýval se problémy me-
tod výuky bodové notaci, které umožní nevidomým 
uèitelùm hudby podrobné znalosti běžné notace. 
Vypracoval návrhy jejího reliéfního znázornění ve 
zvětšené podobě.

Jeho publikaèní èinnost není zanedbatelná. Je 
to několik desítek pojednání o historii a stavu školy, 
se kterou srostl od dětství, o obecných problémech 
výchovy, Braillově bodové hudební notaci, zprávy  
z mezinárodních komisí apod. Napsal mnoho èrt  
o nevidomých hudebnících z celého světa. Zajímavá 
je jeho rigorózní práce na téma Pøíspěvek k otázce 
vnímání slepých, napø.: Pøehled znakù Braillova me-
zinárodního notopisu (s I. Tylòakem) (1956); Otakar 
Heindl šedesátiletý (1975); Dějiny slepeckého hnutí 
po 2. světové válce (1983); Mimoøádná moskevská 
konference o unifikaci bodového notopisu (1983);  
K jubileu Deylova ústavu (1950); Mezinárodní konfe-
rence k otázce sjednocení Braillova notopisu (1965); 
Konference o unifikaci slepeckého notopisu (1967); 
Hlavní problémy škol II. cyklu v pøípravě zrakově 
postižených pro povolání intelektuálního charakteru 
(1968); Nevidomí a naše socialistická spoleènost 
(1970); 10 let pøátelství a spolupráce (1957); Invalidé 
ve výstavbě hospodáøství (1954); Výchova mládeže  
s vadami zraku k povolání (1962); XI. vzdělávací kurs 
nevidomých a slabozrakých uèitelù hudby (1970); 20 
let hudební pøípravy nevidomých a slabozrakých aj. 
(1968) Suda Stanislav (1986). Zajímavý je jeho pøíspě-
vek Vývoj konzervatoøe pro mládež s vadami zraku, 
který zùstal v rukopise.

Jan Drtina byl osobností, která byla a zùstane 
trvalou souèástí historie péèe o nevidomé u nás 

pøesto, že lpěl na pøedstavách o spoleèné organizaci 
všech zdravotně postižených obèanù právě proto, že 
v ní byla vedoucí silou KSÈ. V sedmdesátých letech,  
v době tzv. normalizace, neodporoval zástupcùm poli-
tických orgánù, kteøí trvali na vèlenění nově vzniklého 
Svazu nevidomých a slabozrakých do spoleèně organi-
zovaného ideologicky angažovaného SI, ve kterém bude 
znovu mít KSÈ vedoucí úlohu. Naopak, byl jedním  
z nejaktivnějších „sjednotitelù“.

Celý Drtinùv život byl spjat s tehdejším komu-
nistickým režimem. To nikdy nepopíral. Byl natolik 
èestný, že to zveøejòoval i po roce 1989 s vědomím 
osamocenosti. Podobně je poznamenána i jeho pub- 
likaèní èinnost. Je však tøeba dodat, že jsou v ní také 
neznámé informace nebo zprávy, které jinde ne- 
najdeme.

V záøí 1994 opustil navždy své dlouhé trápení  
s nevyléèitelnou chorobou jater i problémy se spoleèen-
skou izolací, které ho v posledních letech potkaly.

Svou hudebně organizátorskou èinností patøí Dr-
tina bezesporu k těm nejvýznamnějším nevidomým 
hudebním zjevùm a je nepochopitelné, proè nebyl 
jedním z kandidátù, po kterých by měla být nazvána 
speciální Konzervatoø pro mládež s vadami zraku  
v Praze, kterou založil.

dRuSuS, gaius

Narodil se poèátkem prvního století pø. n. l.

Právník ve starověkém Øímě.

V pozdějším věku oslepl, ale pracovat neustal. 
Právě naopak, jeho pověst vzrostla.

dudR, viktor

* 17. 7. 1941

Èeský expert v oblasti 
odstraòování architekto-
nických bariér.

Narodil se v Tøebíèi 
v rodině dělnického za-
městnance. V Tøebíèi 
absolvoval pětitøídní 
národní školu a jede-
náctiletou støední školu, kterou ukonèil maturitou s 
vyznamenáním v r. 1958. V jeho deseti letech bylo 
zjištěno, že od narození, mimo slabou krátkozra-
kost, trpí vrozenou pigmentózní chorobou sítnice s 
projevy šeroslepoty. Pøi studiu i sportu se necítil být 
tím omezován.

Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze ukonèil 
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v r. 1963 jako promovaný fyzik s aprobací pro støední 
školy. Diplomová práce z experimentální fyziky na 
téma Totální reflexe paprskù X byla však jeho po-
sledním pokusem věnovat se fyzice jako vědecký pra-
covník. Rozhodnutí pro uèitelské povolání ovlivnily 
poèínající závažné problémy s viděním.

V letech 1963–1988 vyuèoval matematice a fyzice 
postupně na støedních prùmyslových školách stroj-
nických v Kolíně a v Praze-Karlíně a na prùmyslové 
škole chemické v Praze. Tam se mimo vlastní výuku 
věnoval problematice modernizace výuky matematiky 
na odborných školách technického zaměøení v rámci 
pracovní skupiny a experimentální výuce ve škole.

Posledních asi 5 let vyuèoval na zkrácený úvazek 
pouze fyzice a v pøípadě potøeby odborně suploval 
elektrotechniku jako prakticky a později už zcela 
nevidomý. Práce s dokumenty a s žákovskými písem-
nostmi byla možná pouze za každodenní pomoci 
obětavého kolegy. Práci ve vyuèovacích hodinách, 
vèetně demonstrací fyzikálních pokusù, pøípravy  
a vedení fyzikálního praktika a elektrolaboratoøe zvlá-
dal bez problémù. Èlánky z odborných metodických 
èasopisù na magnetofonovou pásku mu nahrávali 
poškoláci, aktuální uèebnice a sbírky mu odborně 
nahráli v KTN.

Zmíněné problémy s administrativou a velmi nízký 
pøíjem ho vedly k tomu, že na jaøe 1988 na ústøedí SI 
v Praze požádal o radu ohledně zaměstnání. Místo 
rady mu byla nabídnuta práce v 2. odd. SI. Pravděpo-
dobně tu byla známa jeho èinnost funkcionáøe na ZO 
SI v Praze, jejímž byl pøedsedou od r. 1981.

V ústøedí SI nastoupil v r. 1988. Zpoèátku byl po-
věøen administrativou kolem pøidělování vodicích psù  
a kontaktem s VP SI Meta Praha pøi vývoji a schvalo-
vání kompenzaèních pomùcek pro nevidomé uživatele 
do výroby. Tam se stal èlenem komise pro odstraòová-
ní architektonických bariér pøi ÚV SI. Zpùsob práce 
této komise a její odmítavost zabývat se problematikou 
ZP obèanù vedla Dudra k tomu, že inicioval skupinu, 
která shrnula problémy NS v orientaci na ulici a ve 
veøejné dopravě. Ján Jesenský*1) vypracoval pilotní 
studii, která naznaèila osm směrù možností úprav 
prostøedí pro samostatný pohyb slepcù.

V rámci změn po roce 1989 se zúèastnil aktivit 
ke zrušení SI a podílel se na založení SNS v ÈR. Byl 
jmenován ústøedním sekretáøem tohoto obèanského 
sdružení. Po necelém roce z dùvodu nesouhlasu  
s filozofií SNS a vlastní neschopností vnášet pøedsta-
vy do stylu práce této organizace, odešel do ÈUNS, 
do níž byl po urèitých peripetiích na jaøe 1991 pøijat 
zpoèátku jako øadový pracovník s hlavním úkolem 
věnovat se oblasti odstraòování bariér.

Již tehdy se prostøednictvím tehdejšího preziden-
ta ÈUNS seznámil s projektantem firmy Metropro-
jekt, která jevila zájem o technické záležitosti úpravy 
prostøedí pro samostatný pohyb NS, jejich potøeby 
formuloval do osmi směrù totožných s døívějšími 
návrhy.

Další kroky takto vzniklého støediska pro odstra-
òování bariér ÈUNS se pak zaměøily na následující 
podmínky:
• Pokud se ve studiích jednalo o technická opatøení 

pro úpravu prostøedí, byly formulovány požadavky 
na uživatelské vlastnosti potøebných materiálù, vý-
robkù a zaøízení. Byl to krok odvážný, nebo� chyběly 
potøebné teoretické podklady z literatury. Nebez-
peèí bylo eliminováno výběrem spolupracovníkù: 
zkušení samostatní slepí chodci, instruktoøi mobi-
lity Tyfloservisu, odborníci z oblasti stavebnictví  
a dopravy, vědecká pracoviště některých technic-
kých vysokých škol a v poslední fázi právníci se 
zkušeností z tvorby legislativy.

• Prioritně šlo o dlažby pro hmatové úpravy ploch 
pěších komunikací (vzorem byly výrobky tohoto dru-
hu v SRN). Souběžně byly oslovováni potenciální 
výrobci a pøesvědèováni o tom, že takové výrobky 
budou èasem lukrativní.

• Zaøízení pro akustickou signalizaci na pøechodech 
pro chodce. (Zde byl vývoj živelný. Na trhu se náhle 
objevily tøi schválené výrobky, z nichž se bez ovliv-
nění ÈUNS ujalo jednoduché, laciné a na tehdejší 
dobu uživatelsky pøijatelné SZN 01 kolínské Tesly, 
nyní firmy TECO).

• Poèátky zavádění akustické signalizace na pøecho-
dech byly svízelné pro nedùvěru kompetentních 
úøadù i provozovatelù světelné dopravní signaliza-
ce. Zásadně (1992–1994) pomohla (tehdy jediná) 
Èeská pojiš�ovna. V Praze pøispěla na dodateènou 
montáž akustické signalizace pro nevidomé po-
stupně èástkou 600 000 Kè z fondu zábrany škod 
a podobný postup doporuèila svým okresním po-
boèkám.

• Myšlenka dálkově ovládaných akustických orien-
taèních majákù vznikla ve VDN SPEKTRA. Toto 
družstvo však nebylo schopno (možná ani ochotno) 
dodržet uživatelské požadavky ÈUNS, rovněž firma 
ELVOS k věci zpoèátku pøistoupila poněkud ama-
térsky, takže až zcela profesionální øešení firmou 
APEX znamenalo vlastně originální èeskou cestu 
v øešení akustické navigace a informace slepcù na 
ulici i v dopravě. Pøes omezení daná tímto zpùso-
bem øešení se majáky vžily a velmi rychle se šíøí.

• Oblast systémové úpravy interiérù budov není dosud 
dostateèně zvládnuta.
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• Zásadním a jak se ukázalo, zcela klíèovým krokem, 
byla iniciativa ÈUNS a později SONS prosadit zná-
má a osvědèená opatøení pro usnadnění pohybu NS 
na ulici a v dopravě v pøiměøené míøe do legislativy 
jak v resortu stavebnictví, tak v resortu dopravy. 
To se podaøilo, takže od roku 2001 platné zákony 
a jejich prováděcí vyhlášky ukládají na pøesně de-
finovaných nových veøejně pøístupných stavbách  
a jejich pøestavbách realizovat na náklady staveb-
níka úpravy zaruèující jejich pøístupnost osobám  
s omezenou schopností pohybu a orientace.

V souèasné době je velká èást aktivity Metodic-
kého centra odstraòování architektonických bariér 
SONS zaměøena na ovlivòování technických pøedpi-
sù ve stavebnictví a v dopravě – technické normy, 
technické podmínky, vzorové listy, technické návody 
a pod. Donutila nás k tomu živelnost v provádění ně-
kterých úprav. Jednotnost a bezchybnost v realizaci 
úprav na celém území státu je pro uživatele bezpod-
míneèně nutná.

Největší díl práce Centra v posledních několika 
letech zaujímá publicita problematiky úprav prostøe-
dí pro NS, a to hlavně směrem k odborné veøejnosti 
(investoøi, projektanti, architekti, úøedníci stavebních 
úøadù speciálních i obecných, atd.) a k veøejnosti sle-
pecké; není opomíjena ani veøejnost laická.

U V. Dudra se jedná o systematické dílo evrop-
ského formátu. Je právě jeho zásluhou, že Èesko je 
po této stránce nejvybavenější, a to bez improvizací 
a bez náhodných opatøení.

K celoživotnímu zájmu o vážnou hudbu ho pøived-
li rodièe tím, že mu umožnili vzdělávat se hrou na 
housle. Jako støedoškolák se věnoval høe na trubku. 
Významným celoživotním koníèkem je motorizmus, 
a to hlavně z technické stránky, ale některé sportovní 
motoristické disciplíny také dosud soustavně sleduje. 
Technické zájmy se u Dudra projevují i v tom, že 
provozuje některé øemeslnické práce a k tomu úèelu 
má vybavenou dílnu. 

*1) Viz heslo Jesenský Ján

duFAu, Piweew 
Armand

* 15. 2. 1795
† 22. 10. 1877

Øeditel Národního ústa-
vu pro mladé slepce  
v Paøíži.

Narodil se v Bor-

deaux. Již pøi svém ná-
stupu na místo øeditele 
se rozhodl doøešit otáz-
ku slepeckého písma 
podle jeho názoru s ko-
neènou platností, o což 
usiloval již jako uèitel. 
Je proto jedním z autorù 
písma, které se však jako 
mnoho pøedcházejících 
neosvědèilo. Mimo to 
vyzkoušel ještě několik 
dalších písem, která na-
konec rovněž vylouèil 
jako nevhodná. Tyto 
zkušenosti ho pøiměly, 
aby konvertoval své sta-
novisko.

V r. 1850 dal pro-
to souhlas k používání 
Braillova bodového pís-
ma. Prohlásil, že „toto 
písmo má všechny vlastnosti, aby se je nevidomí 
mohli uèit a aby jim bylo jedním z nezbytných pro-
støedkù vzdělávání. Bylo vytvoøeno pro nevidomé, 
mají tedy pouze oni právo rozhodnout, zda je budou 
používat“. Byl to projev èlověka, který pochopil a 
chtěl se podílet na tom, aby mezi nevidomými a jejich 
uèiteli již kvùli podobě písma nedocházelo k nepøá-
telství. Tím byla uvolněna cesta k rozšíøení Braillova 
písma za hranice Francie.

Založil spoleènost Société de placement et de 
secours pour patronance aux anciens éléves de l´In-
stitution.

Napsal spis O tělesném, mravním a duševním sta-
vu pøedèasně osleplých (Paøíž 1837). 

dühRing, eugen

* 12. 1. 1833
† 21. 9. 1921

Německý ekonom.

Narodil se v Berlíně. 
Ve svých 25 letech osle-
pl. Vystudoval pøírodní 
vědy, práva a filozofii. 
V letech 1863–1877 
pracoval jako soukro-
mý docent na Berlínské 
univerzitě. Vedl zde veøejná vědecká ètení. Když si 
požádal o øádnou profesuru, byla mu zamítnuta s 

Francouzský slabikáø  
z r. 1852

Latinka F. Dufaua
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odùvodněním, že pro svou slepotu nemùže zachovávat 
všechny z této funkce vyplývající povinnosti. Nebyla 
mu dovolena ani jiná pedagogická èinnost. Dühring 
však konal své ekonomické pøednášky i nadále, a to 
s velkou úèastí sociálně demokraticky smýšlejících 
studentù.

Pro své spisy nebyl známý jen v oblasti pøírodních 
věd a filozofie, jako významný národohospodáø, ale 
také pro veøejné kritické ètení Marxova Kapitálu. 
Bebel potvrzuje, že Dühringovo dílo je základní  
a prohlásil, že po Kapitálu od K. Marxe patøí jeho 
práce v ekonomické oblasti v souèasnosti k nejlepším. 
Dühringùv vlastní životopis se objevil v r. 1882 (2. 
náklad 1907).

Známé je také Engelsovo dílo Herrn Eugen 
Dührings Unwälzung der Wissenschaft (Leipzig 
1878), èesky Anti-Dühring, pana Evžena Dühringa 
Pøevrat vědy (Praha 1952). 

dulon, Friedrich 
ludwig (dülong)

* 14. 8. 1769
† 7. 7. 1826

Věhlasný německý flét-
nista a plodný hudební 
skladatel.

Narodil se v Oranienbur-
ku u Berlína. Zrak ztratil již 
v prvních týdnech života, 
snad vinou nesprávného léèení. O kterou oèní choro-
bu se jednalo, se neuvádí. Rovněž neznáme, jakým 
zpùsobem nabyl všeobecné vzdělání.

Pod dojmem setkání s nevidomým flétnistou 
Wintrem, èlenem skupiny tzv. Pražských hudebníkù 
usedlých v Lübecku, ho hrát na flétnu uèil sám otec 
s tak dobrými výsledky, že již ve 13 letech nastoupil 
umělecké turné s velkými úspěchy. Dokonale se nauèil 
i høe na klavír. Zvláště si oblíbil Bachovy fugy. Vlastní 
hudební skladbě se věnoval od devíti let.

Měl vynikající hudební pamě�. Flétnový koncert 
zvládl pamětně během několika hodin. Ve ètyøiceti 
letech měl obrovský program, snad na 250 skladeb. 
Pod vedením svého otce procestoval celou Evropu. 
Na carském dvoøe v Petrohradě byl jmenován komor-
ním hudebníkem.

K jeho hudebním pøátelùm patøili: pruský král 
Bedøich Vilém II., který také sám komponoval,  
J. A. Hiller i bratøi František a Karel Bendové, z nichž 
Karel byl i jeho uèitelem.

Poslední léta trávil ve Würtsburgu. Zde také ze-

møel.
Sporadicky se věnoval i vyuèování hudbě. Jeho 

žákem byl napø. i nevidomý flétnista Ebell z Brém.
Jeho skladby vyšly tiskem. Jsou to koncerty, capri-

ccia, dua pro flétnu a housle aj. Autobiografii, kterou  
z èásti diktoval a z èásti vyprávěl, vydal básník Wie-
land pod názvem: Život a názory slepého flétnisty 
Dulona (Curych 1807/8), která je naplněna jeho ži-
votním optimizmem. V r. 1826 vyšel ve Würtsburgu 
spis: Dulon, slepý flétnista.

O jeho slávě svědèí i mnoho básní, které mu 
někteøí nadšenci věnovali. Nevyhnul se ovšem ani 
nepøíznivým kritikám. Vytýkaly mu pøíliš dlouhé 
improvizované kadence. Těchto výtek se doèkal i ze 
strany Koželuha, který poukazoval na následnou ne-
vyváženost formy. Zøejmě právě v jeho improvizacích 
se uplatnila osobnost i jeho slepota. U nevidomých 
skladatelù nesmí scházet vùle najít někoho, kdo mu 
skladby napíše do rukopisu i trpělivost je diktovat.

dvoøáková, 
Libuše

* 18. 1. 1924

Uèitelka hudby v ústavu 
pro nevidomé, později  
v ZŠ pro nevidomé a sla-
bozraké v Brně.

Narodila se v Prose-
tíně. Již v dětském věku 
hrála na housle. Byla pøi-
jata na konzervatoø v Brně, kde v r. 1945 vykonala 
státní zkoušku z hudby, hlavní nástroj housle.

Od února 1946 do srpna téhož roku pùsobila  
v městské hudební škole v Prostějově. Do ústavu 
pro nevidomé nastoupila na podzim r. 1946. Vy- 
uèovala høe na housle. Po absolvování druhé státní 
zkoušky vyuèovala též høe na klavír. Výuku hry na 
housle později opustila s odùvodněním, že housle 
nejsou vhodným hudebním nástrojem pro nevidomé 
hudebníky.

V prùběhu svého dlouholetého pùsobení v ústa-
vu a pozdější ZŠ pro nevidomé i ZŠ pro slabozraké 
žáky pøipravila mnoho nevidomých a slabozrakých 
absolventù ke zkouškám pro studium na Pražské 
konzervatoøi pro zrakově postižené. Podílela se též 
na pøípravě uèebních osnov hry na klavír. Po urèitou 
dobu se úspěšně věnovala pøípravě a režii divadelních 
her, které hráli žáci školy.

Do dùchodu odešla v roce 1982. I v této době 
vyuèovala høe na klavír soukromě.
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dZuRòák, michal

* 8. 9. 1923
† 1. 3. 1994

Slovenský tyfloped.

Narodil se ve Spiš-
ském Hrhově, kde také 
absolvoval vzdělání. Pro 
výborný prospěch se rodi-
èe, aè chudí, uvolili pod-
porovat ho na studiích. 
Studium na uèitelském 
ústavu ve Spišské Nové 
Vsi absolvoval v r. 1945. 
Studium na PF UKo v Trnavě dokonèil v r. 1975. 
Později si kvalifikaci doplnil studiem defektologie.

V letech 1945–1952 vyuèoval ve školách v okrese 
Spišská Nová Ves a Nové Zámky.

V letech 1952–1960 byl vedoucím Odboru školství 
na okrese v Levoèi, krátce vyuèoval v ZŠ pro nevi-
domé žáky v Levoèi, 1960–1964 pùsobil jako tajem-
ník Okresního národního výboru tamtéž. V r. 1964 
nastoupil jako øeditel uèòovské školy pro mládež  
s vadami zraku v Levoèi. Mimoøádnou aktivitu 
projevil pøi stavbě nové budovy školy. Zasloužil se  
o pøípravu nevidomých a slabozrakých absolventù  
k povolání, za což byl několikrát veøejně oceněn. Usi-
loval o stavbu nové budovy pro toto uèiliště, protože 
stávající byla velmi nevhodná. Byl zvolen poslancem 
krajského národního výboru. V této funkci se mu po-
daøilo záměr realizovat.

Zavedl nové uèòovské obory a vybavil potøebným 
zaøízením. Zasadil se o možnost maturity jako nad-
stavby. Zkušenosti si vyměòoval s obdobnými školami 
v Praze a tehdejším Karl-Marx-Stadtu (Chemnitz). 
Odborné kontakty pěstoval též s jinými podobnými 
školami v zahranièí.

Poèátkem sedmdesátých let 20. století za konzulta-
cí s lékaøi pøipravil obsah studia masérství. Na základě 
speciálních uèebních plánù a uèebních osnov vznikla 
r. 1972 Zdravotní škola pro mládež s vadami zraku. 

Ve Spoloènosti pre špeciálnu a lieèebnú pedagogi-
ku vykonával funkci místopøedsedy.

 Vybudoval a stal se vedoucím slepeckého muzea 
v Levoèi (1974). Èinnost tohoto zaøízení však byla 
poněkud statická. Michal Dzuròák prosadil do praxe 
myšlenku konvertovat muzeum na studijní støedisko 

speciální a léèebné pedagogiky, později (1990) pro-
filoval nové obsahové zaměøení muzea èi studijního 
støediska na Muzeum špeciálného školstva, které vedl 
až do své smrti. Později se stalo Muzeem speciální-
ho školství a některé slepecké pomùcky se dokonce 
ztratily. V souèasné době je pod vedením, které vtisk-
lo muzeu z hlediska tyflopedie poněkud jiný obsah. 
Muzeum se zaměøuje na konání výstav žákovských 
prací všech speciálních škol aj.

DŽAJiN vAJo Zo

Japonský kněz.

Jako nevidomý zaèíná v r. 754 ve své zemi hlásat 
buddhizmus. Vzhledem ke své slepotě měl pøi rozšiøo-
vání tohoto náboženského směru velké úspěchy.

DŽENg Džong-Èen

* 1945

Èínský spisovatel, prùkopník vyššího vzdělání nevi-
domých v Èíně.

Jako batole těžce onemocněl a ztratil zrak. V je-
denácti letech byl pøijat do Ústavu pro výchovu nevi-
domých dětí v Pekingu. Projevoval se jako vynikající 
žák. Během krátké doby pøeèetl vše, co bylo ve školní 
knihovně. Zaujala ho i hudba, a tak se zaèal uèit høe 
na klavír a violu. Neš�astnou náhodou si vážně pora-
nil pravou ruku, a tak se s hudbou musel rozlouèit. 
Zaèal se tedy věnovat literatuøe, pro kterou měl sklo-
ny již døíve.

V r. 1964 absolvoval støední školu. Stal se uèi-
telem veèerní školy pro nevidomé v Tjan-Džinu.  
V r. 1974 se oženil s inteligentní ženou, která mu bě-
hem ètyø let pøeèetla mnoho klasických i souèasných 
literárních děl.

V r. 1970 se zapsal ke studiu na univerzitě v Tjan-
-Džinu, kde svou pøihláškou zpùsobil dost rozpakù, 
ale po mnoha peripetiích byl nakonec pøijat. Ve dne 
pracoval jako dělník, veèer navštěvoval pøednášky. 
Stal se tak v Èíně prùkopníkem studia nevidomých 
na vysokých školách.

V r. 1982 zaèal pracovat na knize líèící život ne-
vidomých. Vznikl tak román Láska z Biva. Dženg 
postupně zaujal jako spisovatel takové postavení, že 
byl pøijat do Svazu èínských spisovatelù.
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Echtner, Vuk

eAton, Richard

Na výzvu edinburské Spoleènosti pro umění vytvoøil 
v r. 1833 reliéfní písmo pro nevidomé. Jeho koncepce, 
stejně jako i písma jiných autorù této skupiny, nebyla 
do praxe zavedena. Jednalo se o vykonstruovaný sys-
tém bez ohledu na hmatová specifika. Vyobrazení pís-
ma lze nalézt v Mellově encyklopedii (Mell 1900).

ebell

* 1796?

Německý flétnista.

Pocházel z Brém. Od dětství byl nevidomý. Rád 
zpíval a toužil hrát na některý hudební nástroj. To se 
mu vyplnilo, když se setkal s nevidomým Dulonem, 
který ho vyuèoval høe na flétnu. Pro svou píli a nadání 
dosáhl jako sólista velkých úspěchù.

ebeRhARd, victor

* 1861
† 1927

Německý univerzitní profesor matematiky a geome-
trie.

Narodil se v Horním Slezsku jako syn soudního 
rady. Oslepl v tøinácti letech. Rovněž jeho bratr byl 
nevidomý. Na rozdíl od něho nebyl Victor chovancem 
ústavu pro nevidomé, nýbrž i jako nevidomý absol-
voval gymnázium v místě bydliště. Na univerzitě ve 
Vratislavi vystudoval matematiku. V r. 1885 byl na 
základě rigorózních zkoušek z geometrie promován 
na doktora.

Na univerzitách v Königsbergu a Halle pøednášel 
matematiku a geometrii.

Eberhard byl spoleèenský, zabýval se turistikou  
a mistrně ovládal karetní hry. Jednotlivé karty měl 
poznaèené reliéfními znaky. Oženil se až v 61 letech  
s ženou, která mu již devět let byla vzornou družkou.

Napsal jedenáct prací věnovaných pøedevším 
geometrii. Nejdùležitější z nich jsou Ke geometrii 
mnohoúhelníkù a Rozsah a základní tvary rovinné 
geometrie.

eckStein

Uèitel hudby v Berlínském ústavu pro nevidomé.

V r. 1891 vyšla v Berlíně první ucelená a metodicky 
pøipravená pøíruèka pro nevidomé varhaníky. Vytiště-
na byla Braillovou bodovou hudební notací. Eckstein 
byl vedoucím autorského kolektivu. Podle této uèebni-
ce se vyuèovalo ještě ve ètyøicátých letech 20. století, 
a to i v Èeskoslovensku. Èeské pøíruèky (Macanova  
i Tylòakova) měly ráz slovníku. První èeskou v pravém 
slova smyslu uèebnici zpracoval J. Smýkal.

eFFeRt, Richard

Regenschori v Mnichově.

Nevidomý dirigent. Dirigoval množství velkých 
skladeb, mezi nimi i oratorium Mesiáš (1930).

echtneR, vuk

* 14. 7. 1905
† 20. 1. 1994

Redaktor slepeckého 
èasopisu v esperantu Au-
roro. Vycházel v bodo-
vém písmu pro èeské 
nevidomé esperantisty. 
Hojně byl distribuován 
i do zahranièí. V r. 1997 
bylo jeho vydávání ome-
zeno.

Echtner se narodil v Postøekově. Povoláním úøed-
ník. V pozdějším věku se stal vychovatelem ve SHŠI 
pro mládež s vadami zraku v Praze. Studiem si doplnil 
potøebné vzdělání i kvalifikaci.

Mezi nevidomé pøišel jako 17 letý. Chtěl jim po-
máhat pøedevším v oblasti esperanta. Vstoupil do 
SOÈNE. Vedl pro ně èetné kurzy esperanta, nauèil 
se bodovému písmu. S pomocníky organizoval espe-
rantské veèery pro nevidomé. V r. 1928 se po smrti 
St. Stejskala ujal vedení èasopisu Auroro, který byl 
tištěný v bodovém písmu. Vypracoval a vydával pí-
semný kurz esperanta a esperantskou gramatiku. 
Sestavil esperantsko-èeský slovník, který sám opsal 
do Braillova písma.

Tuto mimoøádně rozsáhlou práci konal mimo své 
povolání. V dùchodu se zabýval pøepisy cizojazyèných 
uèebnic do bodového písma.

V. Echtner patøil mezi moderní filantropy, jakými 
byli napø. Stejskal, Barviè aj. Vykonal v dobrovolné 
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Enc, Mitat

èinnosti více než mnozí odborníci za plat. Byl posled-
ním spolupracovníkem K. E. Macana.

enc, mitat

* 1909

Turecký speciální pedagog.

V r. 1931 oslepl. Nejdøíve studoval práva, později 
speciální pedagogiku ve Vídni. V r. 1936 odchází do 
Ameriky, kde absolvoval speciální kurz v Bostonském 
ústavu pro nevidomé děti. Po návratu do Turecka 
organizoval v Gari kurz výchovy speciálních pedago-
gù. Od r. 1950 do r. 1956 vedl v Ankaøe Výchovně 
vzdělávací ústav pro nevidomé děti. Spoleèně s něko-
lika kolegy založil Šestibodovou spoleènost pro péèi 
o nevidomé osoby. V letech 1953–1956 vyuèoval na 
støední škole speciální pedagogiku. Od r. 1960 byl 
zaměstnaný na ministerstvu pro vzdělávání.

engelmAnn, Josef

Katolický kněz, øeditel ústavu 
pro nevidomé v Linci.

Tvùrce písma pro nevi-
domé, které se neuplatnilo. 
Byla to zvláštním zpùsobem 
upravená latinka. Se svým 
návrhem pøišel v r. 1825. 
Vytvoøil i reliéfní písmo  
z vyvýšených bodù, které bylo 
mimoøádně složité.

entlicheR, Friedrich

* 29. 1. 1844
† 22. 11. 1912

Je zakladatelem, prv-
ním øeditelem a nad-
šeným budovatelem  
v Zemském výchovně 
vzdělávacím ústavu pro 
nevidomé děti v rakous-
kém Purkersdorfu. Patøí 
mezi nejvýznamnější 
rakouské tyflopedy 19. století. Byl zastáncem myšlen-
ky, aby nevidomí mohli pod dozorem ústavu navštěvo-
vat školu ve svém bydlišti. Tímto tématem se zabýval  
i publikaèně.

Narodil se v Zámrsku v Èechách, kde také navště-
voval obecnou školu. Reálku a uèitelský ústav absol-

voval v Praze. Pět let vyuèoval na rùzných místech 
v Èechách. Krátký èas pùsobil rovněž ve Svitavách. 
Později se stěhuje do Vídně, kde nejprve vyuèuje na 
soukromé škole. Zde se u øeditele Vídeòského ústavu 
pro nevidomé M. Pablaska seznamuje s problemati-
kou výchovy a vzdělávání nevidomých.

Do ústavu nastupuje jako výpomocný uèitel v roce 
1868 a pùsobí zde do r. 1873. Na základě doporuèení  
M. Pablaska je ve svých necelých tøiceti letech vybrán 
a jmenován øeditelem právě zakládaného zemského 
ústavu v Ober-Döblingu, kde spolu s J. Libanským 
(rovněž rodem z Èech) pùsobí celých 31 rokù.

Tento ústav byl pùvodně otevøen se záměrem, že 
má sloužit jako pøípravna pro vídeòský ústav. Později 
se však osamostatnil a byl doplněn dílnami i hudeb-
ním oddělením, což tvoøilo páteø každého tehdejšího 
zaøízení.

Mimo svou pedagogickou a organizaèní èinnost 
se F. Entlicher pilně věnuje propagaci výchovy nevi-
domých pøednáškami na uèitelském ústavu i jinde. 
Osvětovou i teoretickou èinností se snaží svým žá-
kùm pøipravit lepší život v době, kdy budou usilovat 
o samostatnou obživu. Veøejnost ještě zdaleka nebyla 
pøesvědèená o tom, že nevidomý èlověk mùže praco-
vat a tak pøispívat ke své obživě. Bylo tøeba pøekoná-
vat mnoho pøedsudkù a nespravedlivých i škodlivých 
legend o slepotě a slepcích.

V r. 1879 se ústav stěhuje do nové budovy v Pur-
kersdorfu. Tím ovšem nebyly narušeny styky s vede-
ním vídeòského ústavu, který měl stále dominantní 
pozici.

Ústav zaèínal ze skromných prostøedkù, i když byl 
pod zemskou správou. Jeho èinnost se mohla ve všech 
směrech opírat o dlouhodobé a významné úspěchy star-
šího ústavu ve Vídni. Øeditel Entlicher se proto snažil 
zajiš�ovat potøebné uèební i jiné pomùcky ve vzájemné 
spolupráci s Vídní. Mnohé si však vyrábí sám.

Vytvoøil kovový posuvný øádek pro psaní Braillo-
vým bodovým písmem. Nasazoval se jako pøídavné 
zaøízení na psací plochu Kleinova psacího stroje. 
Bylo jím možné posunovat podobně jak tomu bylo  
u zaøízení pro psaní propichovanou latinkou. Šablona 
byla opatøena okénky pro jednotlivá písmena, pod ni 
se podkládal list papíru. Psalo se ostøejším bodátkem. 
Okénka neměla záøezy pro body. (Replika je uložena 
v depozitáøi odd. DTI TMB).

F. Entlicher je autorem slabikáøe (1873) a èítanky 
(1880). Obě knihy jsou tištěny pùvodní Kleinovou 
reliéfní hladkou latinkou a nikoliv v této době již 
známým a doporuèeným písmem L. Brailla. Stalo se 
tak pod vlivem odkazu J. W. Kleina, který Braillovu 
bodovému písmu nepøál.
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Esposito, Fennaro

Entlicher patøí k tyflopedùm, které nejvíce zají-
malo malé nevidomé dítě. Napsal útlou, ale vzácnou 
knížku o jejich výchově od raného věku. Je to Das 
blinde Kind (1872). V pøíloze je seznam německé 
tyflopedické literatury. Tato práce patøí k těm, ve kte-
rých autor upozoròuje na nutnost specifických hle-
disek pøi výchově dítěte zrakově těžce postiženého 
již od narození nebo od okamžiku, kdy pøišlo o zrak  
v pozdějším věku.

F. Entlicher měl k nevidomým dětem vøelý pøá-
telský vztah, což v této době nebylo zrovna běžné. 
Odstup uèitele od žáka byl všeobecně považován za 
nutný. Staral se, aby získali základy rùzných zruèností 
a dovedností vyrábět tehdy obvyklé pøedměty, jako 
øemeny, opasky, stuhy, kartáèe aj. V dílnách chovanci 
také pracovali se døevem.

Sledoval své bývalé žáky, jak si vedou po propuš-
tění z ústavu a materiálně je podporoval. Pro tento 
úèel založil několik podpùrných fondù.

Entlicher dlouhá léta pracoval jako èlen Dolno-
rakouské školské rady. Tato funkce mu umožòovala 
vést ústav vcelku v uspokojivých hospodáøských po-
měrech. Také proto mohl klást dùraz na získávání mla-
dých uèitelù, kteøí zde nacházeli perspektivu trvalé 
existence. Entlicher tak vytváøel podmínky k jejich 
dlouholeté tvoøivé èinnosti. Bránil se fluktuaci, která 
není zárukou pedagogických úspěchù.

Spolu s J. Libanským byl nepostradatelnou osob-
ností na mezinárodních kongresech. Byl èlenem ně-
kolika italských akademií.

Zanechal po sobě několik komedií a tragédií. Pøe-
ložil Iliadu. Napsal několik životopisù katolických 
muèedníkù a epických básní. Nejvíce je z nich hod-
nocen epos Il pentimento amoroso.

ePheSeR, h.

* 1917

Německý vysokoškolský uèitel. Jako nevidomý pùso-
bil na Vysoké škole ekonomické v Hamburku.

eRASmuS deSideRiuS  
RotteRdAmSký, desiderius
(vlastním jménem Gerhard GERHARDS)

* 28. 10. 1465
† 12. 7. 1536

Nizozemský myslitel a humanista.

Do latiny pøeložil Nový zákon. Kritik mravní zkaže-
nosti církve, vyzývá k návratu pùvodního køes�anství. 
Je tvùrcem nových vědeckých a pedagogických pøístu-

pù. V r. 1528 vydal spis 
De recta latini graecique 
sermonis pronuntiatione 
(O správné výslovnosti 
latinské a øecké øeèi),  
v němž popisuje Quinti-
lianovu Tabellu a meto-
du psaní na voskované 
desce, což podle něho 
umožòuje ètení i psaní 
nevidomým osobám.

eRet, Jiøí

* 13. 6. 1891
† 19. 6. 1969

Èeský hudebník a hudební pedagog.

Narodil se v Havlovicích jako syn kameníka. 
Po zánětlivé chorobě se mu zhoršil zrak na pouhý 
zbytek. V r. 1900 byl pøijat do Ústavu pro nevidomé  
v Praze na Hradèanech, kde se mimo školní docház-
ky věnoval høe hned na několik hudebních nástrojù.  
Z ústavu odešel v r. 1907. Ke státní zkoušce z hudby 
se pøipravil soukromě.

V r. 1915 se stal varhaníkem v Domažlicích, kde 
založil smíšený pěvecký sbor a orchestr. V letech 
1931–1960 byl øeditelem kùru hlavního domažlické-
ho chrámu. S oběma tělesy pøipravoval mše známých 
skladatelù. Hudbě vyuèoval soukromě. Pùsobil jako 
tenorista v pěveckém sboru Èerchovan. Nejdøíve byl 
zástupcem, později dirigentem sboru. Hrával ve smyè-
covém kvartetu a s místním orchestrem vystupoval 
hrou na housle jako sólista. S malým komorním sou-
borem hrával pøi němých filmech.

Byl váženým hudebníkem i obèanem. S manželkou 
vychoval tøi děti, které existenèně zabezpeèil.

eRSkinová, charlotte

Patøila k autorkám, které na výzvu edinburské Spoleè-
nosti pro umění vytvoøily reliéfní písmo pro nevidomé. 
Návrh podala v r. 1832. Její systém nebyl ani vyzkou-
šen. Je pøíliš podobný těm písmùm, která se neosvěd- 
èila. Vùbec nebere v úvahu hmatová specifika.

eSPoSito, Fennaro

Italský hudební pedagog.

Vynalezl zvláštní šablonu, která nevidomým hudeb-
níkùm umožòovala zapisovat tužkou běžné noty.
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Euler, Leonhard

euleR, leonhard

* 15. 4. 1707
† 18. 9. 1783

Světoznámý švýcarský 
fyzik a matematik.

Narodil se v Basileji. 
Zrak ztratil v pozdějším 
věku. I potom pøedná-
šel.

exneRová, therese

* 4. 7. 1878

Narodila se v Louisville (Kentucky). Do svých ètyø 
let se vyvíjela jako jiné děti. Po nezjištěné horeènaté 
chorobě však náhle ohluchla. Rodièe si ji ponechali 
doma. Ve svých osmi letech ztratila i zrak. Rodièe ji 
proto zaèali považovat za nevzdělavatelnou. Rozhodli 
se dát ji do kláštera, kde byla od svých 11 let. Do 
Ústavu pro hluchoslepé ve Würzburgu byla pøijata 
až o dva roky později. Tam ji nauèili dorozumívat 
se posunky. Øeditel ústavu Otto Wolf napsal o ní do 
17. sešitu 15. roèníku èasopisu Vom Fels zum Meer 
obšírné pojednání.
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Fawcett, Henry

FAboZZi, gennaro

* 7. 7. 1866

Italský klavírní virtuos.

Narodil se v Neapoli. Jeho zrakové problémy 
vyvrcholily v r. 1887 úplnou slepotou. Projevoval mi-
moøádný zájem o hudbu. Rodièe mu umožnili vstup 
do Ústavu pro nevidomé v Neapoli, kde se věnoval 
høe na klavír. Jeho píle byla vynikající. Docílil mimo-
øádného mistrovství. Poøádal koncerty nejen v Itálii, 
hrál i v Londýně, Mnichově a Paøíži.

FAFl, bohumil

* 21. 7. 1907
† 25. 12. 1998

Èeský oftalmolog.

Rodák z Nalžovských Hor. V r. 1967 dal podnět 
k založení ZŠ pro žáky se zbytky zraku v Praze. Ve 
škole se již od 1. roèníku vyuèovalo dvěma písmy, 
tj. běžným tzv. èernotiskovým i Braillovým. (Blíže 
viz Vl. Štruncová.) Měl rovněž úèast na otevøení ZŠ 
pro slabozraké žáky v Bratislavě tím, že pøedával své 
zkušenosti tamním pracovníkùm.

Fafl byl pøesvědèený, že ZK velmi dobøe nahradí 
běžnou knihu i knihu v bodovém písmu. Pøirozeně, 
že je to jeho úzce subjektivní názor, který se k pro-
spěchu nevidomých a těžce slabozrakých lidí neměl 
možnost v praxi uplatnit. Lékaø tedy rozhodoval  
o pedagogickém øešení otázek vzdělávání slabozrakých 
žákù. Je to další dùkaz, že se neosvědèuje pokládat oèní 
lékaøe za odborníky ve speciální pedagogice.

Napsal vysokoškolské skriptum Nárys pøednášek 
z oftalmopedické defektologie a Jak vidí vaše dítě 
(1967), Nosíte brýle? (1968), Školy pro slabozraké 
(1977) aj. Dále je to několik jeho pøíspěvkù do èaso-
pisù Otázky defektologie: Slabozraké dítě v normální 
škole (Úchylná mládež roè. XX); Školy pro slabozraké 
(tamtéž); Co se slabozrakými dětmi? (Nápravná pe-
dagogika roè. 26); Zábranná a léèebná péèe (tamtéž 
roè. 26).

FAlkowSki, Jakub

* 29. 6. 1775
† 1848

Polský historicky první logoped a tyfloped.

Narodil se ve vsi Budlewie. Do školy docházel do 
vzdálené obce. Protože ve škole prospíval, umožnili 
mu rodièe i støedoškolské studium. Věnoval se teolo-
gii. V r. 1800 byl vysvěcen na kaplana. Po ukonèení 
studia zaèal vyuèovat na stejném gymnáziu, kde døíve 
studoval.

V r. 1803 se zaèal věnovat výchově neslyšícího 
chlapce. O rok později však obdržel stipendium do 
Berlína pro studium na univerzitě. Po dokonèení stu-
dia se znovu vrátil k výchově neslyšícího chlapce. 
Uèil ho dorozumívat se odezíráním. Výsledky byly 
tak výborné, že hoch potom mohl navštěvovat běž-
nou školu. Falkowskému se podaøilo prosadit založení 
Ústavu pro neslyšící ve Varšavě. Pøi ústavu otevøel  
i školu pro nevidomé.

V r. 1815 odjel na studijní cestu do Vídně. Studoval 
zde pøedevším problematiku vzdělávání neslyšících. 
Není známo, zda navštívil i ústav pro nevidomé, ale 
je to pravděpodobné. Po návratu pùsobil v Krakově, 
kde obdržel titul doktor filozofie.

Je zakladatelem výchovného a vzdělávacího ústavu 
pro neslyšící a nevidomé ve Varšavě (1817). Ústav vedl 
do r. 1827. Spojení obou typù škol i jejich nástavby 
se neosvědèilo. Vznikalo spíše z touhy pomoci smys-
lově postiženým dětem. Odborná stránka výchovy  
a vzdělávání se zásadně liší. Po odborné stránce jsou 
obě disciplíny pøíliš vzdálené.

FASAno, tomaso

Italský klarinetista.

Narodil se v Neapoli. Od dětství byl nevidomý. 
Koncertoval i v cizině. 2. ledna 1840 hrál s velkou 
odezvou obecenstva i kritiky též v Brně. Zvláštní oce-
nění se mu dostalo v èasopise Moravie, odkud jsme 
tuto zprávu èerpali.

FAwcett, henry

* 1833
† 6. 11. 1884

Anglický generální pošt-
mistr (ministr pošt) krá-
lovny Viktorie.

Narodil se v Salisbu-
ry (Anglie). Vystudoval 
univerzitu v Cambridge. 

F
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Mnohá ocenění obdržel za obor matematika. V 21 
letech pøišel úrazem o oko, které mu otec vystøelil, 
když ho pøi lovu zasáhl z brokovnice. Zánětlivým 
onemocněním oslepl i na druhé oko. Navzdory tomu 
ve studiu pokraèoval.

Byl odborným publicistou. Napsal Manuál politic-
ké ekonomie (1863). Na základě této práce, která byla 
dokonce několikrát vydána, byl jmenován profesorem 
národního hospodáøství na Cambridgeské univerzitě. 
V r. 1865 byl dokonce zvolen do parlamentu. Zde 
patøil mezi jeho nejaktivnější opozièní èleny. Praco-
val s úmyslem závěry své vědecké práce pøenést do 
praxe. Upozornil na sebe rovněž vystoupením, kdy 
kritizoval vliv anglikánské církve na univerzitách.  
V r. 1874 byl nucen odstoupit, ale o dva roky později 
byl znovu zvolen.

V r. 1880 se na ètyøi roky stává generálním poštmis-
trem Anglie (ministrem pošt). Zavádí mnoho novot. 
Mezi jinými i doruèování balíkových zásilek. Obèané 
si ho natolik vážili, že mu postavili pomník.

Pro úplnost uvádím, že v r. 1997 byl v Anglii jme-
nován další nevidomý ministr, David Blunkett (viz 
str. 60), tentokrát ministrem školství.

FelbigeR, Johann ignaz

* 6. 1. 1724
† 17. 5. 1788

Generální øeditel všech škol Rakouska.

Autor tzv. Tereziánského školního øádu (1774), 
ve kterém žádá, aby se bral zøetel i na vzdělávání 
tzv. úchylné mládeže, mezi kterou byli poèítáni  
i nevidomí.

FeliciAno, José

* 10. 9. 1945

Americký zpěvák a ky- 
tarista portorického 
pùvodu. V šedesátých le-
tech se stal v Portoriku 
skuteènou hvězdou.

Narodil se v Larez 
(Portorico). Vyrostl však 
v newyorské chudinské 
ètvrti jako nevidomý od 
narození. Již jako malý 
chlapec vysedával celé 
hodiny u rozhlasového pøijímaèe, poslouchal hudbu 
a snil o tom, že i on jednou v rozhlase uslyší svùj hlas. 
Sen se mu splnil mnohonásobně.

V sedmnácti letech zaèal zpívat v hospùdkách a ka-
várnièkách newyorské bohémské ètvrti Greenwich Vil-
lage. Mají o něho zájem všechny světové gramofonové 
firmy a jeho desky se vydávají v milionových nákladech. 
Nazpíval mj. píseò Old Turkey Buzzard ze slavného 
filmu Mackennovo zlato. Zpívá skladby Beatles, Ray 
Charlese aj. Největší úspěch má v úpravách skladeb 
jiných autorù. V r. 1973 vystupoval i v Praze.

Jeho jménem byla nazvána umělecká škola v New 
Yorku. Získal 40 zlatých a platinových gramofono-
vých desek.

FeRdinAnd, karl

† 1496 (1497)*1)

Francouzský filozof, øeèník a hudebník.

Narodil se v Bruggách. Oslepl v raném dětském 
věku. Pøednášel na vysoké škole v Paøíži. Touha po 
kazatelské èinnosti ho pøivedla do kláštera. Na zákla-
dě povolení papeže byl i pøes svùj zrakový hendikep 
vysvěcen.

Z jeho spisù jsou známé dvě práce: De animi tran-
quilitate a Elegiae de mundi contemptu.

*1) Viz Scherer 1864

FeRdinAnduS, Johannes

Španělský kněz øímskokatolické církve.

Od narození byl nevidomý. Knězem se stal kolem 
r. 1600. Pùsobil v Cordobě.

FeRchen, wilhelm

* 18. 3. 1831

Německý tyfloped.

Narodil se v měs-
teèku Tönning an der 
Eider, jako syn øemeslní-
ka. Rozhodl se věnovat 
uèitelskému povolání.  
V r. 1849 vstoupil proto do 
seminární školy, kde stu-
dium dokonèil v r. 1854  
a pedagogickou nadstav-
bu v r. 1857. Zaèal vy- 
uèovat v zemědělské škole matematice a fyzice. Odtud 
(1874) pøešel do rendsburské soukromé školy. 

Ještě téhož roku vstoupil jako vedoucí do tehdy prá-
vě zakládaného kuratoria ústavu slepcù v Kielu, když 
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se døíve seznámil s problematikou výchovy nevido-
mých dětí návštěvou v drážďanském ústavu. Po pøevze-
tí Kielského ústavu (1876) provedl jeho reorganizaci, 
která se týkala výuky øemesel i všeobecného vzdělání 
nevidomých žákù. Z øemesel to bylo napø. provaznictví  
a kartáènictví. Na technické vzdělávání kladl Ferchen 
velké požadavky a výsledky byly potěšitelné. Dívky 
vedl k dovednostem v domácích pracích. Pøitom ne-
zanedbával dùraz na znalosti Braillova písma. Velmi 
dobré výsledky se objevily i ve školním vzdělávání, 
pro které vytvoøil několik speciálních uèebních pomù-
cek. Mnohé však byl nucen dovážet. Pro chovance, 
kteøí nebyli s to se osamostatnit, založil nadaci. Pro 
dívky, které opustily ústav, založil v roce 1883 domov  
a obdobný domov pro muže, jakož i Svatveèer – dùm 
pro práce neschopné.

O dovednostech svých žákù publikoval a konal 
pøednášky.

FeRRARi, bruno

† 16. 4. 1938

Italský organizátor.

 Narodil se ve Veroně. Oslepl jako dělostøelecký 
dùstojník za bojù v první světové válce. Spolu s G. 
Giordanim založili Associazione fra mutilati e invalidi 
di Guerra. V r. 1923 byl delegován vedoucím provin-
ciální skupiny váleèných poškozencù. V roce 1930 se 
stal vicekomisaøem a později komisaøem Boloòského 
ústavu pro nevidomé, který vedl do r. 1938. 

Ficián, František

* 20. 6. 1939

Èeský amatérský tyflo-
grafik.

Narodil se v Lednici 
s vrozenou slabozrakos-
tí. Pro ni nastoupil do 
ZŠ o rok později. Kvùli 
stále se zhoršujícímu vi-
dění byl v r. 1953 pøijat 
do ZŠ pro nevidomé 
žáky v Brně, kde své 
základní vzdělání dokonèil.*1)

V r. 1955 nastoupil v místě svého bydliště jako 
telefonní manipulant. Po èase se stal zaměstnancem 
pošty ve Valticích. V r. 1960 pøešel do Podivína, kde 
také pracoval pøi obsluze zaøízení rozhlasu po drátě. 
V r. 1965 byla ústøedna automatizována a Ficián pøišel 
o místo. Oženil se a pøestěhoval do Brna.

Zde získal dělnické zaměstnání v Brněnské drutě-
vě, kde pracoval do r. 1968. Pøi práci na strojích se 
mu stal úraz, a proto pøešel znovu na práci v telefonní 
ústøedně. Tuto zastával ke spokojenosti zaměstnava-
tele 23 rokù. Ujal se zauèování nevidomých a těžce 
slabozrakých telefonních manipulantù, kterých vy-
školil celkem 26.

V r. 1975 zpracoval pøehled brněnské hromadné 
dopravy pro potøeby nevidomých a zaèal se se zaujetím 
věnovat výrobě tzv. tyflografických pomùcek. První 
takovou prací byl nástěnný reliéfní plán autobusového 
nádraží i s pøíchody. Pod metodickým vedením teh-
dejšího øeditele ZŠ pro nevidomé v Brně vyrobil velký 
soubor geometrických pomùcek pro nevidomé žáky 
MŠ. Bylo to obdivuhodné dílo, které ukazuje dětem 
geometrické vztahy světa a uvádí je do praxe v orienta-
ci v hmatovém mikroprostoru. Následovala sada takto 
koncipovaných obrázkù. Všechno ze døeva.

V r. 1992 se stal vedoucím brněnského støediska 
Tyfloservis, pro který zpracoval mnoho reliéfních po-
mùcek a metodicky uspoøádal knížky pro malé děti. 
Zùstal u své techniky výroby tyflografiky z lepenky. 
Je správně pøesvědèený, že obrázek takto vytvoøený 
je pro nevidomé děti i dospělé srozumitelnější. Ne-
dbal na kritiku, že je tøeba od této manufakturní 
práce upustit a využít soudobé výrobní možnosti. 
Byl toho názoru, že nejdùležitější je gnozeologická 
srozumitelnost obrázkù než moderní technika ter-
movakuová.*2)

 V r. 1997 pøešel na pracoviště rehabilitaèního 
støediska ÚSP v Brně-Chrlicích, kde pokraèoval ve 
své èinnosti.

Věnoval se také práci ve spoleèenských organiza-
cích nevidomých a slabozrakých. V letech 1966 až 
1988 vykonával v SI nejrùznější funkce, ve kterých 
využíval svùj zbytek zraku. Byl jedním z prvních èlenù 
nově založené organizace ÈUNS, odboèky v Brně. 
Spolu s J. S. zajistili návrat a generální stavební úpravu 
nadaèní budovy pro potøeby nevidomých obèanù.

V letech 1988–1993 vedl reliéfní pøílohu èasopi-
su Zora Svět kolem nás. Vytvoøil několik reliéfních 
plánkù pro orientaèní soutěže nevidomých po městě 
Brně. Jeho pojetí tyflografiky zanechalo inspirativní 
stopu pro další rozvoj tohoto odvětví.

Od r. 1993 se v ÚSP v Brně-Chrlicích zabýval pra-
covní terapií. V r. 2001 odešel. Založil vlastní živnost 
na výrobu papírových kazet. 

*1) V té dobì nebyla v Brnì ZŠ pro slabozraké žáky
*2) Menší sbírku Ficiánových tyflografických obrázkù a plán

kù pro nevidomé dìti i dospìlé osoby má ve svých fondech 
DTI TMB
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FigueRAS, Pacheci Francisco

* 13. 12. 1880
† 21. 3. 1960

Španělský právník, archeolog a dějepisec.

Narodil se v Alicante. Otec byl rovněž nevidomý. 
Jeho syn ztratil zrak v 17 letech života. Studoval práva 
na univerzitě ve Valencii (do r. 1907). Doktorandské 
studium však zakonèil na univerzitě v Madridu (1910).

V r. 1908 zaèal pracovat jako kronikáø města Ali-
cante (do r. 1951). Zde měl možnosti se seznamovat  
s vzácnými písemnými i jinými historickými dokumenty, 
které se vztahovaly k døívějšímu øímskému osídlení.

V r. 1908 požádal Figueras o práci na katedøe práv-
nické fakulty, ale došlo k trapné situaci, odmítnut byl 
pro svou slepotu. Obrátil se proto ke svému døívějšímu 
dětskému zájmu, k archeologii a historii. Mohl zužitko-
vat obsah dokumentù z alicantského archivu.

Vykopávky potvrdily Figuerasovu tezi, o které 
pøednášel již v r. 1929, že město Acra-Leuka leží na 
historicky významném podloží døívějšího øímského 
osídlení. IV. archeologický kongres jihovýchodního 
Španělska (1948) mu udělil èestné èlenství.

Dùležitou etapou Figuerasovy životní cesty byla 
jeho pøednáška Obrazotvornost a historie lokálních 
událostí (1928) a hlavně jeho spis s titulem Acra–Leu-
ka, město Amilcar. Práci pøedložil kongresu dějepiscù, 
konaném v Barceloně r. 1929.

FilAtov, vladimir Petroviè

* 1875
† 1956

Ruský oftalmolog.

Profesor univerzity v Oděse. Proslul léèbou glau-
komu a trachomu. V r. 1924 transplantoval první 
rohovku. Prováděl transplantace kùže pomocí tzv. 
kožního laloku. Za svou odbornou èinnost byl něko-
likrát vyznamenán.

FiliPec, miloslav

* 7. 1. 1924

Øeditel slepecké tiskár-
ny v Praze, pracovník 
Svazu invalidù.

Narodil se v Praze  
v rodině dělníka. Ve  
tøech letech ztratil mat-
ku. Otec ho vychovával, 
jak se píše, v duchu tøíd-

ního uvědomění. V r. 1941 utrpěl pøi chemickém po-
kusu na prùmyslové škole těžké zranění. Dùsledkem 
byla ztráta zraku.

Od r. 1945 se v Klarově ústavu uèil kartáèníkem, 
ale stále více ho to táhlo k hudbě. Toto zaměøení 
potom realizoval v Deylově ústavu, kde se věnoval 
hlavně sólovému zpěvu a høe na klavír. Když mu 
zemøel i otec, musel studia zanechat a hledat zpùsob 
vlastní obživy.

V padesátých letech pracoval na politických ško-
lách Èeskoslovenské mládeže. Poèátkem šedesátých 
let pøijal dobrovolnou funkci ve SI a v r. 1960 se stal 
øeditelem Pražské slepecké knihovny a tiskárny. 
Pøi zaměstnání vystudoval støední školu grafickou.  
V r. 1974 se stal zaměstnancem SI, kde ve funkci ta-
jemníka vedl slepecké oddělení.

M. Filipec byl nesmlouvavým zastáncem uplat-
òování politiky KSÈ a priority politické práce mezi 
nevidomými èleny svazu. Zastával stanovisko nutnosti 
spoleèné organizace všech invalidù. Žádná èlenská ani 
výborová schùze se nemohla obejít bez tzv. desetiminu-
tovky, což byl referát utužující vedoucí úlohu KSÈ.

Finck, willi

* 21. 1. 1923

Německý vysokoškolský 
uèitel.

Byl synem rolníka. 
Vychodil vesnickou OŠ, 
vyuèil se rolnickým po-
mocníkem s tím, že pøe-
vezme hospodáøství. Pøi-
šla válka a Finck se stal 
vojenským letcem. Pøi 
sestøelení letadla byl těžce raněn. Dùsledkem byla 
èásteèná ztráta zraku. V r. 1947 oslepl úplně.

Věnoval se pracím na otcově hospodáøství. Odva-
hu k životu neztratil. Později byl pøijat do rehabilitaè-
ního støediska, kde se vyuèil kartáèníkem.

Vrátil se domù a vyráběl kartáèe. Jeho manželka 
mu hodně èetla. Rozhodl se pomoci socialismu. Byl 
nadšený novými myšlenkami.

Pøi své mimoøádné píli nelpěl na pohodlí kartáè-
nické dílny. Později byl stenotypistou, studujícím na 
Vysoké stranické škole v Berlíně a posléze se stal 
vědeckým asistentem na Vysoké škole Wilhelma 
Piecka v Rostocku. Po dalších studiích byl promo-
ván na doktora filozofie. Jeho práce Blinde und 
ihre Rehabilitation (1982), ukazuje na okruh jeho 
odborného zájmu.
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Ve své práci byl mimoøádně úspěšný. Stal se vý-
znamným funkcionáøem Svazu nevidomých NDR. 
Byl komunistou z pøesvědèení.

Vykonával funkci místopøedsedy Rostocké organi-
zace nevidomých. Zastával stanovisko nutnosti spoleè-
né organizace všech invalidù. Byla mu udělena èestná 
medaile i jiná vyznamenání.

Fink, Antonín

Èeský houslista.

Od narození byl nevidomý. Narodil se v Praze. Do 
ústavu pro nevidomé děti v Praze na Hradèanech byl 
pøijat v r. 1808. Žil v první polovině 19. století. Pro 
své mimoøádné hudební nadání a dovednosti houslo-
vé hry ho soukromě vyuèoval tehdy známý pražský 
hudební pedagog Bedøich Pixis.

FiScheR, Johann Sebastian

* 1773
† 21. 10. 1836

Německý hudebník.

Nevidomý od svých 42 rokù. Byl hudebníkem  
a obchodníkem hudebními nástroji. Jako ocenění 
obdržel v Mnichově medaili.

FiScheRová, Sophie elisabeth

* 1788

Německá harfenice.

Narodila se v Halle. Jako tøíletá po neštovicích 
oslepla. Víme o ní jen to, že jako harfenistka vystupo-
vala na šlechtických dvorech a že hrála i pøed pruským 
králem Bedøichem Vilémem II. v Postupimi.

Flemming, c. Friedrich e.

* 3. 8. 1814
† 1891

Německý tyfloped.

Narodil se v Braunschweigu. Studoval teologii  
a pedagogiku v Lipsku. Vyuèoval na několika ústa-
vech pro nevidomé. V r. 1843 se stal øeditelem ústavu  
v Hannoveru a napsal jeho dějiny.

Flemming, emanuel gottlieb

* 1772
† 1818

Německý tyfloped.

Byl zakladatelem  
a prvním øeditelem Vý-
chovně vzdělávacího 
ústavu pro nevidomé  
v Drážďanech.

FleneRová (wagnerová), helena

* 7. 12. 1926

Èeská tyflopedka.

Narodila se v Praze, kde také získala základní 
vzdělání. R. 1946 ukonèila støedoškolské studium na 
reálném gymnáziu maturitou. Pokraèovala studiem 
na PF UK v Praze.

Své první zaměstnání našla na ZŠ pro slabozra-
ké žáky v Praze, kde pùsobila do r. 1968. Externě 
spolupracovala s M. Sovákem. Po otevøení interního 
studia na katedøe speciální pedagogiky pùsobila jako 
vysokoškolská pedagožka do r. 1983. Po odchodu do 
dùchodu zde zùstává pracovat na èásteèný úvazek 
do r. 1989. Mimoto pùsobila na Institutu pro další 
vzdělávání lékaøù a farmaceutù.

Spolupracovala na tvorbě speciálních uèebních 
osnov a uèebnic I. stupně ZŠ pro slabozraké žáky. Ve 
spolupráci s oèním lékaøem dr. J. Jeøábkem se zúèast-
nila tvorby filmu Jak vidí zrakově postižení. Za svou 
práci obdržela cenu Ministerstva školství ÈR.

V 80. letech 20. století spolupracovala s tyflopedic-
kou poradnou pro rodièe těžce zrakově postižených 
dětí raného věku nejdøíve v Brně, která pùsobila pøi 
ZDŠI pro nevidomé a slabozraké žáky, později s 
poradnou Raná péèe v Praze, kterou zøídil SI, později 
se stala jejím zøizovatelem ÈUNS.

H. Flenerová je autorkou vysokoškolského skripta 
Kapitoly z tyflopedie (1982) a několika èasopiseckých 
pøíspěvkù.

FliegeR, Jaroslav

* 19. 11. 1922
† 11. 5. 1991

Èeský hudební pedagog.

Narodil se v Benešově u Prahy. O zrak byl pøipra-
ven komplikacemi po porodu. Ve svých ètyøech letech 
byl proto pøijat do MŠ ústavu pro nevidomé děti  
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v Praze na Hradèanech. 
Zde také později navště-
voval OŠ. Podrobil se 
zkoušce z uèiva měš-
�anské školy. Výborně 
se uèil a zvláš� dobøe 
prospíval v hudbě. Není 
tedy divu, že v r. 1944 
vykonal státní zkoušku 
na konzervatoøi z klavír-
ní hry a získal kvalifikaci 
uèitele hudby.

Po dvou letech bez zaměstnání byl pøijat na LŠU 
v Děèíně, kde pùsobil jako øeditel bývalý uèitel hudby 
v Brněnském ústavu pro nevidomé. Pro pøijetí i práci 
nevidomého uèitele projevil mimoøádné pochopení.

Po celý život (od r. 1946) vyuèoval nepøetržitě 
pouze v LŠU v Děèíně, kde vynikal pedagogickým 
taktem. Jeho žáci prokazovali mimoøádné výsledky 
jednak na soutěžích, jednak u pøijímacích zkoušek 
na konzervatoøi. Hrával na koncertech uèitelù sólově  
i jako korepetitor. Velmi dobøe hrál také na lesní roh 
a zobcovou flétnu. Trvale se zúèastòoval odborně 
vzdělávacích kurzù. Pro potøeby žákù komponoval 
instruktivní skladbièky.

Celá léta byl aktivním èlenem komise uèitelù 
hudby pøi SI kde prosazoval pøepisy skladeb starších  
i soudobých skladatelù do bodového písma. Byl rov-
něž jedním z nejlepších nevidomých šachistù.

FloRec, Josef

* 21. 12. 1891
† 1934

Èeský hudebník.

Narodil se v Neèicích u Kyjova jako nevidomý. 
Vychován byl v Ústavu pro nevidomé v Brně (1901 až 
1910). Již jako školák projevoval mimoøádné hudební 
nadání a sklon ke skladatelské tvoøivosti. V této době 
nebylo možné vykonat státní zkoušku z hudby, jelikož 
v Brně žádná konzervatoø nebyla. Praha ani Vídeò 
nepøipadaly v úvahu, nebylo dost peněz.

Ještě pøed první světovou válkou odešel z ústavu, 
aby se živil hudbou. Stal se varhaníkem, vyuèoval 
høe na klavír. Měl také svou kapelu, pro kterou též 
komponoval. Patøil do skupiny nevidomých, kteøí se 
dovedli uživit svou prací a pøispěli ke kulturnímu 
životu svého okolí.

FloRiAn, wolfgang

Německý oftalmolog.

V r. 1986 navrhl pro později osleplé nový systém 
reliéfního bodového písma, které je založeno na 
Morseově abecedě. Není známo, co se s jeho neade-
kvátním návrhem stalo.

Fogel, n. g.

* 1908
† 1980

Ukrajinský spisovatel.

Podle spolehlivých pramenù byl nevidomý. Jeho 
kniha Okøídlená medicína (1952) jedná o práci stani-
ce sanitárního letectva. Dále napsal román Chirurg 
Alexej Korepanov. Od r. 1966 byl èlenem Spoleènosti 
nevidomých. Ztráta zraku se mu nestala vážnou pøe-
kážkou v tvoøivé práci. V r. 1966 vydal román Primáø. 
Později to byla vědeckofantastická povídka Gipnotron 
profesora Brailla.

FoucAult, François

* 1797
† 1871

Francouzský vynálezce pomùcek umožòujících nevi-
domým psát běžným písmem.

Narodil se v Corbei. O zrak pøišel ve svých pěti 
letech. Vychován byl v Národním ústavu pro mladé 
slepce v Paøíži. Již v této době projevoval velké nadá-
ní v mechanice.

Ústav opustil v r. 1818. Měl v plánu množství 
vynálezù, ale nedostávalo se mu peněz. V r. 1839 
vynalezl pøístroj, který umožòoval nevidomým, aby 
mohli psát běžným písmem. Nazval jej raphigraph. 
Obdržel za něj medaili od Spoleènosti pro podporu 
prùmyslových pokusù.

Nejdøíve to byla pouze domněnka, že tento psací 
stroj používal i Foucaultùv pøítel Louis Braille. Avšak 
v r. 1999 vydal paøížský Národní ústav pro mladé slep-
ce publikaci Louis Braille 1809–1852 Corespondan-
ce, ve které jsou reprodukovány úryvky Braillových 
dopisù rodině v Coupvray. Jsou psány latinkou na 
raphigraphu. Foucault historicky první psací stroj 
pro nevidomé vytvoøil kolem r. 1840. 

V r. 1849 obdržel zlatou medaili za vynález 
tzv. psacího klavíru, který je vlastně pøedchùdcem 
pozdějších kanceláøských strojù. Byl to psací stroj  
s podobným pákovým principem, na jakém pracovaly 
pozdější remingtony. Na světové výstavě v Londýně 
za něj získal další zlatou medaili. Uvádí se, že sestrojil 
kontrabas s klávesami, zabýval se i myšlenkou využít 
elektøinu v telegrafu, vynálezy v oboru železnice aj.
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Zemøel údajně v ústavu Quinze-Vingts. (Viz Po-
známky – vysvětlivky)

FouRnieR, Alexander

* 1789

Haüyùv žák. Cestovali spolu do Petrohradu založit 
tam ústav pro nevidomé.

Narodil se v Paøíži. Zrak ztratil následkem nešto-
vic. Stal se schopným žákem Haüyova paøížského 
ústavu pro nevidomé. Nauèil se dobøe èíst Barbiero-
vo písmo, ale hlavně později písmo Braillovo. Mimo-
øádně dobøe se orientoval na zeměpisných mapách. 
Byl natolik vynikající, že si ho Haüy vybral na svou 
cestu do Petrohradu. Také vzbudili velkou pozornost  
v Berlíně, kde dodali Zeunovi odvahu založit ústav pro 
nevidomé. Fournier zkoušel zlepšit hmat na prstech 
nohou. Èinil pokusy s lehkým broušením ukazovákù 
s úmyslem zlepšit tím hmatovou citlivost. Jemnou 
kùži si potom zakrýval náprstky. Velký význam má 
v podpoøe L. Brailla pøi koncipování jeho pomùcky 
pro psaní šestibodového písma (1832).

FRAnceSco il bella
(Slepec z Ferrary)

Žil v 15. století. Studoval civilní právo. Pùsobil ve 
Ferraøe. Mezi lety 1490–1496 napsal rozsáhlou rytíø-
skou báseò se 45 zpěvy, jako úplná však byla vydána 
až po jeho smrti. Francescovy další úspěšné básně, 
ve kterých opěvoval lásku a naøíkal nad bídou lidí, 
vzbudily u jiných nenávist. Došlo to tak daleko, že měl 
obavu o svùj život, odstěhoval se proto jinam.

François z marseilles
(viz MALAVAL, François)

FRAncová, Pavla (valníèková)

* 19. 1. 1972

Světová rekordmanka  
v atletickém běhu.

Narodila se v Krasli-
cích. Od narození špat-
ně viděla. Lépe než tva-
ry rozeznávala barvy. 
Pokud jí zrak sloužil, 
ráda kreslila. Zrak se jí 
však neustále zhoršoval, 

v 15 letech o něj pøišla úplně. Po oslepnutí nabyla 
pøesvědèení, že se k vlastní výtvarné tvorbě už nikdy 
nevrátí.

V r. 1977 se rodina pøestěhovala do Prahy, aby 
Pavla mohla navštěvovat ZŠ pro žáky se zbytky zraku. 
Uèila se rovněž høe na klavír. Hudbě se však věnovat 
nemínila. Rozhodla se, že se bude zabývat cizími 
jazyky a sportem.

Gymnázium pro mládež s vadami zraku v Praze 
absolvovala v r. 1990. Souběžně navštěvovala jazyko-
vou školu. Po maturitě úspěšně vykonala pøijímací 
zkoušku ke studiu na katedøe pøekladatelství a tlumoè-
nictví FF UK v Praze.

Na základě konkurzu byla vybrána pro devítiměsíè-
ní mezinárodní výukový program ve Filadelfii, USA, 
1992–1993, zaměøený na využití výpoèetní techniky 
pro zrakově postižené uživatele PC.

Po návratu dokonèila studium na fakultě bakaláø-
skými zkouškami. V této době se věnovala výuce NS 
zájemcù v práci s výpoèetní technikou. V letech 1996 
až 1998 opět pobývá v USA – tentokrát spoleèně se 
svým manželem, kde na Westchester University of 
Pennsylvania absolvuje magisterské studium v oboru 
psychoterapie a poradenství.

Rodièe vedli Pavlu již od nejútlejšího věku, bez 
ohledu na její progresivní zrakovou vadu, ke sportu. 
Ve tøech letech lyžovala, v r. 1975 vystoupila na spar-
takiádě ve skladbě rodièù s dětmi. V šesti letech se 
nauèila plavat, turistiku provozovala po celé dětství. 
Od svých deseti rokù se pravidelně zúèastòovala spor-
tovních soutěží, na kterých zaujímala pøední místa. Ve 
12 letech patøila mezi špièky dětského plavání, ve 14 
letech měla první úspěchy v běžeckém lyžování. 

Od 14 let získává mistrovské tituly na sportovních 
soutěžích v atletice, plavání, běžeckém lyžování. Do-
stavují se úspěchy i v zahranièí, napø. mistrovství 
Polska a SSSR. Získala ocenění: Nejlepší sportovec 
SK Slavia Praha, Mistr sportu, Nejlepší sportovec 
ÈR roku 1992 (mezi deseti nejlepšími), Nejúspěš-
nější paralympionik roku 1992 aj. Pavla Francová 
se v letech 1988–1992 proslavila jako sportovkyně, 
na vrcholných závodech ZdP osob získala bezmála 
dvě stě medailí. V r. 1992 vytvoøila na letní paralym-
piádě v Barceloně v běhu na 1500 m paralympijský,  
a v běhu na 3000 m světový rekord. Rozhodnutí skon- 
èit na vrcholu sportovní kariéry bylo pro všechny 
velkým pøekvapením.

Nejvyšší dosažené sportovní výkony podrobněji: 
1989 na mistrovství Evropy v Curychu mistryně Ev-
ropy v běhu na 800 m, bronzová medaile v plavání na 
100 m prsa. V r. 1990 na mistrovství světa v Assenu 
tøi zlaté medaile v bězích na 800, 1500 a 3000 m.  
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V r. 1991 na mistrovství Evropy v Itálii dvě bronzové 
medaile, běh na lyžích 5 km a 15 km. V r. 1992 na 
zimních paralympijských hrách v Albertville støíbrná 
medaile v běhu na lyžích na 5 km a bronzová v běhu 
na lyžích na 15 km. V r. 1992 na letních paralympij-
ských hrách v Barceloně vytvoøila světový rekord na 
3000 m, olympijský rekord v běhu na 1500 m, národní 
rekord na 800 m, který pøedstavoval bronzovou me-
daili. Poté vrcholového soutěžení zanechává a sportu 
se dále věnuje už jen rekreaèně.

Během svého druhého studijního pobytu v USA 
vynalezla techniku prorývané hmatové kresby. Linie 
vyryté do papíru propisovací tužkou mùže sledovat 
hmatem, plochy reliéfně vymezené potom vybarvuje 
olejovými pastely. Po realistických obrázcích s motivy 
z dětství a pøírody vytváøí abstraktní kompozice. 

Její výtvarné práce jsou vystavovány na spoleèných 
i samostatných výstavách. Jako ilustrátorka se èerno-
bílými kresbami podílí na publikacích vydávaných 
pražským obèanským sdružením Okamžik.

Od r. 2000 pùsobí ve sdružení Okamžik, kde pra-
cuje jako vedoucí Poradny pro otázky samostatného 
života nevidomých lidí a zastává také místo zástup-
kyně øeditele.

Je autorkou brožury s názvem Seznam znaèek  
a zkratek anglického zkratkopisu pro nevidomé, 
kterou v Braillově písmu v r. 1995 vydala Knihovna  
a Tiskárna pro nevidomé v Praze.

FRAneR, Jozef

* 14. 12. 1940

Slovenský tyfloped, pra- 
covník Rehabilitaèního 
støediska pro později 
osleplé v Levoèi. Podílel 
se na tvorbě základní kon- 
cepce tohoto zaøízení.

Narodil se ve Velkých 
Levárech. Zrak postupně 
ztratil ve věku 4 až 6 let. 
Základní vzdělání získal v ZŠ pro nevidomé v Levoèi. 
V r. 1959 absolvoval uèòovskou školu, kde získal kva-
lifikaci èalouníka. Od r. 1959 do r. 1976 pracoval jako 
èalouník. Stal se èlenem pøedstavenstva výrobního 
družstva. Podílel se na øešení pracovního uplatnění 
nevidomých a slabozrakých v dělnických povoláních 
i na výstavbě výrobního družstva v Levoèi.

Svou touhu po vyšším vzdělání realizoval studi-
em na gymnáziu v Radkové. Vysokoškolské studium 
absolvoval na UKo v Trnavě, kde vystudoval tyflope-

dii. Doktorát získal v r. 1985. Navrženou aspiranturu  
z rodinných dùvodù nepøijal. Od r. 1976 pracuje v Reha-
bilitaèním støedisku pro zrakově postižené v Levoèi.

Od r. 1959 pùsobil v rùzných funkcích v hnutí 
nevidomých. Od r. 1960 je èlenem redakèní rady èa-
sopisu Nový život, do kterého pravidelně pøispívá.

Je spoluautorem Metodiky ètení a psaní Braillo-
vým písmem pro dospělé. Pro potøeby rehabilitaèního 
støediska vypracoval skriptum Anatomie pro maséry 
a Wordperfect pro operátory poèítaèù.

Jeho životní cesta je pøíkladem cílevědomosti nevi-
domého èlověka a ukázkou rozvoje osobnosti i jejího 
intelektu. Dokazuje to i ta skuteènost, že ve svých 
aktivitách neustal ani v dùchodovém věku. Věnuje 
se výuce práce s PC.

FRAnkl, ludwig August
(Ritter von Hochwart)

* 3. 2. 1810
† 12. 3. 1893

Rakouský publicista a organizátor vzdělávání nevi-
domých dětí.

Narodil se v Chrástu u Chrudimi. Ve Vídni studo-
val medicínu, promoval v Padově. Své povolání však 
neprovozoval, nýbrž na Vídeòské konzervatoøi vy- 
 uèoval estetiku. Stal se jedním z pøedních zakladatelù 
Výchovně vzdělávacího ústavu pro izraelitské děti ve 
Vídni na Hohe Warte. V r. 1873 pøedsedal prvnímu 
evropskému kongresu uèitelù nevidomých dětí, který 
se konal ve Vídni. V odborných èasopisech se èasto 
setkáváme s jeho pøíspěvky. 

Podporoval evidenci odborné bibliografie a vý-
zkumy psychologie slepcù, což souviselo s prvními 
tehdejšími snahami koncipovat speciální pedagogiku 
nevidomých dětí.

FRAntál, Josef

Èeský tyfloped.

Je zakladatelem Ústavu pro nevidomé v Mukaèevě 
(tehdejší Podkarpatská Rus), kam byl vyslán èeskoslo-
venskými školskými úøady. Podporoval rozvoj tohoto 
zaøízení s úmyslem pøizpùsobit se úrovni stejných 
zaøízení v èeských zemích.

FRAnZ, herbert

* 1904

Rakouský virtuos ve høe na violoncello.
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Narodil se ve Vídni jako syn úøedníka patentové-
ho úøadu. Od narození byl nevidomý. V r. 1913 byl 
pøijat do Vídeòského ústavu pro nevidomé. Po do-
konèení základního vzdělání se tam vyuèil košikáøem  
a ladièem klavírù. Intenzívně se také věnoval høe na 
violoncello, ale netvoøil si žádné ambice na profesio-
nální uplatnění.

Když v r. 1923 opustil ústav, nastoupil jako ladiè 
v jedné vídeòské továrně na výrobu klavírù. Dvě 
mimoøádné právě se rozvíjející zajímavé novinky, 
rozhlas i gramofon, odváděly obèany od aktivního 
provozování hudby. Zapùsobila zde také hluboká hos-
podáøská krize. Vídeòské továrny na výrobu klavírù 
zastavovaly provoz. Franz byl propuštěn a zùstal bez 
zaměstnání. Neznamenalo to pro něho bídu, rodina 
byla hmotně dobøe situovaná, ale zhroutily se mu 
plány na existenèní uplatnění. Rozhodně se nechtěl 
nechat živit. V této situaci se Franz rozpomněl a stále 
èastěji se uchyloval k dosud opomíjenému violoncellu. 
Zpoèátku pro ukrácení chvíle. Za èas se dal zapsat na 
hudební akademii, kde studoval hru na tento jím døíve 
tak oblíbený hudební nástroj a pøidal si i sólový zpěv. 
Aèkoliv dosáhl mnoha úspěchù jako zpěvák, pøece jen 
si vybral koncertní dráhu violoncellisty.

Nejprve vystupoval v rámci vídeòské skupiny nevi-
domých hudebních umělcù v Rakousku a Německu, 
po druhé světové válce poøádal i samostatné koncerty. 
Byl vyznamenán èestným titulem profesor.

FRAnZ, karl

* 22. 8. 1843
† 1899

Německý varhaník a konstruktér varhan.

Byl od dětství nevidomý. Jakým zpùsobem o svùj 
zrak pøišel není známo. Od mládí vynikal zruèností 
a jako varhaník se pustil i do pøestavby propozice 
některých varhan. Na mnohých z nich se dochovaly 
jeho záznamy.

V souvislosti s Hinzovým vynálezem sázecího 
stroje pro Braillovo písmo pøišel na tomtéž kongresu 
uèitelù nevidomých v r. 1895 s návrhem oponenta. 
Pøedložil návrh zmenšeného písma, kterým se měl 
ušetøit papír.

FReiRe, mamede

* 16. 8. 1885
† 4. 9. 1961

Brazilský organizátor péèe o nevidomé děti i dospělé 
osoby.

Narodil se v městě Aracoiaba (Brazílie). Byl žá-
kem Maiánské školy. Pøi jednom fyzikálním pokusu 
ho v 15 letech výbuch jakési slouèeniny pøipravil  
o zrak. Základní vzdělání dokonèil v Ústavu pro ne-
vidomé děti v Rio de Janeiru. 

Freire se věnoval organizacím èinných ve prospěch 
nevidomých dětí i dospělých osob žijících v blízkosti 
Rio de Janeira. Pro dospělé slepce zde založil ústav 
nazvaný Spencer a Ligu pro ochranu slepcù. Byl to 
první krok ve prospěch zdejších dospělých slepcù. 
Vláda byla na jeho èinnost upozorněna a pověøila 
ho úkolem vést školu po hospodáøské stránce.  
V r. 1927 byl pøeložen do Sao Paula a pověøen výstav-
bou budovy pro novou školu pro nevidomé žáky, ve 
které pak zùstal technickým øeditelem.

FReiSSAuF, neudegg von

Německý vynálezce.

V r. 1837 vynalezl nový zpùsob reliéfního písma, 
tzv. ektypografii, tj. text napsal tekutým lepidlem, po-
sypal mletým peèetním voskem a zahøál. Vosk se slil 
a vytvoøený tvar písmen nechal zatvrdnout. Vznikly 
hladké linie písmenných tvarù. Byl to zajímavý zpùsob 
výroby písma, jemuž se věnovalo hned několik tvùrcù. 
Neuplatnil se pøedevším proto, že každá strana knihy 
byla vlastně originálem bez možnosti kopírování, jak 
to bylo pøi tisku hladkou reliéfní, propichovanou nebo 
perlièkovou latinkou.

FReRe, John henry

V r. 1838 pøišel s návrhem své zjednodušené anglické 
reliéfní latinky a navrhl ji jako písmo pro nevidomé. 
Pøipomínalo písmo Lucasovo, bylo vyzkoušeno, 
dalšími autory pøepracováno, ale postupně upadlo  
v zapomnění. O technice tisku se nehovoøí.
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FReSZl, Rudolf

* 31. 10. 1878
† 1. 4. 1949

Publicista, redaktor èes-
kého èasopisu Zora.

Narodil se v rodině 
celního úøedníka v Pra-
ze. V Liberci, kam se 
rodina pøestěhovala, stu-
doval na německém gym-
náziu. Rozhodl se pro 
vojenskou dráhu. Po studiu na kadetní škole odchází 
v r. 1897 do Halièe. Později si doplòuje své vojenské 
vzdělání a v r. 1906 zaèal studovat na vysoké vojen-
ské škole. Po jejím absolvování pøichází do Prahy v 
hodnosti kapitána.

Pøíèina jeho oslepnutí není známá. Rozhodně to 
bylo těsně pøed první světovou válkou. V každém pøí-
padě se Freszl projevil jako osobnost velké mravní síly, 
protože ho tato životní rána nezlomila, i když se mu 
jeho pøedstavy o vojenské kariéøe zhroutily. Zaèal se 
zajímat o možnosti kulturního a spoleèenského života 
nevidomých, o bodové písmo i další cesty ze svého 
smutného a neèekaného osamocení. Tak se dostává 
do spoleèenských kruhù blízkých K. E. Macanovi. 
V letech zakládání spolku ÈST je již po jeho boku  
a vydatně mu pomáhá.

Po smrti K. E. Macana bylo jasné, že pøevezme 
redakci Zory. To již byl èlenem kuratoria tzv. Dey-
lova ústavu pro nevidomé v Praze, funkcionáøem  
v Družině váleèných poškozencù i ve Svazu slepec-
kých spolkù. Nikde nebyl pouze formálně. Všude 
pøekypoval iniciativou.

Byl rovněž redaktorem propagaèního a osvětového 
èasopisu Svět nevidomých, který vydával Svaz slepec-
kých spolkù a ústavù. V r. 1939 pøedává vedení èaso-
pisu Zora do rukou Ferdinanda Wildmanna. Redakci 
zùstává na blízku až do své smrti.

FReund, emil

* 18. 10. 1898
† 4. 4. 1979

Německý hudební pedagog.

Od dětství byl nevidomý. Navštěvoval školu pro 
nevidomé ve Wiesbadenu, kde se také uèil høe na 
hudební nástroje. Ve studiu hudby pokraèoval ve 
Frankfurtu nad Mohanem. Svá studia dokonèil  
v Marburku. V r. 1938 promoval jako doktor filozofie. 
Měl svou soukromou hudební školu.

35 rokù vyuèoval v Marburském studijním støedis-
ku pro nevidomé hudbě a stenografii. Zúèastnil se 
práce na nové verzi německého zkratkopisu Braillova 
písma. Není to pøekvapující. V této době zastupovali 
uèitelé hudby, jako vlastně tvoøící se větší skupina 
nevidomých, intelektuální garanci a měli aktivní 
zájem na zvýšení kulturní i hmotné úrovně života 
všech nevidomých.

FRéville, A. F. J.

V r. 1797 vyšla jeho kniha Dějiny slavných psù. Je v ní 
zmínka i o psech používaných některými slepci. Uvádí 
se, že v paøížském azylu pro slepce Quinze-Vingts*1) 
byli cvièeni vodicí psi.

*1) Viz Poznámky – vysvìtlivky

FRick, h. A.

V r. 1715 vydal pojednání O schopnostech slepcù. 
Podle kusých zpráv se jedná o sdělení, jejichž ob-
sah je vnitøně pøevážně idealizovaný. Jinak snad to  
v této době ani nemohlo být. Podstatné je, že si těchto 
„lidí na pokraji“ vùbec někdo povšiml, že mu stáli 
za studium.

FRidZeRi, Alexander marie Antoine

* 16. 1. 1741
† 1825

Všestranný italský virtuos a hudební skladatel.

Zvláštní pozornost si zasluhuje snad ani ne tak 
pro své mimoøádné skladatelské dílo, nýbrž pro po-
hnuté životní osudy, pro svou mnohostrannost, pro 
svou stateènost.

Narodil se ve Veroně. Jeho otec měl německý 
pùvod. Alexander oslepl ve svých ètyøech letech. 
Hudebně se vzdělával ve Vicenze, věnoval se zvláště 
høe na housle. Svou zruènost projevoval výrobou hu-
debních nástrojù. V jedenácti letech si vyrobil man-
dolínu. Sám se na ni nauèil hrát. Potom se uèil høe 
na varhany a na lesní roh.

Tøi roky pùsobil ve Vicenze jako varhaník. Ve svých 
24 letech se vydal do světa jako houslista a mandoli-
nista. Po Itálii hrál ve Francii, Belgii a Německu, kde 
s velkými úspěchy realizoval několik koncertù.

Již v dětství složil několik menších skladeb. Po 
dalších zkušenostech složil ve Štrasburku dvě opery. 
V r. 1777 uveøejnil v Paøíži prvních šest houslových 
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kvartetù a sonáty pro mandolínu. V pøíštím roce byla 
provedena jednoaktová komická opera Dva zemští váleè- 
níci. Velký úspěch měla opera Hnědoèervené boty.

Pøijal místo uèitele hudby hraběte v Bretagni, kde 
zùstal až do vypuknutí Francouzské revoluce. V roce 
1794 založil v Nantes Filharmonickou akademii.

Výbuch bomby, ke kterému došlo pøed jeho bytem 
v r. 1801, pøipravil rodinu o veškerý majetek. Ihned 
poté se se svými dvěma dcerami vydal na umělecké 
turné. Jedna byla zpěvaèkou, druhá houslistkou. Jako 
uèitel hudby se potom usadil v Antverpách. Zavedl si 
zde obchod hudebními nástroji a hudebninami.

Napsal několik koncertù i oper. Jeho skladby 
jsou již v souèasné době zapomenuty. Bylo obtížné 
postavit se do øady souèasníkù, jakými byli Haydn, 
Mozart, Beethoven a později i Schubert a Weber. 
Charakterem jeho tvorby je možné ho pøirovnat  
k èeskému hudebnímu skladateli St. Sudovi.

FRiedlAndeR, Julius R.
(též FRIENLäNDER)

* 1803
† 17. 3. 1839

První øeditel Pensylvánského ústavu pro nevidomé 
ve Filadelfii.

Narodil se v Horním Slezsku. Gymnázium vystu-
doval ve Wroclavi, Drážďanech a v Lipsku. Stal se 
hofmistrem knížete Fürstenberga. Později ho zaujala 
práce s nevidomými. Pùsobil v ústavu v Badenu i jinde. 
Rovněž pobyl tøi roky v Národním ústavu pro mladé 
slepce v Paøíži. Poté se odstěhoval do Ameriky.

Měl intuitivní právní cítění a pøirozený pedagogic-
ký takt. Tyto vlastnosti ho stavěly do pøíznivého světla 
pøi otevírání Ústavu pro nevidomé ve Filadelfii. Jeho 
osoba byla všeobecně pokládaná za záruku úspěchu. 
Zaèal s jedním nevidomým chlapcem. Výsledky vzdě-
lávání byly nápadně dobré. Vzbuzovaly velký zájem 
a také podporu. Pøesto, že prezidentem komitétu byl 
biskup katolické církve, mohl Friedlander rozvíjet 
svou práci v klidu a nezávislosti na požadavcích círk-
ve. Zavedl veøejné roèní zkoušky, které již za svého 
pùsobení v Evropě považoval za nezbytné.

Se soustavným školním vzděláváním nevidomých 
v širším měøítku zaèal v r. 1833. Jeho cílem nebylo 
pouze dát jim pøiměøené vzdělání, ale staral se  
i o jejich životní spokojenost. Všímal si charakteru  
i temperamentu svých žákù. V ústavu se podobně 
jako v Evropě provozovala øemesla a hudba. Za svých 
šest let pùsobení postavil ústav do nejlepšího světla. 
Zemøel náhle ve své pracovně.

O vzniku a vývoji ústavu napsal Pamětní spis.

FRiSiuS
(viz R. AGRICOLA)

FRitZ, Franz

* 16. 12. 1914

Rakouský kulturní pracovník.

Oslepl ve svých 4 letech. Vzdělání získal ve Ví-
deòském ústavu pro nevidomé. Po jeho absolvování 
se v r. 1938 stal vedoucím ústavní slepecké tiskárny  
a knihovny. Zasloužil se o rozkvět tohoto jedineèného 
zaøízení. V padesátých letech se stal èelným funkcio-
náøem rakouského spolku nevidomých.

FRitZeRi
(viz FRIDZERI)

FRkáò, Ján

* 15. 9. 1919
† 3. 4. 1984

Slovenský hudební pe-
dagog.

Narodil se jako nevi-
domý v Radkové. Pochá-
zí z poèetné dělnické 
rodiny. Do ústavu pro 
nevidomé v Levoèi byl 
jako žák pøijat v r. 1926. 
Od této doby se stává trvalým obyvatelem historické 
Levoèe. Již v době svých školních let se seznámil se 
základy hudebního umění. Po dokonèení školní do-
cházky se vyuèil kartáèníkem. Hudbu nezanedbával, 
ta v něm zaujala trvalé místo.

Po vyuèení odchází do Báhoně, kde pracuje jako 
kartáènický dělník a pokraèuje v hudebním vzdělávání 
u soukromých uèitelù. V r. 1940 odchází do Spišské 
Nové Vsi, kde na krátkou dobu nachází zaměstnání 
jako hudebník. V r. 1941 pøijal místo výpomocného 
uèitele hudby v levoèském Ústavu pro nevidomé, které 
již neopustil. Až zemøít odešel na støední Slovensko 
ke svým pøíbuzným.

V r. 1949 vykonal po soukromém studiu státní 
zkoušku z hudby. Ve škole v Levoèi založil dětský 
pěvecký sbor, později i smíšený sbor a mandolíno-
vý soubor. Tyto skupiny èasto veøejně vystupovaly  
a úèinkovaly i v rozhlase. Zvláště s dětským sborem 
vystupoval po celé republice. Byl dobrým upravova-
telem lidových písní. J. Frkáò byl také vynikajícím 
akordeonistou.
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Stal se trvalým externím úèastníkem hudebních 
kurzù na Pražské konzervatoøi pro nevidomé. Na se-
mináøích uèitelù hudby pùsobících na ZŠ pro nevido-
mé a ZŠ pro slabozraké, jejichž iniciátorem byl autor 
této práce, byl èinorodým a podnětným èlenem.

Vychoval mnoho výborných hudebníkù a poslucha-
èù konzervatoøe. Svým kolegùm i žákùm byl dobrým 
a upøímným pøítelem.

FRöbel, Friedrich wilhelm August

* 21. 4. 1782
† 21. 6. 1852

Německý pedagog.

Sestavil systém dět-
ských pracovních her. 
Tento soubor byl tyflo-
pedy pøijat jako velmi 
vhodný pro rozvíjení  
manuálních dovedností  
nevidomých dětí, které 
navíc nemají možnost 
kontroly své èinnosti zrakem. Zpětné aferentace je 
u nich nutné budovat jiným zpùsobem.

FRomm, wolfgang

* 5. 6. 1929

Německý tyfloped.

V bývalé NDR patøil 
mezi významné teoreti-
ky speciální pedagogi-
ky, koncipoval její soci-
alistické pojetí. Rovněž 
byl èinný pø i Svazu 
nevidomých NDR, kde 
v ústøedí pracoval jako 
pøedseda tiskové komise. Za svou vědeckou a spole- 
èenskou (viz ideově-politickou) èinnost ke svým pa-
desátinám obdržel Pestalozziho støíbrnou, později  
i zlatou, medaili. Ve své funkci byl považován za pøed-
ního ideologa èinnosti Svazu nevidomých NDR. 

FRömmel, edmund 

* 16. 11. 1842
† 10.  1. 1922

Kartáènický mistr.

Narodil se jako nevidomý. Základní vzdělání 
nabyl v Ústavu pro nevidomé v Brně. Zde se vyuèil 

kartáèníkem. Vynikal zruèností, a proto ho øeditel 
ústavu posléze pøijal jako mistra. Tomuto øemeslu 
vyuèil mnoho nevidomých, kteøí se samostatně živili. 
Dovedl podpoøit jejich chu� k samostatnému životu  
a odpor k plné závislosti na jiných. Do penze odešel 
v r. 1920. Potom žil u svých synù v Šumperku.

FRy, edmund

Na výzvu edinburské Spoleènosti pro umění uveøejòu-
je v r. 1833 své reliéfní písmo pro nevidomé. Jednalo 
se o soubor zjednodušené reliéfní latinky sestavený 
z jejích velkých písmen. Jeho písmo bylo pouhou 
epizodou. (Viz Mellova Encyklopedie)

FRyc, Adolf

* 29. 4. 1877
† 28. 11. 1955

Zakladatel a první øedi-
tel Štátného ústavu pre 
slepcov v Levoèi, autor 
adaptace Braillova pís-
ma na slovenský jazyk.

Narodil se v Kozoje-
dech u Rakovníka. Zá-
kladní i støedoškolské 
vzdělání získal v rodné obci. Uèitelský ústav  
s aprobací vyuèovat na obecných školách absolvoval 
r. 1898 v Praze. Aprobaci pro vyuèování na èeských 
měš�anských školách získal v Hradci Králové r. 1902. 
Zpùsobilost vyuèovat slepce získal po vykonání zkou-
šek v Brně dne 17. 11. 1920.

V letech 1898–1912 pùsobil na obecných školách 
v Chlenech a Javornici, 1912–1921 jako správce ško-
ly a internátu Deylova ústavu pro nevidomé v Praze, 
kde vyuèoval literním pøedmětùm ve 2. tøídě, vyuèoval 
též høe na housle a mandolínu a vedl pěvecký sbor. 
Pøesto, že ve tøídě míval až 28 nevidomých žákù, 
dosahoval dobrých výsledkù. Od øeditelství Deylova 
ústavu obdržel 1. 11. 1912 vyznamenání „za obzvláštní 
opětovanou námahu a úspěšné pøièinění“.

Po vzniku Èeskoslovenska požádalo Ministerstvo 
školství a národní osvěty v Bratislavě (1921) A. Fryce, 
aby jako odborník organizoval ústav pro nevidomé na 
Slovensku. Žádosti vyhověl a po roèních pøedběžných 
pøípravách zastával v letech 1922–1937 funkci øeditele 
Štátného ústavu pre slepcov v Levoèi, kam se se svou 
manželkou a dcerou ihned pøestěhoval.

A. Fryc neměl zrovna lehkou pozici pøi vyhle-
dávání nevidomých, protože na Slovensku nebyla 
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žádná evidence a celková zaostalost země i odpo-
vědných úøadù to ani neumožòovala. Úøady se jen 
pozvolna dostávaly do běžné èinnosti, protože 
až do této doby zde vládla maďarská byrokracie.  
O nevidomé neměl nikdo zájem, byli stále na pokraji 
spoleènosti. Ministerstvo školství sice vydalo výnos 
pro okresní školské úøady, ale evidence se budovala 
velice těžko.

Dne 1. května 1922 mohlo koneèně nastoupit de-
vět žákù, a tak se i slovenští nevidomí doèkali vzdělá-
vací instituce s vyuèovacím jazykem slovenským. Až 
do tohoto okamžiku mohli být vychováváni pouze  
v Pešti maďarsky.

Aby však vyuèování mohlo skuteèně zaèít, adap-
toval v r. 1922 Braillovu francouzskou bodovou abe-
cedu pro nevidomé na slovenský jazyk. Byla spolu  
s úpravami èeské bodové abecedy schválena minister-
stvem školství v Praze. Fryc je autorem prvního slo-
venského slabikáøe: Šlabikár pre ústavy slepých dietok 
slovenských (Brno 1922). Věnoval se také ruènímu 
pøepisování běžných uèebnic i beletrie do Braillova 
písma, a tak se pomalu i v tomto slovenském městě 
zaèíná rozvíjet kulturní život nevidomých. Vznikla 
první skromná kolekce slovenských knih pro nevido-
mé. Založil dětský èasopis Kútik, který tiskl spolek 
ÈST v Praze.*1) Pøispíval do èasopisu Deylùv obzor. 
Slovenský uèitel aj. 

Mimoøádnou pozornost věnoval vyuèování hudbě 
(dívkám se hra na hudební nástroje nedovolovala, 
uèily se ženským ruèním pracím).

A. Fryc byl èlenem komise pro odborné zkoušky, 
které opravòovaly vyuèovat ve škole pro nevidomé. 
Pøispíval do èasopisu Deylùv obzor, kde byl èlenem 
redakèní rady, Péèe o mládež, Slovenský uèitel aj.

Za 15 let svého pùsobení v Levoèi odvedl veliký 
kus práce pro osvětu i samotnou výchovu a vzdělání 
nevidomých na Slovensku, kam pøešel v rámci pomo-
ci Èechù Slovensku, kde nebylo dostatek slovenské 
inteligence a také ani jeden tyfloped. Patøí k těm pe-
dagogùm, kteøí po vzniku republiky ochotně pøešli 
na Slovensko pomáhat budovat školství a vychovávat 
slovenské děti i mládež.

A. Fryc odešel z Levoèe náhle v bøeznu 1937 do 
dùchodu. Žil na Slovensku, odkud musel na pøíkaz 
režimu nového Hlinkova slovenského státu jako Èech 
nedobrovolně odejít do protektorátu. Po osvobození 
se i se svou rodinou vrací do Bratislavy, kde také 
umírá.

K nevidomým dětem měl velice vøelý vztah, jinak 
byl dost nepøístupný. Øeditel byl pán velkomožný se 
znaèným odstupem od ostatních pracovníkù i žákù. 
Vzpomínky některých jeho žákù dokládají ojediněle 

nevhodné jeho pedagogické principy, ale takové už 
to bývá. Objektivní situace má pøevažovat.

*1) V této dobì ještì na Slovensku nebyla samostatná slepecká 
tiskárna. Byla založena až v r. 1948

FucA, giuseppe

* 31. 10. 1922
† 18. 9. 1981

Tøetí prezident Unione italiana dei ciechi (UIC).

Narodil se nevidomý. Ve ètyøech letech byl ope-
rován a získal malé zbytky zraku. Jeho rodièe mu  
v r. 1908 zahynuli pøi zemětøesení. Fuca byl pøijat do 
ústavu pro nevidomé děti, aby zde nabyl základní vzdě-
lání. Po absolvování základní školy se musel, jako všich-
ni ostatní žáci, vyuèit øemeslu, i když měl pøedpoklady 
k dalšímu studiu na støední škole. Za velkých potíží se 
nakonec mohl kvalifikovat ve florentském Nicolodiho 
ústavu na maséra. Studie ukonèil v r. 1942.

Po krátkém èekání doma v Reggiu di Calabria se 
po druhé světové válce stal èlenem socialistické strany 
a èlenem odborové organizace.

Mezi lety 1946–1955 vykonával své povolání. Byl 
zaměstnaný jako fyzioterapeut. Vznikly spory, zda  
z jeho aprobace nebo v souvislosti s ní obdržel (1955) 
doložku opravòující k vykonávání uèitelského povo-
lání pro praktické vyuèování v masérské škole, kam 
byl ve Florencii pøijat.

Již v r. 1951 se stal sekretáøem UIC, o rok později 
pøešel v téže organizaci do exekutivy a pøevzal vedení 
školy pro vodicí psy. Stává se též Bentivogliovým spo-
lupracovníkem v oblasti pøípravy otevøení možností 
vzdělávat schopné nevidomé studenty s cílem, aby 
mohli pùsobit jako kvalifikovaní uèitelé v běžných 
školách.

Po Bentivogliově smrti byl v r. 1965 zvolen prezi-
dentem UIC. Zasadil se o to, aby všichni nevidomí 
obèané obdrželi pravidelný měsíèní finanèní pøíspě-
vek „na opatrovné“. Pøíspěvek byl schválen. V r. 1974 
byl pøiznán pøíspěvek i váleèným slepcùm.

Fucu, tohoto neúnavného pracovníka stihl první 
infarkt (1978) a v následujícím roce se vzdává všech 
funkcí. Jeho následovníkem byl zvolen Roberto Kervin.

Fuèík, václav

Ladiè a obchodník klavíry.

Narodil se nevidomý. V r. 1895 byl chovancem 
ústavu pro výchovu a vzdělávání nevidomých dětí. 
Svou živnost provozoval v Brně.
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Fuenllana, Miguel de

FuenllAnA, miguel de

* 1500 (?)
† 1579 (?)

Nejznámější skladatel španělské loutnové literatury.

Narodil se v Navalcarnero u Madridu. Od naro-
zení nevidomý. Byl geniálním loutnovým virtuosem. 
Pùsobil ve službách markýzy de Tarifa a později na 
dvoøe ve Valladolidu.

Jeho hlavní díla byla uveøejněna v Seville, a to: 
Erphenica lyra (1554) (Libro de musica para vihuela 
intitulado Orphenica lyra). Jedná se o sbírku skladeb 
jiných autorù, kterou Fuenllana upravil pro loutnu  
a věnoval Filipu II., Fantazie pro ètyøstrunnou loutnu 
aj. S Fuenllanovými skladbami se èas od èasu setká-
váme v rùzných hudebních edicích staré španělské 
hudby. Jeho skladby se rovněž objevují i v repertoáru 
souèasných kytaristù.

FulleR, boy
(vlastním jménem  
FULKON Allen)

* 1903

Zpěvák a kytarista.

Od útlého dětství byl 
nevidomý.

Funk, Friedrich gottlieb

* 1780

Uèitel ve škole Ústavu pro nevidomé děti v Curychu.

Narodil se ve švýcarském Niedau. Od dětství byl 
nevidomý. Vychován byl v curyšském výchovně vzdě-
lávacím ústavu pro nevidomé děti, kde se později stal 
uèitelem. Jako mimoøádně èinorodý èlověk zde měl 
výjimeèné výsledky. Již v dětství stále něco vylepšo-
val a vynalézal. Zkonstruoval pomùcku podobnou 
trojramennému kružítku, jehož pomocí psal písme-
na propichovaná jehlièkami, které byly na ramenech 
kružítka umístěny v rùzných kombinacích. J. W. Klei-
na tento zpùsob vytváøení písmen inspiroval. Funk 
jako mimoøádně úspěšný uèitel sestrojil i pomùcky 
pro matematiku aj.

FuRedy

Maďarský hudební pedagog.

Byl od dětství úplně nevidomý. V první polovině 
19. století vyuèoval høe na klavír, hudební teorii a zpě-
vu snad podle nějakých reliéfních not. Byl varhaníkem 
reformované církve.

FuRukAnA, taširo

* 1845
† 1907

Japonský tyfloped.

Pøišel k názoru, že v Japonsku jsou nevidomé  
a hluchoněmé děti zanedbávány. Založil proto pro ně 
roku 1875 v Kyotu první školu v Japonsku. Sám také 
vyvinul speciální metody pro jednotlivé vyuèovací pøed- 
měty, které měly ulehèit vzdělávání těchto žákù.  
V r. 1889 však z nedostatku finanèních prostøedkù 
školu zrušil. Jeho odbornost neunikla pozornosti,  
a proto v r. 1900 byl pøijat jako vedoucí uèitel do výchov-
ně-vzdělávacího ústavu pro nevidomé děti v Ósace.
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Gaòo, Viliam

gAhAiS de PAulA, Franz A. von

* 1. 4. 1763
† 25. 8. 1809

Magistrální dvorní rada vídeòský.

Je autorem spisu Kurzer Entwurf zu einem Institut 
für Blinde, který J. W. Kleinovi usnadnil provedení 
záměru otevøít ve Vídni výchovně vzdělávací ústav pro 
nevidomé děti. Je zajímavé, že Gahais upozoròuje na 
nutnost vychovávat a vzdělávat slabozraké děti jiným 
zpùsobem než nevidomé. Měl na mysli možnosti vy-
užívání zraku. Jde o dvě výchovná hlediska, zrakové 
a hmatové. Kritériem je získávání pøedstav o věcech 
a jevech, získávání a posilování pøedstav o světě  
i o zpùsobu orientace v prostoru. Gahais doporuèoval, 
aby pøi ústavech pro nevidomé děti byla zøizována 
oddělení pro poloslepé.

gAJdARov, konstantin

Spolupracovník Ústavu právních věd Bulharské aka-
demie věd.

Zrak pozbyl v hodnosti dùstojníka po těžkém 
zranění za druhé světové války. Po marném léèení  
a hlavně po zvládnutí své nové životní situace se roz-
hodl dokonèit studia na vysoké škole, která mu válka 
pøerušila. Za pomoci bratra také studium dokonèil. 
Jeho rigorózní práce se zabývala problematikou me-
zinárodních smluv. Na základě hodnoty této práce 
se stal spolupracovníkem odborného ústavu, který 
se touto tematikou zabýval. Do bulharštiny pøeložil 
několik odborných publikací.

gAleRonová de cAlonne, berta

* 1860
† 1936

Francouzská básníøka.

Narodila se v Paøíži jako dcera univerzitního pro-
fesora. V šesti letech následkem zranění ztratila zrak. 
Později také trpěla silnou nedoslýchavostí. V r. 1875 
ji rodièe svěøili do výchovy øádovým sestrám sv. Pav-
la, kde ji jedna ze sester nauèila èíst a psát, rovněž jí 
poskytla základy všeobecného vzdělání a hudby.

Ve dvaceti letech ústav opustila a vdala se za ar-
chitekta, který ji znal od dětství. Později vstoupil do 

diplomatických služeb. Š�astné manželství pro ni bylo 
inspirací a klidným zázemím. Narodilo se jim dítě, 
které sama vychovávala, jakékoliv úsluhy odmítala.

Zaèala se věnovat poezii, ke které ji inspiroval 
její š�astný soukromý život. V r. 1890 dokonce ob-
držela od Francouzské akademie za sbírku básní 
Dans mienne nuit (V mé noci) cenu 1 000 frankù  
a èestnou medaili. Následovalo ministerské jmenová-
ní Dùstojník akademie. P. Villey ji v té době oznaèuje 
za největší francouzskou básníøku. My bychom dnes 
zrovna tak ocenili i její úlohu matky. Napsala také 
několik divadelních her, z nichž veršovaná jedno-
aktovka Ambroise Para je ceněna nejvíce. Publiko-
vala množství èasopiseckých èlánkù. Dopisovala si  
s H. Kellerovou.

gAll, James

V r. 1833 na výzvu edinburské Spoleènosti pro umění 
uveøejnil svùj reliéfní geometrický systém písma pro 
nevidomé. O tøi roky později byl prohlášen za vítěze  
a vyznamenán zlatou (skuteèně ze zlata) medailí. 
Jeho trojúhelníkové písmo bylo sice populární, ale  
v praxi se nakonec neosvědèilo.

gAllASek, georg

Rakouský vynálezce.

Narodil se poèátkem 19. století v Ebergassingu 
(Rakousko). Vynalezl rychlopis slepeckého písma  
a mechanické skládací zaøízení pro dorozumívání 
nevidomých s hluchoslepými osobami. Tento aparát 
byl potom v r. 1846 vyráběn ve Vídni. 

gAòo, viliam

* 25. 5. 1893
† 24. 7. 1966

Slovenský defektolog.

Narodil se v Trnavě. 
Na uèitelském ústavu 
studoval v Blatnom Po-
toku, který absolvoval 
v r. 1912. Studium na 
Vysoké škole léèebné 
pedagogiky v Budapešti 

G
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dokonèil v r. 1915. V letech 1915–1919 vyuèoval v Ineu 
(Rumunsko) a v ústavech pro postiženou mládež  
v Budapešti, od r. 1921 v Ústavu pro neslyšící v Komár-
ně, v r. 1927 se stal øeditelem Ústavu pro hluchoněmé 
v Dubnici nad Váhom a v r. 1933 v Kremnici. Od  
r. 1945 pracoval na Povereníctvu školství, od r. 1947 
byl vedoucím odboru defektologie Státního pedago-
gického ústavu v Bratislavě.

Zabýval se otázkami výchovy na školách pro 
mládež vyžadující zvláštní péèi a otázkami speciální 
pedagogiky.

Gaòo je autorem několika spisù vztahujících se  
i k problematice výchovy a vzdělávání nevidomých 
dětí i dospělých. V tomto odvětví píše sporadicky, 
spíše jen v obecné rovině svých prací o defektologii.

gARin, ludwig

Francouzský mechanik.

Narodil se a pùsobil v Paøíži. Od dětství byl nevi-
domý, avšak po operaci získal slabozrakost. Koncem 
19. století vynalezl několikaøádkovou šablonu pro 
psaní Braillovým písmem.*1) Měla posuvný øádek  
a na spodním kovovém listu místo dùlkù vyfrézované 
drážky. Posuvný øádek ovšem nemohl konkurovat pev-
ně nastaveným jako napø. u pražské tabulky. Pøesto 
jeho pomùcka posunula techniku psaní Braillovým 
písmem. Pokusil se sestrojit slepecký psací stroj. 

*1) Pùvodní výrobky mají ve svých fondech Muzeum Louise 
Brailla v Coupvray (Francie) a odd. DTI TMB

gAtteRmAyeR, Josef

* 1758
† 1833

Německý zemědělec a výrobce vína.

O zrak pøišel v dětství. Od mládí inklinoval k země-
dělství, ve kterém dosáhl výborných výsledkù. Jeho 
víno bylo vyhledáváno i ve vzdáleném okolí.

geibel, Adam

* 15. 9. 1855

Americký klavírní virtuos a hudební skladatel.

Pùvodem z Německa. Narodil se ve Frankfurtu 
nad Mohanem. Po narození oslepl. V r. 1862 se s ním 
rodièe pøestěhovali do USA. V 9 letech nastoupil do 
Pensylvánského ústavu pro výchovu nevidomých dětí 
ve Filadelfii, kde se mimo všeobecnému vzdělávání 
věnoval hudbě. Brzy se projevilo jeho mimoøádné 

hudební nadání. Zvláště se věnoval høe na klavír, ve 
které dosáhl mimoøádných úspěchù. V r. 1874 obdržel 
zlatou medaili jako cenu za kompozici Hymnu. Na-
psal kolem tisíce skladeb, z nichž mnohé byly hrány 
i v Evropě. V r. 1884 se vrací do ústavu ve Filadel-
fii, ovšem jako hudební pedagog, známý klavírista  
a hudební skladatel. 

geiSSleR, horst

* 28. 7. 1921

Německý organizátor vyššího vzdělávání nevido-
mých.

Narodil se v Hannoveru. O zrak pøišel v době 
školní docházky. Pøestoupil do studijního ústavu 
pro nevidomé v Marburku. Nakonec ve Freiburgu  
a Göttingenu vystudoval práva, tematiku sdělovacích 
prostøedkù. 

V letech 1952–1965 pùsobil na ministerstvu, 
1965–1971 se stal øeditelem Studijního ústavu pro 
nevidomé v Marburku, od r. 1971 pøešel znovu na 
ministerstvo. V letech 1974–1982 byl nejdøíve mís-
topøedsedou, později pøedsedou Svazu německých 
slepcù, 1954–1982 pracoval ve Světové radě pro 
blaho slepcù, 1967–1974 a později (1977–1982) byl 
èlenem několika rùzných stálých výborù. Pùsobil též 
jako místopøedseda Spolku pro pomoc nevidomým 
lidem v Izraeli. 

genéReSSe

Francouzský vynálezce.

V r. 1807 vynalezl pro nevidomé složitou pomùcku 
pro vedení øádku pøi psaní běžným písmem. Mohla 
být užiteèná pro ty nevidomé, kteøí oslepli později  
a ovládali běžné písmo.

genoud, moncef

* 2. 9. 1961

Švýcarský jazzový klavírista.

Narodil se v Tunisu. Jako nevidomého sirotka ho 
podchytila charitativní organizace Teere des hommes. 
Ve věku dvou let ho pøijala a později adoptovala že-
nevská rodina Genoudových. Byl pøijat do útulku pro 
nevidomé v Lausanne. Potom navštěvoval tøídu pro 
volbu povolání pøi běžné škole. Maturoval na gym-
náziu v Limoges ve Francii. Byl pøijat do školy pro 
zrakově postižené fyzioterapeuty, ale to mu rozhodně 
nevyhovovalo, a tak se vrátil do Ženevy a pokraèoval 
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v zapoèatém studiu hry na klavír u nevidomého jaz-
zového pianisty Achille Scottiho.

Brzy tohoto studia zanechává. Matka ho nauèila 
Braillovu notopisu a cvièila a podporovala ho v roz-
voji jazzové improvizace. Na Ženevské konzervatoøi 
se pøipravil pro povolání uèitele hudby. Studoval zde 
po ètyøi roky v klavírní tøídě, harmonii a kontrapunkt. 
Získal oprávnění pro vyuèování hudbě na støedních 
školách ženevského kantonu. Toto vysvědèení mu 
mělo být základem pro existenèní uplatnění.

S výkonem uèitelského povolání však nepoèítal. 
Stal se zakladatelem, vedoucím a pianistou jazzové 
skupiny Genoud, Lavanchi, Malhebe. Je pøesvědèe-
ný, že není možné provozovat na úrovni souèasně 
vážnou hudbu a jazz. Dokládá to pøíkladem velkého 
vídeòského klavíristy Friedricha Guldy.

S jazzem se seznámil poslechem, analýzou gramo-
fonových desek. Jeho jazzový profil mimo již zmíně-
ného Scottiho touto cestou formovali: Fats Waller, 
Art Tatum, Count Basie a Duke Ellington. Genoud 
øíká, že jen slavní lidé mohou žít z jazzu. Hrál jazz  
i rock. Nevyhýbal se práci s velkými orchestry. Kom-
ponoval a aranžoval. Své skladby diktoval vidomým 
muzikantùm, kteøí dovedli psát do partitury.

Se svou skupinou vykonal mnoho zahranièních 
cest. Spolupracoval se slavnými sólisty. Nerad použí-
val elektronické nástroje. Nahrává desky a úèinkuje 
v rozhlase.

geoRgen, Jean daniel

Rakouský tyfloped, zakladatel rakouské léèebné pe-
dagogiky.

V r. 1861 spolu s Heinrichem Mariusem Deinhard-
tem vydal historicky první teoretické dílo Léèebná pe-
dagogika usilující o zobecnění a pojmenování základ-
ních principù utváøející se nové vědní disciplíny.

geoRgi, karl August

* 1. 4. 1802
† 26. 4. 1867

Německý tyfloped. Byl 
zastáncem myšlenky, 
aby nevidomí mohli na-
vštěvovat školu ve svém 
bydlišti.

Narodil se v Naum-
burku jako syn vojenské-
ho lékaøe. V r. 1805 se 
rodina odstěhovala do Drážďan, ve kterých s výjim-

kou studií zùstal po celý život. V r. 1816 pøechází do 
knížecí školy v Míšni. Od r. 1822 studuje teologii na 
Lipské univerzitě. Nejvíce pozornosti věnoval klasické-
mu studiu a latině. V r. 1825 zakonèil studia získáním 
doktorátu z filozofie.

Věnoval se soukromému vyuèování filologie. Vyko-
nal cesty po Německu, Itálii, Švýcarsku. Od r. 1832 
se stal øeditelem Ústavu pro nevidomé v Drážďanech. 
V této funkci pùsobil celkem 35 let.

Pro pøípravu k povolání byl ústav zaměøený velmi 
jednostranně. Hlavním oborem bylo øemeslo. Hudbě 
se nevyuèovalo. Všechnu svou energii Georgi věnoval 
pøípravě nevidomých k jejich samostatnému životu 
provozováním øemesla. Stal se dokonce nepøítelem 
zaopatøovacích ústavù. Pro samostatné øemeslníky 
zøídil podpùrný fond. Své bývalé chovance èasto 
navštěvoval, aby se pøesvědèil, jak si vedou a zda po-
tøebují nějakou pomoc. V tomto systému pokraèovali 
i Georgiovi nástupci.

Aby odlehèil pøetíženému ústavu v Drážďanech, 
otevøel v Hubertsburku (1862) tzv. pøedškolu pro 
nevidomé od 6 let. Pro nevidomé děti měla velký vý-
znam proto, že pøíprava na školu probíhala v souladu  
s jejich věkem. Daleko větší význam mělo toto opatøení 
z hlediska specifik výchovy a pro zdùraznění pøípravy 
pro život v samostatném a produktivním životě.

Napsal: Dějiny saského královského ústavu pro 
nevidomé v Drážďanech (1836); Zaopatøení slepých 
(1851); Návod k úèelnému zacházení s nevidomými 
dětmi v kruhu rodinném (1857); sbírku básní Nábož-
né písně.

geoRgi, Paul

* 18. 8. 1919

Významný německý tyflotechnik a tyflokartografik.

Narodil se jako syn továrního dělníka v Rittersgrü-
nu. Zabýval se konstrukcí strojù. Mistrovskou zkoušku 
v oboru vykonal v r. 1955. V r. 1963 mu byl pøiznán 
titul inženýra. První pokusy o výrobu papírových re-
liéfních zeměpisných map pro nevidomé pocházejí  
z roku 1950. Vyrobil také množství jiných reliéfù.

Pøispěl rovněž k vývoji tzv. Minipichtu, spoleèen-
ských her adaptovaných pro nevidomé hráèe. 

Vyvinul mimoøádné úsilí pro vznik slepecké tis-
kárny a knihovny v Lipsku. Do provozu byla dána  
v r. 1948. V r. 1954 je tyflokartografické oddělení tis-
kárny dislokováno do tehdejšího Karl–Marx–Stadtu 
(Chemnitz, Saská Kamenice), kde se poèaly vyrábět 
i jiné pomùcky pro nevidomé děti i dospělé. Za svou 
èinnost obdržel několik ocenění a vyznamenání.
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Gilbertová, Elisabeth

gilbeRtová, elisabeth

* 1826
† 1875

Americká organizátorka péèe o nevidomé.

Narodila se v Oxfordu (USA). O zrak pøišla ve svých 
tøech letech. Studovala soukromě. V r. 1855 založila 
jako nevidomá v Londýně Spolek pro všeobecnou péèi  
o slepé. Èlenové spolku navštěvovali nevidomé  
v jejich domácnostech, pomáhali jim a vzdělávali je. 
Spolek se stal pøíkladem pro zakládání podobných 
sdružení v ostatních hrabstvích.

giotti, cossimo

* 1760
† 1793

Italský dramatik.

Narodil se ve Florencii. Na jedno oko neviděl již 
od dětství, na druhé, slabozraké, oslepl v osmnácti 
letech.

Napsal øadu dramat, z nichž některá byla vydána 
vícekrát. Jsou to napø. Agis, Gusman d’Almeida a Ines 
de Castro. Mimoto napsal několik veseloher i dalších 
prací, které nebyly vydány tiskem. Jeho dramata však 
byla v Itálii velmi oblíbená.

giSSleR, tore

* 1914
† 1979

Švédský pracovník v oblasti péèe o nevidomé osoby.

Gisslerovo pùvodní povolání se neuvádí. V letech 
1939–1945 pracoval na švédském ministerstvu za-
hranièí. V letech 1948–1978 byl hlavním uèitelem 
v Tomteboda na škole pro nevidomé žáky. V letech 
1967–1972 byl zvolen pøedsedou Světové rady uèitel-
stva pùsobícího v ústavech pro nevidomé děti. Mimo 
to byl èlenem Vládního výboru pro výchovné problé-
my nevidomých dětí. V letech 1954–1958 pùsobil jako 
expert pro slepecké záležitosti v Jugoslávii.

O problémech života nevidomých dětí i dospělých 
osob napsal několik větších prací a pøíspěvkù do od-
borných èasopisù.

glieR, Johann

* 4. 5. 1851

Narodil se v Pasece u Šternberka jako nevidomý  
v židovské rodině. Protože brněnský ústav pro nevido-

mé děti neměl možnost vzdělávat chlapce ve zděděné 
víøe, byl pøijat do ústavu ve Vídni na Hohe Warte. 
Glier se zde vyuèil ladièem klavírù. Tuto živnost po-
tom provozoval v okolí svého rodiště.

glückAuF, kilian

* 1871
† 1927

Pražský hudebník, var-
haník a ladiè klavírù. Ve 
své době všeobecně zná-
má pražská figurka, èlo-
věk otevøeného srdce.

Byl odloženým dítě-
tem, místo ani datum 
narození neznal. Sám 
nevěděl, kdy a kde se narodil. Vychovala ho cizí 
venkovská žena, na jejíž laskavé zacházení do smrti 
vzpomínal. Vlastní rodinu ani potom nikdy nepoznal. 
Stal se chovancem Ústavu pro nevidomé v Praze na 
Hradèanech. Vedení ústavu uvádí rok narození 1871. 
Zda je to spolehlivé datum, nelze zjistit. V ústavu se 
mimo školnímu vzdělání věnoval hudbě. Nauèil se 
hrát na klavír, varhany, housle, køídlovku a klarinet.

Byl dobrým klavíristou a vyhledávaným hudební-
kem v pražských lokálech, kde hrál vše, co si hosté 
pøáli. Byl jim rovněž výborným spoleèníkem. Bydlel 
mimoøádně skromně, samotáøsky, nikdy na svùj osud 
nenaøíkal.

Na varhany hrál v tzv. robotárně, kde dostával 
stejné oděvy jako káranci. Pøi chùzi po ulici držel  
v pravé ruce dlouhou bambusovou hùl, která se tyèila 
nad jeho mohutnou postavou. Chodil s køídlovkou na 
prsou. Byl také dobrým ladièem klavírù.

V dětství byl k němu osud nespravedlivý. Tím více 
pøilnul k dětem, které měl rád a ony ho také milova-
ly. Vracel lásku své vychovatelky. Ujímal se sirotkù  
a opuštěných dětí. Platil jim na výchovu, pokud byly 
v nějakém zaøízení, pøispíval na výživu i ošacení.

Køídlovka Kiliana Glückaufa
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Kdo by nevzpomněl na silného nevidomého muže 
v plátěné haleně, kráèejícího s jistotou po ulicích Pra-
hy? S trubkou na prsou, opásaný øemenem, na němž 
visely vpøedu klíèe a vzadu bednièka. V létě bosý, 
v zimě v chatrné obuvi. Tak tu chodil mezi lidmi, 
vyklepávaje si po dlažbě cestu dlouhou tyèí. Nikdy 
nežebral, vydělával si na chléb jako ladiè klavírù, jako 
dělník. Bylo-li potøeba, vypomohl pøi těžších pracích 
každému, kdo o to požádal.

Pøi úèinkování v kavárnách měl svou køídlovku*1) 
upevněnou v zápěstí a pøitom se doprovázel hrou na 
klavír. Nehrál jen za peníze. V nemocnici u Milosrd-
ných sester hrával a zpíval pacientùm zdarma.

O Glückaufově životě napsal pojednání v Braillově 
písmu jeho spolužák František Šnajberg.

*1) Glückaufovu trubku má ve svých sbírkových fondech DTI 
TMB

goetZ, william

Americký konstruktér.

Spolu s J. R. Atkinsonem v r. 1932 zkonstruoval 
stroj pro tisk Moonovým písmem. Do této doby se 
sázelo z odlévaných matric. V londýnské slepecké 
knihovně byla polovina knižních fondù tištěna Moo-
novým písmem, polovina písmem Braillovým. Tuto 
situaci vyvolaly dvě osobnosti, Th. R. Armitage a W. 
Moon.

golbAchová, Anni

* 1904

Německá spisovatelka. Do literatury vstoupila až 
jako šedesátiletá.

V dětství pozbyla zrak. Lékaøùm se však podaøilo 
vrátit jí alespoò jeho malý zbytek. Hùøe se jí daøilo, 
když v dospělosti zaèala ztrácet i sluch. Postupně 
ztratila i ten zbytek zraku a úplně ohluchla. Z životní 
otupělosti jí vlastně pomohla matka.

V té době onemocněla její matka rakovinou. Požá-
dala svou dceru, aby jí utrpení mírnila vyprávěním. 
Golbachová si zaèala vymýšlet rùzné pøíběhy, a tak 
zrálo její vypravěèské umění. Na popud pøátel tyto 
pøíběhy sepsala.

gonelli, giovanni

* 1602 (1603)
† 1664 ?

Italský sochaø.

Narodil se v Gambas-
si. Studoval malíøství. 
Pùsobil ve Florencii. Na 
svých cestách se zami-
loval do dívky jménem 
Lisetta, ale měl soka. 
Byl jím jeho pøítel, také 
sochaø. Když jeho sok 
jednou uviděl krásnou 
Gonelliho sochu, tak 
ho to rozhněvalo, že mu 
vhodil do tváøe hrst mramorového prachu. To ho pøi-
pravilo o zrak. Lisetta prohlásila, že se zaslíbila umělci 
a že svùj slib dodrží, když Gonelli i jako nevidomý 
vytesá z mramoru její portrét a dokáže tak, že zùstal 
umělcem. Po roèní práci se mu to skuteèně podaøilo, 
ale pøi odhalení sochy ho ranila mrtvice.

gonin, Raymound

Francouzský vysokoškolský profesor.

Nevidomý vysokoškolský pracovník. Po smrti  
H. Thilandera se ujal redakce mezinárodního esperant-
ského èasopisu pro nevidomé Esperanta ligilo.

gonZúRová, wanda

* 29. 6. 1944

Èeská tyflopedka.

Narodila se v Praze, 
kde získala základní  
i støedoškolské vzdělání. 
V r. 1966 absolvovala 
PøF UK v Praze. Od  
r. 1968 vyuèovala na 
gymnáziu pro mládež  
s vadami zraku v Praze 
až do roku 2003. V letech 1969–1972 si doplnila kvali-
fikaci studiem na katedøe speciální pedagogiky UK. 

Mimo své uèitelské povinnosti spolupracovala 
se všemi organizacemi nevidomých a slabozrakých, 
aby poznala problematiku života a práce dospělých 
nevidomých i slabozrakých lidí, jejich možnosti dal-
šího vzdělávání, pracovního zaèlenění aj. Pøedevším 
měla zájem o kompenzaèní pomùcky, v první øadě  
o pomùcky elektronické. Stala se první uèitelkou 
práce s Optaconem. Ve škole později zavedla i práci 
s poèítaèi. Již v době, kdy poèítaèe byly ještě opravdo-
vou vzácností a doménou několika málo odborníkù, 
pochopila jejich ohromný význam, jakožto kompen-
zaèních pomùcek, schopných pozvednout kvalitu 
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života a studia mnohých zrakově postižených lidí na 
zcela novou úroveò. Díky jejím organizaèním schop-
nostem a osobnímu nasazení se stalo gymnázium pro 
zrakově postiženou mládež v Praze jednou z prvních 
støedních škol v republice (a to nejen mezi školami 
speciálními), které měly poèítaèovou sí� a pøipojení 
k internetu.

V letech 1992–1994 se podílela na vybudování 
speciálního centra na katedøe matematiky Èeského 
vysokého uèení technického v Praze pro podporu 
vysokoškolského studia těžce zrakově postižených 
zájemcù. V letech 1994–2000 se aktivně podílela za 
èeskou stranu na ICC (International Computer Camp 
– Evropská mezinárodní letní škola výpoèetní tech-
niky pro zrakově postiženou mládež). Byla jednou  
z těch, kteøí se zasloužili o to, že ÈR spolu s Rakous-
kem a Německem stála u samého zrodu této aktivity, 
která každoroèně pomáhá zrakově postiženým støe-
doškolákùm získávat první mezinárodní zkušenosti 
– dnes již v rámci EU.

Gonzúrová se stala hlavním øešitelem projektu 
Unifikace bodového písma a vytvoøení jednotného 
kódu pro zpracování studijních materiálù pro těžce 
zrakově postižené uživatele. Vytvoøila kódové tabulky 
Latin2 i Windows 1250 v šestibodovém i osmibodo-
vém písmu pro poèítaèové zpracování. Zabývala se  
i normou bodového písma. Komise, ve které pracova-
la, pøipravila první návrh rekodifikace èeské národní 
sady Braillova písma, který se stal základem pro dosud 
neexistující normy.

Wanda Gonzúrová se zrakově postiženým studen-
tùm a jejich podpoøe ve vzdělávacím procesu věnuje  
i nadále. Spolupracuje s Centrem podpory samostatné-
ho studia zrakově postižených na ÈVUT – TEREZA, 
podílí se rovněž na recenzích a pøípravě nových uèeb-
nic; a to pøedevším pøírodovědných (fyzika, chemie), 
jejichž úprava pro zrakově postižené studenty je stále 
ještě odborně i èasově velmi nároènou záležitostí.

goRdon, william

* 2. 8. 1901

Kanadský podnikatel.

Nevidomý prùmyslník. Vlastnil velkou firmu na 
výrobu drobného zboží.

goRe, thomas Pryor

* 1870
† 1949

Severoamerický senátor.

Narodil se v Embry. Zrak ztratil ve svých osmi 
letech. Dosáhl vysokoškolského vzdělání na univer-
zitě v Tennessee. R. 1903 se stal èlenem senátu za 
oblast Oklahomy a jejím politickým pøedstavitelem. 
Pùsobil jako oblíbený èlen několika komisí. V Encyklo-
pedii amerického senátu byl svými kolegy oznaèen za 
stydlivého senátora. Ve svém okolí i všech oblastech 
Oklahomy byl známý a vážený.

gorškov, v. g.
(viz V. RJAZANCEV)

gottwAld, Alfons

* 8. 12. 1905
† 3. 14. 1976

Německý právník a pracovník Německého svazu 
nevidomých.

Narodil se v Berlíně. O zrak pøišel jako ètrnácti-
letý student gymnázia. Studia nezanechal a nakonec 
úspěšně maturoval. Práva vystudoval na univerzitě  
v Marburku. Pøi studiích se nauèil švédsky.

Po studiu odešel do Švédska, aby si doplnil zna-
losti ze švédského práva. Usadil se jako advokát  
v Berlíně. Zaměøil se na klienty, kteøí potøebovali 
znát pøedpisy švédských právních norem. V r. 1940, 
kdy byli soudci povoláváni k vojenské službě, bylo 
mu nabídnuto místo soudce. Později se odstěhoval  
k moøi a opět si otevøel kanceláø. V místní zotavovně 
bylo ubytováno mnoho nevidomých, které vypudila 
válka z jejich domovù. S nimi mnoho diskutoval  
o formě pováleèné organizace, které se později stal 
pøedsedou. Podaøilo se mu prosadit státní pøíspěvek 
za ztrátu zraku u civilních nevidomých.

götZ, gustav

* 28. 4. 1893
† 1962

Èeský klavírista německého pùvodu.

Narodil se ve Šternberku. Zrak pozbyl v raném 
dětství. Ve svých osmi letech byl pøijat do Ústavu 
pro nevidomé v Brně. Po dokonèení povinné školní 
docházky se vyuèil košikáøskému øemeslu. Již od 
zaèátku pobytu v ústavu vynikal zájmem o hudbu  
a dovednostmi ve høe na hudební nástroje, zvláště 
ve høe na klavír, ve které již v ústavu dosáhl bravurní 
úrovně.

Ještě než byl pøipravený vykonat státní zkoušky  
z hudby, došlo k vzájemnému nedorozumění s øedi-
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telem ústavu Fr. Pavlíkem ohledně pøerušení studií  
a pobytu v ústavu z dùvodu vážného onemocnění Göt-
zovy matky. Proto pøedèasně vystoupil, aby se mohl  
o ni starat. Obživu zajiš�oval tím, že v Šumperku za-
ložil vlastní hudební školu.

Pøitom neustále toužil po dalším hudebním vzdělá-
ní, kvalifikaci a zdokonalení ve høe na klavír. V tomto 
smyslu vedl korespondenci s Ústavem pro nevidomé 
ve Vídni. Do Brna se již vrátit nechtěl.

Po smrti matky se nechtěl prosit øeditele brněn-
ského ústavu, ale odešel do Vídně, kde hudební 
studium u věhlasného nevidomého hudebního kla-
víristy, varhaníka a pedagoga Josefa Labora (rovněž 
èeského pùvodu) zakonèil státní zkouškou na tamní 
konzervatoøi.

Do Šumperku se již nevrátil. Poøádal potom èetné 
klavírní koncerty v Rakousku i Německu, na které 
zaøazoval nejobtížnější díla klavírní literatury. Jelikož 
se touto èinností nemohl uživit, soukromě vyuèoval.  
V r. 1943 vystoupil v Brně pøed vyprodaným koncert-
ním sálem Německého domu. Hrál pøevážně nejobtíž-
nější díla F. Liszta. Pro brněnské koncertní publikum 
to byla mimoøádná událost s delším ohlasem, bohužel 
negativně ovlivněná tísnivou pøítomností německé po-
licie. Staøièký Fr. Pavlík se koncertu nezúèastnil.

Po druhé světové válce zùstal Götz ve Vídni. Vě-
noval se úspěšné koncertní i pedagogické èinnosti. 
Později pøesídlil do Darmstadtu, kde také zemøel.

gough, John

* 1757
† 1825

Anglický zoolog a botanik.

Ve svých tøech letech oslepl. Zabýval se zoologií, 
botanikou a matematikou. Napsal několik vědeckých 
spisù, z nichž si pøipomeneme Memoirs of the Litera-
ry and Philosophical Society of Manchester a Skoto-
grafie. Sestavil písmo pro nevidomé ètenáøe. Napsal 
o něm podrobně svému pøíteli Nieholsonovi.

gouveA novillová, dorina de
(viz NOVILLOVá Gouvea, Dorina de)

goweR, John graingers

* 1325
† 1402 (1408)

Anglický básník.

Narodil se v Saint Mary Overy. Trigueras, Pacheci 
Francisco. R. 1399 oslepl. Věnoval se studiu práv. Byl 
èlenem der Society of Lincolns Inn.

Napsal trojdílný spis se samostatnými názvy: Spe-
culum meditantis, Poema quod dicitur vox clamantis 
a Comfessio amantis. Vyšlo až v r. 1483. Obsahem 
celého díla je láska popsaná v rétorském a metafy-
zickém duchu. V r. 1857 bylo pøistoupeno k novému 
vydání pod názvem Confessio amaatis of John Gower 
– London.

gRAingeRS

Anglický organizátor péèe o chudé.

V r. 1784 založil v Londýně charitu, která peèovala 
i o chudé slepce.

gReenville, t.

Anglický nevidomý vynálezce.

 V r. 1780 vynalezl pomùcku pro základní poèetní 
úkony, která byla vhodná pro nevidomé. 

gRegA, Ján

* 6. 3. 1936

Slovenský vysokoškolský uèitel.

Narodil se v Nižné na Slovensku. O zrak i pravou 
ruku ho pøipravila druhá světová válka. Za své vzdě-
lání vděèí Levoèské škole pro nevidomé, kam nastou-
pil v r. 1948. Po absolvování støedoškolských studií 
na gymnáziu v Levoèi (1956) se pøihlásil ke studiu 
na UKo v Bratislavě, kde v r. 1961 absolvoval práva.  
V r. 1967 byl promován na doktora práv. V r. 1973 se 
stal kandidátem věd a asistentem marxismu-leninis-
mu na katedøe Univerzity P. J. Šafárika v Košicích.  
V r. 1979 byl jmenován docentem.

Prùběžně pracoval ve spoleèenských organizacích 
nevidomých a slabozrakých. V rámci této èinnosti 
má svùj významný podíl i na výstavbě nové budovy 
pro Slepeckou tiskárnu a knihovnu Mateja Hrebendy 
v Levoèi.

gRewille, R. k.

Na výzvu edinburské Spoleènosti pro umění navrhl  
v tøicátých letech 19. století reliéfní písmo pro nevido-
mé. Pøi koncepci vycházel z malých písmen latinky. 
Písmo se neosvědèilo.
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gRincevièute, b.

* 1911

Litevská pěvkyně.

Nejen ona, ale i oba její bratøi měli velmi slabý zrak. 
Jim pomohla operace, ona byla nucena odejít do Ústavu 
pro nevidomé ve Varšavě. Mimo povinnou školní do-
cházku se zde uèila høe na klavír i sólovému zpěvu.

Když se jí po operaci poněkud zlepšil zrak, pøijala 
v r. 1931 místo vychovatelky v ústavu pro nevidomé. 
Aktivně se zapojila do práce ve prospěch litevských 
nevidomých. Protože zrak opět ztratila, byla nucena 
své pedagogické èinnosti zanechat. Rozhodla se, že 
se stane profesionální pěvkyní, protože od dětství do-
bøe zpívala. Na konzervatoø ji však nepøijali, protože 
nevěøili, že by mohla zpívat na jevišti. Vystudovala 
tedy na lidové konzervatoøi.

V r. 1937 zpívala poprvé v litevském rozhlase, kde 
během doby vystupovala pravidelně. R. 1943 měla  
v Kaunasu svùj první celoveèerní koncert. O rok poz-
ději byla pøijata jako sólistka Kaunaské filharmonie 
a v r. 1946 se stala stálou spolupracovnicí litevského 
rozhlasu.

Grincevièute zpívala nejen písòové cykly. Uvedla 
rovněž mnoho novinek litevských skladatelù. Velké 
zásluhy si získala v popularizaci litevských lidových 
písní. Mnoho z nich natoèila na gramofonové desky.

gRöPleR, Anton moriz

* 3. 6. 1818
† 14. 1. 1875

Zakladatel Ústavu pro 
nevidomé ve Štětíně. 
Zvláštní pozornost věno-
val výchově nevidomých 
dívek, které nebyly ke 
vzdělávání a výchově 
na většině ústavù vùbec 
pøijímány.

Narodil se v Raguhnu jako syn pláteníka a barvíøe. 
Ve svých deseti letech si nožem poranil oko. Zane-
dlouho ztratil zrak i na druhém oku. Tím sice pozbyl 
možnost splnění svých dětských snù, ale ne odvahu 
vytvoøit si nové pøedstavy o životě.

Pomáhal otci rùznými pracemi v jeho obchodě.  
V docházce do školy v místě bydliště i jako nevidomý 
pokraèoval dále. Tím neztratil kontakty s okolím. Poz-
ději se mu to vyplatilo, měl stále dostatek kamarádù. 
Svým zpùsobem života se již v dětství uèil pøekonávat 
životní pøekážky a dovednost je správně hodnotit.

V r. 1840 byl pøijat do Ústavu pro nevidomé v Hal-
le, kde si poèínal výborně. V r. 1844 se tam dokonce 
stává uèitelem. Bylo to umožněno tím, že se dal zapsat 
ke studiu na univerzitě. Vynikal pílí a cílevědomostí. 
Žil plným studentským životem, jelikož i své dětství 
prožíval s vidomými spolužáky.

V r. 1849 byl ústav rozpuštěn. Tím pøišel Gröpler 
o místo a nastaly mu starosti s obživou. Odchází do 
Pomoøan. Tam ovšem žádný ústav nebyl. Zaujala 
ho myšlenka založit ústav ve Štětíně. Po velkých 
obtížích se mu to ve spolupráci s Ferdinandem 
Zimmermannem zdaøilo. V r. 1850 zahájili výuku  
s jedním žákem. V r. 1852 s pomocí své manželky 
ústav rozšíøili. Postupně získávali velmi dobrou pověst. 
V r. 1857 se ústav stěhuje do jiné budovy u Štětína. 
Když byl zajištěn provoz chlapeckého oddělení, zaèali 
organizovat i oddělení pro dívky. Povolení obdrželi  
v r. 1861. Zpoèátku bylo umístěno v nájemním bytě.

V r. 1874 musel Gröpler, aèkoliv velice nerad, ode-
jít do penze. Znaèně se mu zhoršily dýchací obtíže, 
které ho sužovaly natolik, že nemohl pracovat.

Ve š�astném manželství měli šest dětí, avšak otce 
pøežily pouze dvě dcery. Jedna se provdala za øeditele 
Berlínského městského ústavu pro nevidomé Emila 
Kulla, druhá si vzala øeditele štětínského ústavu, který 
nastoupil po jejím otci.

gRoS, miklos

* 1918 (?)
† 1973

Houslový virtuos slovenského pùvodu.

Pocházel ze Slovenska. Byl absolventem hudební 
školy pøi Deylově ústavu pro nevidomé v Praze. Po-
tom studoval hru na housle u prof. Volžáka. V r. 1939 
emigroval do Francie pøed pronásledováním němec-
kými nacisty. Později se uplatnil jako sólista v USA, 
kde také zemøel.

gRot, konstantin karloviè von

* 12. 1. 1815
† 30. 10. 1897

Významný ruský státní úøedník, filantrop-tyfloped, 
budovatel Ústavu pro nevidomé v Petrohradě.

Narodil se v Petrohradě jako syn úøedníka. Jeho 
dědeèek se do Petrohradu pøistěhoval z Německa. 
Konstantinovou první uèitelkou byla jeho vlastní mat-
ka. V r. 1826 byl pøijat do Carskoselského lycea*1), 
které absolvoval v r. 1835. Po pøedcích měl šlech-
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tický pùvod, patøil tedy  
k městské honoraci a měl 
právo na státní službu.

Nastoupil zaměst-
nání v hospodáøských 
odborech ministerstva 
státního majetku (do  
r. 1844) a poté minister-
stva vnitra. Právě zde 
se seznámil s tím, jak 
fungují úøady pro ve- 
øejnou péèi. (Viz Gogolùv Revizor). Byl jmenován 
gubernátorem Samarské gubernie. 

V r. 1861*2) byl povolán do Petrohradu. Stal se 
èlenem Městské rady. Byl iniciátorem nového vězeò-
ského zákona. V letech 1840–1882 se zabýval refor-
mováním zákonù národního vzdělávání. 

Carevna Marie Alexandrovna ho pověøila vedením 
komitétu pro zaopatøení pozùstalých po padlých vo-
jácích v rusko-turecké válce. Tehdy osleplo asi 1500 
vojákù. Jeho úkolem bylo zøídit pro ně azyl. Odejel 
proto do Německa navštívit několik ústavù pro nevi-
domé děti a mládež. (V roce 1880 navštívil ústavy ve 
Florencii, Miláně, Lausanne, Bernu, Modeně, Stutt-
gartu, Norimberku, Praze, Vídni. Později navštívil 
Francii.) Byl v pøátelských vztazích s F. Büttnerem 
(Drážďany), Hircelem (Lausanne), Kunzem (Ilzach), 
Hellerem (Vídeò) aj. 

V roce 1881 založil Mariínskou poruèenskou 
radu,*3) která byla v r. 1888 pøejmenována na Poru-
èenskou radu slepé carevny Marie Alexandrovny 
pro péèi o nevidomé. Ve stanovách spoleènosti se 
mj. psalo, že hlavním cílem je „…výuka nevidomých 
některým dostupným manuálním pracím, aby mohli 
pracovat pokud možno bez cizí pomoci a mohli se 
svou prací živit“. S poruèenskou radou spolupra-
covali významní oftalmologové, osobnosti vysoce 
spoleèensky postavené, umělci, spisovatelé*4) i věd-
ci. Z její iniciativy a největší zásluhou K. K. Grota, 
byl v Sankt Petěrburku v najmutém bytě*5) založen 
výchovně vzdělávací ústav pro 10 nevidomých dětí 
a mládeže. Pomùckami jej opatøoval Skrebickij. Na 
základě Heboldova písma vypracoval Skrebickij rus-
kou reliéfně liniovou azbuku (tzv. unciál) a zaøídil 
tisk knih v tomto písmu.*6) Na Grotùv pøíkaz se  
v Německu zaškolila ruská uèitelka J. Trumbergová, 
která po svém návratu do Ruska za spoluúèasti A. I. 
Skrebického adaptovala Braillovo písmo na ruskou 
azbuku, která se používá v Rusku dodnes.

Tento krok byl natolik významný, že se stal pod-
nětem k založení dalších podobných institucí v Kyje-
vě, Kazani, Tule, Tveru, Saratově, Irkutsku, Poltavě, 
Vologdě, Jelabuze, Vladimiru, Minsku aj.

Stanovy ústavu a uèební plány napsal K. K. Grot. 
Mimo všeobecným vyuèovacím pøedmětùm se věno-
vala velká pozornost hudbě.

 Z vlastních peněz financoval výstavbu dílen pro 
dospělé nevidomé. Grot znovu navštěvuje několik 
německých ústavù, aby se lépe seznámil s principy 
výchovy a vzdělávání nevidomých dětí. Zúèastnil se 
také proto několika mezinárodních kongresù uèitelù 
nevidomých dětí, na kterých byl aktivním diskutérem. 
V r. 1881 založil tzv. Mariínský spolek pro podporu 
dospělých nevidomých, který pro ně otevøel dílnu.

V roce 1912 bylo v Rusku 29 poboèek Poruèen-
ské rady. Rada vydržovala 23 uèiliš� pro nevidomé 
děti, 3 uèiliště pro dospělé, dobrodinec pro malé  
a mentálně postižené slepé dívky, 10 internátù pro pra-
cující nevidomé a 8 domù pro seniory a nezpùsobilé 
k práci. Pøitom neexistovala žádná omezení národní 
èi náboženská.

 V r. 1895 byl carem vyznamenán Velkým køížem, 
tj. nejvyšším vyznamenáním, které bylo možno v té 
době v Rusku obdržet. 

Grot v této oblasti aktivně pùsobil do svých 81 
let. Až do své smrti zastával funkci kurátora ústavu. 
Pomoc nevidomým, péèe o ně a boj proti slepotě 
– tato oblast dobroèinnosti vždy zajímala K. K. Grota 
a této práci věnoval svá díla, svùj život a síly během 
posledních 12 let svého života.

K. K. Grot si uvědomoval, že lidumilná èinnost 
má své meze a proto pøemýšlel o tom, aby byl zøízen 
státní ústav veøejné péèe. V roce 1892 poslal dopis  
s návrhem na ministerstvo vnitra. S dopisem byl obe-
známen car, který naøídil, aby byla zøízena vládní ko-
mise v èele s K. K. Grotem, která by zaèala pracovat 
na novele zákona o veøejné péèi. Dovršit ten projekt 
Grot nestihl: 30. øíjna 1897 zemøel.

*1) Lyceum v petrohradském carském pøedmìstí Carské Selo, 
v nìmž studovali studenti ruské šlechty

*2) V r. 1861 bylo v Rusku zrušeno nevolnictví
*3) Poruèenská rada byla soukromým dobroèinným zaøíze

ním, které zastøešovala císaøská rodina. Èinnost Mariín
ské rady se zakládala na Základních pravidlech èinnosti 
Poruèenské rady, které byly napsány Grotem. Poruèenská 
rada mìla status právnické osoby

*4) Viz V. G. Korolenko: Slepý hudebník (èesky 1921)
*5) Pozdìji byla postavena nová budova, kterou projektoval 

architekt Antonín Tomíška (Anton Iosifoviè Tomiška, 
1851–1900), pùvodem Èech, pøestìhoval se do Ruska 
a tady se osvìdèil nìkolika díly, mezi nimiž jsou napø. 
Alexandro–Mariínský ústav pro nevidomé, kostel sv. Ale
xandra Nìvského v Petropavlovské pevnosti, uèilištì pro 
ošetøovatelky, mìstská vìznice aj. 

*6) Tisky z tohoto období uchovává Petrohradská státní knihovna 
pro nevidomé  L.K.
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Grotto, Ludevicus Aloisius

gRotto, ludevicus Aloisius
(zvaný Il Cieco ď Adria)

* 1541
† 13. 12. 1585

Italský básník a dramatik.

Jako básník byl známý pod jménem Il cieco d’Ad-
ria. Proslavil se také jako øeèník a diskutér.

Pocházel ze zámožné rodiny. Zrak ztratil již  
v prvních dnech svého života. Vystudoval na univerzitě  
v Padově. Byl èlenem několika italských akademií.

Zanechal po sobě několik komedií a tragédií. Pøe-
ložil Iliadu. Napsal několik životopisù katolických 
muèedníkù a epických básní. Nejvíce je z nich hod-
nocen epos Il pentimento amoroso.

gRübeR, h.

Německý tyfloped.

V r. 1886 pøišel s návrhem, jak technicky vyøešit 
oboustranný tisk Braillovým bodovým písmem. Jeho 
návrh není v literatuøe popsán, není proto znám ani 
jeho technický princip.

gRünneRt, hermann

* 1945

Německý varhaník a dirigent.

O zrak pøišel v dětství. Byl žákem Mnichovského 
ústavu pro nevidomé děti. Již zde projevil mimoøád-
né hudební nadání, pøesto absolvoval pøípravu na 
povolání administrativního pracovníka. Toto zaměst-
nání ho však netěšilo. Hudba ho nepøestala lákat.  
V r. 1965 vstoupil na Mnichovskou hudební akademii, 
kterou absolvoval r. 1970, obor protestantská chrá-
mová hudba. Studoval rovněž kompozici a v r. 1974 
vykonal tzv. uměleckou maturitu ze hry na varhany. 
Od r. 1975 pùsobí jako kantor, varhaník a dirigent  
v kostele sv. Laurentia v Neuendettelsau.

Již r. 1970 získal místo uèitele ve škole pøi men-
ším kostele v Norimberku. Nebyl však spokojený.  
V r. 1975 se mu podaøilo získat místo uèitele na chrá-
mové škole pøi kostele sv. Vavøince v Neuendettelsau, 
kde měl mnohem více možností se uplatnit. Vede 
chrámový pěvecký sbor a øídí soubor pozounérù. Kaž-
doroèně nastuduje mimo několika menších skladeb 
jednu kantátu. Vystupuje také jako koncertní varhaník. 
Je známý gramofonovou nahrávkou Lukášových pašijí  
H. Schütze. Tento německý dirigent na ní øídí amatér-
ský orchestr, který si jako varhaník vybudoval.

gRuSSAc, A.

Øeditel Národní knihovny v Buenos Aires.

Oslepl v dospělosti. Luis Jorge Borges (rovněž 
nevidomý), který nastoupil na jeho místo, o něm píše, 
že byl zakladatelem španělské prózy.

 Ani jako nevidomý nemusel opustit své vedoucí 
postavení v knihovně.

gRuSZcZyñSki, Ryszard

* 1912

Polský pěvec.

Matka mu zemøela 
když mu byly dva týdny, 
otec, když mu byly ètyøi 
roky. Vychováván byl  
v sirotèinci, od ètrnácti 
let odkázaný sám na 
sebe. Chtěl být socha-
øem nebo malíøem, ale 
v šestnácti letech oslepl po støele, která po něm byla 
vypálena na demonstraci. Byl pøijat do ústavu pro 
nevidomé, kde se vyuèil kartáèníkem.

Velmi dobøe zpíval již v dětství a v dospělosti mu 
zùstal pěkný hlas. Hudbu měl rád vždycky. Rozhodl se 
pro povolání pěvce. Po tvrdé pøípravě a mimoøádném 
úsilí vystudoval Varšavskou konzervatoø.

Zpíval v rozhlase a poøádal koncerty.
Ve zpùsobu pøekonávání životních pøekážek spat-

øujeme mimoøádnou sílu osobnosti, která se vymanila 
z prostøedí, jež rozhodně nijak kladně nepodporovalo 
jeho ambice.

Pøišla válka. Nacistická okupace uèinila konec 
jeho plánùm. Gruszczyñski sice zpíval dál, ale pro-
støedí se zásadně změnilo. Zpíval partyzánùm na 
lesních pasekách, odbojáøùm na tajných schùzkách. 
Touha stále něco dávat ho neopustila ani v období 
poroby národa.

Po osvobození Polska usiluje o návrat na koncert-
ní pódium. Stává se sólistou Varšavské filharmonie, 
zpívá v zahranièí a několikrát v USA. Vystoupil  
i na spoleèném koncertě s Benjaminem Giglim. 
Nahrává na gramofonové desky. Koneèně tak pro-
žívá š�astný život. V Americe s ním natoèili film 
o jeho životě.

Gruszczyñského bohatý repertoár obsahuje árie 
a písně v devíti jazycích. Je to ovšem mimohudební 
pøedpoklad zahranièního úspěchu.
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Gugghenheim, Markus

gRZegoRZewSká, marja

* 18. 4. 1888
† 7. 5. 1967

Zakladatelka polské spe-
ciální pedagogiky.

Narodila se ve Wo-
kucze v rodině správce 
zemědělského statku. 
Své vzdělání získala do-
cházkou do soukromých 
škol. Následně vystudo-
vala Varšavskou univerzitu. Stěhovala se do Litvy, 
kde pùsobila jako soukromá domácí uèitelka. Potom 
odchází na studia do Bruselu, kde se seznamuje se 
základy speciální pedagogiky. Na paøížské Sorbonně 
získává doktorát.

V r. 1919 se vrací do Polska. Stává se inspektor-
kou speciálních škol. Zakládá Státní institut speciální 
pedagogiky.

V r. 1924 se stala redaktorkou odborného èasopisu 
Szkola specijalna. V r. 1958 je už vedoucí katedry spe-
ciální pedagogiky univerzity ve Varšavě a øeditelkou 
Panstwowego institutu pedagogiky specjalnej.

Z její publikaèní èinnosti: Wyobrazenia wzrokowe 
u niewidomych (1926), Opieka wychowancza nad dzi-
etmi niewidomymi i gluchociemymi (1933); Struktu-
ra psychiozna czytania wzrokowego i dotykowego, 
Grluchoniemi, Uwagi o strukturze psychicznej niewi-
domych od urozenia, Nie-widomi, ktorzi uzysskali 
wzrok, Opieka wychowawcza naddziecmi niewidome-
mi, Struktura psychiczna t. zv. zmyslu przeskód (tj. 
vnímání do dálky èili tzv. šestý smysl) (Pedagogika 
specjalna –1964); Wybór pisma (1964) a jedno v té 
době z největších děl ve světové literatuøe, Psychologja 
niewidomych, I. díl, str. 348, z r. 1930 aj.

guAdet, Jean

* 1795
† 1881

Øeditel Národního ústavu 
pro mladé slepce v Paøíži.

Narodil se ve St. Emilia-
nu. Tam také zemøel.

V r. 1840 se stal uèite-
lem v Národním ústavu pro 
mladé slepce v Paøíži. Vyni-
kl jako dobrý organizátor. 
Dosáhl znaèného odborného vlivu i v cizině. Funkci 
øeditele zastával od r. 1875. Zasadil se o další rozší-

øení Braillova písma. Podmínky mu pøipravil již jeho 
pøedchùdce Dufau. Redigoval èasopis Instruktoøi 
slepcù, který vycházel v letech 1855–1863. Většinu 
èlánkù v něm obsazoval sám. Uveøejnil v něm několik 
zajímavých pojednání.

Zaøazování nevidomých dětí do běžných škol od-
mítá. Požaduje zøízení pøípravných škol pro menší 
nevidomé děti pøed jejich pøijetím do ústavu. Tato 
pøípravka by měla mít charakter zkušební nebo po-
kusné školy. Na druhé straně již v r. 1860, ještě jako 
uèitel, navrhuje institut zvláštních škol pro děti du-
ševně nevyspělé.

Napsal následující spisy: Slepí mechanici (1845); 
Slepí hudebníci (1846); Ústav pro mladé slepce v Pa-
øíži (1850); O schopnostech francouzských slepcù 
(1857); První jednání slepých dětí podle J. G. Knieho 
a K. A. Georgiho (1850).

gueit, m.

Francouzský tyfloped.

V r. 1830 pøichází se svým návrhem reliéfního 
písma. V praxi nebylo úspěšné, nevidomým ètenáøùm 
pùsobilo jeho ètení nepøekonatelné potíže. Braillovo 
bodové písmo však nezavedl. Považoval je za pou-
hou dětskou hru. Svým odmítáním Braillova písma 
pøipravil precedens pro další øeditele.

gugghenheim, markus

* 1885

Švýcarský chemik.

Narodil se ve švýcarském městě Aargau v židovské 
rodině, která tam žila od 17. století. Podle pøání rodièù 
zaèal pracovat v obchodě, ale jeho pronikavý intelekt 
ho brzy zavedl zcela jinam.

U rodièù nakonec dosáhl souhlasu ke studiu 
chemie a již v r. 1907 byl na univerzitě v Basileji 
promován na doktora pøírodních věd. Další tøi roky 
studoval v Berlíně. Potom nastoupil zaměstnání v la-
boratoøích světoznámé švýcarské továrny na výrobu 
lékù Roche.

Po výbuchu v laboratoøi úplně oslepl. Neztratil 
však životní optimizmus. Již v nemocnici se na radu 
zakladatele švýcarské slepecké knihovny nauèil Brail-
lovu bodovému písmu. Aby nějak vyplnil èas, kterého 
měl na klinice nadbytek, rozšiøoval si své vědomosti. 
Nechal si pøedèítat knihy pojednávající o biologii.

V jedné z ošetøovatelek poznal svou budoucí ženu, 
která mu byla po celých 25 rokù výbornou pomocnicí. 
Na tuto dobu vzpomíná ve svých pamětech.
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Guilbeau, Edgar Charles

Po èase se vrací na své døívější pracoviště, kde se 
v kolektivu spolupracovníkù uplatnil.

Biochemie a medicína zaèaly v této době chápat 
nutnost spolupráce chemického prùmyslu s klinickou 
medicínou. Tak zaèalo docházet k výrobě mnoha lékù. 
Gugghenheim rozpoznal strukturu jistého druhu ami-
nokyseliny, což ho pøivedlo k vytvoøení léku k urèité 
formě mozkového ochrnutí.

Dalším Gugghenheimovým pracovním oborem 
byl výzkum látek omezujících srážlivost krve pøi em-
bolii a trombóze. Využil k tomu vitamínu K, jehož 
výzkumem se zabýval po několik let. O vitamínech 
napsal odborný spis.

Věnoval se rovněž péèi o nevidomé. Pùsobil ve 
slepeckém spolku v Basileji a byl èinný i v akci Pomoc 
nevidomým Izraele. V r. 1961 se svou druhou man-
želkou založil nadaci pro pomoc mladým lékaøùm  
a pøírodovědcùm. Z jejích prostøedkù je podporová-
no vydávání vědeckých publikací těchto oborù. Sám 
nevidomý dovedl najít cesty k tomu, aby pomáhal 
ostatním. Nezùstal uzavøený do svých starostí, neže-
hral na svùj osud, těšilo ho, ba pøímo toužil pomoci 
jiným.

guilbeAu, edgar charles

* 1850

Uèitel v Národním ústa-
vu pro mladé slepce  
v Paøíži.

Ve ètyøech letech 
oslepl. Základní vzdělá-
ní nabyl v Ústavu pro 
nevidomé v Paøíži. Vel-
mi dobøe prospíval, a 
tak se stal korepetito-
rem, později i uèitelem (1873). V r. 1885 založil  
v Paøíži Slepecké muzeum. Uvědomil si, jakou úlohu 
mohou hrát jednak døívější zkušenosti uèitelù, jed-
nak i jejich uèební pomùcky, které používali nebo 
vytvoøili. Uspoøádal to nejcennější, co mohl nalézt. 
Některé pøedměty však již zachránit nemohl. Jeho 
iniciativa později vedla k založení muzea L. Brailla  
v jeho rodném domku v Coupvray.

guillemet, Serge

* 1936

Francouzský pedagog, tyfloped.

Narodil se s těžkou zrakovou vadou. Po jednom 
roce docházky do běžné školy byl pøijat k výchově  

a vzdělávání do Národního ústavu pro mladé slepce 
v Paøíži. Ve škole prospíval velmi dobøe.

V r. 1955 byl pøijat do ústavu jako výpomocný 
uèitel pro nižší stupeò školy. Po absolvování dalších 
studií byl pøijat jako øádný uèitel.

Pùsobil též v organizacích nevidomých.
Je autorem publikace Vývoj hmatu v oblasti ètení 

bodového písma.

guillié, Sébastien

Øeditel Národního ústavu pro mladé slepce v Paøíži.

Když v r. 1814 pøebíral vedení ústavu Quinze–
Vingts*1), byl vlastně více ošetøovatelem než uèitelem. 
Oproti døívější situaci byla v tomto zaopatøovacím ústa-
vu otevøena již druhá tøída školy. Velkou energii proto 
Guillié věnoval oddělení vzdělavatelných a mladých 
chovancù, od těch starších a neschopných je oddělil. 
Jedině ve výchově a možnosti vzdělávání viděl záruku, 
že by se ústav vzdělávací měl pro nevidomé děti stát 
tím pravým zaøízením. Toto rozdělení prosadil. Stalo 
se tak v r. 1815. Trvalo však ještě další dva roky, než 
oddělení pro vzdělávací ústav osamostatnil a hlavně, 
až se pøestěhovalo do vlastní budovy. Tímto èinem byl 
založen dnešní Národní ústav pro mladé slepce, jelikož 
starší chovanci zùstali v Quinze–Vingts.*2) 

Guillié pøistupuje k zásadním změnám. Haüyovu 
abecedu nezavedl, nýbrž vytvoøil vlastní systém*2) . 
Zajistil výrobu pomùcek pro matematiku i zeměpis. 
Zavedl vyuèování několika cizím jazykùm. Rozšíøil 
vyuèování hudbě hrou na několik hudebních nástrojù. 
Z manuálních èinností to bylo pletení, tkaní kobercù, 
sí�ování, obuvnictví, výroba øemenù aj.

V r. 1819 zavedl na zkoušku Barbierovo dvanácti-
bodové písmo.*2)  Později vytvoøené Braillovo písmo 
však radikálně odmítl, považoval je pouze za dětskou 
hru s body. V jeho situaci lze tento pøístup pochopit. 
Jinou pozici ovšem měli jeho nástupci.

Napsal Esej o výchově nevidomých (1817). Byla 
mnohými pøijata kladně, ale jinými prudce odmítána. 
V r. 1821 ji pøeložil do němèiny a ve Wroclavi vydal 
tamní øeditel ústavu pro nevidomé J. Knie.

*1) Viz Poznámky a vysvìtlivky
*2) Viz Valentin Haüy

guldbeRg, c. e. l.

* 1823
† 1887

Uèitel v Ústavu pro nevidomé děti v Kodani.
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Gurbindo-Ruis, José Fermin

Narodil se v Nyborku 
(Dánsko). Nejdøíve se věno-
val studiu teologie. V r. 1851 
studia ukonèil. Zaujala ho 
problematika výchovy nevido-
mých dětí, které vidíval jako 
ubohé žebráky. Vykonal proto 
nejdøíve cestu po německých 
ústavech tohoto typu. Později 
jako uèitel vynikl tvorbou ně-
kolika speciálních uèebních pomùcek. Jedna (1858) 
se zvláště rozšíøila a byla také podle něho pojmenová-
na. Jednalo se o pomùcku, která nevidomým žákùm 
umožòovala psát běžným písmem.

V dùsledku trvalé slabosti a celkového onemoc-
nění odchází v r. 1885 na trvalý odpoèinek. Za své 
zásluhy byl vyznamenán Dánskou zlatou medailí.

gündeRRode, karoline von

* 11. 2. 1780
† 1806

Německá básníøka.

Narodila se v Karlsruhe. Od dětství byla nevido-
má. V r. 1797 napsala své první verše. Její láska ke 
Karlu de Syvigny ji inspirovala k tvorbě Poetických 
dojmù. V r. 1804 spatøila světlo světa druhá sbírka. 
Po její smrti vyšla tato oblíbená sbírka básní znovu, 
avšak později zapadla. V r. 1840 Bettina von Arnim 
Karolininy sbírky básní vydala znovu.

gundeRt

Německý tyfloped, jeden z tvùrcù nové mutace la-
tinky.

V r. 1840 se poprvé objevuje reliéfní perlièková 
latinka.*1) Jako jeden z autorù je uváděn právě tento 
uèitel pùsobící v Ústavu pro nevidomé děti ve Stutt- 
gartu.

*1) Je to druh reliéfního písma urèeného pro nevidomé ètená
øe. Písmena latinky vznikají z mnoha drobných reliéfních 
bodù. (Viz Smýkal 2000)

guRbindo-RuiS, José Fermin

* 5. 2. 1935
† 4. 3. 1985

Vynikající španělský hudebník, který však neoèekáva-
ně tragicky zahynul.

Jeho zájem se soustøedil na lidovou i populární 
hudbu. První mezinárodní soutěž nevidomých a slabo-
zrakých skladatelù (konanou v Praze) obeslalo celkem 
35 skladatelù ze sedmi evropských zemí. Mezi vítěze 
byl porotou zaøazen španělský těžce slabozraký skla-
datel José Gurbindo. Jeho dechový kvintet vzbudil 
znaènou pozornost poroty i posluchaèù.

Narodil se v Æbalos (Lograòo). V rodině se vlastně 
hudba nepěstovala. Jeho vztah k ní se k údivu všech 
objevil velmi záhy. V šesti letech dostal malou harmo-
niku. Brzy se sám nauèil hrát mnoho písní, které mu 
zpívala jeho matka, i písní, které slyšel v rozhlase. 
Později mu rodièe koupili větší harmoniku, na kterou 
již mohl používat složitější harmonie.

Pět let studoval v soukromých internátních Kole-
jích pro hluchoněmé a nevidomé Deusta v Bilbau. 
Uèil se høe na klavír a akordeon. Rovněž dobøe zpíval. 
Skladbám se uèil podle osmibodové reliéfní notace, 
jejímž autorem je Španěl Gabriel Abreu. Nepodaøilo 
se mu splnit pøání úspěšně vykonat pøijímací zkouš-
ku na konzervatoø. Školy s vyšší úrovní byly daleko. 
Vrací se proto k rodièùm, kde našel uèitelku, která 
ho pøipravila ke studiu na konzervatoøi v Zaragoze. 
Tak se koneèně realizoval jeho pevný úmysl.

V r. 1954 vykonal v Zaragoze kvalifikaèní zkoušky 
z hudby, které si o tøi roky později rozšíøil o absoluto-
rium hudební skladby. V r. 1957 zaèal u proslulého 
profesora Victora Zubizarreta studovat kompozici, 
což bylo jeho dávným pøáním. Nedokonale vyléèené 
nachlazení a pøílišné vyèerpání zpùsobily, že onemoc-
něl zápalem plic. Tím ztratil práci, musel také pøerušit 
studium a byl donucen se několik měsícù léèit.

V r. 1971 dosáhl nejvyšší kvalifikace. Život mu 
však zkomplikovala vážná choroba ledvin, které mu 
byly o dva roky později transplantovány.

Od svých 16 let byl èlenem Všeobecné spoleènosti 
španělských skladatelù. V Bilbau pùsobil jako akor-
deonista a klavírista v taneèních souborech. Založil 
vlastní kapelu, s níž v r. 1956 nahrál své první gramo-
fonové desky. To měl již dostatek zkušeností, protože 
s pokusy o vlastní písně zaèal v 15 letech.

V r. 1965 je pøijat jako uèitel hudby do Koleje sv. 
Ducha v Alicante. Po ètyøech letech pøechází do hu-
dební školy Neposkvrněného poèetí v Madridu, kde 
vyuèoval høe na akordeon. Souběžně pùsobil jako 
èlen poroty pøi akcích ONCE*1) a natáèí pro Philips, 
poøádá koncerty, píše hudbu k filmùm a televizním 
poøadùm. V r. 1972, u pøíležitosti mezinárodního 
kongresu uèitelù nevidomých, který byl v Madridu, 
vystupuje se svým sextetem. 

Již ve svém mladém věku dosáhl velmi mnoho 
ocenění: 1954–1955 – národní cena za hru na akor-
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Gutierrez, Jose Plata

deon; 1954 národní cena za skladbu Ztracená kara-
vana; 1968 – èestné uznání za Fugu pro smyècové 
kvarteto; 1970 cena konzervatoøe za dílo Sonatina 
pro flétnu a klavír; 1971 cena konzervatoøe za skladbu 
Agur Jaunak; 1974 – mezinárodní cena varhanních 
soutěží za skladbu Symfonické tempo. V r. 1985 zís-
kal první cenu na mezinárodní soutěži nevidomých 
a slabozrakých hudebníkù v Mariánských Lázních.  
Z jeho skladeb dále uvádíme: Agur Jaunak, Fuga pro 
orchestr, Kvintet pro dechové nástroje, Suite safari.

Patøil mezi mimoøádné talenty. Jako nevidomý byl 
schopný èelit všem nástrahám a pøekážkám, které 
slepota pøináší. Nebylo mu však dopøáno, aby svùj 
hudební talent dovedl do mistrovské úrovně. Zemøel 
právě v období plné zralosti.

*1) ONCE – Národní organizace nevidomých obèanù Španìl
ska. Tato organizace má právo prodávat losy státní loterie. 
Mnozí nevidomí Španìlé jsou prodejci losù

gutierrez, Jose Plata

* 6. 4. 1904

Španělský speciální pedagog, tyfloped.

Základní školu i støedoškolská studia absolvoval 
v Madridu. Již pøi støedoškolském studiu ho nejví-

ce zajímala psychologie. Věnoval se jejímu studiu  
i studiu pedagogiky u významných profesorù Mad-
ridské univerzity. Ve svém studiu pokraèoval v Paøíži 
na Sorbonně, úspěšně je však ukonèil v Madridu, 
kde se věnoval studiu Speciální pedagogiky. Jeho 
doktorská práce (Madrid) byla na téma Práce ne-
vidomých.

Odborná pøíprava ve dvou vědeckých disciplínách 
byla vynikajícím pøedpokladem pro jeho praktickou  
i teoretickou èinnost. Vrátil se do Paøíže, kde pracoval 
jako pedagog nejdøíve v Národním ústavu pro mladé 
slepce, posléze odchází do Bruselu a Londýna. Další 
zkušenosti nacházel na svých studijních cestách po 
Evropě. Pùsobil v několika školách pro nevidomé  
i na rehabilitaèních centrech. Nakonec v Colegio 
nacional de ciegos v Madridu. Zde pùsobil až do 
svého odchodu do dùchodu.

V r. 1948 ve spolupráci s jinými kolegy založil 
Spoleènost speciální pedagogiky a èasopis Bordonb. 
Založil dále španělskou spoleènost pro psychologii, 
která se věnovala i výzkumu některých oblastí psy-
chiky a glozeologie nevidomých dětí i dospělých 
osob. Výsledky Gutierrezovy bohaté èinnosti nejsou 
v Evropě dostateèně známé. Dostupné prameny jsou 
neúplné.
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Hájek, Karel

hAd, Jaroslav

* 4. 3. 1902
† 15. 12. 1987

Uèitel hudby, který po 
sobě zanechal sebrané 
informace o èeských ne-
vidomých hudebnících  
a zvláště varhanících.*1)

Narodil se v Mlýnech 
u Tábora. Rodièe měli 
malé hospodáøství, otec 
v zimě tkal plátno. J. Had nastoupil do OŠ v rodné 
obci, ale zrak se mu neustále zhoršoval. Nakonec 
musel být v r. 1913 pøijat do Ústavu pro nevidomé 
děti v Praze na Hradèanech. V r. 1914 oslepl úplně. 
Ve škole se mu líbilo. Uèil se høe na housle u prof. 
O. Kozla, na klavír u O. Nepomuckého, na varhany 
u A. Permana, na flétnu u uèitele Kohouta. Byl pilný  
a mezi žáky oblíbený.

V r. 1921 nastupuje jako varhaník do Skuhrova. 
Zakládá smíšený pěvecký sbor, nacvièuje slavnostní 
mše. Nejsvízelnější je nedostatek liturgické hudební 
literatury v Braillově hudební notaci. Potøebné hu-
debniny si opisuje do Braillova písma, a vyměòuje  
s ostatními kolegy, kterých v této době bylo v Èechách 
i na Moravě mnoho. V tamním kostele provozuje hru 
na varhany a vyuèuje høe na housle a na klavír.

Jakmile se zapracoval, zatoužil po vyšším vzdělá-
ní, tj. po státní zkoušce z hudby. Zajížděl do Prahy  
k A. Šímovi. Tøi roky mimoøádného vypětí zakonèil 
úspěšně vykonanou státní zkouškou na Pražské 
konzervatoøi. Pøestěhoval se do Havlíèkova (tehdy 
Německého) Brodu, kde si otevøel hudební školu. 
Po reorganizaci hudebního školství se stal uèitelem 
v LŠU. Ve škole vyuèoval do svých 76 let. Jeho man-
želka mu byla po celý život obětavou pomocnicí.

Setkáváme se s mnoha nevidomými hudebníky, 
jen někteøí však mají hluboké vztahy a úctu ke všem, 
kteøí se z èistoty svého srdce zasloužili o š�astný život 
nevidomých podporou jejich úsilí o úèast na spoleèen-
sky užiteèné práci. Jednou z těchto vzácných osob-
ností byl i Jaroslav Had. Nikdy se nezalekl pøekážek, 
když se jednalo o pomoc tam, kde bylo tøeba. Jeho 
aktivní život vyzaøoval z pøesvědèení o schopnostech 
nevidomých lidí a jejich vùli po produktivním životě 
i za cenu mimoøádně zvýšeného úsilí. Protože znal 

život, cenil si každého úspěchu èinorodých nevido-
mých øemeslníkù, hudebníkù i jiných, pùsobících  
v ostatních oborech lidské èinnosti.

Takové pojetí vlastního života ho později pøived-
lo do oblasti, o kterou se lidé zajímají jen okrajově. 
Šlo mu o to, abychom neupadli do sebeuspokojení 
a neustávali se uèit u našich pøedchùdcù, kteøí nám 
proklestili cestu tvrdým bojem o existenci. Obdivuhod-
né bylo jeho úsilí zachovat pravdu o kultuøe, životě  
a práci nevidomých osob, o kterých už dnes ví pou-
ze ti, kteøí s nimi žili a s nimi se setkávali. Pøispěl  
k obohacení našich vědomostí o èeských nevidomých 
hudebnících tím, že zanechal po sobě velké množ-
ství dopisù, ve kterých jsou zachyceny jejich osudy.*1)  
V rukopisech sebral životopisná data a zachytil osudy 
několika desítek èeských a moravských nevidomých 
varhaníkù v práci nazvané Nevidomí varhaníci. 
Knížkou, plnou lásky ke škole, která ho pøipravila do 
života, jsou Vzpomínky na hradèanský ústav. Napsal 
rovněž životopis Emy Rabanové pod názvem Vèelka  
a Kroniku slepeckého hnutí 1915–1948. Všechny jeho 
práce zùstaly v rukopisech.

Odešel, až když pøedal všechno, co bylo v jeho 
silách.

*1) Jsou uloženy v archivu odd. DTI TMB

háJek, karel

* 2. 11. 1892
† 17. 11. 1975

Pracovník Podpùrného 
spolku samostatných 
slepcù v Praze.

Narodil se ve vesniè-
ce Hracholusky jako syn 
rolníka. Po dokonèení 
základního vzdělání stu-
doval na obchodní škole  
v Èeských Budějovicích. Stal se úøedníkem v záložně. 
Později pøešel do Mladé Boleslavi, kde pøijal místo 
úèetního v automobilových závodech.

V období první světové války vykonával vojenskou 
službu. Po skonèení války zùstává ve vojenských služ-
bách. V r. 1920 získává místo disponenta u velké døe-
vaøské firmy.

H
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Häkkinen, Eero

Poznal se s Antonínem Rùžièkou*1) a stal se jeho 
pøítelem. Rùžièka ho získal pro práci ve spolku, kam 
Hájek vstoupil v r. 1921. V r. 1925 pøevzal funkci 
jednatele a o rok později se stal jeho zaměstnancem. 
Práce pro nevidomé èleny se mu stává náplní i smys-
lem života. V r. 1926 byl pøijat jako vedoucí kanceláøe 
PSSS*2) a později se stal øeditelem všech jeho výrob-
ních podnikù. Vynikal svědomitostí.

Spolek opatøoval nevidomým øemeslníkùm mate-
riál, podporu v nemoci, pøíspěvek na opravy zubù, 
podporu v nezaměstnanosti, pøi narození dítěte, pøi 
úmrtí èlenù i jejich rodinných pøíslušníkù, a také èle-
nùm poskytoval pravidelný pøíspěvek ve stáøí.

Spolek zakoupil v Praze–Vysoèanech dùm, který 
pro své úèely stavebně adaptoval. Byly sem umístěny 
spolkové dílny, zøízena ubytovna. Spolek zavedl pro 
nevidomé hudebníky opisovnu a pùjèovnu bodových 
hudebnin. V dubnu r. 1945 byla budova zboøena 
americkými bombardovacími letadly. Veškeré zaøíze-
ní bylo znièeno, z roztrhaných slepeckých knih pole-
tovaly po okolí listy. Bylo to velké neštěstí, protože 
padlo za obě� mnoho cenných materiálù. Po rozbom-
bardování budovy získal øeditel Hájek s pøedsedou 
Ferdinandem Wildmannem na pøímluvu pražského 
primátora dùm v Krakovské ul. è. 21.

Hájek byl také místopøedsedou spolku ÈST, kde 
zastával funkci správce jmění. Byl též jednatelem 
Svazu slepeckých spolkù a ústavù Èeskoslovenské 
republiky. Po nuceném ustavení ÚJI (1949) se zapo-
jil do práce v domnění, že prospěje nevidomým, což 
bylo jeho jediným pøáním. Později, kdy byl založen 
Svaz invalidù, však zjistil, že místo péèe o nevidomé 
se tato organizace stala pøevážně politickou a stará se 
o ideově politickou výchovu svých èlenù. O uplatòo-
vání tzv. zájmové èinnosti museli nevidomí neustále 
usilovat. V r. 1954 proto odchází rovněž z dùvodù 
nedoslýchavosti do penze.

Byl opravdovým pøítelem nevidomých, jakých bylo 
vždy velmi málo.

Publikoval sporadicky.

*1) Viz heslo Rùžièka, Antonín
*2) Podpùrný spolek samostatných slepcù (PSSS), viz Poznám

ky – vysvìtlivky

häkkinen, eero

* 4. 11. 1911
† 19. 8. 1976

Pracovník Světové rady pro blaho slepcù.

Narodil se v Suomenjoki. Od dětství byl slabozra-
ký, později pøišel i o zbytek zraku. Po pøíslušných stu-

diích (postupně v letech 1947–1971) se stal uèitelem 
ve škole Ústavu pro nevidomé děti v Helsinkách. Poz-
ději se stal øeditelem Školy pro nevidomé v Kuopiu. 
Angažoval se v politice. Byl zvolen do parlamentu. 
V letech 1961–1976 se stal prezidentem Svazu nevi-
domých. V letech 1974–1976 se stal viceprezidentem 
Světové rady pro blaho slepcù.

hAlARevici, gheorghe

* 1884
† 1950

Rumunský tyfloped.

Jako uèitel se zaèal zajímat o výchovu a vzdělává-
ní nevidomých dětí. Po delší speciálně pedagogické 
praxi se stal øeditelem Ústavu pro nevidomé v Cluji, 
kde postupně vybudoval slepeckou knihovnu. Vytvoøil 
několik speciálních uèebních pomùcek.

hAll, Frank

Americký tyfloped.

Pùsobil v Ústavu pro nevidomé děti v New Yorku. 
Nejznámější je jako vynálezce psacího stroje pro psa-
ní Braillovým písmem.*1) V souèasné době se s jeho 
vy l epšeným 
typem setká-
váme jako se 
strojem Per-
kinsovým. Se-
strojil rovněž 
sázecí  s t roj 
pro Braillovo 
písmo, který 
uzpùsobil pro 
tisk tzv. new- 
yorským bodovým písmem.*2) Jeho pomocí bylo mož-
né vyrábět matrice pro tisk reliéfních obrázkù s linií 
vytváøených øadou bodù.

*1) Ve svých sbírkových fondech jej mají slepecká muzea ve 
Florencii, Hannoveru, Milánì a Vídni

*2) Viz heslo Wait, W. B.

hAmmel, Robert

† 14. 11. 1921

Německý kulturní pracovník.

Byl šéfem Hammelovy tiskárny a vydavatelství, ve 
kterém vycházel významný odborný èasopis Der Blin-
denfreund. Je i dnes spolu s Mellovou Encyklopedií 

Hallùv psací stroj
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Hanák, Drahomír

jedineèným pramenem poznatkù z historie, kultury  
i významu výchovy a vzdělávání nevidomých osob. 

hAnák, drahomír

* 15. 6. 1915
† 4. 9. 1999

Významná osobnost èes-
ké tyflopedie.

Uèitel, později øeditel 
Brněnského ústavu pro 
nevidomé děti a mlá- 
 dež. Na místo vrch-
n í h o  ø e d i t e l e  m o -
ravských ústavù pro 
slepce*1) nastupuje již jako zkušený uèitel. V roce 
1950 se stává také øeditelem školy pøi ústavu  
v Brně. ZŠ pro nevidomé žáky v Brně pøivedl na úro-
veò běžných škol. Byl dlouholetým èlenem redakèní 
rady odborného èasopisu Otázky defektologie. Je 
však tøeba pøipomenout, že v r. 1950 zøejmě podlehl 
ideologickému tlaku reprezentovaného tvrzením, 
že za socialismu bude nevidomých ubývat a MŠ 
pro nevidomé děti v Brně byla v jejich neprospěch 
zrušena.*2) Jiné problémy vznikly tím, že nedocenil  
(i když kontroverzní) osobnost Fr. Urbana, vynika-
jícího tyflotechnika s dlouholetou praxí, který nebyl 
pøijat do zaměstnaneckého poměru. D. Hanák však 
později našel vhodnou náhradu.

Jako dlouholetý øeditel ZŠ pro nevidomé a slabo-
zraké žáky v Brně se po Vl. Rackovi zasloužil o další 
pøeměny ústavní školy ve školu odpovídající reálné 
spoleèenské situaci. Je spravedlivé zhodnotit, že i pøes 
tvrdé ideově politické tlaky se podílel na demokratiza-
ci výchovy a vzdělávání nevidomých i slabozrakých 
dětí ZŠ. Po Vl. Rackovi pøevzal a rozvinul iniciativu 
tvorby speciálních uèebních plánù, uèebních osnov  
i uèebnic pro nevidomé žáky. Hanák byl dlouholetým 
koordinátorem jejich tvorby.

Podílel se na tvorbě koncepce základních  
i støedních škol pro nevidomé studenty, zasloužil se 
o založení neplně organizované ZŠ pro slabozraké 
žáky v Brně (1957), je iniciátorem otevøení støediska 
pro vývoj a výrobu speciálních uèebních pomùcek 
v Brně. Má své místo v rozvíjející se defektologické 
praxi, kde se opíral o zkušenosti nevidomého uèitele 
R. Krchòáka.

Narodil se v Šitboøicích u Hustopeèí. V letech 
1921–1927 navštěvoval OŠ v Nikolèicích, 1928–1936 
gymnázium v Brně. Zkoušce uèitelské zpùsobilosti 
se podrobil v r. 1937 na uèitelském ústavu v Brně. 

V r. 1940 se zúèastnil kurzu pro sportovní cvièitele. 
Uèitelskou zpùsobilost pro vyuèování v měš�anských 
školách (tzv. IV. odbor) nabyl v r. 1944. V r. 1957 
absolvoval studium na VŠP v Brně.

Vyuèovat zaèal v r. 1939 jako výpomocný uèitel. 
Do brněnského ústavu nastoupil již jako zkušenější 
uèitel v r. 1946 po odcházejícím uèiteli Pozdníkovi. 
Měl již elementární poznatky o nevidomých žácích 
jako èlen komise pro zkoušky z uèiva měš�anské školy, 
kterým se někteøí nevidomí a slabozrací žáci brněnské 
školy podrobovali ve škole v Chrlicích, kde Hanák 
vyuèoval. Od dubna 1950 do konce roku pùsobil po 
páteru N. Doleželovi jako vrchní øeditel všech morav-
ských ústavù pro nevidomé děti i dospělé osoby.

Dne 1. ledna 1951 byly všechny ústavy pro ne-
vidomé zrušeny. Základní a støední školství bylo 
odděleno. V Brně zùstává pouze osmiletá národní  
a støední škola. Po odstoupení Vl. Racka vykonává D. 
Hanák od 1. záøí 1950 do 31. èervence 1977 i funkci 
øeditele školy. Pokraèuje a rozvíjí mezinárodní styky, 
je propagátorem celostátních sportovních her zrakově 
těžce postižených dětí a mládeže, byl dlouholetým 
èlenem jejich organizaèní komise. Na základě zásady 
spojení školy se životem pøeměnil dětský domov na 
internát, ve kterém však dožívaly výchovné manýry 
minulých desetiletí.

V r. 1953 se konaly první lehkoatletické závody 
žákù ZŠ pro nevidomé (Praha, Brno), které inicioval 
L. Nop. D. Hanák byl jejich nadšeným podporovate-
lem a cvièitelem i jedním z hlavních organizátorù.

Svou širokou iniciativou získává D. Hanák v de-
fektologii spoleèensky významnou pozici. Je všude 
tam, kde se organizují tyflopedické semináøe i akce 
s defektologickou tematikou. Dvakrát se podílel na 
pøestavbě obsahu speciálního školství. Nejdøíve pøi 
budování socialistické školy, podruhé v r. 1976, kdy 
byly realizovány nové projekty komunistické výchovy 
základních a støedních škol pro nevidomé a slabozra-
ké studenty v duchu tzv. politické normalizace. Z jeho 
iniciativy bylo v r. 1961 obnoveno vyuèování høe na 
hudební nástroje.

Byl dlouholetým pøedsedou poradního sboru  
n. p. Komenium pro tvorbu speciálních uèebních po-
mùcek. V této funkci se zasadil o vznik Vývojového  
a výrobního støediska n. p. Komenium v Brně.

Pøi projednávání otázek týkajících se speciálního 
školství se jeho pøítomnost stává samozøejmou. Po-
dílel se na tvorbě několika titulù speciálních uèebnic 
pro nevidomé žáky. Spolupracoval na několika titu-
lech speciálně zaměøených sborníkù, externě spo-
lupracoval s katedrou speciální pedagogiky PF UP  
v Olomouci.
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Bilancujeme-li intenzívní dlouholetou odbornou 
èinnost D. Hanáka, zùstává jeho osobnost natrvalo 
zapsaná jako tvoøivá a nelze ji jednostranně opome-
nout. Je však jisté – i když nebyl filozoficky spjat  
s marxismem – že mu musel být jedním z prostøedkù, 
jak dosáhnout prospěchu pro tyflopedické školství. 
Jinak to v této době ani nešlo. Hanák zùstává pøíkla-
dem jednoty racionálního i emocionálního vztahu  
k oblasti, ve které dlouhá léta a rád pùsobil. Zanechal 
zde hlubokou brázdu, ve které by měly klíèit květy 
životních úspěchù nevidomých dětí i dospělých i pod-
něty pro práci souèasných pedagogù.

Ve svém širokém záběru nemohl zvládnout pro-
blémy s údržbou budovy ani jejím hygienickým vy-
bavením. Vždy� až do jeho odchodu se topilo uhlím 
lokálním vytápěním, v uèebnách scházela umyvadla 
aj. Později už neměl sílu ubránit školní zahradu, ne-
měl ani snahu odrazit její plánované odejmutí pro 
stavbu státní budovy. Tuto kritickou situaci vyøešil 
nastupující øeditel.

Hanákovu spoleèenskou aktivitu doplòovala vždy 
dobrá nálada a výjimeèná spoleèenská adaptabilita. 
Právě touto vlastností si získával pozici nepostradatel-
ného. Za svou èinnost byl několikrát veøejně oceněn  
a vyznamenán. K žákùm měl kladný, spíše kamarád-
ský vztah. Velkou oporou v odborných otázkách mu 
byl nevidomý uèitel R. Krchòák.

Hanákovy teoretické práce najdeme spíše v odbor-
ných èasopisech a sbornících. Je to několik desítek 
pøíspěvkù. Z nich uvádíme: Brněnská škola pro slepé 
hodnotí svou práci (1952); Spolupráce Brna s Prahou 
– sborník ke 150. výroèí založení Ústavu pro nevido-
mé v Praze na Hradèanech (1957); 125 let trvání 
ústavu pro slepé v Brně (1960/61); Hledáme nové 
cesty ve výchově nevidomých (1960/61); 13. listopad 
– Den slepcù (1961/62); Všeobecné zásady pro tvorbu 
uèebnic pro nevidomé (1962/63); Specifické problé-
my internátní školy pro nevidomé děti (1962/63); XI. 
roèník lehkoatletických závodù (1963/64); 13. listo-
pad – Den nevidomých (1966/67); Pracovní výchova 
ve škole pro děti s vadami zraku – sborník speciální 
pedagogiky (1967); K problematice evidence mládeže 
s vadami zraku (1968/69); K evidenci zrakově vadné 
mládeže (1969/70); 135 let trvání školy pro nevidomé 
v Brně (sborník prací) (1970); Podmínky socializace 
zrakově vadné mládeže (1973/74); Pøíprava na povo-
lání zrakově vadných dětí (1974/75); Vývoj institu-
cionální výchovy zrakově vadné mládeže (Sborník 
J. Vališové) (1975); Podíl družebních stykù èeských 
a slovenských škol pro nevidomé na vlastenecké  
a internacionální výchově (1976/77); Zemøel J. Fu-

èík (1976/77); Specifika vyuèování jazyku èeskému 
v 1. roèníku ZŠ pro nevidomé (1977/78); PhDr. Jan 
Drtina, šedesátník (1977/78). Dále je spoluautorem 
sborníku: Péèe o děti s vadami zraku (Praha 1957), 
Statě z tyflopédie (Praha 1962), Postižené dítě v ro-
dině (Praha 1968). K uèebnicím, jejichž je autorem, 
zpracoval metodické prùvodce.

*1) Mimo Zemský ústav pro výchovu a vzdìlávání nevidomých 
dìtí a mládeže to byly další tøi zaøízení Spolku pro péèi 
o slepé na Moravì – Opatrovna s MŠ, pracovní ústav  
v Chrlicích a domov dùchodcù ve Hvìzdlicích

*2) Viz Hanák, Drahomír

hAnAvA, hokinoièi

* 1746
† 1821

Slavný japonský uèenec a literát.

Narodil se v městeèku Musashi. O zrak pøišel 
ve svých 5 letech. Studoval u známého Kamo-Maba-
chi,*1) který položil základy klasické japonské litera-
tury. Díky své píli docílil Hanava svými excelentní-
mi básněmi mimoøádných úspěchù. Jeho dílo vyšlo  
v systematicky uspoøádané sbírce a bylo zahrnuto 
do katalogu japonské klasické literatury, který má 
530 svazkù.

 Založil školu pro pøedèítání literárních děl, kde 
úèastníci nejen naslouchali èetbě, nýbrž byli také 
vedeni k porozumění obsahu knih. Pro japonské ne-
vidomé posluchaèe měla význam i proto, že se stali 
svobodnějšími ve svých názorech a mohli se docház-
kou volněji pohybovat. 

Zemøel neèekaně uprostøed své tvùrèí èinnosti. 

*1) Kamo–Mabachi (1697–1769)

Sportovní hry nevidomé mládeže



lexikon

147

Hašková, Drahomíra Františka

hAnSelmAnn, heinrich

* 15. 9. 1885
† 29. 2. 1961

Švýcarský defektolog, který ve svém obsáhlém spisu 
Einführung in die Heilpädagogik (1930) se zabývá 
i psychologickými dùsledky slepoty. Jeho dílo je  
u nás neznámé.

Narodil se ve Waldu (švýcarský kanton St. Gal-
len). V letech 1900–1904 navštěvoval uèitelský semi-
náø. Po jeho absolvování zaèal vyuèovat v Ústavu pro 
neslyšící děti v St. Gallen, kde pùsobil do r. 1908.  
V tomtéž roce se zapsal na Curyšskou univerzitu, 
kterou absolvoval r. 1911.

Krátkou dobu pùsobil jako asistent na univerzitě 
ve Frankfurtu nad Mohanem, kde později pracoval 
ve výchovném støedisku pro mládež. V r. 1918 byl 
ustanoven sekretáøem Sdružení péèe o mládež.  
V této době založil èasopis Pro Juvetute a èasopis 
Pro Infirmis. Oba se zabývaly problematikou speciální 
a léèebné pedagogiky. V r. 1924 založil v Curychu 
semináø léèebné pedagogiky pro vzdělávání uèitelù 
speciálních škol. Nakonec pùsobil jako profesor lé- 
èebné pedagogiky.

Tyflopedické kapitoly jeho Heilpädagogiky jsou 
mimoøádně zajímavé. Autor vychází z nejnovějších 
poznatkù psychologie, které aplikuje na prostøedí 
slepoty. Po díle P. Villeye je to další významná práce 
svého oboru v první ètvrtině 20. století. Hanselmanno-
vy nové poznatky nebyly u nás zhodnoceny, zùstaly 
neobjeveny. Studijní knihovny ve výchovných a vzdě-
lávacích ústavech toto dílo neměly ve svých fondech, 
uèitelé je proto neznali.

I.B.

hAnSen, Johann Jakob

Německý kněz.

Scherer (1864) píše, že Hansen pøišel o zrak  
v dětství. V r. 1759 zaèal studovat Akademii v Kö-
nigsbergu. Po absolvování se stal kazatelem a kate-
chetou v Domě práce. Byl velmi seètělý a dokonce 
prostudoval celou bibli. O každé její kapitole dovedl 
populárně kázat. V r. 1775 odešel do Amsterodamu, 
kde zakrátko zemøel.

hARSdöRFeR, georg Philipp

* 1607
† 1658

Německý právník.

Ve svém díle Delici   matematic   et physic 
(Osvěžovací hodiny matematiky a fyziky – 1651) do-
poruèuje slepcùm, aby pro psaní používali podložku 
opatøenou tenkou hladkou voskovou vrstvou, do kte-
ré lze pomocí jednoduchého rydla vkreslit písmena,  
a také je hmatem èíst. Pøi tvarování písma vychází  
z Quintilianovy Tabelly. K jejímu používání vypracoval 
dokonce jakýsi metodický postup. Tato publikace vyšla 
v r. 1651 a obsahuje již první didaktické prvky.

Pokud uvažoval o vzdělávání slepcù, má jedinou 
podmínku, aby každý takový slepec pocházel z kní-
žecího rodu.

hASSenFRAtZ

Žil v 17. století.

Pro nevidomé doporuèuje reliéfní písmo, které 
vznikne, jestliže se píše speciálním hustým inkoustem, 
který po zaschnutí zanechává hmatatelnou (haptic-
kou) stopu. Tento zpùsob vyzkoušel i V. Haüy. Do-
poruèovali jej rovněž Lana a Freissauf. Slepci mohli 
tento druh písma pouze èíst.

hASte, carl cohn

* 7. 12. 1874
† 4. 16. 1939

Dánský klavírista.

O zrak pøišel v šesti letech. Ve škole pro nevidomé 
žáky prospíval velmi dobøe, zvláště v hudbě. Høe na 
klavír se věnoval intenzívně již v dětství. 

Založil si vlastní hudební školu. V r. 1911 se svými 
pøáteli založil Dánský svaz nevidomých. Stal se jeho 
prvním pøedsedou. Výtěžek svých koncertù věnoval 
ve prospěch nevidomých. Věnoval se rozvoji slepecké 
hudební notace. Poøádal koncerty, na kterých hrál 
pøedevším skladby romantikù.

HAšková, Drahomíra Františka
(umělecké jméno: Draho-
měø Jùža HAŠKOVá)

* 5. 4. 1898
† 25. 4. 1977

Èeská spisovatelka.

Narodila se v Dobruš-
ce jako dcera uèitele. 
Rodina se později pøe- 
stěhovala do Opoèna 
a Náchoda. V blízkém 
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Hronově poznala rodinu Aloise Jiráska. Tyto vztahy 
ji inspirovaly k literární odezvě. V dětství trpěla silnou 
krátkozrakostí, která v jejích osmnácti letech vedla  
k úplné ztrátě zraku. Neodešla do žádného speciální-
ho ústavu, ale zùstala v kruhu rodiny.

Tragika jejího života nespoèívá pouze v oslepnu-
tí, ale pøedevším v tom, že vzdor jejímu nespornému 
vypravěèskému talentu a lásce k literární tvoøivosti si 
nedovedla najít v èeské literatuøe vhodný vzor, a že 
ve svém okolí nenašla nikoho, kdo by jí byl pomohl. 
Vlastně i svět nevidomých znala jenom z dálky. Je 
škoda, že zùstala osamocená. Navíc jí tragická neho-
da vzala mladého lékaøe, který měl v úmyslu stát se 
jejím manželem. Rodina byla dobøe hmotně zabezpe-
èená, a tak Hašková nemusela hledat pramen vlastní 
obživy, což rozhodně neprospívalo k jejímu lepšímu 
spoleèenskému kontaktu.

Její svět byl pøíliš úzký, neměl proměnný prostor 
ani vlnící se èas. Pøíroda poněkud vzdálená, lidské 
vztahy permanentně se opakující ve své slušnosti  
a jednotvárnosti. To nebylo zrovna inspirující umělec-
ké prostøedí. Možná, že jí scházelo pøeèíst více knih, 
dobrat se do hloubky poezie mnoha básníkù.

Literární tvoøivost, ve které se prolíná ztráta zra-
ku, smrt milence i tiché rodinné prostøedí, se jí stala 
jediným útoèištěm a možností seberealizace. Jednou 
z prací ze školních let je próza Sirotku Zdiradce. Pró-
zy jsou však poznamenané ženskou sentimentalitou 
èasopisù první republiky. Básně trpí vážnými technic-
kými nedostatky.

Z jejího díla uvádíme: Slepcùv rok v pøírodě, 
Ulomené hroty trnové koruny, Druhý květ bílé lilie, 
Úvahy a zkušenosti slepce, Problémy manželství  
u slepcù, Na dědově statku, Světla a stíny tajemných 
dálek, sbírka básní Od věèné tmy k duševnímu jasu  
a Lyra nevidomé básníøky. Její divadelní hru Slouèené 
duše uvedl v r. 1935 ochotnický spolek v Náchodě. 
Také jsou to rukopisy v bodovém písmu, napø. Mate-
øídouška. Nejlepší snad je spisek Mistr Alois Jirásek 
doma (1936). Její dílo je uloženo v archivu města 
Náchoda.

 V soukromém archivu autora je torzo rukopisného odka
zu spisovatelky. Je to báseò O sirotku Zdiradce, žákyni 
mìš�anské školy v Opoènì jedna povídka a báseò z let 
dospìlosti Mateøídouška

hAtZFeld, Adolf von

* 1892 
† 1957

Německý spisovatel, lyrik.

Pùvodně chtěl být dùstojníkem, ale po zranění  
v r. 1913, v poèátcích studií na gymnáziu, oslepl. Ve 
svém vzdělávání pokraèoval i nadále. Vystudoval 
filologii na univerzitě v Marburku a Heidelberku.  
R. 1919 byl promován na doktora filozofie.

Autobiografické prvky obsahuje pouze jeho pr-
votina, novela Franziskus z r. 1918. Z jeho díla je 
chválený cestovní deník Positano (1925); drama Zlo-
mené srdce (1926); román Š�astná loď, sbírka Básně 
země (1935) a Westfálská balada. Napsal i životopis 
svého pøítele.

A. Hatzfeld neměl konflikty s nacisty. Svědèí  
o tom napø. jeho novela Let do Moskvy (1942). Popi-
suje zde èest německého dùstojníka, která mu byla 
ideálem. Z jeho pováleèných osudù ani literárních 
děl není nic známo.

hAun, ernst

* 1879

Německý hudebník a spisovatel.

Od narození byl nevidomý. Vychován byl v Ústavu 
pro nevidomé ve Štětíně. O svém životě napsal román 
Jugenderinnerungen eines blinden Mannes. O jeho 
jiných dílech nenacházíme žádnou zmínku. 

hAuSeRdoRF, Johannes

* 1903
† 19. 8. 1970

Organizátor německé slepecké kultury.

Narodil se v Drážďanech. Podílel se na pøestavbě 
Svazu nevidomých. Rovněž spolupracoval na pøebudo-
vání velké slepecké knihovny v Drážďanech. V Sasku 
měl na starost péèi o manuálně pracující nevidomé 
dělníky. 

hAuSeRová, marie

* 25. 5. 1952

Èeská speciální peda-
gožka.

Narodila se v Želeši-
cích u Brna. V prvním 
postnatálním období se 
u ní objevilo poškození 
sítnice a vznikla støedně 
těžká slabozrakost. Od 
tøí do šesti rokù navště-
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vovala MŠ v místě bydliště. Základní vzdělání získala 
v ZŠ pro slabozraké žáky v Brně (1958–1967). Sou-
èástí školy byl internát, kde ráda bydlela.

Jejím pøáním bylo stát se uèitelkou a právě na 
této škole. V r. 1967 vykonala pøijímací zkoušky na 
SVVŠ pro mládež s vadami zraku v Praze, i když by 
nejraději studovala v Brně. Úspěšně odmaturovala  
v r. 1970, ale ke studiu na FF UK v Praze pøijata ne-
byla. Po jeden rok pracovala v dílně Brněnské drutěvy. 
Po roce se znovu pokusila o vysokoškolské studium, 
tentokrát na PF UK, obor speciální pedagogika, kam 
byla pøijata. Jelikož obor tyflopedie nebyl otevøen, 
vybrala si specializaci logopedie. Na závěr studia ob-
hájila diplomovou práci na téma Rozvíjení øeèi hrou 
u dětí s těžkými vadami sluchu (1976).

Pùvodně hledala místo logopeda ve zdravotnic-
tví, avšak nakonec nastoupila jako vychovatelka ZvŠ  
v Oøechově u Brna. Po jednom roce pøijala nabídku 
øeditele ZDŠI pro NS v Brně na místo vychovatelky.  
V r. 1978 pøijala nabízené místo uèitelky elementarist-
ky ve tøídě pro nevidomé žáky, kde pracovala téměø 
30 rokù. O mimoøádné kvalitě její speciálně pedago-
gické èinnosti svědèí i to, že s výsledky její práce byli 
spokojeni postupně tøi nastupující øeditelé.

Měnily se uèební osnovy, někdy i podstatně, napø. 
zaváděním množinového pojetí matematiky. A tak  
i v jiných vyuèovacích pøedmětech se èas od èasu ob-
jevovalo jiné pojetí, jiná konkretizace uèiva.

V r. 1978 založil øeditel J. Smýkal speciální mateø-
skou školu. Nevidomé děti pøicházely do 1. roè. ZŠ 
již s elementárními návyky být žákem.

M. Hauserová dovedně dokázala vzbuzovat ve 
svých žácích pøiměøené touhy po samostatnosti. 
Ona sama øíká: „Své žáèky jsem vedla k samostat-
nosti a k dovednostem postarat se o sebe. A také 
bylo tøeba je nauèit, že i když nevidím nebo vidím 
špatně, mohu něco dokázat, být užiteèný. Seznamuji 
je s tím, co nevidomí dokázali a s tradicemi v životě 
nevidomých lidí“.

Výuka nevidomých žákù v 1. a 2. roèníku je nároè-
ná a vyžaduje celého èlověka. Byla jím i M. Hause-
rová. Protože se však změnila struktura žákù, pøešla 
pracovat do ZvŠ (v souèasné době základní škola 
praktická). I když se jedná o prostøedí starších žákù, 
jejich slabozraká uèitelka je uèí pøedevším tomu, co 
bude pro ně dùležité v jejich dospělosti.

Během pedagogické praxe se ve spolupráci s VÚP 
v Praze opakovaně podílela na ověøování vyuèovacích 
metod, nových uèebních pomùcek i uèebních osnov 
elementárního roèníku pro nevidomé žáky, a jako 
recenzentka se zúèastòovala pøípravy tvorby nových 
speciálních uèebnic 1. stupně ZŠ pro nevidomé žáky. 

Podílela se též na stážích i pedagogické praxi studentù 
speciální pedagogiky.

V letech 1992–1995 pùsobila na zkrácený pra-
covní úvazek v právě vzniklém Slepeckém muzeu 
v Brně.

M. Hauserová nebyla odtržená od problémù živo-
ta nevidomých lidí. Již od roku 1979 pracovala jako 
funkcionáøka v tehdejším SI a v souèasné době je 
pøedsedkyní městské odboèky SONS Brno-sever.

hAüy, valentin

* 13. 11. 1745
† 18. 3. 1822

Většinou jen u pøíležitos-
ti tzv. Dne nevidomých 
si uvědomujeme, jaký 
odkaz zanechal první 
uèitel a vychovatel ne-
vidomých dětí a zakla-
datel historicky prvního 
výchovného a vzdělávací-
ho ústavu pro nevidomé 
v Paøíži. Nemùžeme se 
tomu ani divit, protože 
dosud o jeho praktické 
ani teoretické èinnosti 
u nás komplexně nikdo 
nepojednal. Èeských pra-
menù je velmi málo a navíc je nutné ověøovat, zda 
neobsahují nepøiměøené legendy. Rovněž informace 
v cizích jazycích jsou na jedné straně dost kusé, 
jinde zase idealizované. Další pøíèinu, která vedla  
k neúplnému zpracování pozùstalosti, pøinesla doba, 
ve které žil. Pøevratné spoleèenské změny, vznikají-
cí ve Francii v poslední tøetině 18. století, pøekryly 
význam jedineèných událostí. Vidíme to i z výnosu 
paøížského Konventu, který pøeměnil vzdělávací za-
øízení se soudobými požadavky pouze na slepecké 
dílny. Je tøeba splatit dluh tomuto tvùrèímu duchu, 
který obětoval vše pro realizaci svých ideálù, vèetně 
š�astného stáøí.

Zdá se, jakoby nejen èlověk hledal své místo ve 
spoleènosti, ale také spoleèenské události si vyhledá-
vají èlověka, který je schopný obětovat svùj život ve 
prospěch pokroku. Jeden z aktivních humanistù kon-
ce 18. století položil v sázku svou celoživotní existenci 
ve prospěch nevidomých. Věøil jejich lidskosti, byl 
pøesvědèený, že pøedstavy o uznání rovnocenné lidské 
osobnosti nevidomých lze za jejich spoluúèasti splnit. 
Netušil, jak těžce bude pøekonávat nechu� svých žákù 

Latinka V. Haüye
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a nedùvěru spoleènosti. Zajisté, i kdyby tomu tak bylo, 
své práce by nezanechal.

Sociální cítění V. Haüye se utváøelo již v jeho dět-
ství, kdy byl svědkem otcova úsilí o uznání hodnot 
jeho plátenické práce. Obdivuhodné je úsilí mladíka, 
kterému se otvírá svět v zajištěné životní existenci 
tlumoèníka francouzského ministerstva zahranièí. 
Jeho škola krasopisu byla rovněž prosperující. Na-
víc byl vybaven mimoøádným technickým nadáním.  
A pøece uprostøed života změní své vlastní profesní 
zaměøení s úmyslem pøispět ke zmírnění bědného 
života nevidomých lidí. Pro jeho úsilí, dovršené vý-
znamnými výchovnými úspěchy, zùstalo jeho jméno 
trvalým pojmem i v souèasné tyflopedii. V. Haüy je 
pøíkladem všestranně vyváženého intelektu, který 
spolu s mimoøádnou pílí mohl zajistit vybudování 
velkého a dosud nevídaného díla. Založením výchov-
ně vzdělávacího zaøízení pøispěl zásadně k posunu 
cílù života nevidomých do oblasti jejich spoleèenské 
užiteènosti. Pøipravil tak podmínky jejich spoleèen-
ského uplatnění. Tuto praktickou èinnost zobecòoval 
ve svých spisech.

V. Haüy, zakladatel novodobé péèe o uplatnění 
nevidomých ve spoleènosti, se narodil v Saint Just en 
Chaussée Marais jako syn chudého pláteníka, který 
uèinil všechno, aby svým oběma nadaným synùm 
umožnil vyšší vzdělání. Jeho staršího bratra, poz-
dějšího mineraloga, podporoval na studiích v Paøíži 
místní kněz. Podobně se otevøela cesta i Valentinovi. 
Po dokonèení studií cizích jazykù zøizuje školu kraso-
pisu. Později se stává tlumoèníkem na ministerstvu 
zahranièí. Tvoøivý vztah k písmu, znalost cizích 
jazykù i konstrukèně technické dovednosti mu poz-
ději pomáhaly pøi budování výchovného ústavu pro 
nevidomé děti.

Během studia se denně setkává s problémy paøíž-
ské chudiny. Denně měl možnost pozorovat žebráky, 

kteøí trpěli nejrùznějšími neduhy, a také slepce, kteøí 
ho nejvíce poutali. Tito ubožáci byli většinou odkáza-
ní na dobroèinnost. Nikdo dosud neusiloval o jejich 
využití v manufakturách. Jen málokoho napadlo, že 
by mohli pracovat. Jejich masovým zaměstnáním byla 
žebrota. Haüy znal azyl Quinze–Vingts (patnáctkrát 
dvacet). Setkává se s jeho obyvateli, kteøí jsou ochot-
ni si pøivydělat jakýmkoliv zpùsobem. Vedení azylu 
dokonce podporuje každou výděleènou èinnost svých 
obyvatelù. Protože nevidomí z bohatých rodin jsou 
zaopatøeni, spojuje se pøedstava slepce s krutou chu-
dobou. Ti š�astnější z chudých měli v azylu alespoò 
støechu nad hlavou a trochu jídla.

Sociální i materiální problematika nejchudších za-
ujala V. Haüye již v roce 1770. Seznamuje se s právě 
založeným zaøízením pro neslyšící. Pilně navštěvuje 
jeho zakladatele abbého de l’Epée, studuje Didero-
tovo dílo Lettre sur les aveugles a l’usage de ceux 
qui voient (Dopis o slepých vidomým), zabývající se 
problematikou nevidomých a vybízející k rehabilitaci 
jejich lidství.

Haüyùv zájem o tuto novou èinnost roste. Sezna-
muje se s úspěchy některých známých nevidomých 
(Schönberger, Waldkirchová, Blacklock aj.), navazu-
je osobní styky s tehdy významnými nevidomými 
(Saunderson, Paradisová aj.), dopisuje si s Rampaze-
tem. Od Saundersona se dovídá o jeho pomùcce pro 
matematiku. Paradisová ho fascinuje svým hudebním 
uměním a navíc mu pøedává své vlastní zkušenosti  
s psaním a ètením, pøedvádí svùj zpùsob notace aj., 
Rampazet Haüye dokonce navštěvuje a seznamuje 
ho se svým systémem písma. Životní úspěchy nevido-
mých jedincù, vydobyté ovšem mimoøádným úsilím, 
ho s koneènou platností utvrzují v reálné možnosti 
cele se věnovat výchově a vzdělávání nevidomých  
v kolektivním zaøízení, pøejít od pokusù s jednotlivci, 
jak tomu až dosud bylo, k masovému pojetí. A právě 
tímto rozhodnutím vyjadøuje V. Haüy pøesvědèení 
o vzdělavatelnosti nevidomých všech spoleèenských 
vrstev a nikoliv jen těch bohatých jedincù.

V r. 1771 je Haüy dokonce svědkem hrubého po-
nížení v jedné paøížské kavárně, kde pro vyšší zisky 
majitele vystupuje deset nevidomých obyvatelù ústavu 
Quinze–Vingts v rolích, které urážejí lidskou dùstoj-
nost. Nastává dlouhé období ètrnácti let soustavného 
studia dostupné literatury, spoleèenských podmínek  
a tvorby všech nutných uèebních i jiných pomùcek, ze 
kterých se zvláště věnuje pøípravě reliéfního písma.

Haüyovo úsilí o otevøení výchovného zaøízení pro 
nevidomé se neopíralo o pouhý idealistický filantro-
pismus ani o touhu po vlastní popularitě. Jeho huma-
nismus pøerùstá v aktivní filantropii, což dokazuje po Esej o výchovì mladých slepcù
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celý svùj další život bez nároku na osobní pohodlí 
nebo dokonce materiální prospěch.

Zaèátky výuky

S výchovou a vzděláváním zaèal u nevidomého žebrá-
ka Françoise Lesueura z Lyonu, kterého delší dobu 
pozoroval pøi èinnosti. Haüye zvláště upoutala jeho 
dovednost rychle rozeznat jednotlivé mince. To bylo 
urèitým dùkazem, že u nevidomých zastupuje hmat 
znaènou měrou zrakové vjemy, což bylo právě jednou 
z Haüyových zásad, ze kterých mínil vycházet. Tuto 
myšlenku pøijal z Diderotova díla. Právě takové zamě-
øení bylo jednou z pøíèin pozdějších úspěchù nejen 
ve zvolených výrobních èinnostech, ale pøedevším  
v triviálním vzdělávání nevidomých. Zaèít s prací 
mohl ovšem na základě vlastních pozorování.

V. Haüy pøesvědèil nevidomého žebráka o dùleži-
tosti svých záměrù. Nebylo to lehké. Lesueur nebyl 
navyklý soustavné práci, žebrota byla èinností, kte-
rou mistrně ovládal, to nové mu nepøinášelo jasné 
perspektivy. Nakonec souhlasí. S výukou zaèali 31. 
května 1784 v Haüyově bytě. Jsou to pøedevším po-
kusy o ètení, psaní a poèty. Jakmile se Lesueur stal 
èlenem rodiny, musel pøestat žebrat. Vyvstal problém 
s obživou jeho matky. Traduje se, že Haüy se musel 
dokonce zavázat pøispívat matce svého prvního žáka 
urèitou finanèní èástkou, která se rovnala døívějšímu 
„výdělku“ jejího syna.

Pro ètení a psaní si Haüy již døíve pøipravil pomùc-
ky, k poètùm ho inspirovala Saundersova tabulka. 
Primitivní zeměpisné mapy poznal u Paradisové. Ne-
jednalo se tedy o improvizaci, nýbrž o dlouhodobě 
plánované pøípravy. Prakticky i teoreticky vyzbrojený 
mohl nyní oèekávat výsledky. Byl si však vědom, že 
vychovávat a vzdělávat je pouze první fází procesu. 
Usiloval proto o úplnou koncepci spoleèenského 
uplatnění nevidomých, kterou nastínil již po dvou 
letech soustavné práce v díle Essai sur l’éducation 
des aveugles.

První úspěchy nenechaly na sebe dlouho èekat. 
Již 17. listopadu 1784 pøedvádí svého žáka na veøej-
né zkoušce pøed Société philantropique. Uèitel i žák 
obstáli na výbornou. Spoleènost se rozhodla pøispět 
Haüyovi znaèným finanèním obnosem, takže mohl 
pøijmout do své péèe dalších 12 nevidomých dětí. 
Zpoèátku tak vznikla škola s denní docházkou, poz-
ději byl otevøen také domov.

Société philantropique se s problematikou ne-
vidomých nesetkala poprvé. Byly to napø. návrhy  
E. Regniera, který jí již døíve pøedložil výběr èinností 
vhodných pro nevidomé. Filantropická spoleènost se 
i z toho dùvodu zajímala o Haüyovu práci. Vùle pomo-
ci se dosvědèuje v dopise, který zaslala dne 16. záøí 

1794. S oceněním jeho 
zásluh se mu nabízí další 
finanèní pomoc.

Koncem 18. století 
se konají vážné pokusy 
léèit šedý zákal èoèky. 
Proklamuje se tedy teze, 
že slepota je vyléèitel-
ná. Lékaøským zákro-
kùm se mohli podrobit 
pouze bohatší obèané. 
Brzy horeèka po opera-
cích pøechází v realitu. 
Haüyovo úsilí to však 
nenarušilo, i když po-
někud doèasně zbrzdilo 
pøíliv nových žákù, kteøí 
žili v domnění, že jim lékaøi zrak vrátí.

Koncem prosince 1786 pøedstavuje Haüy již 24 
žáky ve Versailles a poté samotnému králi Ludvíku 
XVI. I zde se mu dostává uznání a hlavně hmotné 
podpory. Je jmenován královským tlumoèníkem admi-
rality, èestným profesorem akademických písemností 
a koneèně královským tajemníkem.

Èinnost prvního ústavu pro výchovu a vzdìlávání nevi-
domých dìtí

O pětileté èinnosti ústavu podává velmi kladnou zprá-
vu Fr. Schulz ve svém spise O Paøíži a Paøížanech 
z r. 1791. Vysoko cení práci, která byla vykonána. 
S obdivem popisuje zpùsob vyuèování ètení, psaní, 
poètùm i zeměpisu.

Pedagogické i didaktické cíle popisuje V. Haüy 
ve zmíněném Essai. Uvádí, že cílem je nauèit nevido-
mého žáka èíst, psát a poèítat, prostøednictvím knih 
je vzdělávat, uèit je tisku knih, cizím jazykùm, ději-
nám, zeměpisu a hudbě. Vzdělané slepce je možné 
potom zaměstnávat v umění a øemeslech, napøíklad 
jako domácí uèitele, uèitele hudby, sazeèe v tiskár-
nách*1), výrobce provazù, vyplétaèe židlí, košikáøe, 
výrobce rohoží, sítí aj. V. Haüy se opírá jednak  
o Regnierovy návrhy, jednak vychází z vlastních 
zkušeností. Zaměstnat nevidomé užiteènou prací je 
pøevratnou myšlenkou, aniž si to my v souèasné době 
dost uvědomujeme. Haüy zamýšlí pro ně zajistit pøes 
veškeré pøekážky š�astný život. Chce je rovněž uchrá-
nit pøed žebrotou, a jak píše, má na mysli pøedevším 
ty od pøírody méně nadané. Uvádí, že zamýšlí dát do 
rukou slepcù takové prostøedky k existenci, díky jimž 
se stanou i oni užiteènými pro spoleènost. Dále se 
v Esej zabývá podmínkami této užiteènosti a věcně 
oponuje všem námitkám.

Haüyovy Eseje s pøedtitul
ním obrázkem z r. 1817
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Z hlediska zvláštností gnóze nevidomých se  
V. Haüy spoléhá na jejich hmat. Pokládá jej za tak 
citlivý, že je schopný nahradit zrak. Náhradu zraku 
hmatem pokládá za dostateènou k plné nebo èásteèné 
adaptaci prostøedkù výchovy a vzdělávání. Později je 
podle něho hmat jedním z prostøedkù obživy nevido-
mého. Historický vývoj ukázal, že Haüyùv výchovný 
cíl byl skuteèně odvážný. Vytryskl z ducha, který byl 
ovládaný maximálním pedagogickým optimizmem.

Ke ètení a psaní používal tzv. hladkou reliéfní 
latinku. Poètùm bylo snadnější vyuèovat pamětně, 
jelikož pomùcky svou složitostí práci spíše zdržovaly. 
Byly vesměs nároèné na manuální èinnosti. Hudbě 
se rovněž vyuèovalo pamětně, i když Haüy i v tomto 
směru vyvíjí iniciativu a pokusil se pøipravit takovou 
notaci, kterou by bylo možné èíst hmatem. O podobné 
notaci se později zmiòuje Stárek ve svém hudebním 
pojednání Zvláštní ohledy pøi pěstování nevidomcù, 
uveøejněném v èasopise Pøítel mládeže 1840, str. 76 
a další. Na hudební vzdělání kladl Haüy dùraz, pro-
tože v něm viděl reálnou možnost obživy hudebně 
nadaných slepcù.

Ústav měl zaøízený sál pro exkurze. Na jedné stra-
ně seděli Haüyovi žáci, proti nim návštěvníci. Obě 
skupiny byly navíc proti sobě uspoøádány stupòovitě. 
Pøedvádělo se všechno, èemu se v ústavu vyuèovalo.  
V promyšlené režii se støídalo ètení, psaní, matemati-
ka, dějiny, zeměpis, rukodělné práce aj. Na závěr se 
vždy pøedváděly hudební dovednosti.*2) Ve skuteènosti 
však plánovaným záměrem byla sbírka mezi návštěv-
níky. Bez těchto milodarù si nebylo možné pøedstavit 
provoz tak velkého zaøízení. Výše zmíněného Schulze 
zaujala nejvíce vysoká úroveò hudebních umění nevi-
domých interpretù.

Pouhých pět let èinnosti ústavu staèilo, aby se jeho 
pověst rozšíøila i za hranice Francie. Těchto pět let 
bylo také posledních, ve kterých se V. Haüy mohl 
věnovat pouze své odborné èinnosti. Byla to také 
jeho nejradostnější léta, jelikož další období pøináše-
la jedině svízele, finanèní starosti, úsilí o diferenciaci 
nevidomých, které vzdělával a těch, kteøí byli obyvateli 
azylu, a nakonec i cesta do Ruska, která pøinesla nej-
více zklamání, a nakonec zapomenutí. Toto všechno 
naštěstí ještě V. Haüy nemohl ani tušit.

V r. 1789 vlivem revoluèních událostí nastává 
obrat v plynulém rozvoji ústavu. Zaèínají chybět fi-
nanèní prostøedky. Paøížský Konvent øeší tuto situaci 
spojením ústavu s ústavem pro neslyšící (1790), což 
s sebou pøineslo mnoho rozporù mezi zaměstnanci 
a neshod mezi žáky.

V r. 1791 byly pøevzaty oba ústavy do státní správy. 
V této době má již Haüyùv ústav 86 chovancù. Spojení 

s ústavem pro neslyšící trvalo do r. 1794, kdy byl ústav 
pro nevidomé znovu osamostatněn. Nevidomí žáci se 
proto již poètvrté stěhují do jiné budovy.

Bída v ústavu vzrùstala. Haüyovo úsilí se vyèer-
pává pøevážně pøi získávání hmotných prostøedkù. 
Jedním z aktivních opatøení bylo otevøení tiskárny 
pro širokou veøejnost, ve které se na objednávku 
zhotovovaly rùzné pozvánky, programy apod. Ani 
potom se situace mnoho nezlepšila. Pouze doèasně 
pomohla dotace Filantropické spoleènosti. Bouølivá 
doba nebyla vhodnou pùdou pro rozsáhlejší agitaci 
mezi majetnými, kteøí měli náhle jiné starosti.

V r. 1795 øeší paøížská vláda situaci po svém. Pøe-
měòuje ústav v pracovní dílny s cílem vychovávat 
pouze nevidomé dělníky. Nakonec i v tomto neblahém 
opatøení mùžeme vidět spoleèenský pokrok, protože 
ještě pøed několika málo lety nebylo o státem podpo-
rované slepecké dílně ani slechu.

V období Francouzské revoluce se několik Haüyo-
vých chovancù pøidalo na stranu revolucionáøù. Pro 
demonstrace psali dokonce hry a básně, které v prù-
vodech sami provozovali. Revoluèní doba však na 
druhé straně uvolnila kázeò chovancù natolik, že 
zvláště vynikli jako skladatelé a zpěváci tehdy pobu-
øujících písní. V r. 1797 byl V. Haüy dokonce zatèen  
a uvězněn za veøejně zpívané písně s amorálními texty 
chovance Avisse, které zpívala skupina nevidomých 
zpěvákù vezená na vysoké káøe. Vyvrcholením těch-
to tzv. uvolněných mravù bylo veøejné prozpěvování 
písně sanscullotù.

Později se Napoleon Bonaparte rozhodl znovu 
spojit ústav s azylem Quinze-Vingts. Takovým rozhod-
nutím byl ovšem Haüy oprávněně zklamán. Azylové 
zaøízení mu neumožòovalo realizovat programy, které 
jsou uvedeny výše. Napoleon se v r. 1802 dokonce 
rozhodl dát Haüye do 
výslužby, což uèinil  
s velkými poctami, aby 
zabráni l  veøejnému 
odsouzení. V. Haüye to 
vnitøně zlomilo a doèas-
ně ochromilo jeho akti-
vitu. Aby obě skupiny 
nevidomých byly odli-
šeny, pùvodních sedm 
chovancù azylu bylo 
nazýváno slepci první 
tøídy, Haüyovi vzdělava-
telní patøili do skupiny 
druhé tøídy. Tak skonèila 
historie prvního slepec-
kého zaøízení.

Haüyùv Esej, pøedtitulní 
obrázek z r. 1820
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V r. 1802 zakládá Haüy nový soukromý ústav zva-
ný Musée des aveugles, pro jehož provoz nenašel dost 
finanèních prostøedkù. Pøivítal proto pozvání cara 
Alexandra I. do Petrohradu, aby zde založil ústav 
pro ruské slepce.

Na cestu se dùkladně pøipravil. Již v r. 1803 vypraco-
val a carovi zaslal plán otevøení a provozu pracovního 
ústavu. Stanovuje zde tøi oblasti výchovy: literní (ètení, 
psaní, poèítání), hudební a pracovní výchovu.

V r. 1806 svùj paøížský ústav rozpouští, veškeré 
zaøízení rozprodává a za získané prostøedky se vydá-
vá do Petrohradu. Odjíždí se svou manželkou a se 
svým žákem Fournierem. Bere s sebou pøirozeně také 
základní uèební pomùcky.*3)

Haüyovo pùsobení v zahranièí

Pùvodně pouhá zastávka v Berlíně byla vlastně Haüyo-
vým největším zahranièním úspěchem. Plný ideálù  
a nové energie se nejvíce těšil do Ruska. Tam pøedpo-
kládal plné uspokojení s využitím svých dlouholetých 
zkušeností.

V Berlíně se stal hostem slavného oèního lékaøe 
Grapengiessera, kterému již 10. èervence 1806 pøedve-
dl Fournierovy dovednosti a tentýž den i v Akademii 
věd. Byla mu povolena audience u pruského krále. 
Ten po shlédnutí Fournierových dovedností rozho-
dl otevøít ústav pro nevidomé v době co nejkratší. 
Š�astná volba ke zøízení a vedení ústavu padla na 
později jednoho z nejznámějších německých tyflope-
dù Augusta Zeuna. Všechno šlo mimoøádně rychle. 
Berlínský ústav byl otevøen již 13. 10. 1806. Haüy 
byl vyzván, aby se na zpáteèní cestě z Petrohradu 
znovu stavil v Berlíně a zhodnotil Zeunovu práci.  
K tomu však pro dramatický závěr Haüyova pùsobení 
v Rusku nedošlo.

Zakladatel berlínského ústavu A. Zeune byl Haüy-
em obšírně informován osobně a také v prùběhu ces-
ty do Petrohradu několika dopisy. Jsou známé dva  
s jednou metodickou pøílohou. Je v nich obsažen po-
drobný rozbor podmínek, za kterých lze nevidomé 
úspěšně vzdělávat. Výchovu a vzdělání èlení Haüy 
do ètyø okruhù: ruèní práce, literní vzdělání, tisk knih  
a hudba. Upoutává zdùrazněný vztah nevidomých  
k manuálním èinnostem. V dopisech stanovuje 
základní podmínky úspěšnosti asi takto: 1) vrátit 
nevidomým víru v život a získat dùvěru spoleènosti 
jejich užiteènou prací; 2) do rukou nevidomých vložit 
takové zaměstnání, ze kterého by měli užitek, zbavit je 
žebroty; 3) nevidomým z lepších kruhù zajistit radost  
z literatury a umění; 4) poskytnout těmto neš�astní-
kùm útěchu, protože byli zbaveni pocitu životního 
štěstí, který by jim umožnil žít snesitelněji.

Pozorujeme, jak citlivě je zhodnoceno spoleèenské 
postavení tehdejších nevidomých a jaké nové prostøed-
ky volí Haüy k realizaci svých úkolù. Samostatná prá-
ce byla jen snem většiny nevidomých, který se mohl 
plně realizovat až v souèasné době. Haüyovy snahy 
byly splněny až po dvou stech letech. K tomu ètvrtému 
bodu je tøeba poznamenat, že Haüy nedospěl pøece 
jenom tak daleko, aby poznal, že i slepý èlověk mùže 
být š�astný, že slepota sama nesmí zdeptat èlověka, 
ale je jistě obrovskou životní pøekážkou. Povinností 
pedagogù je nauèit nevidomého, jak ji pøekonávat.

Haüy považuje věc založení berlínského ústavu za 
hotovou věc v rukou vzdělaného èlověka a ještě pøed 
jeho otevøením cestuje do Petrohradu. Cestu pøeru-
šuje v Königsbergu, kde objevil dalšího schopného 
nevidomého Johanna Knie a doporuèil jeho pøijetí  
v Berlíně. Knie je později zakladatelem Ústavu pro 
nevidomé ve Wroclawi. Haüy byl rovněž iniciátorem 
založení ústavu v Königsbergu, protože silně zapùsobil 
na L. Baczka, který se stal dalším iniciátorem založení 
ústavu a po jeho otevøení byl jmenován øeditelem.

Haüy nastupuje dalekou cestu do Petrohradu, 
který je vlastně jeho cílem. Zde ho však oèekávalo 
nanejvýš nemilé pøekvapení, když pro ústav nemohl 
získat žádné slepce. Po urgenci u cara vydaly místní 
úøady prohlášení, že v Petrohradě žádní slepí žebrá-
ci nejsou. Dokument o tom byl nalezen ve státním 
archivu v Moskvě. Haüy si zaèal sám své budoucí žáky 
vyhledávat. Tím se odsunulo otevøení ústavu až do  
r. 1807 (některé prameny uvádějí dokonce rok 1809). 
Ústav nesl honosný název: Imperátorský ústav pro 
pracující slepce. U pøíležitosti jeho otevøení propùjèil 
car V. Haüyovi Øád sv. Vladimira.

Práce se Haüyovi nedaøila. Snad na tom nese vinu  
i slabší znalost ruštiny. A tak, když v ústavu zbyli pouze 
tøi chovanci, rozhodl se po pádu Napoleona vrátit do 
Paøíže (1817), kde již v r. 1816 se znovu po mnohých 
tahanicích osamostatnil výchovný a vzdělávací ústav 
s názvem: Národní ústav pro mladé slepce.*4)

Po návratu do Paøíže se Haüy dožil pravděpodob-
ně největšího životního zklamání, když zjistil, že ho 
tu vlastně už nikdo nezná. Navíc zaèal ztrácet zrak 
a v krátké době oslepl úplně. Život dožil u svého bra-
tra. Zemøel zcela zapomenut. Snad právě zásluhou 
Fourniera zpívalo na pohøbu několik bývalých cho-
vancù jeho ústavu Requiem, které k tomuto úèelu 
napsal jeden z nich.

Haüyovo reliéfní písmo

Haüyovým pùvodním zájmem byl krasopis, pro jehož 
výuku založil prosperující školu. Měl tedy k písmu 
jako symbolickým znakùm odborný vztah. Byl také 
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technicky mimoøádně nadaný, vždy� dokonce napsal 
spis o vylepšení světelného telegrafu. Významná byla 
i jeho píle, houževnatost a cílevědomost, měl rovněž 
mimoøádný organizaèní talent. Tyto vlastnosti se mu 
osvědèily pøedevším v druhé polovině života, kdy se 
věnoval kolektivní výchově a vzdělávání nevidomých 
dětí a mládeže. Umožnily mu realizovat dílo, které 
se vyznaèuje kvalitativním posunem výchovných cílù 
celých skupin slepcù. Jeho úsilí metodicky směøovalo 
k rehabilitaci osobnosti nevidomých a jejich adaptaci 
na vybrané pracovní èinnosti, které pøispívaly k vlastní 
obživě postiženého, což bylo až dosud nevídaným 
jevem. Za jeden z nezbytných prostøedkù považuje 
dovednost èíst a psát.

Již døíve existovaly pokusy vytvoøit takové pís-
mo, které by nevidomí mohli èíst a pøípadně jím  
i psát. Vždy se jednalo pouze o vzdělávání jedince. 
Mùžeme proto tyto pokusy hodnotit spíše jako iluzi 
o možnostech ètení a psaní nevidomých. Vzdělaní 
nevidomí jedinci se dopracovali k vlastnímu zpùsobu, 
jak zaznamenat myšlenku, který však potom po nich 
nikdo nepøebíral. Výměna zkušeností byla omezená 
dlouhým èasovým odstupem, zeměpisnou vzdáleností 
a v neposlední øadě i spoleèenskými podmínkami.*5) 
Poèátkùm ètení vyuèoval Haüy na døevěných typech 
vlastní psací latinkou. Na destièce bylo každé písme-
no ostøe vypouklé. Prvním úkolem bylo rozeznat jed-
notlivá písmena. Po zvládnutí celé abecedy měl žák 
úkol øadit jednotlivé destièky s reliéfními písmeny do 
slov a nakonec skládat věty. K tomu úèelu sloužila 
podložka s lištami, které vymezovaly øádky. Tímto 
zpùsobem bylo možné vysázet celé strany a hned je 
pod lisem vytisknout na papír. Haüy vyzkoušel rovněž 
psát rydlem. 

K nácviku sloužila zrcadlově obrácená písmena 
vyhloubená do døevěných destièek. Nevidomý žák se 
uèil psát tím zpùsobem, že nejdøíve pohyboval rydlem 
ve vyhloubeném písmenu, později samostatně psal. 
Psalo se ovšem zrcadlově obráceně z rubové strany. 
Hmatem byl takový text nesnadno èitelný.

Dalším zpùsobem bylo psaní s použitím tuhého 
inkoustu, který po zaschnutí zanechal reliéfní stopu. 
Takové psaní bylo sice jednoduché, avšak písmo ještě 
nesnadněji èitelné a drahé. V. Haüy proto nejèastěji 

používal psaní vyrážením jednotlivých vyøezaných 
písmen do papíru reliéfními typy buď jednotlivě za 
sebou, nebo obtisky po vysázení celé strany. Tímto 
zpùsobem se mohly tisknout i celé uèebnice. Aby byly 
knihy trvanlivější, slepoval dva listy rubovými strana-
mi k sobě. S touto technikou se setkáváme později  
i u jiných výrobcù slepeckých knih.

Jak jsme se již výše zmínili, pøicházíme k vysvět-
lení, jakým zpùsobem mohli nevidomí sázet knihy 
běžným písmem. Právě tuto možnost Haüy využívá, 
když jeho ústav nejvíce trpěl nedostatkem finanèních 
prostøedkù. Zavádí tiskárnu pro veøejnost, ve které 
si bylo možné objednat tisk pozvánek, programù, 
blahopøání aj. Místo lisování do reliéfu byla strana 
vytištěna barvou.

Výhodou Haüyova zpùsobu byla možnost tisknout 
souèasně reliéfní knihy s èerným zbarvením písmen. 
Takovým zpùsobem byla vytištěna i jeho práce: Essai 
sur l’éducation des aveugles v r. 1786.

Podobnou techniku používal v matematice. 
Reliéfní èíslice na destièkách sloužily zpoèátku ele-
mentárnímu seznamování s jejich psaním. Později je 
bylo možné seøazovat do dvou i víceciferných èísel. 
K zapisování poèetních úkonù sloužila døevěná pod-
ložka s vodorovnými a svislými lištami. Pøíklady žáci 
zapisovali vkládáním potøebných destièek. Zapsaný 
pøíklad bylo možné tlakem otisknout na papír, pokud 
ho bylo dostatek, jak uvádí již zmíněný Schulz ve své 
zprávě z r. 1791. Poètùm se však ponejvíce vyuèo- 
valo pamětně. Haüyùv první žák Fr. Lesueur nabyl 
v matematice takové dovednosti, že se později stal 
hospodáøem ústavu.

K nìkterým dalším uèebním pomùckám

Haüy nechal vyrobit nástěnné reliéfní zeměpisné 
mapy na døevěných podložkách. Města byla znaèena 
puntíky a kroužky rùzných velikostí, státní hranice 
øadou zatluèených høebíèkù, øeky byly znázorněny 
drátem. Taková mapa byla vlastně dobrá matrice, ze 
které se tlakem lisovaly otisky do papíru. Na metodu 
otiskù se později zapomnělo a trvalo dalších několik 
desetiletí, než byly reliéfní zeměpisné mapy z papíru 
vyráběny v širším měøítku (viz Martin Kunz).

Haüy zdùrazòoval i vyuèování hudbě. Dal zhoto-
vit notopisné typy, které se měly skládat podobně 
jako písmena nebo èíslice. Poèítal rovněž s možností 
reliéfních obtiskù na papír. Tento zpùsob se však ne-
osvědèil a hudbě se vyuèovalo pamětně.

Haüy uèinil rovněž pokus o zkratkopisný text. Ved-
la ho k tomu pøedevším neuspokojivá hospodáøská 
situace ústavu, papír byl nesmírně drahý. Cílem jeho 
zkratkopisného zápisu bylo uspoøit papír, kterého Haüyùv zkratkopis 
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se pøi vyuèování spotøebovalo velké množství. Jeho 
zkratkopisný systém je velice těžko hmatem èitelný  
a navíc se jím neušetøilo tolik místa, jak pøedpokládal. 
Princip spoèívá v pøipisování teèek a pomlèek nad 
nebo pod písmena.

Haüyovo písmo později někteøí uèitelé èi sami 
nevidomí vylepšovali. Na jeho vylepšení se podílel 
i Fr. Lesueur (1809), který je upravil do jednoduš-
ších tvarù. V prvním období z něho vycházel i J. W. 
Klein.

Závìr

V osobě Valentina Haüye se soustøedil intelekt s vy-
sokým vzděláním, technické pøedstavy i schopnosti 
zajistit výrobu navržených pomùcek, smysl pro vy-
tváøení životních perspektiv nevidomých, pro které 
zajiš�oval vhodná povolání, aby zabraòoval žebrotě. 
Byl osobností, která celou problematiku zvládla prak-
ticky i teoreticky tak øíkajíc „na zelené louce“. Měl 
skvělou manželku, která s ním sdílela všechny životní 
osudy a nikdy ho nepøestala podporovat.

Výsledky pilné práce tohoto krajně skromného 
èlověka se odrazily ve změně postojù k nevidomým. 
Postupně se mění názory na vzdělavatelnost nevido-
mých, a nejen těch bohatých. Od døívějších individu-
álních pokusù s mimoøádně nadanými nevidomými 
se liší založením prvního kolektivního výchovného 
a vzdělávacího zaøízení. Zaèíná se poèítat s jejich 
postupným zapojováním do spoleènosti v oblasti vý-
roby i intelektuální sféry. Tento kvalitativní obrat lze 
kvalifikovat jako zaèátek období snah o spoleèenskou 
rehabilitaci osobnosti nevidomých, tj. progresivních 
snah o nalézání prostøedkù pro jejich vzdělávání. Kon- 
èí období regrese, kdy byli nevidomí pouze trpěni  
a ti š�astnější umís�ováni v azylech. Haüy zosobòuje 
novou éru, která pøinesla nevidomým možnost zaøadit 
se do spoleènosti tvùrèí prací.

Valentin Haüy nebyl pouze praktik. Sám se se-
známil s tehdy dostupnou literaturou o nevidomých. 
Své poznatky popsal a zobecnil v několika vlastních 
dílech: Sur les modens d’instruire les aveugles (1784); 
zabývá se prostøedky, které hodlá využít pøi výchově 
a vzdělávání nevidomých. Tato práce je analýzou 
jeho vlastních dosavadních poznatkù, které získal 
od známých vzdělaných nevidomých osobností. 
Essai sur l’éducation des aveugles (1786); vytyèuje 
hlavní pedagogické a didaktické úkoly a cíle. Uvádí, 
že cílem je nauèit nevidomé èíst, psát a poèítat, a to 
prostøednictvím knih psaných reliéfním písmem, uèit 
je cizím jazykùm, dějepisu, zeměpisu a hudbě. Zvláště 
upoutá myšlenka, že zaměstnáním nevidomých uži-
teènou prací se jim zajiš�uje š�astný život. Je pøesvěd-

èený, že právě hmat jim nejvíce zprostøedkuje vzdě-
lání. Précis historique de la naissance, des progres et 
de l’état actuel de l’Institutiondes enfants aveugles 
(1788); zabývá se některými praktickými pøedpoklady 
a vlastnostmi hmatu nevidomých. Je to možnost vy-
 užívat hmat ke ètení a zaměstnání. Rozebírá vhodnost 
reliéfního písma. Pro otevøení Imperátorského pracov-
ního ústavu pro nevidomé v Petrohradě vypracoval 
podrobný plán (1803); vytyèuje tøi oblasti: pracovní 
výchovu, všeobecné vzdělání a hudbu.

K zásadním dílùm se rovněž øadí oba dochované 
dopisy A. Zeunovi z roku 1806. V dopise ze dne 26. 
èervna tr. nabádá Zeuna, aby své slepce miloval jako 
své děti. „Buďte jejich otcem a mne pokládejte za 
jejich milujícího dědeèka“ píše. Vrátit nevidomým 
víru v život, získat dùvěru lidí, nevidomým dát takové 
zaměstnání, které zvládnou. Nabádá Zeuna, aby uèil 
nevidomé aktivitě a touze po vzdělání. Dopis má ob-
sáhlou odbornou pøílohu. Ve druhém dopise, který je 
datovaný dne 22. 8. 1806, nazývá Zeuna svým synem. 
Zasílá mu rady rázu organizaèního, spoleèenského, 
ohledně sbírek, rady pro hospodaøení aj. Doporuèu-
je, aby své nevidomé vyuèoval souèasně s vidomými 
žáky.

Za pobytu v Petrohradě vydal práci svého zájmu 
o světelný telegraf: Memoire historique ambrégé sur 
les telegraphes (1810). Výtěžek věnoval na výchovu 
místních nevidomých.

Písemné práce V. Haüye nebyly nikdy jako celek 
vydány tiskem. Právě naopak, mnohé èásti se dokonce 
ztratily. Jsou méně zatížené legendami o mimoøád-
ných schopnostech nevidomých, než některé práce 
pozdějších významných tyflopedù.

*1) Tiskárny používaly kovové štoèky, na kterých bylo reliéfní 
písmeno, které se potíralo èernou barvou a otisklo na 
papír

*2) Pozdìji se podobnì organizovaly veøejné roèní zkoušky 
na všech ústavech. Byly ukázkou dovedností žákù i star
ších chovancù, které mìly bohaté návštìvníky motivovat 
k bohatým darùm

*3) Jedná se o tutéž osobu, se kterou o mnoho let pozdìji  
L. Braille spolupracoval na vývoji psací pomùcky pro své 
bodové písmo

*4) Nelze proto z uvedeného hlediska tento Národní ústav 
pro mladé slepce považovat za pøímého nástupce prvního 
Haüyova ústavu, jak se vìtšinou uvádí. Viz vysvìtlení 
shora

*5) Viz J. Smýkal (1994)

 Haüyùv Esej i jiné písemné materiály se nacházejí v ar
chivních fondech slepeckých muzeí v Paøíži, Petrohradì  
a Milánì
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hAwlík, vladimír

* 29. 3. 1911
† 18. 12. 1993

Profesor konzervatoøe, 
uèitel hudby v brněnském 
ústavu pro nevidomé.

Narodil se v Brně. 
Jeho otec byl varhaní-
kem v kostele na Sta-
rém Brně. Vl. Hawlík se 
hudbě věnoval od dětství  
pøesto, že byl spíše typem studijním. Již jako patnácti-
letý hrával v kapli Fakultní nemocnice u svaté Anny.

Jeho matka si pøála, aby vystudoval gymnázium  
a stal se úøedníkem. Nakonec však v r. 1928 odešel stu-
dovat na Brněnskou konzervatoø, kde byl ve varhanní 
tøídě žákem H. Treglera, ve skladbě Jar. Kvapila. Roku 
1932 vykonal státní zkoušku ze sborového zpěvu, ze hry 
na klavír r. 1935, ze sólového zpěvu r. 1936 a ze hry na 
varhany r. 1938. V r. 1943 absolvoval kurz na mistrov-
ské škole v Lipsku (varhany). Později studoval hru na 
varhany u B. Wiedermanna na mistrovské škole v Praze 
a u Fr. Michálka na JAMU (absolvoval v r. 1950).

Poøádal varhanní koncerty i s orchestrem u nás  
i v zahranièí. Po zemøelém profesoru A. Hromádkovi se 
stal øeditelem kùru v dómě sv. Petra a Pavla v Brně.

Do ústavu pro nevidomé nastupuje v r. 1935 jako 
výpomocný smluvní uèitel hudby, od r. 1947 byl ve-
dený jako smluvní odborný uèitel. Vyuèoval høe na 
klavír, hudební harmonii a kontrapunktu. Vedl zde 
velký smíšený pěvecký sbor. Vychoval významného 
německého pěvce (žáka brněnského ústavu) Aloise 
Binara. Jeho hlavní význam je v pøípravě více než 
jedné desítky nevidomých i slabozrakých studentù 
ke státním zkouškám na Brněnské konzervatoøi.  
V r. 1948 svoji èinnost pro dalekosáhlé organizaèní 
změny v ústavu ukonèil, soukromě však ještě do  
r. 1950 pøipravil dva nevidomé studenty ke státním 
zkouškám z hudby. To už byl dva roky øádným profe-
sorem na Brněnské konzervatoøi.

Do brněnského ústavu pro nevidomé pøinesl i jako 
hudební pedagog lidsky pøíznivé ovzduší. Odmítal 
separaci nevidomých od běžného spoleèenského 
klimatu. Stal se jedním z pedagogù, kteøí neztratili 
kladný vztah k nevidomým ani po ukonèení svého 
poslání. Svým profesionálním pøístupem k vyuèování 
hudbě povznesl úroveò kandidátù uèitelství hudby na 
dobrou úroveò.

Vychoval mnoho výborných uèitelù hudby z øad 
nevidomých a slabozrakých. Mezi žáky byl pro svùj 
pøátelský vztah velmi oblíbený.

Podle pamětníkù se pøedevším cítil hudebním pe-
dagogem, což dokazuje i jeho sporadická publikaèní 
èinnost. Velice rád experimentoval ve využívání rùz-
ných vyuèovacích metod, pøedevším ve høe na klavír. 
V koncertní èinnosti však neustal. V období svého 
pùsobení na konzervatoøi se jí intenzívně věnoval.

Kromě pedagogické èinnosti také komponoval. 
Napsal ètyøi mše, moteta, několik sborù, písní a kla-
vírních skladeb, většinou zùstaly v rukopisech.

Později stále rád vzpomínal na léta svého pùsobe-
ní v ústavu, vyuèování svých těžce zrakově postiže-
ných žákù. Tuto dobu ve vzpomínkách oznaèoval za 
nejkrásnější období své aktivní èinnosti. Do konce 
svého života se zajímal o dění brněnského hudebního 
prostøedí i o problémy nevidomých a slabozrakých 
uèitelù hudby.

hAy, Alexander

V r. 1832 na výzvu edinburské Spoleènosti pro umě-
ní podal návrh na písmo pro nevidomé ètenáøe. Bylo 
sestaveno z kombinací krátkých svislých èárek. Sám 
byl nevidomý, ale neměl dost zkušeností v používání 
reliéfního písma. 

heAley, Jeff

* 1966

Kanadský bluesrockový kytarista a zpěvák.

Narodil se v Torontu. Od svého jednoho roku je 
nevidomý. Ve høe na kytaru je samoukem. Již ve svých 
15 letech si utvoøil první kapelu (Blue Direction), 
později spolupracuje s kytaristy Albertem Collinsem  
a Stevie Ray Vaughanem. Na kytaru hraje vsedě vlast-
ní specifickou technikou. V r. 1985 sestavuje skupinu 
Jeff Healey Band. Album See The Light (1988) je 
velice úspěšné. Na dalším albu Hell To Pay (1990) 
se mezi hosty objevují i renomovaní hudebníci Mark 
Knopfler, George Harrison a Jeff Lynne. Jeho další 
desky naznaèují posun k energickému hardrocku, pøe-
devším je to slyšet na albu Feel This (1991). Mimo 
vlastní tvorbu se obrací k osobitému pojetí pøevzatých 
skladeb, viz napø. album Cover To Cover (1995).

 P.G.

hebold, ernst edmund

* 4. 3. 1819
† 11. 10. 1871

Německý tyfloped. Uèitel v Ústavu pro nevidomé 
děti v Barby (Halle nad Sálou), vynálezce šablon pro 
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psaní tužkou. Byl zastáncem myšlenky, že schopné 
nevidomé děti mají navštěvovat školu ve svém byd-
lišti. Zkonstruoval proto pro ně pomùcky pro psaní 
běžným písmem.

Narodil se v Sorau (Německo). Nejdøíve vyuèoval 
v rodném městě, později na vyšší chlapecké škole ve 
Friedrichstadtu. Nakonec pøišel do Královského ústa-
vu pro nevidomé děti v Berlíně. Z neznámých dùvodù 
v r. 1850 odchází vyuèovat na tamní gymnázium, ale 
v r. 1859 se vrací znovu do ústavu v Barby.

Heboldovým hlavním odkazem byla malá kovová 
dvojlistová šablona pro usnadnění psaní běžným hùl-
kovým písmem, všeobecně nazývaná jeho jménem.  
V některých ústavech se používala až do padesátých 
let 20. století. Prošla několika inovacemi. Zkonstruo-
val údajně též pomùcku pro geometrii, ale nepodaøilo 
se zjistit podrobnosti. Dosud známá a pro nácvik pod-
pisu stále používaná je šablona volných øádkù, do 
kterých je možno psát psacím písmem.

Kromě èetných èlánkù do místního i odborného 
tisku vydal dva hlavní spisy: Písaøská škola pro slep-
ce (1859); Slepé dítě v domě otcovském a na obecné 
škole.

Oba druhy (s okénky i celými øádky) Heboldových 
šablon mají ve svých sbírkových fondech slepecká mu-
zea v Brně, Moskvě, Berlíně, Praze (koutek tradicí). 
Později se øádkové šablony vyráběly z lepenky.

hedquiSt, charles

* 14. 3. 1910
† 14. 4. 1975

Významný pracovník švédského Svazu nevidomých 
a pøedseda Světové rady pro blaho slepcù.

Od dětství byl nevidomý. Své první zaměstnání 
našel ve slepecké tiskárně hluchoslepého prùkopní-
ka esperanta mezi nevidomými H. Thilandera jako 
korektor. Za druhé světové války pøijal místo ve švéd-
ském rozhlase. Jeho úkolem bylo odposlouchávat 

anglické vysílání několika stanic a poøizovat o něm 
záznamy. Zde se seznámil s používáním magnetofonu. 
Této dovednosti později využil k poøízení vlastního 
nahrávacího studia.

Po válce si zaøídil svou kanceláø, která rùzným 
institucím prováděla magnetofonový záznam a pøepis 
strojopisem. Pøitom se aktivně podílel na práci Svazu 
nevidomých a posléze byl zvolen jeho dlouholetým  
a váženým pøedsedou. Stal se také èlenem výboru Svě-
tové rady pro blaho slepcù a pracoval v jejím Evrop-
ském regionálním výboru. Jako pøedseda Světové rady 
pro blaho slepcù spolupracoval s institucemi OSN.

Za jeho zásluhy mu byl Švédskou univerzitou udě-
len èestný doktorát.

hehemPSon, denis

Žil v 18. století.

Nevidomý hudebník, o kterém se píše, že žil asi 
112 rokù. Ještě když mu bylo 97, hrál prý na harfu 
pøi proslulém festivalu harfenistù v Belfastu. Odtud 
je o něm èerpána tato zpráva.

heilmAnn

Švýcarsko-francouzský filozof.

Pocházel z Müllhausenu. V Müllhausenu a pak 
v Paøíži vyuèoval filozofii. Jeho vedení pøedával  
V. Haüy své Musée v době své nepøítomnosti. Právě 
od Heilmanna pocházejí některé zprávy o èinnosti 
tohoto druhého Ústavu pro nevidomé děti v Paøíži.

heindl, otakar

* 14. 2. 1915

Èeský hudební pedagog 
a koncertní umělec.

Narodil se v Praze.  
V pěti letech si šípem od 
luku zranil oko, na které 
oslepl. Školní docházku 
zaèal na běžné škole  
v místě bydliště. V de-
seti letech onemocnělo 
i druhé oko a tehdy ztratil zrak úplně. Byl pøijat do 
Ústavu pro nevidomé děti v Praze na Hradèanech, kde 
dokonèil povinnou školní docházku a získal základy 
hry na několik hudebních nástrojù.

Prameny o jeho umělecké i hudebně pedagogické 
èinnosti jsou hodně neúplné, sám je nesdílný, ale pøe-

Šablona pro psaní hùlkovým písmem
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ce: jako chovanec hradèanského ústavu se již jako žák 
školy intenzívně věnoval hudbě. Základy klavírní hry 
získal u nevidomého Aloise Permana. Později se stal 
jeho uèitelem Karel Šolc. Souběžně studoval hru na 
housle a na flétnu. Hrál rovněž na varhany. Věnoval 
se také soukromému studiu skladby. A. Perman i další 
nevidomí výkonní umělci i hudební pedagogové byli 
mu vzorem a dodávali dùvěru v možnosti výkonu 
nevidomého umělce i pedagoga.

Po vykonání státních zkoušek ze hry na klavír 
(1936), na housle (1938) a ze hry na flétnu (1940) 
vyuèoval nejdøíve soukromě. Po odchodu prof. Koz-
la zaèal v r. 1939 vyuèovat hudbě v ústavu, kde byl 
vychován. V r. 1948 pøibral menší úvazek na hudební 
škole Deylova ústavu. Později sem pøešel jako øádný 
uèitel. Vyuèoval høe prakticky na všechny dechové 
døevěné hudební nástroje. Své místo opustil odcho-
dem do dùchodu v r. 1984, avšak v r. 1992 byl znovu 
povolán, aby pokraèoval ve své práci.

Skladbám se pamětně uèí pouhým ètením not 
napø. i v posteli. Potom teprve skladbu hraje. Libuje 
si, že tím ušetøí èas.

Byl výborným klavíristou, ale vynikajících úspě-
chù dosahoval i ve høe na flétnu. Mimoto také velmi 
dobøe ovládal hru na varhany a housle. Jako sólista 
vystupoval i se symfonickými orchestry. Největší zá-
jem měl na provádění skladeb nevidomých autorù 
(Perman, Suda, Tylòak). Pravidelně také hrál na 
koncertech konzervatoøe pro zrakově postiženou 
mládež. Hrál i v cizině. Hrou na klavír doprovázel 
nevidomou pěvkyni B. Poncovou-Vokounovou. Byl 
pøesvědèený, že nevidomý uèitel hudby by měl co 
nejvíce veøejně hrát.

Byl èinný i jako hudební skladatel. Jeho dílo je 
však neznámé. Až do vysokého věku zasedal v porotě 
pøi mezinárodních soutěžích nevidomých a slabozra-
kých interpretù v Mariánských Lázních.

V r. 1948 se oženil. Jeho manželka se mu stala 
výbornou spolupracovnicí a má své zásluhy na jeho 
úspěších.

Rád se zabýval manuální èinností. V domácnosti 
si prováděl všechny údržbáøské práce sám. Aèkoliv  
v době, kdy byl psán tento lexikon žil, bylo mimoøádně 
obtížné dovědět se něco bližšího.

heinemAnn, otto

* 1887
† 21. 5. 1977

Německý klavírista, varhaník, skladatel a dirigent.

Narodil se jako nevidomý. Studoval hru na klavír 
a varhany na konzervatoøi v Dortmundu, kde se poz-
ději stal váženým a oblíbeným profesorem. Souèasně 
pùsobil na evangelické škole chrámové hudby. Nejra-
ději však vykonával povolání øeditele kùru u sv. Pavla. 
Tato èinnost ho pøivedla k øízení chrámového pěvecké-
ho sboru, který pod jeho vedením dosahoval vysoké 
umělecké úrovně a byl rozšíøený i o orchestr.

Vrcholem Heinemannovy èinnosti na tomto poli 
je nastudování Lukášových pašijí od H. Schütze. Hrál 
také veøejně napø. i Beethovenùv klavírní koncert  
C moll s orchestrem, který dirigoval od klavíru.

Psal skladby chrámové a církevní. Mnohé z nich 
pøetrvaly v repertoárech výkonných umělcù.

heineS, t. h.

Německý psycholog.

V r. 1916 sestavil první bodovou škálu pro vymeze-
ní inteligence nevidomých osob. V praxi se s ní však 
nesetkáváme. Není ani pojata do žádného pokusu  
o vymezení specifik jejich psychiky.

V tomto směru scházejí základní výzkumy pùsobe-
ní slepoty na rozvoj osobnosti nevidomého od naroze-
ní a později osleplého, v dětství èi v dospělosti.

heiSteRová, Friedel

* 16. 11. 1912
† 29. 9.  1978

Pracovnice Německého svazu nevidomých a slabo-
zrakých.

Narodila se v Mündersbachu. Navštěvovala po-
stupně školy pro nevidomé studenty ve Frankfurtu 
nad Mohanem, Wiesbadenu a Marburku, kde mimo 
germanistiku studovala také filozofii. V r. 1942 pro-
movala v Berlíně a získala doktorát filozofie.

Nedaøilo se jí najít odpovídající zaměstnání,  
a tak se věnovala rùzným pøíležitostným výděleèným 
i dobrovolným èinnostem. Ve svazu nevidomých a sla-
bozrakých vykonávala dobrovolné funkce. V r. 1959 
získala v Hessenu místo vedoucí prodejny speciálních 
pomùcek Svazu nevidomých a slabozrakých Němec-
ka. Spolu s jinými vyvíjela úsilí, aby nevidomí lidé 
dostávali pravidelný finanèní pøíspěvek za (pro svou 
slepotu) ztížený a finanèně nároènější život. Heistero-
vá také usilovala o to, aby nevidomí měli odpovídající 
zaměstnání. Také se snažila pomáhat øešit specifické 
problémy nevidomých žen.
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heJdA, karel

* 13. 1. 1902
† 3. 7. 1975

Èeský klavírista, varha-
ník a hudební pedagog.

Narodil se v Telèi 
jako syn uèitele hudby. 
Toto prostøedí vyvolalo  
u chlapce zájem o hud-
bu. Vyuèoval ho jeho 
nevidomý strýc. Tato 
okolnost vzbudila později Hejdùv zájem o práci  
s nevidomými dětmi. Vystudoval nižší reálku ve svém 
rodišti, v letech 1918–1922 studoval na Pražské kon-
zervatoøi hru na varhany, souèasně i hru na klavír. Do 
r. 1931 pùsobil jako varhaník v některém z pražských 
kostelù. Uplatnil se rovněž jako varhanní virtuos.

Poèátkem tøicátých let byl pøijat jako uèitel hudby 
do Deylova ústavu. Od r. 1934 zde pùsobil ve funk-
ci správce hudební školy. Toto místo zastával do  
r. 1948. Potom byl nucen uvolnit funkci progresivní-
mu J. Drtinovi. Tuto změnu nesl těžce. Zùstal však 
ve škole vyuèovat. Vyuèoval høe na klavír, varhany  
i teorii hudby.

Ochotně zapisoval skladby nevidomých autorù 
do běžné hudební notace, byl vždy hotov nezištně 
pomoci tam, kde byla jeho pomoc potøebná. Ro-
zeznal napø. talent L. Janka, kterému se věnoval  
i o sobotách a nedělích, aby dohnal jeho zanedba-
nou hudební pøípravu. Takový zùstal i po odchodu  
z vedoucí funkce. Za svou dlouholetou pedagogickou 
èinnost byl Svazem invalidù oceněn diplomem, což 
bylo ocenění neodbornou organizací, pro kterou vlast-
ně nepracoval. Pøesto byl jeho význam nedoceněn,  
a to pøedevším z hlediska odbornosti a pedagogického 
mistrovství. V neposlední øadě pro nevšední lidskou 
tváø a lásku ke svým žákùm.

O hudební výchově nevidomých napsal èlánek do 
èasopisu Hudební výchova (1940).

helbling, conrad

* 24. 4. 1894
† 31. 1. 1968

Švýcarský zakladatel slepecké knihovny.

Ve věku 16 let oslepl. Po absolvování Školy pro 
nevidomé v Illzachu obdržel diplom soukromého uèi-
tele. Souběžně navštěvoval pøednášky na univerzitě  
v Curychu z filozofie, literatury a dějin. Od r. 1925 do 
r. 1935 byl spolumajitelem knihkupeckého obchodu. 

V r. 1950 založil slepeckou knihovnu a stal se až do 
r. 1968 jejím vedoucím.

helleR, Simon

* 25. 10. 1843
† 1922

Øeditel Ústavu pro nevidomé ve Vídni na Hohe War-
te. Některými tyflopedy je oznaèovaný za jednoho 
ze zakladatelù moderní tyflopedie. Zvláště propraco-
val systém tvoøení hmatových pøedstav postupnými 
abstrakcemi konkrétních pøedmětù.*1)

Narodil se v Tachově. Zkoušky uèitelské zpùsobi-
losti vykonal v Olomouci. Později vyuèoval na dívèí 
pokraèovací škole ve Vídni. V r. 1873 pøevzal místo 
øeditele Ústavu pro nevidomé izraelity na Hohe Warte 
ve Vídni. Ústav obohatil o mnohé èinnosti žákù. Vý-
hodou tohoto zaøízení bylo, že nikdy netrpělo nouzí, 
protože bylo hmotně podporováno všemi Židy.

Heller se zúèastnil několika mezinárodních kongre-
sù uèitelù nevidomých dětí. Ve svých pøednáškách se 
zabýval pøedevším specifickými znaky psychologie ne-
vidomého èlověka, pøedevším noetiky, zvláště úlohou 
zbývajících smyslù, psychikou hmatového poznávání 
prostoru, procesu abstrakcí aj. Napø. pro V. kongres 
pøipravil projekt Das Prinzip der Wechselwirkung in 
der Blindenschule, kde navrhuje urèité změny v pojetí 
organizace ústavù pro nevidomé. Pro kongres konaný 
v r. 1888 pøipravil práci o modelování a kreslení ve 
škole ústavu pro nevidomé. Byla vydána a odměněna 
medailí.

Na Pablaskovo doporuèení se soustøedil na tvorbu 
uèebnic, kterých sestavil hned několik. Vydal celkem 
tøi, z nich jednu hladkou latinkou (Lesebuch – 1884)), 
obě další v Braillově písmu (1884). Na tvorbě dalších 
uèebnic spolupracoval s A. Mellem.

Požadoval ustavení odborné komise pro psycho-
logii a fyziologii nevidomých. Neúnavně poukazoval 
na význam psychologického bádání. Èasto narážel 
na vášnivý a nekritický odpor. Dosud pøevládal  
v praxi pouhý empirismus. Jeho bádání ve slepecké 
psychologii stálo v protikladu ke starému axiomu 
mechanického pojetí paralelity prožitkù nevidomých  
a vidomých lidí. Jen málo scházelo a pøiblížil se  
k zákonitostem změněné úlohy tzv. náhradních smys-
lù po ztrátě zraku.

Z pedagogických zásad nejvíce zdùrazòoval názor-
nost. Ve své praxi proto vyzvedával význam modelo-
vání a kreslení v rámci vzdělávání nevidomých žákù 
a otevøel tak cestu pracovnímu vyuèování. Zvláště 
se zajímal o konání výstav žákovských prací. V této 
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souvislosti jsou nanejvýš zajímavé postøehy O. Bau-
ma o zneužívání a pøivlastòování si žákovských pra-
cí. Nakolik spolehlivé, nelze se už dnes dopátrat.*2)  
S. Heller se specializoval právě na modelování z hlíny 
a reliéfní kreslení nevidomých žákù, viz napø. jeho 
pojednání Modelování a kreslení ve slepecké škole 
(1888). Z jeho dalších prací je to napø. Úspěchy 
cvièení zraku (1906).

*1) Postupné abstrakce popsal J. S. v èasopise Otázky defek
tologie. Pøíklad: 1) pøedmìt, 2) jeho basreliéf, 3) reliéfní 
silueta, 4) pøedmìt v kontuøe. Na podobném principu viz 
heslo Èervenka, Petr

*2) Viz Baum, Oskar

helletSgRubeR, Anton

* 8. 7. 1839
† 9. 9. 1907

Øeditel Ústavu pro nevidomé 
v Linci.

Narodil se ve St. Akath 
(Rakousko). Po dokonèení 
studia na gymnáziu vstoupil  
v Linci do semináøe. Jako kněz 
potom nastupuje v Gmündu, 
později ve Welsu. V r. 1875 
pøevzal vedení soukromého ústavu pro nevidomé  
v Linci. Na tomto místě pùsobil 20 rokù.

Ústav vedl vzorně. Věnoval se také péèi o samo-
statně èinné absolventy. Zasadil se o zøízení dívèího 
domova otevøeného v r. 1883. V r. 1893 se zúèastnil 
otevøení i chlapeckého domova.

Starostí o vzdělání, pøípravou pro samostatný 
život øemeslníkù i uvedených dvou domovù zajistil 
péèi o všechny nevidomé v Linci. Pracujícím zaøídil 
podporu, ostatním pobyt v domově.

Na prvním Dnu uèitelù nevidomých v Praze 
pøednášel o úkolech a cílech výchovy nevidomých 
dětí. Rok nato shromáždil uèitele Rakouska v Linci, 
kde byly projednány všechny aktuální problémy péèe  
o nevidomé děti i dospělé.

Za zásluhy obdržel Rytíøský køíž øádu Františka 
Josefa I. Stal se hlavou linecké katedrální kapituly.

helletSgRubeR, Johann

* 1907

Vídeòský skladatel operet.

Narodil se ve Feldkirchenu jako nevidomý. Byl 
vychován v Ústavu pro nevidomé děti v Linci. Zde 
se mimo jiné věnoval i studiu hudby.

V r. 1929 se pøestěhoval do Vídně, kde si své 
hudební vzdělání doplnil studiem na konzervatoøi, 
které dokonèil v r. 1931. Poté navštěvoval kurzy na 
hudební akademii, kde se věnoval høe na klavír, 
varhany, sólovému zpěvu, øízení pěveckého sboru, 
instrumentaci aj.

V r. 1933 pøijal místo varhaníka a sbormistra pøi 
vídeòském kapucínském kostele, které zastával až 
do r. 1969. Mimo to pøijal i místo varhaníka (1939)  
v kapli vídeòského høbitova, kde získal takovou obli-
bu, že bylo pøijato na jiná místa asi dvanáct nevido-
mých varhaníkù. V r. 1970 mu rakouská vláda udělila 
èestný titul profesor.

Helletsgruberovo dílo sahá od skladeb sborových 
pro potøeby chrámové pøes vídeòské písně a hudbu 
ke skeèùm až k operetám. Tøi z nich byly provedeny: 
Kdo zná Mimi, Už nikdy lásku a Malý Amor. Ope-
rety se hrály i v divadlech jiných měst, jako napø.  
i v německém divadle v Opavě. Byly provozovány  
i v rozhlase.

helmbRecht, christian,  
Friedrich Franz

* 1765 (?)
† 1825 (?)

Německý varhaník.

Narodil se v Berlíně. V prvním týdnu svého živo-
ta oslepl. Ve svém okolí si získal pověst výborného 
hudebníka jako multiinstrumentalista. Ovládal hru 
na mandolínu, harfu, klarinet, skleněnou harmoniku, 
klavír aj. Zvláště vynikal ve høe na varhany. Od r. 1790 
zastával místo varhaníka pøi berlínském zámeckém 
kostele. Vytvoøil si vlastní hudební notaci, kterou na-
zval Hakennoten. Zapisoval si tak hudební melodické 
nápady. Její systém není znám.

helmeRS, wilhelm

* 1897

Německý tyfloped.

Jako uèitel zaèal v ústavech pro nevidomé pùsobit 
v r. 1922. V r. 1946 pøijal místo øeditele Zemské školy 
pro nevidomé žáky v Hannoveru. Zasadil se o spo-
lupráci všech německých slepeckých knihoven a byl 
iniciátorem spoleèného katalogu knižních fondù.

hendeRSon, John

Anglický tyfloped.
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Herbemontová, Guilly D.

V r. 1833 podal edinburské Spoleènosti pro umě-
ní návrh na systém reliéfního písma pro nevidomé. 
Sestávalo z kombinací několika bodù. V praxi se pøes-
to neuplatnilo. Evidentně bylo poznamenáno tím, že 
pùsobilo pøedevším jako zrakové podněty. Z hlediska 
hmatového bylo nerealizovatelné.

henRi, Pierre

* 1899
† 1986

Uèitel v Národním ústavu pro mladé slepce v Pa- 
 øíži.

Narodil se v Paøíži. Od dětství byl nevidomý. Vy-
chován byl v Paøížském ústavu pro nevidomé. Již ve 
škole projevoval mimoøádné dovednosti a znalosti, 
které většinou děti jeho věku nemívají.

Po absolvování byl pøijat jako výpomocný uèitel 
matematiky. Toto místo zastával do r. 1967. Vedení 
ústavu nezklamal. Byl i nadále pilný a pøíkladem pro 
své žáky.

Pracoval také jako redaktor èasopisu Valentin 
Haüy a je autorem rozsáhlých životopisù (vèetně  
L. Brailla – 1952) i mnoha pojednání o životě nevi-
domých. Vykonával funkci správce muzea V. Haüye. 
Aktivně pùsobil v komisi pro vývoj slepeckých po-
mùcek. Vydal studii o prvních ètecích pøístrojích pro 
nevidomé. Spolupracoval na vypracování testù, které 
sloužily pro pøípravu nevidomých dětí k povolání. 
Stal se èlenem komise UNESCO pro vypracování 
a sjednocení bodového písma. Byl èlenem komise 
pro revizi francouzského slepeckého zkratkopisu.  
V r. 1962 pøevzal místo øeditele Slepecké knihovny 
V. Haüye.

Obdržel několik vysokých vyznamenání. Na zá-
kladě disertaèní práce Nevidomí a spoleènost, byl  
v r. 1957 promován na doktora filozofie. Dále napsal: 
Adaptace nevidomých na spoleèenský i pracovní ži-
vot. Poslední velkou prací byl životopis V. Haüye, kte-
rý vyšel u pøíležitosti stého výroèí založení paøížského 
ústavu. Bylo tak oceněno dílo mimoøádné osobnosti, 
pro kterou se stala slepota velkou pøekážkou, která 
èněla proto, aby byla pøekonávána.

heRbemontová, guilly d.

* 25. 6. 1888
† 28. 2. 1980

Autorka návrhu, aby nevidomí chodci používali bílou 
hùl, která jim má sloužit k orientaci i pro oznaèení. 

Svùj návrh podala v r. 1930. Prakticky se zavedla bílá 
hùl o rok později. Brzy se rozšíøila do celé Evropy  
a později i jinam.

G. D. Herbemontová se narodila ve staré francouz-
ské rodině. Nenavštěvovala žádnou veøejnou školu, 
měla pouze soukromé uèitele. O její jazykové znalosti 
se starala anglická a německá vychovatelka. Žila na 
statcích své rodiny ve Francii i v Belgii, hlavně však 
na zámku Charmois.

Psala jemné básně pøipomínající Paula Verlaina. 
Některé z nich jsou v knize O. Blierové.

Obèas provázela v Paøíži nevidomé chodce pøes 
køižovatky. To ji pøivedlo na myšlenku, jak jim lépe 
zajistit bezpeènost na ulici. Její matka byla proti je-
jímu setkávání s nevidomými, ale souhlasila, kdyby 
jim pøepisovala knihy. Tehdy si tak několik dam  
v Paøíži krátilo dlouhou 
chvíli. Guilly byla toho 
názoru, že právě bílá 
hùl nevidomé chodce 
na cestách osamostatní 
a vysvobodí ze závislos-
ti na jiných. Podobnou 
bílou hùl měli paøížští 
strážníci k organizová-
ní dopravy. Svùj návrh 
podala redakci èasopisu 
Écho de Paris k uveøejně-
ní. Její provolání èasopis 
bez otálení otiskl.

Již v únoru pøíštího 
roku rozdala na malé 
slavnosti první bílé hole několika nevidomým. 
Zúèastnila se paøížská honorace a několik ministrù. 
Hole byly zpoèátku pøidělovány pouze osleplým vojá-
kùm, později i ostatním. Jak už to bývá, pøišla první 
komplikace. Hodně hoøkosti a zklamání zpùsobilo, 
když vzdělaný slepec, i když měl bílou hùl, byl pøi 
pøecházení ulice zabit øidièem automobilu. Mezi 
nevidomými nastaly spory, zda taková hùl má vùbec 
nějaký smysl. Herbemontová se musela nakonec  
z trpkosti od problému distancovat.

Pøesto, že v kruzích její spoleènosti se o věci 
èasto hovoøilo i záporně, hlavně po usmrcení slep-
ce, nakonec se Herbemontová doèkala masového 
rozšíøení své hole. Nikdo nemohl tušit, že jestliže 
má hùl plnit svou úlohu, je tøeba dodržovat urèitá 
pravidla. První bílé hole v zahranièí se objevily ve 
Švýcarsku. Odtud se rozšíøily do Německa a jinam. 
V r. 1947 udělila francouzská vláda Herbemontové 
Øád èestné legie.

Soubor bílých holí  
v expozici DTI TMB
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Hertel, Johann Christian

heRtel, Johann christian

* 1699
† 1754

Virtuos na violu da gamba.

Narodil se v Öttingenu. Jeho otec si nepøál, aby 
se stal hudebníkem pøesto, že od dětství projevoval 
mimoøádný zájem o hudbu. Široko daleko byl později 
znám jako virtuos na violu da gamba a populární byly 
i jeho skladby. V r. 1716 pøichází do Halle. V r. 1719 
se stal èlenem dvorní kapely. Napsal několik symfonií, 
Ouvertur, kvartet, sonát aj. V letech 1723–1727 pod-
nikl umělecké turné. Po návratu se stal koncertním 
mistrem v Eisenachu. V r. 1748 oslepl. Své tvùrèí, 
pøedevším skladatelské èinnosti nezanechal.

heRtelendy, gabriel

* 1800 (prosinec)
† 12. 10. 1844

Maďarský vynálezce stroje na vrtání artéských studní, 
uèitel v Peš�ském ústavu pro nevidomé a pøekladatel.

Narodil se v Pešti jako syn advokáta. Ve 12 letech 
ztratil zrak a ve 14 letech byl pøijat do Vídeòského 
ústavu pro nevidomé. Zde pobyl šest let. Pøi každé 
volné chvilce stále něco vylepšoval a zabýval se myš-
lenkami na rùzné vynálezy.

Po odchodu z ústavu se ubytoval u svého strýce  
v Ödenburku v Uhrách, kde se zabýval mechanickými 
pracemi, pro které měl mimoøádné nadání.

Seznámil se s jedním nevidomým chlapcem, kte-
rého zaèal vyuèovat. Od r. 1826, kdy byl v Bratislavě  
J. R. Beitlem založen ústav pro nevidomé, zaèal s ním 
spolupracovat a později i v ústavu vyuèovat. Spoleèně 
se o rok později stěhují zároveò s ústavem do Pešti. 
Po Beitlově odchodu v r. 1833 se vrací do Bratislavy, 
kde vydává sbírku svých básní. Jako první pøekládá 
Homéra do maďarštiny. Zachovala se jeho èást Zloba 
Achillova, pøeklad z r. 1855.

V r. 1836 vynalezl stroj na vrtání hlubokých ar-
téských studní, který prakticky pøedvedl ve Vídni. 
Soustava se potom v praxi široce uplatnila.

Cestoval do Terstu a Benátek. V Itálii se zdržel, 
zajímaly ho památky. Živil se pøednáškami, opravami 
hodin a jiných strojkù vèetně hracích. Krátce (1838) 
také vyuèoval v Ústavu pro nevidomé v Padově. Vra-
cí se do Vídně spokojený a chystá se na další cesty. 
Odejel do Hannoveru, kde vyuèoval osleplého korun-
ního prince mechanickým pracím. Za tuto èinnost mu 
byl poskytnut dùchod. Jednou zaslechl, jak se jeden  
z úøedníkù vyjádøil, že jsou to vyhozené peníze. Ihned 

(1841) toto místo v Hannoveru opouští a vydává se 
do Paøíže.

Krátkou dobu zde dokonce vyuèuje na Národním 
ústavu pro mladé slepce ruèním pracím. Za tento 
èas tam staèil vybudovat pěknou truhláøskou dílnu.  
V r. 1843 odcestoval znovu do Padovy, kde se oženil 
s chudou dívkou, sirotkem. Vrací se s ní do Uher, kde 
se pokouší najít možnost vyuèovat cizím jazykùm, ale 
nenachází dost zájmu.

Poslední roky svého mimoøádně plodného života 
prožívá ve velice skromných poměrech, ba chudě. 
Jeho žena byla uvyklá skromnosti, a tak žili spokojeně. 
Mrtvice uèinila konec jeho toulavému, ale nanejvýš 
užiteènému životu. Všude, kde pobýval, dovedl se 
pøizpùsobit a měl co rozdávat.

heRZbeRg, R.

Německý mechanik.

V r. 1894 sestrojil psací stroj, na kterém bylo mož-
né psát Braillovým písmem i písmem běžným. Bližší 
podrobnosti nejsou známé.

heSSen, Alexander Friedrich von

* 1861
† 26. 3. 1945
Německý hudební skladatel.

Narodil se v Kodani. V dětství ztratil zrak. Pøíznivé 
hmotné podmínky rodiny mu umožnily studia u nej-
významnějších odborníkù, jako byl Büllow, Klängel  
a Faurée v Paøíži. Peníze samy by ovšem nic nepo-
mohly, kdyby neměl nadání a pevnou vùli pøemoci tu 
největší pøekážku, kterou byla jeho slepota.

Byl natolik rodinou finanèně zabezpeèený, že si 
mohl platit tajemníka, který mu podle diktátu psal 
jeho skladby. To si ovšem nemohla dovolit většina 
nevidomých hudebních skladatelù, kteøí neměli k dis-
pozici hudebního odborníka k zápisu skladeb. Toho 
si byl Hessen dobøe vědom. Byl spokojený, že se mu 
vyskytly tak pøíznivé podmínky.

Zanechal rozsáhlé skladatelské dílo, které obsa-
huje i velké formy, jako symfonii, kantátu, klavírní 
koncert, orchestrální variace aj.

hetheRing

Anglický spisovatel.

V r. 1775 vyšla v Londýně jeho publikace Péèe  
o slepé. Podrobnější zprávy o jejím obsahu se nepo-
daøilo získat.
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Hinze, Franz

hientSch, J. g.

* 6. 8. 1787
† 1. 7. 1855

Německý tyfloped.

Øeditel Výchovně vzdělávacího ústavu pro nevi-
domé děti v Berlíně, èlen Slezské spoleènosti pro 
lidovou kulturu ve Wroclawi. V r. 1851 napsal spis  
o výchově nevidomých dětí věnovaný jejich uèitelùm 
i jiným pøíznivcùm s názvem Ueber die Erziehung. 
Pojednává o výchově a vzdělávání nevidomých dětí 
od jejich raného věku a období vzdělávání v někte-
rém z výchovně-vzdělávacích ústavù. Dále se věnuje 
problémùm dospělých a jejich zaměstnání.

J. Schwarz ve svém díle O vychovávání, vzdělávání 
a podporování slepcùv cení jeho spis mimoøádně vy-
soko pro nové myšlenky, které autor pøináší a aplikuje 
své praktické zkušenosti, jež se snaží zobecòovat.

hilton, conrad, n.

* 1919

Zakladatel nadace.

Založil Nadaci pro 
rozsáhlé výchovně vzdě-
lávací programy Perkin-
sovy školy pro nevidomé 
žáky ve Watertownu- 
-Bostonu. Nadace je bo-
hatě dotována. Pøispívá  
i americký prezident Ge-
orge Bush.

hinZe, Franz

* 1863
† 25. 10. 1932

Německý tyfloped a tyflotechnik.

Vynálezem sázecího stroje pro Braillovo písmo 
uèinil technický obrat ve výrobě bodově tištěných 
knih, jejichž tisk znaèně zlevnil a svým strojem usnad-
nil. Se svým vynálezem pro tisk Braillovým písmem 
se øadí mezi nejvýznamnější evropské tyflotechniky. 
Je jedním z mála německých tyflopedù, o nichž se  
z dětství nedochovaly takøka žádné informace. Ne-
podaøilo se ani zjistit, kde studoval ani jak došlo  
k jeho profesní orientaci. Mimo zachycená vystoupe-
ní na mezinárodních kongresech uèitelù nevidomých 
jsou o něm pouze sporadické zmínky. Dokonce ani  
A. Mell ve své známé Encyklopedii nevěnuje jeho 

životopisným údajùm žádnou pozornost, aèkoliv pro 
toto Mellovo dílo zpracoval několik dùležitých hesel. 
Je uváděn jako jeden z vynálezcù tiskaøského zaøízení. 
Koncem 19. století nebyla zøejmě Hinzovu vynálezu 
věnována taková pozornost, jakou by si zasloužil.  
A pøece v celé Evropě jsou ještě v souèasné době 
používány jeho sázecí stroje,*1) i když znaèně moder-
nizované a většinou už digitalizované.

Víme, že pùsobil jako uèitel v Ústavu pro nevido-
mé ve Steglitz u Berlína. Od r. 1901 se stal øeditelem 
ústavu Nadace Hermanna Schmidta. Od r. 1920 byl 
øeditelem ústavu v Brandenburku. Mezitím vedl Fei-
rabentùv dùm Nadace F. Warburga. Všechna zaøízení 
budoval a vedl k prospěchu nevidomých.

Fr. Hinze byl vlastně nenápadným uèitelem. Od  
r. 1901 postupně øeditelem hned několika ústavù 
s pověstí poněkud pøísnějšího èlověka vùèi sobě  
i jiným. Dnes už je známý jediným, avšak pøevratným 
vynálezem, kterým syntetizoval tehdejší snahy o hos-
podárnější tisk knih pro nevidomé.

Jako nadšený zastánce Braillova písma tvrdil, že 
toto písmo je urèeno nevidomým ètenáøùm, proto 
všechny jeho úpravy pro snadné ètení zrakem jsou 
na závadu. Nikdo nemá právo je odsuzovat z dùvodu 
jeho špatné ètivosti zrakem. Uvědomujeme si, že ješ-
tě v r. 1895, kdy na kongresu uèitelù uveøejnil svùj 
návrh sázecího stroje, bylo tøeba zaujmout kladné 
stanovisko k Braillově písmu. Neustále mezi uèiteli 
existovala nechu� k jeho používání. Doznívaly totiž 
teze Kleinovy, Zeunovy a èásteèně i Knieovy o souběž-
ném používání latinky a Braillova písma. Ještě v této 
době byla prezentována myšlenka, že bodové písmo 
izoluje nevidomé od běžné spoleènosti. Dnes víme, 
že právě naopak.

Zcela ve stylu svého životního hesla, že stav klidu 
je krokem zpět, pøišel na Kongresu uèitelù nevido-
mých v r. 1895, konaném v Mnichově, s návrhem 
spojit myšlenku Hallova sázecího stroje se systémem 

Sázecí stroj pro Braillovo písmo z r. 1895
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Balluova obøádkového a mezibodového tisku písma. 
Vysvětlil princip sázení do matrice z dvou plechù, 
které tvoøí nejhospodárnější zpùsob. Obtahy se pro-
vádějí jednoduchým vložením listu papíru mezi oba 
plechy a vylisují buď na válcovém nebo tlakovém lisu. 
Matrice jsou oboustranné pro meziøádkový i mezibo-
dový tisk. Ušetøení kovu i papíru doložil dùkazem, 
že takto uspoøil prostor 720 písmen na jedné matrici 
oproti dosavadnímu zpùsobu tisku, napø. odléváním 
matric.

Hinzùv návrh byl úèastníky kongresu pøijat pøesto, 
že proti němu vystoupil nevidomý hudebník K. Franz, 
který propagoval své zmenšené Braillovo písmo. Oba 
navrhovatelé pøedložili ukázky svého tisku. Franzovo 
písmo mělo dvě zásadní chyby. Bylo pøíliš malé a také 
tisk pøímo z tiskaøské hlavy byl nezøetelný. Hinzovo 
písmo pøekvapovalo pravidelností, stejnými rozměry 
i kulatými tvary reliéfních bodù.

Až do r. 1893 se tisk knih Braillovým písmem pro-
váděl velice složitě. Jednotlivá písmena se odlévala 
do kovových hranolkù a sázela do tiskaøské hlavy 
podobně jako u běžného tisku. Pro zachování mat-
ric i vylepšení tisku se celé vysázené strany odlévaly 
do kovových ploten. Jiní mechanici vyráběli matrice 
vytloukáním písmen do plechu raznicemi.

Další vynálezci sestrojili kovovou šablonu s ob-
délníkovými otvory a písmena do plechové plotny 
vytloukali bod po bodu. Výsledkem byly body nestej-
ného tvaru i velikosti. Byla to podobná technika, která 
se používá pøi psaní na pražské tabulce. Tuto vadu 
odstranil v r. 1893 Amerièan Frank Hall konstrukcí 
mechanického sázecího stroje. Místo kladiva to byla 
páka s pedálem. Matrice byla umístěna vertikálně.

K lisování matric nechal berlínský tyfloped E. Kull 
zhotovit lis vlastní konstrukce.

Hinzova „puncírka“ umožnila výrobu matric  
k tisku nejproduktivněji, protože využívá sazby celých 

písmen souèasně pomocí šesti kláves podobně jako 
Pichtùv psací stroj. Hinzùv systém se vlastně použí-
vá ještě v souèasné době, i když nožní páku nahradil 
elektromagnet a digitální technika.

*1) Originální Hinzùv sázecí stroj má ve svých sbírkových 
fondech odd. DTI TMB. Ve svých sbírkách má celkem  
5 rùzných sázecích strojù Hinzova typu. Druhý pùvodní 
Hinzùv sázecí stroj je dosud v provozu v hannoverské sle
pecké tiskárnì. Zdá se, že byly dochovány pouze dva

hiRoS, etsuh

* 1924

Japonský violoncellista.

Podle spolehlivých pramenù se narodil nevidomý. 
Již jako dítě projevoval hudební nadání. Nejdøíve hrál 
na japonské lidové hudební nástroje, později se mu 
zalíbilo violoncello. Proslul nejen ve své vlasti. Úspě-
chy má i v zahranièí.

hiRSchová, betty

Zakladatelka první Německé obchodní školy pro 
nevidomé studenty.

V Německu je mnoho nevidomých stenotypistù. 
Cestu k tomuto povolání jim otevøela tato nevidomá 
zpěvaèka a uèitelka øeèí. Pùsobila v Ústavu pro nevi-
domé v Berlíně-Steglitz.

V r. 1914 se vracela z Anglie. Cestování bylo po-
někud složité, protože právě vypukla první světová 
válka. V Holandsku se dověděla o prvních oslepe-
ných vojácích. Jelikož byla sama od dětství nevidomá  
a vyuèovala v ústavu pro nevidomé, měla již znaèné 
zkušenosti. Umínila si, že těm vojákùm pomùže.

Své služby nabídla oènímu lékaøi Silexovi, který 
právě léèil oslepené vojáky. Ve vojenské nemocnici 
jí pøidělili místnost, kde zaèala vojáky vyuèovat, a to 
nejen bodovému písmu, nýbrž uèila je také optimizmu 
a umění pøizpùsobit se novým životním podmínkám. 
Brzy byla pro tento úèel uvolněna celá budova. Pro 
Silexovy zásluhy byla škola nazvána jeho jménem. 
Tak vznikla škola, kterou prošlo ve váleèných letech 
pod vedením Hirschové na 700 mužù.

Hlavní náplní byla pøíprava k vykonávání obchod-
ní administrativy. Za velkého úsilí vytvoøili zdejší uèite-
lé německý kanceláøský těsnopis (pozor na rozdíl od 
zkratkopisu!) pro nevidomé, jímž je možno pomocí 
speciálního psacího stroje (list papíru byl nahrazen 
papírovou páskou) pro psaní slepeckým písmem do-
cílit rychlosti vidomých stenotypistù. Byl tak vyvinut Sázecí stroj pro tisk Braillovým písmem
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slepecký těsnopisný systém a zkonstruovány speciální 
sedmibodové psací stroje.

Po válce se stala škola pøístupnou i civilním nevi-
domým. Stovky německy mluvících nevidomých vděèí 
této německé zpěvaèce a uèitelce øeèí za své poměrně 
výhodné povolání.

hiRZel, heinrich

* 31. 10. 1815

Švýcarský tyfloped.

Uèitel, později øeditel 
Ústavu pro nevidomé  
v Lausanne, kde již v roce 
1860 zavedl Braillovu bo-
dovou francouzskou abece-
du. Používali stejnou kodi-
fikaci jako v Paøíži. Uznal 
Braillovo bodové písmo  
a v ústavu zøídil tiskárnu, ve které byly tištěny mimo 
běžných textù i hudebniny.*1) V r. 1869 založil nový 
ústav v Curychu, jelikož v Lausanne byl pøeplněný.

*1) Dochovalo se album varhanních skladeb z r. 1875. Ucho
vává je ve svých fondech Slepecké muzeum v Brnì

hito Jasu

* 830
† 872

Bratr 55. japonského císaøe Koko.

Byl guvernérem tøí provincií. Uvádí se, že náhle 
oslepl ve svém úøadě. Inicioval, aby nevidomí mohli 
provozovat hudbu a masérství. Založil kolonii slep-
cù, vlastně jakýsi cech. Provozovali hudbu, masérství  
a akupunkturu. Spolek měl svou pevnou strukturu 
a øád. Staral se o pøípravu k povolání. Od 13. století 
byla v øíši zavedena zvláštní daò ve prospěch tohoto 
spolku. Funkcionáøi měli právo nosit zvláštní oděv. 
Nejvyšší správce cechu s titulem sokengio patøil mezi 
pøední úøedníky øíše, a měl proto právo úèastnit se 
všech slavností u císaøského dvora. Sídlil v Kyotu, 
později v Tokiu. Tato privilegia byla zrušena až  
v r. 1868 zavedením konstituèní monarchie podle 
západního vzoru.

hitZelbeRgeR, urban

* kvìten 1855
† 28. 2. 1897

Vynikající německý houslový pedagog.

Od dětství byl nevido-
mý. V r. 1861 byl proto 
pøijat do Ústavu pro 
výchovu nevidomých 
dětí v Mnichově. Mimo 
základního vzdělávání 
se zde věnoval hudbě, 
pøedevším høe na hous-
le, ve které dosáhl po-
zoruhodných výsledkù. 
Byl proto po roce svého 
odchodu z ústavu pøijat 
jako uèitel hudby do Ústavu pro nevidomé děti v Augs-
burgu. Mimo høe na housle vyuèoval høe na varhany 
a harmonii. Pro své vynikající hudebně-pedagogické 
výsledky byl několikrát veøejně oceněn. Pøedèasná 
smrt mu zabránila v ještě významnějších úspěších. 

hledík, R.

Èeský uèitel.

V r. 1884 byla do Kleinova reliéfního písma pøepsá-
na jeho Druhá èítanka. Byla vytištěna v Praze. V této 
době se již u nás zaèalo prosazovat Braillovo bodové 
písmo (viz Malý, Novák, Schwarz). Napø. u nás byla 
obě písma ve školách pro nevidomé používána až do 
ètyøicátých let 20. století.

HLuší, Eliška

* 1. 4. 1966

Èeská uèitelka hudby, 
později pracovnice Sle-
peckého muzea v Brně.

Narodila se v Olo-
mouci. Od narození je 
nevidomá. Do ZDŠI 
pro nevidomé žáky  
v Brně byla pøijata v roce 
1972. Od 1. roèníku se 
uèila høe na klavír, poz-
ději též høe na klarinet. V r. 1982 odešla studovat 
na Konzervatoø pro mládež s vadami zraku v Praze. 
Tam se zaèala věnovat høe na kytaru. Po absolutoriu 
(1990) pokraèovala v rozšíøeném studiu hry na klavír, 
které ukonèila v r. 1995. Úspěšně obhájila závěreènou 
práci na téma Hudební tradice ústavu a pozdější ZŠ 
pro nevidomé a slabozraké v Brně.

V letech 1990 až 1992 pùsobila v ZUŠ v Brně.  
V ZŠ pro nevidomé a slabozraké žáky v Brně vy- 
uèovala høe na kytaru a klavír, později též hudebním 
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kolektivním pøedmětùm (1992–2004). Věnovala se 
pøípravě žákù ke studiu na konzervatoøi ze hry na 
kytaru. Od r. 1995 pracovala na èásteèný úvazek ve 
Slepeckém muzeu v Brně. V r. 1996 byla pověøena 
jeho vedením. V r. 2000 se stala vedoucí oddělení 
DTI TMB, kam bylo slepecké muzeum toho roku 
dislokováno.

Od r. 1997 po tøi roky vyuèovala jako externí uèitel-
ka na Vyšší odborné škole sociálně právní obor péèe 
o nevidomé osoby. V r. 1998 se zapsala ke studiu na 
katedøe speciální pedagogiky PF MU v Brně, které 
zakonèila v r. 2004. Její diplomová práce na téma 
Nárys historie evropského slepeckého muzejnictví 
byla oceněna děkanem PF MU. Cenné jsou souhrny 
poznatkù a pøehled exponátù takøka ze všech evrop-
ských muzeí.

Je spoluautorkou a odbornou prùvodkyní stálé 
expozice Technického muzea v Brně, nazvané Kultu-
ra nevidomých. Pod jejím vedením se rozrùstá i sbír-
kový fond. Slepecké oddělení peèuje o hrob básníka 
Josefa Chaloupky a pod jeho péèí je i pamětní deska 
zakladatele Ústavu pro nevidomé děti v Brně Jana 
Nepomuka Františka Rafaela Beitla. Je umístěná na 
budově prvního ústavu v Brně-Zábrdovicích.

Ve spolupráci s Brněnskou konzervatoøí organi-
zuje hudební dýchánky (od r. 1995) i koncerty nevi-
domých a slabozrakých umělcù (od r. 1992). Koná 
studijní cesty po evropských slepeckých muzeích, 
o kterých referuje formou èasopiseckých èlánkù.  
O své èinnosti i èinnosti svého oddělení publikuje  
v podnikovém èasopisu Muzejní zpravodaj. Je redak-
torkou èasopisu Brněnský obèasník, který vychází 
v Braillově písmu. Pod jejím vedením se èinnost 
oddělení trvale prohlubuje. Organizaèně pøipravila 
první mezinárodní výstavu slepeckého oddělení TMB  
v Moskvě Svět haptický – II (2004) a Svět haptický 
– III v Petrohradě (2005), pro kterou pøevedla do 
ruské braillské azbuky prùvodce výstavou. Odborně 
se vzdělává pøípravou k doktorandskému studiu. 
Svou rigorózní práci chystá na téma související  
s jejími zahranièními cestami.

V r. 2001 vydalo TMB pro vnitøní potøebu studii  
E. Hluší Slepecká muzea a jejich spoleèenský význam, 
v r. 2002 vydalo TMB rovněž pro vnitøní potøebu její 
brožuru s názvem Z historie slepeckého muzejnictví 
v Èeské republice.

Poèátkem èervna 2005 byla E. Hluší náhle pøepa-
dena mozkovou pøíhodou, jejíž dùsledky se projevily 
postižením pohyblivosti pravých konèetin a øeèi. 
Vážné onemocnění ji na několik měsícù vyøadilo  
z možnosti uskuteènit zamýšlené pracovní i studijní 
záměry.

holmAn, James

* 1786
† 1857

Anglický cestovatel.

Oslepl sice až ve 
svých 25 letech jako 
dùstojník anglického 
námoønictva, ale teprve 
jako nevidomý se stal 
cestovatelem a autorem 
cestopisných knih, které 
byly ve své době velmi oblíbené.

Oslepl za své cesty kolem světa na anglické lodi  
v r. 1811. Osm let mu trvalo, než se se svou novou 
životní situací smíøil a než se vpravil do nových ži-
votních podmínek.

V r. 1819 se vydal znovu na cesty. Tentokrát sám, 
na vlastní pěst a pouze po souši. Navštívil Francii, 
Itálii, Německo, Švýcarsko a Holandsko. Zážitky  
z těchto cest sepsal tak poutavě, že byl jmenován èle-
nem britské Královské akademie věd a umění.

Povzbuzen tímto úspěchem se vydal na další 
cestu, která trvala dva roky, a která ho vedla hlavně 
do Ruska. Carské úøady pochybovaly o jeho slepotě  
a daly ho v Irkutsku zatknout. Věc se vysvětlila, 
ale Holman byl z Ruska vykázán jako nepohodlný 
cizinec. Po návratu domù napsal dvoudílnou knihu  
o ruských zvycích.

V letech 1828–1832 vykonal cestu kolem světa. 
Zážitky zpracoval v rozsáhlém spisu. Popisuje, jak 
se za jeho cesty u afrického pobøeží měly srazit dvě 
lodě. Holman za paniky nalezl kormidlo a podle ka-
pitánových povelù vyvedl loď do bezpeèí.

Holman prý cestoval vždycky sám bez stálého 
prùvodce. Toho si získával mezi obyvatelstvem. Vel-
mi rád chodil pěšky a také rád běhával za poštovním 
vozem, kdy se držel za lano.

holmAn, o.

Èeský redaktor.

V r. 1919 založil a vedl èasopis Váleèný slepec. 
Zabýval se sociálními problémy váleèných slepcù. 
Protože tato skupina pracovala izolovaně na tzv. 
slepeckém hnutí, neměl Holman prakticky žádný 
vliv. S Macanem, který se v době války váleèným 
slepcùm věnoval, neudržoval žádný styk. Tato 
skupina slepcù si èinila nárok na větší pozornost 
ze strany státu. Většinou však se jí doèkala pouze  
v minimálním rozsahu.
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holZ, von

* 1764

Arabský právník.

Narodil se v bohaté markienenské rodině (Němec-
ko). Po prodělaných spalnièkách ve 13 letech oslepl.  
K pokraèování ve vzdělávání se dostával vlastně  
z nudy, kdy mu jeho bratr někdy pøedèítal a stal se 
tak jeho jediným uèitelem. Jinak by neměl žádné vše- 
obecné vzdělávání. Holz se stal pilným žákem a dych-
til po vyšším vzdělání. 

Seznamování s literaturou ho nejprve vedlo  
k vlastní tvorbě. První jeho báseò oslavovala Friedri-
cha Wilhelma II. Tvoøil intuitivně bez urèitého tema-
tického zaměøení. Později ho zaèala bavit matematika. 
Geometrické tvary konkretizoval pomocí vosku. Na-
byl také velkou dovednost v pamětném poèítání. Bez 
jakýchkoliv pomùcek poèítal tøetí odmocniny. Stále 
hlouběji pronikal do oblasti vědy. Na konci tohoto 
snažení vystudoval práva a stal se soudcem. 

homAid, Abdullah ibn

* 1910
† 18. 9. 1982

Arabský soudce.

Narodil se v Rijádu (Saúdská Arábie). Nevidomý 
byl od narození. Byl mimoøádně nadaným dítětem. 
Již v dětství dovedl pøednášet velké pasáže z koránu. 
Později se stal asistentem známého Ibrahima. Vystu-
doval arabské a regionální právo. V letech 1937–1957 
zastával v Rijádu funkci soudce. V této oblasti dosáhl 
mimoøádných úspěchù. Mimo pøednášky v rozhlase 
a televizi napsal 15 odborných knih.

hoòková, marie dominata

* 6. 2. 1887
† 22. 3. 1955

Spolu s A. Sedláèkovou 
je první významnou èes-
kou tyflopedkou. Byla 
uèitelkou, později øedi-
telkou školy pøi Hrad-
èanském ústavu pro ne-
vidomé v Praze. Èetně 
publikovala. Pøedevším 
však je autorkou èeského slepeckého zkratkopisu. 
Oproti jiným øádovým sestrám, které døíve pùsobily 
v Klarově ústavu, je skuteèně osvícenou ženou s hlu-
bokým srdcem a otevøenou hlavou.

Pochází z Děhylova na severní Moravě, kde se 
narodila v rodině krejèího. Měla pět sourozencù.  
V r. 1896 po úmrtí obou rodièù děti úplně osiøely  
a byly rozděleny po pøíbuzných. Marie byla umístěna 
do sirotèince v Lukově u Holešova, kde dokonèila do-
cházku do OŠ. Péèe o ni se ujala katolická charita. 
Měš�anskou školu mohla proto absolvovat v olomouc-
kém Pätingeu. V Olomouci také vystudovala na uèi-
telském ústavu (1901–1905). Od této chvíle bylo její 
povinností, aby se o sebe starala samostatně. Vstupuje 
do katolického øádu sester s úmyslem být uèitelkou 
praktických èinností v zaøízeních pro postižené děti. 
Jakákoliv klášterní pasivita jí byla cizí.

Prvním pùsobištěm D. Hoòkové byla škola v Li-
toměøicích (1907–1908). Další dva roky pùsobila  
v klášterní škole v Praze, ale již v této době dochází 
vypomáhat do hradèanského ústavu pro nevidomé, 
kde r. 1911 získává trvalé uèitelské místo.

Udělením definitivy její aktivita nekonèí. Naopak. 
Od r. 1915 je pravidelně zvána do uèitelského ústavu  
k pøednáškám o výchově a vzdělávání nevidomých 
dětí. V r. 1916 si doplòuje vzdělání vykonáním kva-
lifikaèní zkoušky pro odborné vyuèování. Studuje 
odbornou literaturu a vykonává zkoušku z němèiny. 
Èeských odborných knih tohoto oboru mnoho neby-
lo. V r. 1931 absolvuje kurz speciálních metodik.

Stala se èlenkou komise Ministerstva školství  
a národní osvěty pro speciální školy. Byla také èinná 
pøi poøádání rùzných propagaèních výstav vèetně prv-
ní Světové výstavy slepeckého tisku r. 1935, která se 
konala v Praze. Hlavním organizátorem byl ústøední 
inspektor ministerstva školství Josef Zeman. D. Hoò- 
ková se zúèastòovala odborných konferencí doma  
i v zahranièí. V r. 1941 byla jmenována èlenkou zku-
šební komise adeptù, kteøí se pøipravovali k aprobaci 
pro vyuèování ve speciálních školách.

V letech 1925–1948 pùsobí jako øeditelka školy 
Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradèanech. V této 
funkci měla velkou zodpovědnost, protože øeditel 
ústavu docházel jen obèas. Svùj vlastní byt neměla, 
bydlela po celou dobu v øeditelně ústavu, kde jediným 
jejím soukromým majetkem byla postel. Zde trávila  
i svùj volný èas a zase pouze v myšlenkách na provoz 
školy.

Soustavnou pozornost věnovala vybavení školy 
uèebními pomùckami. Za jejího pùsobení byla pøi 
ústavu otevøena dětská opatrovna (1930). Pro nevi-
domé kandidáty uèitelství hudby založila pøípravný 
kurz. Vyšší hudební vzdělání svých žákù podporovala 
a všemožně jim pomáhala.

Málo je známá její tvùrèí spolupráce se zaklada-
telem péèe o nevidomé v tehdejší Jugoslávii Vinko 
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Ramadanovićem, kterému poskytla mnoho cenných 
rad. Za tuto nezištnou pomoc byla v Jugoslávii vy-
znamenána.

M. D. Hoòková je však nejvíce známá jako autorka 
èeského slepeckého zkratkopisu, který zpracovala na 
podnět tehdejšího ústøedního inspektora ministerstva 
školství J. Zemana v r. 1923. Pøi jeho tvorbě vycházela 
ze zkušeností zkratkopisu anglického, francouzského  
a německého. 6. záøí 1928 byl spolu s úpravou èeské ver-
ze Braillovy abecedy a Frycovou upravenou slovenskou 
abecedou uveøejněný jako Výnos ministerstva školství.

Zkratkopis nebral zøetel na některé pravopisné 
jevy, a proto byl v r. 1938 uèiněn pokus o jeho úpra-
vu. Další úpravu pøedložili R. Krchòák a E. Rabano-
vá. V r. 1948 pøijala ministerská komise zkratkopis 
Hoòkové s úpravami a byl zaveden do škol jako vy- 
 uèovací pøedmět.

První uèebnici èeského zkratkopisu vytvoøil  
O. Krátký v r. 1949. Obsáhlejší uèebnici s pokusem  
o zlepšenou metodickou stránku napsal R. Krchòák. 
Vyšla v r. 1958. Obsahově je zaměøená na žactvo ZŠ 
pro nevidomé. Jeho místo v nových uèebních plánech 
pro ZŠ bylo pøehodnoceno. Však také po několika 
málo letech bylo vyuèování zkratkopisu v ZŠ pøeve-
deno na nepovinné a později úplně zrušeno.

Publikaèní èinnost M. D. Hoòkové se v tyflope-
dické oblasti týká nejaktuálnějších otázek, z nichž 
některé se øešily donedávna. Ještě v souèasné době 
jsou živé její poznatky o zvláštnostech rozvoje někte-
rých schopností a dovedností nevidomého dítěte, 
hodnocení Braillova písma a metodiky jeho ètení, 
názory na některé uèební pomùcky (pøipomeòme si 
napø. reliéfní zeměpisné mapy Aquiny Sedláèkové) 
a koneèně i některé její poznámky ke zvláštnostem 
parciálního rozvoje osobnosti nevidomého.

Na nátlak nového vedení v r. 1948 odchází ve 
svých 61 letech na trvalý odpoèinek. Její èinorodá 
povaha jí však umožòuje, aby vykonávala práci v praž-
ském Útulku pro opuštěné děti. Svou životní dráhu, 
plnou probdělých nocí s myšlenkami na zlepšení 
života nevidomých, konèí ve Šternberku na severní 
Moravě v blízkosti svého rodiště jako ošetøovatelka  
v dětském domově sociální péèe. Tam také tato první 
významná èeská tyflopedka velkého srdce umírá.

Ke konci svého pùsobení v hradèanském ústavu 
byla nucena jako øádová sestra odejít. Tehdy se nikdo 
neodvážil v plné míøe ocenit její práci, a tak jsme 
to poprvé napravili u pøíležitosti stého výroèí jejího 
narození. Není myslitelné ji vynechat ani v souèasné 
době. Jako øádová sestra věnovala svùj intelekt a obě-
tovala své lidské touhy a nejniternější lidské soukromí 
práci pro nevidomé.

Soupis jejích prací: O slepých dětech ve věku 6–14 
let, sborník Otázky slepecké výchovy (J. Zeman, Pra-
ha 1923); Vyšetøení slepoty, světlocitu a rùzných stup- 
òù zøení (Úchylná mládež, roè. II.); Zkoušky z ètení 
Braillova písma (Úchylná mládež, roè. II.); Slepecké 
písmo v našich ústavech (Úchylná mládež, roè. III.); 
Ženské ruèní práce nevidomých (Úchylná mládež, 
roè. IV.); Poèitadla pro nevidomé (Úchylná mládež, 
roè. IV.); Sny slepcù (Úchylná mládež, roè. V.), Vý-
znam obèanské výchovy ve škole slepecké (Úchylná 
mládež, roè. VI.); Paní Kateøina Ramadanovićová 
– sborník Otci slepých (J. Zeman, Praha 1936); 
Naše slepecké školství za posledních 20 let (Úchylná 
mládež, roè. XIII.); Obrázky z hradèanského ústavu 
pro slepé děti (Úchylná mládež, roè. XX.); Nevidomé 
dítě (Úchylná mládež, roè. XX.).

hoRák, Josef

* 25. 6. 1926
† 9. 9. 2004

Významný skláøský odborník, pøední těžce slabozraký 
šachista a dlouholetý pracovník organizací zrakově 
postižených obèanù.

Narodil se v Uherském Ostrohu v rodině stavitele. 
V době, kdy jeho otec øídil sklárnu v Rosicích, dojížděl 
Josef do reálného gymnázia v Brně. Už tehdy trpěl 
těžkou krátkozrakostí a brzy potøeboval silné brýle. 
Mladý støedoškolák se vyznaèoval nejen velkou šíøí 
zájmù, ale i schopností věnovat se jim do hloubky  
a systematicky. Zajímala ho botanika a entomologie, 
literatura, hudba, výtvarné umění, nadání měl i pro 
jazyky. S úctou vzpomínal na svého latináøe Josefa 
Veselku, který se později stal známým hudebním 
pedagogem a věhlasným sbormistrem. Po maturitě 
vstoupil Horák na brněnské VUT, kde v r. 1950 
promoval. Stal se inženýrem chemie se zaměøením 
na silikáty.

Následujícího roku se oženil. Jeho manželka  
i rodièe mu pomáhali pøekonávat zrakové postižení. 

Jako chemik se specializoval na výrobu skla  
a stal se brzy uznávaným odborníkem. Vedl laboratoø, 
později øídil výzkum, ještě později se stal hlavním 
technologem. Byl i oponentem oborových a státních 
výzkumných úkolù. Publikoval v odborných èasopi-
sech. 

Státní nakladatelství technické literatury v Praze 
vydalo tøi jeho pøíruèky. Cenné byly i jeho pøíspěvky 
k dějinám skláøství na Kyjovsku. Velké uznání, které-
ho se mu v posledních letech dostalo, byla plaketa  
a diplom Za celoživotní zásluhy o èeské skláøství.
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Pøibližně posledních 30 let věnoval J. Horák hod-
ně zájmu a energie práci pro ZP. Jeho zrak se horšil. 
Ze slabozrakého èlověka se postupně stává prakticky 
nevidomý, ztrácel zrakovou orientaci v prostoru i na 
šachovnici. Vstoupil do tehdejšího SI a pracoval ve 
funkcích od místní úrovně až po federální. Dlouhá 
léta øídil sportovně–technickou komisi šachu ZP. Byl 
výborný šachista, který v 80. letech minulého stole-
tí obsazoval pøední místa na celostátních soutěžích  
a s reprezentaèním družstvem ZP šachistù hrál v osmi 
evropských zemích. Uměl výborně pøipravit a vést 
mezinárodní šachový turnaj èi mistrovství republiky. 
Pravidelně pøispíval do šachové hlídky. Psal pøíleži-
tostné básně a dvě prózy mu pøinesly hlavní ceny  
v literárních soutěžích èasopisu Zora.

Z jeho nápadu vzešlo každoroèní Vítání jara, pěší 
výlet ke studánce Bezdynce, který se pravidelně koná 
v první jarní sobotu. Na jeho památku dostal nové 
jméno: Horákova jarní Bezdynka.

Poèátkem r. 1991 Horák s několika pøáteli zakládá 
místní organizaci SNS v Kyjově (v souèasné době OO 
SONS), která rychle roste a brzy patøí k nejaktivněj-
ším v republice. Vede místní tyflokabinet, ve kterém 
pomáhá ZP pøi výběru kompenzaèních pomùcek. Za-
kládá oddíl show-downu i kroužek šachistù. Bohatá  
a rozmanitá èinnost pøivádí mezi kyjovské ZP i mno-
ho mladých lidí. J. Horák zùstal až do konce svého 
života místopøedsedou kyjovské oblastní rady.

J. Horák byl pøíkladem nápaditého, skromného 
a neúnavného pracovníka. Uplatòoval svùj nevšední 
rozhled, bohaté profesní zkušenosti, dobrý odhad pøi 
výběru spolupracovníkù, velkou nároènost k sobě  
a pøiměøenou nároènost k druhým i v práci mezi ZP. 
Své postižení nesl trpělivě a bez vzdychání. 

P.N.

hoRvAth, Attila

* 1862
† 1921

Maďarský hudební skladatel.

Narodil se na maďarském venkově, kde byl jeho 
otec správcem hraběcího velkostatku. Manželé Hor-
vathovi měli devět dětí, z nichž Attila onemocněl ne-
štovicemi, které ho pøipravily o zrak již v prvním roku 
života. V r. 1848 se otec zúèastnil povstání. Po jeho 
potlaèení byl uvězněn v Terezínské pevnosti. Chlapec 
vyrùstal v prostøedí plném maďarské lidové hudby, 
která později ovlivnila jeho hudební tvorbu.

V r. 1870 byl pøijat do Ústavu pro nevidomé v Bu-
dapešti, kde se uèil høe na klavír, housle a varhany. 
Věnoval se také ladění klavírù. Brzy zaèal kompo-

novat drobné skladbièky. Øeditel ústavu si byl vě-
dom mimoøádného Horvathova hudebního nadání  
a pøedstavil ho zakladateli maďarské národní opery 
Erkelovi i Lisztovi. Liszt prý po poslechu jeho kla-
vírního výkonu i několika skladeb nadšeně chlapce 
políbil. Horvath opustil ústav v r. 1878. Na základě 
stipendia mohl dále studovat nejprve v Budapešti  
a posléze ve Vídni u známého nevidomého skladatele 
a hudebního pedagoga J. Labora.

Po dokonèení studií poøádal klavírní koncerty  
v Rakousku a Německu (Berlín, Lipsko, Drážďany 
aj.). R. 1889 se stal uèitelem hudby na Budapeš�ském 
ústavu pro nevidomé a vyuèoval též soukromě. Jako 
hudební pedagog dosahoval výborných výsledkù.  
Z jeho žákù vynikl M. Radnai, později øeditel Buda-
peš�ské opery. Z jeho nevidomých žákù je nejznámější 
Karoly Mathes, který se stal dvorním pianistou slabo-
zraké rumunské královny známé pod jejím literárním 
pseudonymem Carmen Sylvia.

Koncem života se odstěhoval do USA, kde byl 
univerzitním profesorem hudby. Zde také zemøel. 
Již ve svých dvaceti letech měl snad už na dvě stě 
skladeb. Těžce nacházel osoby, které byly ochotné  
a hlavně schopné jeho skladby zapisovat. Tím hùøe také 
získával nakladatele. V tom směru mu vycházel vstøíc  
v Uhrách žijící Němec H. Volkmann, následovník 
Schumanna a Mendelssohna-Bartholdyho, který však 
zemøel døíve než mohl svou pomoc uskuteènit. Horvath 
své skladby nezapisoval ani v bodovém písmu s výjim-
kou těch, které dal hrát svým žákùm. Tak se zachovala 
jen malá èást jeho rozsáhlého skladatelského díla.

V r. 1971, u pøíležitosti 50. výroèí Horvathovy 
smrti, bylo zahájeno pátrání po jeho skladbách  
a snad nikoliv marně. Byla objevena kantáta Lauda-
te Dominum, orchestrální pøedehra, houslová sonáta  
a øada klavírních skladeb (Tøi mazurky, Tanec loutek, 
Smuteèní květiny, Silhouetty a skladby ètyøruèní).

Hudební výchovu v Budapeš�ském ústavu pro nevi-
domé pøivedl na takovou úroveò, že někteøí žáci byli 
pøijímáni pøímo na vysokou hudební školu.

howe,  
Samuel gridley

* 10. 11. 1801
† 9. 1. 1876

Zakladatel  výchovy  
a vzdělávání nevido-
mých dětí v USA.

Narodil se v Bosto-
nu. Otec byl výrobcem 
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lodních lan a plachet. Dodával státním firmám, které 
neplatily, a tak se rodina ocitla v nouzi. Pod vlivem 
matky se mladý Howe zaèíná zajímat o sociálně sla-
bé obèany. Nová oblast ho v této době mimoøádně 
zaujala.

Vystudoval gymnázium v Bostonu, kde se v r. 1818 
zapsal ke studiím na univerzitě. Po dobu studií vedl 
mimoøádně nevázaný 
zpùsob života. Pùsobil 
starosti rodièùm i vyuèu- 
jícím. Ke studiu nemu-
sel vyvíjet žádné úsilí, 
jelikož byl mimoøádně 
nadaný. Doktorátu do-
sáhl již v r. 1821.

Dovídá se o lidovém 
povstání v Øecku, kam 
ihned odjíždí a dává se 
naverbovat k vojsku, kte-
ré bojuje na straně lidu. 
Po získaných zkušenostech vydává v r. 1828 Historii 
øecké revoluce.

Po návratu do Bostonu se setkává s pøítelem, který 
se právě vrátil z Paøíže a vypráví o Haüyově ústavu pro 
nevidomé. Od této chvíle se Howe věnuje myšlence, 
jak pomoci nevidomým v Americe.

Zaèal pracovat na tamním ústavu a èinnost ho 
zcela zaujala. Zájem věnovat se tomuto druhu èinnos-
ti podporují jeho dobré výsledky. Postupně se stává 
známým a jeho vliv roste. Cestuje do Paøíže, aby 
se podíval na èinnost paøížského ústavu. Odtud do 
Německa a Anglie, aby se seznámil s úrovní tamních 
ústavù. Po návratu se věnuje pøednáškám o tom, co 
viděl. Získává tak stále větší popularitu a autoritu. 
Výroèní zprávy ústavu v Bostonu jsou nejen podrob-
nými zprávami, ale obsahují významné poznatky  
o výchově a vzdělávání nevidomých.

Øeditelem ústavu byl v letech 1831–1876. Jeho 
funkce mu umožòovala, aby svùj pracovní èas trávil 
podle vlastní volby. Patøil mezi romantické tyflopedy, 
kteøí se své práci oddávali celým tělem i duší. Velice 
ho zaujal pøípad hluchoslepé L. Bridgmanové, jejíž 
výchově věnoval mnoho úsilí. Pro práci v ústavu pøi-
pravil svého nástupce M. Anagnose, který se oženil 
s jeho dcerou. Seznámil se s ním za svého pobytu  
v Øecku a stali se upøímnými pøáteli.

Měl š�astné manželství, jeho žena, americká bás-
níøka, měla mimoøádné porozumění pro práci svého 
manžela a na cestách ho vždy doprovázela.

Howeho význam tkví pøedevším v tom, že své povo-
lání naplnil dvěma zásadními èiny. Bylo to vytvoøení 
tradice péèe o hluchoslepé a vytvoøení tzv. reliéfní 

bostonské latinky.*1) Ta se ovšem neosvědèila. Nako-
nec bylo pøijato písmo Braillovo.

Howeho pedagogické metody a zásady platí do-
dnes: Ke slepým dětem je nutné pøistupovat individuál-
ně a pøivést je tak daleko, aby mohly ve své domovské 
obci vykonávat èinnosti odpovídající jejich osobním 
schopnostem; uèební plán slepecké školy je nutné co 
nejvíce pøiblížit programu běžných škol, ale více po-
zornosti věnovat hudbě a rukodělným dovednostem; 
hlavním cílem je vychovat slepeckou mládež tak, aby 
byla schopná zaujmout patøièné místo v sociálním  
a hospodáøském životě své domovské obce.

*1) Jeden výtisk tohoto díla je v knižních fondech odd. DTI 
TMB. Kniha byla pokládána za ojedinìlý unikát do té 
chvíle, než byly v jiných evropských slepeckých muzeích 
objeveny další dvì ještì starší (Madrid, Petrohrad)

hRAbA, Alois

* 28. 6. 1863
† 23. 12. 1934

Administrativní øeditel Ústavu pro nevidomé děti  
v Praze na Hradèanech.

Pùvodně øeditel měš�anské školy v Praze. Zastá-
val funkci pøedsedy pěveckého sdružení Pražských 
uèitelù. Do funkce øeditele Ústavu pro nevidomé 
děti v Praze na Hradèanech byl jmenován již jako 
penzista. Je spoluautorem (s K. E. Macanem) první 
èeské uèebnice Braillovy bodové hudební notace Klíè 
k Braillovu notopisu (1917). Pozoruhodné je, že Ma-
can, jako uèitel v Klarově ústavu, si ke spolupráci 
vybral øeditele jiného ústavu. 

A. Hraba napsal pojednání o Sudovi a uèebnici 
zeměpisu.

hrabì z kovaza
(viz KOVAZA, hrabě z)

hRAbovec, viliam 

* 14. 6. 1901
† 3. 4. 1938

Slovenský tyfloped.

Je známý jako tvùr-
ce několika speciálních 
uèebních pomùcek pro 
žáky Ústavu pro nevi-
domé v Levoèi. Nemé- 
ně významná je i jeho  
publikaèní èinnost. Jeho 

Sázecí stroj S. Howeho
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mladý a plodný život násilně pøervala tragická smrt.
Narodil se v Èadci. Měš�anskou školu a uèitelský 

ústav absolvoval ve Spišské Nové Vsi. Zkoušku dospě-
losti vykonal v r. 1921, zkoušku uèitelské zpùsobilosti 
v r. 1924, zpùsobilý vyuèovat na obecných školách 
s vyuèovacím jazykem slovenským. Ohodnocen byl 
jako zruèný modeláø.

Do Státního ústavu pro nevidomé v Levoèi nastu-
puje v poøadí jako druhý uèitel v r. 1923, kdy má ústav 
již 27 žákù a øeditel A. Fryc otevírá druhou tøídu.  
V. Hrabovec měl již urèité zkušenosti s nevidomými, 
protože pracoval v kuratoriu soukromého zaměstná-
vacího ústavu, který vznikl pøeložením slepeckých 
dílen z Prešova. Později obě zaøízení splynula. Právě 
tato zkušenost a navíc mimoøádná modeláøská zruè-
nost vedly Fryce, že mu nabídl uèitelské místo. Jak 
se později ukázalo, byla to ta nejlepší volba. 

Navrhl a sám vyrobil množství uèebních pomùcek. 
Uvádí se jich asi 21. Jsou mezi nimi plánky Levoèe 
a zeměpisné mapy (reliéf Vysokých Tater, mapa 
Èeskoslovenska, Severní Ameriky, Jižní Ameriky, 
Austrálie), vycpaniny, do mědi vytepaný glóbus, mo-
dely budov aj.*1)

Velice brzy se vymanil z pouhého prakticizmu  
a snažil se zobecòováním některých poznatkù pøispět  
k rozvoji tyflopedického vědomí na Slovensku. Pøipravil 
též velký úkol založit PSSS na Slovensku, zabýval se 
rovněž propagaèní èinností, napø. prostøednictvím roz-
hlasu, kde provedl několik rozsáhlých reportáží o životě 
v ústavu. Za svou vzácnou aktivitu obdržel Pochvalné 
uznání od ministerstva školství a národní osvěty.

Za necelých 15 let vytvoøil dílo, které zùstává 
pramenem poznání až do dnešního dne. Dosvědèují 
to i jeho èasopisecké pøíspěvky a pøednášková a spo-
leèenská aktivita. Na tøetím tzv. Èádově sjezdu pro 
výzkum dítěte (1926), jako èlen komise pro péèi  
o nevidomé měl pøednášku: Cvièenie zmyslov k vy-
uèovániu slepcov. Upozornil, že sama ztráta zraku 
není pøíèinou zlepšeného vnímání ostatními smysly, 
že se jedná o proces, který však tehdy nedovedl ještě 
pojmenovat.

Z jeho publikaèní èinnosti: Lieèenie oèných ne-
mocí vo tmách nášho åudu (Úchylná mládež, roè. 
VII.); Povinná výchova slepcov (Úchylná mládež, 
roè. VIII.); Jak pùsobí hospodáøská krize na poètu 
chovancù ústavu (Úchylná mládež, roè. IX.); Kolom 
dokola (Úchylná mládež, roè. XI.); Úkol slepeckých 
humánných inštitúcií (Revue, roè. XIV.); Uèitel slepej 
mládeže (Úchylná mládež, roè. XIII.); Uèebné po-
môcky pre slepých (Úchylná mládež, roè. XIII.) aj.

Ve Viliamu Hrabovcovi rostla velká postava sloven-
ské tyflopedie. Její rùst byl tragicky pøerván v nejmé-

ně oèekávané chvíli automobilovou nehodou. To, co 
vytvoøil, mu stejně zajistilo nehynoucí památku a dík 
těch, které vychovával a vzdělával. Svou neúnavnou 
prací zaujímá èestné místo mezi slovenskými speci-
álními pedagogy. Za svou práci byl v r. 1930 oceněn 
ministerstvem školství.

Nemenší význam má i jeho èlenství v èeském 
Podpùrném spolku samostatných slepcù. Vyjádøil tím  
i vztah k osobnosti nevidomého jako èlena lidské 
spoleènosti.

Jeho význam je v tvorbě několika unikátních uèeb-
ních pomùcek a zavedení esperanta. Ve slepeckém 
muzeu v Levoèi je vystaven jeho glóbus a reliéf Vyso-
kých Tater. Ostatní uèební pomùcky se nedochovaly. 
V souèasné době je to Muzeum špeciálného školstva. 
Pro tento široký záběr jeho osobnost nevyniká, jak 
by bylo zapotøebí.

Hrabovec má zásluhu na založení èasopisu Sloven-
ský slepec, který vycházel v Praze.

*1) Slepecké muzeum v Levoèi bylo samotným jeho zakladate
lem transformováno na Muzeum speciálního školství, kde 
je kolekce slepeckých pomùcek souèástí expozice. Mezi 
nimi jsou dvì Hrabovcovy pomùcky. Je to mìdìný glóbus 
a maketa Vysokých Tater. Døíve v pùvodním slepeckém 
muzeu vystavený Hinzùv sázecí stroj není instalován

hRAdilková, terezie

* 18. 4. 1961

Èeská tyflopedka.

Narodila se v Praze. 
Po dokonèení základní-
ho vzdělání studovala na 
gymnáziu. Zapsala se ke 
studiu na PF UK v Pra-
ze. Vysokoškolské studi-
um na katedøe speciální 
pedagogiky dokonèila  
v r. 1987. Název diplomové práce: Internátní výchova 
zrakově postižených dětí.

Jeden rok pracovala jako vychovatelka ve škole pro 
nevidomé. V r. 1990 nastoupila jako vedoucí pražské 
poradny pro rodièe nevidomých dětí. V r. 1994 se 
stala vedoucí projektu rané péèe. Pod jejím vedením 
se zvýšil poèet støedisek tohoto druhu poradenství pro 
rodièe nevidomých dětí raného věku. Zabývá se pøe-
devším pøeklady cizí odborné literatury s podobnou 
tematikou. Je èlenkou Mezinárodní rady pedagogù 
zrakově postižených osob.

Mimoøádnou péèi poradny věnují stimulaci vy-
užívání zbytkù zraku. Od r. 1998 byla Raná péèe  
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oddělena od SONS a stala se samostatným projektem 
o.p.s.

hRbek, Jan vilém

* 16. 5. 1799
† 10. 1. 1861

Èeský hudebník.

Narodil se v Choceradech. V r. 1805 oslepl po 
neštovicích. Vychován byl v ústavu pro nevidomé  
v Praze, kde se uèil høe na klavír, flétnu a lesní roh. 
Po operaci v r. 1816 získal malý zbytek zraku. Jako 
flétnista èetně koncertoval doma i v zahranièí. Podle 
A. Doležálka (1836) byl nejvíce obdivován jako flét-
nista.

hRdlík, Jozef

* 14. 1. 1914

Pùsobil v hnutí nevidomých Slovenska.

Narodil se v Šimonovanech (dnes èást Partizánske-
ho), kde jeho otec pracoval jako zemědělský dělník. 
Pro svou těžkou zrakovou vadu byl v r. 1929 pøijat 
do Ústavu pro nevidomé děti v Levoèi, kde si během 
jednoho roku osvojil Braillovo písmo a v následujícím 
roce pøešel do øemeslného ústavu v Levoèi, kde se 
vyuèil kartáèníkem. 

V r. 1934 se vrací ke svým rodièùm a otevøel si 
kartáènickou dílnu, později i trafiku. Vedlo se mu 
dobøe, a tak si v r. 1941 založil rodinu. Spolu s manžel-
kou pracoval v trafice až do konce války. Během SNP 
zásoboval tabákovými výrobky partyzány a poskytoval 
jim i mnohé cenné informace.

V prvních pováleèných letech se spolu s dalšími 
slovenskými nevidomými obèany zaměøuje na založe-
ní organizace nevidomých, pro kterou založili pøíprav-
ný výbor, jehož se stal místopøedsedou. K založení 
vlastního spolku nedošlo, jelikož po úèasti na valné 
hromadě v r. 1947 byl založen PSSS v Praze. V roce 
1951 byla vytvoøena 1. okresní jednota invalidù na 
støedním Slovensku, kde se J. Hrdlík stal pøedsedou. 
Od této doby byl v SI èinný až do své smrti.

V letech 1953–1954 byl pøedsedou KV SI v Nitøe. 
R. 1953 se podílel na pøípravách založení výrobního 
družstva invalidù v Nových Zámcích, a to na bázi 
širokého èlenstva chovatelù angorských králíkù pro 
prùmyslové zpracování angorské vlny. J. Hrdlík se stal 
pøedsedou družstva Angoratex. Našlo zde zaměstnání 
mnoho zdravotně postižených lidí.

V r. 1955 se podrobil operaci, která byla neúspěš-
ná, takže na oko se zbytkem zraku oslepl. Po uvážení 

se rozhodl pracovat samostatně a vyrábět kartáèe. 
V r. 1963 vstoupil do družstva ¼udib, kde pracoval 
jako domácí dělník, později jako vedoucí provozu  
a od r. 1979 zastával funkci vedoucího úseku v Zápa-
doslovenském kraji. Našlo zde zaměstnání více než 
220 ZdP osob.

Jeho celoživotním koníèkem byl chov poštovních 
holubù. V této èinnosti se mu podaøilo vypěstovat 
kvalitní jedince, a to sportovní i poštovní. Byl zvolen 
pøedsedou pěstitelù holubù. 

J. Hrdlík byl několikrát veøejně oceněn, bylo mu 
uděleno státní vyznamenání Za výstavbu, byl zapsán 
do Knihy cti SI i ÚNSS. Obdržel i zlatý odznak SI  
a medaili E. Suchardové. Èasto brával do rukou man-
dolínu, na kterou zahrál nejednu vlastní písnièku.

J.F.

hRebendA, matej

* 10. 3. 1796
† 16. 3. 1880

Slovenský národní bu-
ditel.

Narodil se v Rimav-
ské Píle. Byl těžce sla-
bozraký, měl jen zbytky 
zraku. Se svým prùvod-
cem procestoval celé 
Slovensko, aby usiloval 
o národní uvědomění obyvatel, kterým, jestliže uměli 
èíst, rovněž poskytoval slovenské knihy. Získával je 
od G. Belopotockého a K. S. Amerlinga. Na svých 
cestách sbíral staré knihy. Věnoval se i sbírání sloven-
ských lidových písní, které se potom dostaly do sbírek 
J. Kollára a P. Dobšinského.

Napsal vlastní životopis, který vyšel v bibliofilském 
vydání. Podle uvedených údajù ho psal vlastnoruèně. 
Vydání je snad kopií rukopisu. Pøíležitostné a gratulaè-
ní veršovánky, které psal po celý život, jsou uloženy 
v archivu Matice slovenské.

hRehoRèáková, Ľudmila

* 19. 1. 1944

Slovenská novináøka, redaktorka a básníøka.

Narodila se v Levoèi v rodině železnièáøe. Když 
zaèala v Popradě navštěvovat ZŠ, zjistili, že je silně 
slabozraká. Na školní tabuli neviděla. Pøešla na støed-
ní školu v Popradě, kterou dokonèila v r. 1961.

Vždy velmi ráda èetla. Zaèala se věnovat psaní 
básní a povídek. Ve studiích pokraèovala na vysoké 
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škole v Prešově, obor 
slovenský a ruský ja- 
zyk. Studium dokonèila  
v roce 1966 s pedagogic-
kou aprobací.

Zaměstnání nastou- 
pila jako uèitelka v od- 
borném uèilišti v Nová-
kách. Po roce se vrátila 
do Popradu, kde pùsobila 
v prùmyslové škole.  
V dùsledku rodinné tragédie a neš�astného manžel-
ství se jí zaèal zhoršovat zrak. Opustila místa, kde 
trpěla a odstěhovala se do Košic, kde našla uèitelské 
zaměstnání v místní prùmyslovce. Se svým spoleèen-
ským zaøazením nebyla spokojená. Psala do novin, 
hledala své místo v životě. Znovu se vrací do Popradu, 
nachází uèitelské místo ve Svitu.

Od r. 1981 pracovala v Popradě jako tajemnice 
SI. Zde poznává nové hodnoty života. V r. 1983 se 
stala dopisovatelkou èasopisu Nový život a èlenkou 
jeho redakèní rady. V r. 1985 byla jmenována jeho 
redaktorkou. Postupně byla redakce posílena dalšími 
pracovníky. V r. 1992 se redakce vzdala a měla mož-
nost procestovat celé Slovensko. O svých dojmech 
napsala mnoho reportáží. Zaèala se věnovat editorské 
práci a také vlastní literární tvorbě, pro kterou má 
nyní více èasu.

V r. 1994 odešel redaktor Lapšanský a ¼. Hrehor-
èáková znovu pøevzala funkci vedoucí redaktorky.

V poslední době se zabývá prací, ve které se snaží 
shrnout spoleèenskou úlohu všech levoèských tyflo-
pedù. Projekt se nazývá Levoèští tyflopedové. Ve své 
tvorbě poezie neustává. Èas od èasu se s ní setkáváme 
i v èasopise Nový život.

hRonek, Jaroslav

* 6. 1. 1908
† 29. 9. 1999

Èeský pedagog, tyflo-
ped.

Hronek je zakladate-
lem a prvním øeditelem 
ZŠ pro tupozraké a šilha-
vé děti v Kroměøíži.

Jeho oborem byla prá-
ce na modernizaci pojetí 
pedagogické péèe o děti 
s funkèními poruchami vidění. V této oblasti byl jako 
pedagog novátorem. Rovněž jeho pùsobení na PF 

UP v Olomouci ve specializaci výchova tupozrakých  
a šilhavých bylo pøínosem.

Narodil se v Zádveøicích. Po dokonèení studií 
na uèitelském ústavu pùsobil nejdøíve jako uèitel  
v obecných školách. Potom až do r. 1939 vyuèoval  
v Komenského pokusné škole ve Zlíně. Své vzdělání 
si rozšíøil zkouškami pro vyuèování v měš�anské škole 
a zkouškami pro vyuèování ve školách zvláštních, ve 
školách pro žáky s vadami zraku a ve školách pro 
děti zanedbané. Absolvoval rovněž tehdy pøechodně 
zavedený vysokoškolský kurz z logopedie.

Za druhé světové války byl za èinnost v ilegální 
vojenské organizaci Obrana národa po dva a pùl 
roku vězněn v brněnských Kounicových kolejích  
a i jinde. Zbytek války pracoval jako dělník a kalkulant 
u firmy Ba�a.

Po osvobození pracoval na Národním výbo-
ru. Znovu se však vrací do pedagogické oblasti  
a to nejdøíve jako školní inspektor. Od r. 1951 do  
r. 1969 pùsobil jako uèitel, později jako øeditel školy 
pøi ortoptickém oddělení kroměøížské nemocnice.  
V té době zaèal externě pøednášet základy tyflopedie 
v dálkovém studiu na brněnské vyšší pedagogické 
škole, později na katedøe speciální pedagogiky PF 
UP v Olomouci.

Ani po odchodu do dùchodu (1973) nezùstává 
stranou. Pracuje v pedagogicko-psychologické po-
radně ve Zlíně, kde pùsobil jako aktivista několik 
let. Ve Zlíně prosadil otevøení ortoptické MŠ.  
S vedením školy spolupracoval do vysokého stáøí. 
Tato škola zaèala později pøijímat i žáky nevidomé 
a slabozraké.

S velkým úspěchem se setkala jeho tøi pedagogic-
ká ètení. Èasto publikoval sám, nebo jako vedoucí 
autorského kolektivu pøíspěvky, ve kterých uveøej-
òoval výsledky svých výzkumù. Pøedevším se zamě-
øoval na psychiku zrakového vnímání těžce zrakově 
postižených dětí, ve které viděl jednu ze zásadních 
cest modernizace veškeré tyflopedické práce svého 
zaměøení. Studentùm pøedkládal výsledky jako dis-
kusní látku a vedl je k poznávání základních cha-
rakteristik tyflopedické praxe i teorie. Je to celkem 
na 70 èlánkù, pojednání, statí aj. Jeho skriptum 
Vybrané kapitoly z historie péèe o děti s vadami 
zraku (1971) je dosud nepostradatelnou pomùckou 
pro studenty.

Za svou pedagogickou èinnost byl několikrát oce-
něn a vyznamenán.

høibová, eva
(viz BUDZáKOVá, Eva)
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hubáèek, Josef

* 30. 4. 1887
† 10. 10. 1961

Èeský hudebník.

Neuvádím ho snad ani tak pro velké hudební 
úspěchy, nýbrž pro jeho životní hrdinství, pro jeho 
touhu vydržet.

Narodil se v Bøezolupech jako syn rolníka. Oslepl 
po prodělaných neštovicích. V osmi letech byl pøijat 
do brněnského ústavu pro nevidomé. Ve škole patøil 
mezi slabší žáky, o hudbu se nijak zvláště nezajímal. 
Po absolvování neúplného školního vzdělání*1) se uèil 
øemeslu košikáøskému.

Jednou obdržel z domova dopis, ve kterém mu 
rodièe napsali, že v jejich obci se uvolnilo místo 
varhaníka, tak a� se „honem vyuèí“ hrát na varhany. 
Hubáèek se tedy dal do studia se vší vervou. V prù-
běhu studia se ukázalo, že má docela dobré hudební 
pøedpoklady.

V r. 1908 ústav opustil a ihned nastoupil na místo 
varhaníka. Brzy si osvojil základní znalosti liturgie  
i opsal potøebné náboženské hudebniny do Braillova 
písma. Z místních obèanù sestavil smíšený pěvecký 
sbor. Měl velmi malý plat, ale pøi své skromnosti 
vystaèil.

Poèátkem první světové války se oženil. Bylo tøe-
ba zajistit pro budoucí rodinu bydlení. Pro stavbu 
domku si manželé sami zhotovili 10 000 hliněných 
cihel. Narodily se jim ètyøi děti, o které se jejich otec 
staral s láskou. Farníci si svého varhaníka vážili, pro-
tože s jejich životem srostl, prožíval s nimi starosti 
i zábavu.

Mimo varhanièení se věnoval sadaøství. Zajímal 
se o historii a dovedl po veèerech pěkně vypravovat. 
Je pøíkladem èlověka, který se pøièinil, aby prožíval 
své lidské štěstí ve spoleènosti lidí, kteøí ho proto 
měli rádi.

*1) V ústavech bývala jen tøí až pìtitøídní obecná škola. Vìtši
nou se vyuèovalo v oddìleních. Schopným žákùm, kterým 
to øeditel povolil, byla dána možnost vykonat zkoušky  
z uèiva mìš�anské školy. Povinnì je museli absolvovat ucha
zeèi o vykonání státní zkoušky z hudby, která se konala na 
hudebních konzervatoøích. U ostatních absolventù ústavu 
bylo úplné základní vzdìlání považováno za zbyteèné

hubeR, François

* 2. 7. 1750
† 21. 12. 1831

Zakladatel moderní vědy o životě vèel.

Narodil se v Ženevě. Jeho otec byl pøítelem Vol-
taira. Po otci zdědil zálibu v pøírodních vědách a hltal 
všechny knihy tohoto oboru, které se mu dostaly do 
rukou.

Rodièe chtěli omezit chlapcovu pøílišnou zálibu ve 
ètení a odebírali mu proto na noc světlo. Hoch však 
èetl pøi světle měsíce. Po této velké námaze oèí se 
dostavila choroba, která vyvrcholila úplnou ztrátou 
zraku. Stalo se tak v jeho patnácti letech. Když již 
nemohl èíst sám, dal si pøedèítat svým sluhou. Měl 
to štěstí, že sluha byl inteligentní, obsahu knih rozu-
měl a projevoval o něj zájem. Brzy prováděl podle 
pokynù Hubera rùzné pokusy a pozorování. Huber 
se zaměøil na výzkum života vèel a dosáhl v tomto 
oboru znaèných úspěchù. Vèelám zasvětil celý svùj 
život. Jeho úsudek i obrazotvornost byly tak bystré, 
že dovedl „vidět“ oèima jiných. Když později Maeter-
linck prověøoval výsledky jeho práce, nenalezl v nich 
ani jediný omyl. Svá pozorování uložil Huber do spisu 
Nová pozorování o vèelách (1782 a 1814).

Huber byl se svým osudem smíøený. Operace 
odmítal. Měl rád dlouhé procházky. V okolí svého 
domu měl natažené provazy, podle nichž se na svých 
procházkách orientoval.

hudeèek, milan

* 9. 1. 1954

Èeský vynálezce prv-
ního elektronického 
zaøízení pro nevidomé 
s hlasovým výstupem 
Eureka A4.

Narodil se v Brně. 
Zde také absolvoval 
základní i gymnaziální 
studium. V r. 1978 absol-
voval Vysoké uèení technické, kde studoval sdělovací 
techniku. Krátce pracoval v Èeskoslovenské akademii 
věd v ústavu pøístrojové techniky.

Do zahranièí emigroval v r. 1981. Usadil se v Aus-
trálii. Brzy pracoval jako vývojový inženýr u firmy 
Jacobs–radio v Melbourne. V r. 1983 zakládá firmu 
Robotron, která se zpoèátku zabývala softwarovými 
informacemi a vývojem specializovaného softwaru. 
V té době se podnik zaèal zabývat øeèovou syntézou. 
Nápad vyrobit malý „mluvící“ poèítaè se pøímo 
nabízel do služeb nevidomým. Obrátil se proto na 
pøedsedu slepecké organizace Davida Blytha, který se 
spoluprací souhlasil. Za pùldruhého roku byla Eureka 
A4 na světě. Nejdøíve byla pøedstavena v Královském 
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institutu ve státě Victoria. Firma Robotron vyrobila 
vlastní konstrukci elektronické øeèi.

V r. 1986 zahajuje Robotron sériovou výrobu Eu-
reky A4 s anglickou verzí øeèi. O rok později byla 
Eureka doplněna systémem Braille–master, který 
umožnil pøevod textu do Braillova písma. V r. 1989 
byla vyvinuta japonská verze. V r. 1990 byla Eureka 
A4 vybavena španělštinou a švédštinou. Po pøedstave-
ní pøístroje v Brně (1990) byla instalována i èeština. 
Lokalizací pro èeské prostøedí M. Hudeèek nesmírně 
napomohl rozvoji výpoèetní techniky pro nevidomé 
zájemce u nás i na Slovensku. Množství kladných 
ocenění a vyznamenání stále rostlo. Na brněnském 
veletrhu obdržela Eureka A4 zlatou medaili.

Milan Hudeèek neustrnul. V r. 1991 zahájil vývoj 
ètecího pøístroje s hlasovým výstupem na principu 
optického rozpoznávání písmen. V následujícím roce 
se již zaèal vyrábět pod názvem Rainbow, v japonské 
verzi pod názvem Esprit a v německé a èeské øeèi 
pod názvem Sunrise. V r. 1993 rozšíøil M. Hudeèek 
služby nevidomým tím, že vyvinul rozlišovaè barev. 
V r. 1994 pøichází na trh mluvicí kompas téže firmy, 
který „hovoøí“ několika jazyky.

Další vývoj pøináší nová zlepšení a zdokonalování 
nové elektronické pomùcky. Vznikl pøístroj oznaèený 
jako Arie. Jedná se o miniaturizovanou Eureku A4 
se znaèným rozšíøením funkcí. Rovněž Sunrise se 
rozvinul, nazván Galileo.

Milan Hudeèek ve své aktivitě neustává. Nevidomí 
v Èeské republice mu vděèí za to, že jim ukázal novou 
cestu do světa vidomých lidí, že jim položil základy 
výpoèetní techniky. Zpùsobil kvalitativní zvrat ve vzá-
jemné komunikaci a umožnil vznik nové báze rozvoje 
jejich intelektu. I když v souèasné době je Eureka A4 
postupně nahrazována běžnými mluvicími poèítaèi, 
jméno našeho krajana zùstane navždy spojeno se 
zaèátky elektroniky, která slouží nevidomým, dnes 
už rovněž slabozrakým.

 Brnìnské oddìlení DTI TMB má ve svých sbírkách funkèní 
Eureku A4 s èeským hlasovým výstupem

hughu

Anglický mechanik.

Pùsobil v Manchesteru. V r. 1850 zkonstruoval 
psací stroj pro nevidomé, kterým si mohli dopisovat 
s vidomými.

hunteR, david benjamin

* 5. 9. 1905
† 31. 8. 1981

Australský poslanec a øeditel ústavu pro výchovu  
a vzdělávání nevidomých dětí.

Ve svých 6 letech oslepl. V r. 1940 byl jako první 
nevidomý obèan zvolen poslancem v Novém Walesu. 
Mimoto vykonával též rùzné funkce. Napø. v Novém 
Walesu byl øeditelem ústavu pro péèi o nevidomé děti 
a pøedsedou Spoleènosti pro péèi o nevidomé děti. 

huSAJn, taha

* 1889
† 1973

Velký egyptský literát  
a myslitel. Pøínosem 
pro arabskou literatu-
ru je jeho humaniz-
mus a optimizmus.  
Po pøechodnou dobu 
byl zástupcem Egypta  
v UNESCO.

Narodil se ve vesnièce Magága v rodině cukrovar-
ského úøedníka. Po onemocnění neštovicemi ztratil ve 
svých tøech letech zrak. Rodièe rozhodli, že se stane 
profesionálním recitátorem koránu, což bylo v této 
době dosti obvyklým zaměstnáním nevidomých. Po 
ukonèení vesnické školy pøemluvil rodièe, aby mohl 
studovat dál. Vstoupil na starou náboženskou univer-
zitu Al–Ashár v Káhiøe. Během studia měl mnoho 
potíží pro svou mimoøádnou zvídavost. Kladl uèite-
lùm i nepøíjemné otázky.

V r. 1908 byla v Káhiøe založena první světská 
univerzita, na níž se pøednášelo v evropském duchu. 
Husajn v ní studuje cizí jazyky a osvojuje si moderní 
zpùsoby myšlení, aby se mohl věnovat studiu staré 
arabské literatury. Promován na doktora filozofie byl 
v r. 1914. Jeho rigorózní práce pojednává o slavném 
arabském nevidomém básníkovi a filozofovi Abu Allá 
ben Malaincanovi al Maarim.

Na základě této práce získal stipendium pro stu-
dium ve Francii. Nejdøíve to zkusil v Montpellieru, 
což považoval za pøípravu pro další studium na pa-
øížské Sorbonně, kde zaèal studovat klasické jazyky, 

Eureka A4
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Husweg, Arne

sociologii a historii. Poznává francouzskou literaturu.  
V r. 1917 je promován na doktora. Jeho rigorózní 
práce pojednává o historiku Chaldunovi.

Ve Francii se také oženil s Francouzkou Suzan, 
která mu byla dobrou manželkou a spolehlivou po-
mocnicí v práci.

Po návratu do vlasti (1919) je jmenován profeso-
rem klasické filozofie a historie na káhirské univerzitě. 
Pøekládá díla antické literatury. Více však je pøitaho-
ván literaturou arabskou. Vydává sborník esejù Støe-
deèní besedy (1925). Velký odpor zpùsobila jeho další 
kniha O pøedislámské poezii. Husajn v ní vystupuje 
s názorem, že většina těchto básní jsou podvrhy. Své 
dílo rovněž koncipuje do té doby neèekaným zpùso-
bem, protože s koránem pracuje pøíliš civilně. Kniha 
byla zakázána a Husajna zbavili stolice na univerzitě 
a byl pøeložen na ministerstvo, aby nekazil mládež.

V této bolestné době se obrací ke vzpomínkám  
z dětství. V r. 1929 vydal svou první knihu beletrie  
s názvem Dny. Ta založila jeho světovou pověst. O de-
set let později napsal její pokraèování Na Al-Asháru. 
Popisuje v ní život egyptské vesnice konce 19. stole-
tí. Z tohoto období (1933) pochází i kritická studie  
o dvou pøedstavitelích soudobé egyptské poezie Háfiz 
a Šauki. Tentýž rok vydal spis o rané islámské době 
Na okraj Mohamedova životopisu. Později vyšly ještě 
dva další svazky.

V r. 1935 se mohl vrátit na univerzitu, a to jako 
děkan. Vydává sbírku úvah Budoucnost kultury  

v Egyptě, několikasvazkové dílo Obèanská válka, 
slabší román Spisovatel aj. V r. 1935 vydal román 
Volání hrdlièky, který byl pøeložený i do èeštiny, Še-
herezádiny sny (1944); Strom zla (1944) a Zubožení 
v zemi (1949).

V r. 1950 se Husajn stává na dva roky ministrem 
školství.

Byl zástupcem Egypta v UNESCO a èestným pre-
zidentem arabského jazyka.

Největším Husajnovým pøínosem je humanizmus 
a optimizmus, který prolíná celým jeho dílem v arab-
ské literatuøe dosud vzácným.

huSweg, Arne

* 1933
Norský fyzioterapeut a pracovník hnutí nevido-
mých.

Narodil se v Stavangeru (Norsko). Oslepl ve svých 
dvou letech. Věnoval se studiu cizích jazykù v Anglii, 
Rakousku a Itálii. Deset let vedl institut pro pøípravu 
fyzioterapeutù. Od r. 1969 vykonával funkci pøedse-
dy norského Svazu nevidomých. Byl organizátorem 
slepeckého hnutí světového formátu. Jeho pøedností 
bylo, že ovládal několik cizích jazykù.

huySmAn, koelof
(viz R. AGRICOLA)
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Chapin, William

CHADŽigEorgiEv, dimitr

* 1873

Významný bulharský hudebník a hudební pedagog, 
èlen Svazu bulharských skladatelù. Je jedním ze 
zakladatelù Státní hudební školy v Sofii a byl jejím 
prvním øeditelem. 

Narodil se v Stare Zagoøe. Již od raného dětství 
projevoval svou náklonnost k hudbě. Hned na ZŠ 
vyniká pøirozeným hudebním nadáním. Nástup na 
bulharské katolické gymnázium v Odrinu je š�astnou 
okolností v jeho životě, protože v té době zde uèí 
proslulý maďarský hudebník Michail Šafran, který 
ho vyuèoval høe na flétnu.

Po obdržení stipendia je mu umožněno studium  
v Praze (1892–1897). Zde si na konzervatoøi zdokona-
luje hru na flétnu a u A. Dvoøáka studuje kompozici. 
Tato skuteènost má pøíznivý vliv na jeho budoucí 
èinnost skladatele a hudebního pedagoga.

I když dostává lákavé nabídky na zaměstnání  
v zahranièí, po absolvování Pražské konzervatoøe se 
Chadžigeorgiev vrací do své vlasti. Obdržel místo 
uèitele v prvním sofijském chlapeckém gymnáziu, 
a později v Sofijské pedagogické škole. Po několika 
letech pøesouvá svou èinnost do Státního ústavu pro 
výchovu nevidomých dětí. Pod jeho vedením dělá 
své první hudební kroky pozdější významný bul-
harský nevidomý hudební skladatel Petko Stajnov. 
Hodiny hry na flétnu jsou pro Stajnova zdrojem 
inspirací jeho budoucí pedagogické a skladatelské 
èinnosti. V ústavu pro nevidomé uèí Chadžigeor-
giev pouze několik let, pøesto zanechává po sobě 
trvalou stopu. Po celý svùj život akademik Petko 
Stajnov na něho vzpomíná s nejvøelejšími pocity  
a hlubokou úctou. 

chAllAn

Francouzský tyfloped.

Challan a jeho kolega Rousseau se pokusili o vý-
robu reliéfního psacího písma latinky pomocí tuhého 
inkoustu, který ještě za mokra posypával jemným pís-
kem. Po zaschnutí se objevila reliéfní písmena. Jako 
mnoho podobných ani tento zpùsob se nerozšíøil. 
Jednak to byla latinka, a jednak nemělo písmo hladký 
povrch.

chAlouPkA, Josef

* 4. 6. 1898
† 24. 1. 1930

Èeský básník a drama-
tik, zakladatel nadace.

Narodil se v Brně. 
Vystudoval uèitelský 
ústav v Brně (1917). Byl 
odveden a na ruské fron-
tě zraněn. V r. 1919 zaèal 
uèit v Měníně u Brna. Od r. 1922 až do smrti pùsobil 
v rodinné škole Vesna v Brně. Je spoluzakladatelem 
literární skupiny a po jejím zániku se stal èlenem 
Moravského kola spisovatelù.

Oženil se v r. 1927. V r. 1928 podnikl cestu do 
Francie. Koncem 20. let se léèil na nervovou choro-
bu. Zemøel krátce po návratu z nemocnice otravou 
svítiplynem. Není jasné, zda šlo o sebevraždu, nebo 
o neš�astnou náhodu. Pohøben byl v Brně–Králově 
Poli.*1) V jeho díle se opojení dynamikou života poz-
ději zklidnilo ve zduchovnělý lyrizmus.

Pro nevidomé má význam odkazem budovy v Brně– 
–Králově Poli na nynější Chaloupkově ul. è. 7. Nejdøí-
ve ji vlastnil PSSS, který provedl pøístavbu dvorního 
traktu. Po celou dobu až do r. 1990 zde byly dílny, 
kde pracovali nevidomí a těžce slabozrací. Koncem  
r. 1990, po odstěhování dílen, budovu pøevzali funkci-
onáøi nově vzniklé ÈUNS. Oproti úmyslu SNS (jejího 
tehdejšího pøedsedy Zd. Jelínka), který hodlal pro-
story komercionalizovat, funkcionáøi Unie se zasadili  
o umístění tzv. Tyfloservisu, poèítaèového støediska, 
slepecké knihovny a slepeckého muzea. Stavební 
úpravy pøišly Unii na necelý jeden milion korun.

*1) O hrob J. Chaloupky i jeho matky peèuje vedení DTI 
TMB

chAPin, william

* 1802
†  20. 9. 1888

Severoamerický tyfloped.

Narodil se ve Filadelfii. Věnoval se výchově  
a vzdělávání nevidomých dětí. V r. 1829 se za tím 
úèelem pøestěhoval do New Yorku. Tam pracoval 
ve výchovně vzdělávacím ústavu pro nevidomé děti. 

CH
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Chapman, W. C.

Od r. 1840 byl jmenován 
vedoucím Institutu pro 
nevidomé v Ohiu, kde 
pùsobil devět let. Poté 
byl povolán do funkce 
øeditele pensylvánského 
institutu, který vedl bez 
ohledu na svùj vysoký 
věk až do r. 1887. Jeho 
pozornost platila také 
péèi o později osleplé. 
Vymohl založení domo-
va pro pracující nevidomé ženy, dílny pro nevidomé 
muže a azylu pro staré a práce neschopné.

Chapina je možné také oznaèit za jednoho z prù-
kopníkù v péèi o dospělé nevidomé osoby Ameriky.

Byl též èinný i spisovatelsky.

chAPmAn, w. c.

* 1914

Hluchoslepý agitátor. Od svých ètyø let nevidomý  
i neslyšící. Vychován byl v oddělení pro hluchoslepé 
Ústavu pro výchovu a vzdělávání nevidomých dětí  
v Bostonu tyflopedkou Hallovou. Jako 24letý byl ve-
dením ústavu vyslán, aby procestoval Jižní Ameriku 
a poøídil depistáž hluchoslepých osob.

chARleS, Ray
(vlastním jménem R. C. ROBINSON)

* 23. 9. 1930
† 10. 6. 2004

Světoznámý americký 
jazzový zpěvák a hu-
debník.

Oslepl na následky 
neléèeného glaukomu.  
V 15 letech ztratil oba ro-
dièe. Chodil do slepecké 
školy. Na sklonku šedesá-
tých let založil svou první hudební skupinu. Hrál v ní 
na klavír, někdy na saxofon a klarinet.

V jeho hudbě se mísí prvky všech žánrových oblas-
tí od jazzu pøes country & western, soul a blues. Jeho 
tvorba se stala trvalou souèástí dění populární hudby. 
Se svou hudbou procestoval celý svět. Všude byl víta-
ný a obdivovaný. Věnoval se tvorbě i aranžmá.

Vydal bezpoèet gramofonových desek. Postavil 
si dùm bez oken, prý nevidomý okna nepotøebuje. 
Měl luxusní nahrávací studio. Koncertoval i v Èes-

koslovensku. Za vynikající a emocionálně strhující 
lze nazvat jeho interpretace skladby Georgia on my 
mind a beatlesovské Yesterday.

Zajímavé je, že pøesto, že byl ženatý, dovedl hrát 
i na ženská srdce tak, že po sobě zanechal neznámý 
poèet dětí po celém světě.

chAStel, guy

* 1883
† 1962

Francouzský knihovník.

O zrak pøišel v první světové válce. Již døíve se 
zabýval literaturou. Po oslepnutí se literární tvoøi-
vosti věnoval profesně. Stal se prezidentem Société 
des Gens de lettres, viceprezidentem Association des 
écrivains anciens combattants a viceprezidentem As-
sociation des écrivains catholiques. Po P. Villeyovi, 
který v r. 1933 tragicky zahynul, nastoupil do vedení 
Braillovy knihovny Association V. Haüy v Paøíži.

chibeRge

Uèitel v paøížském Národním ústavu pro mladé slepce.

Pùsobil v ústavu jako uèitel hudby. Jako nevidomý 
poci�oval nezbytnou potøebu komunikovat se slabozra-
kými èi vidomými žáky notovým zápisem*1). V r. 1912 
vynalezl pøístroj, který mu to umožòoval. Jednalo se 
o šablonu, která zprostøedkovávala porovnávat zna-
ky pro jednotlivé noty v Braillově systému s notami 
èernotiskovými. 

*1) Hudební notace pro nevidomé hudebníky se zásadnì odli
šuje svým pojetím od notace bìžné, tzv. èernotiskové. Viz 
Poznámky – vysvìtlivky

chRiStoFFel, ernst Jakob

* 4. 9. 1876
† 23. 4. 1955

Zakladatel slepecké mi-
sie CBM.

Po absolvování gym- 
názia navštěvoval se-
mináø v Basileji, který 
absolvoval v r. 1904. 
Nejdøíve se dal do slu-
žeb německého spolku 
pro spolupráci s Amerikou. Nakonec se však rozho-
dl pro Støední východ. Seznámil se s problematikou 
nevidomých dětí i dospělých. Cestou do Íránu se 
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Chybiorz, Pavel (též Chybioø)

se svou sestrou zastavil  
v Malatii (Turecko), 
kde vznikl první domov 
pro slepce. Pracoval zde 
několik rokù. Vybavil se 
také znalostí jazyka. 
Později se pøesunul do 
Teheránu, kde v r. 1908 
založil novou misii též 
pro neslyšící a tělesně 
postižené. V r. 1925 
založil v Tabrízu (Írán) 
školu pro nevidomé žáky. Zemøel v Isfahánu (Irák).

V Orientu proslul jako otec slepcù a jako zakla-
datel misie v Teheránu. Zvláštní pozornost věnoval 
péèi o nevidomé děti i jejich rodièe, kteøí žili ve velké 
nouzi.

Misie se rozšíøily do několika dalších zemí Støed-
ního východu.

E. J. Christoffel umírá s vědomím, že se povedlo 
uèinit první kroky pomoci postiženým a že je potøeba 
pokraèovat i za hranicemi asijského kontinentu.*1)

*1) O misii viz dále Wiesinger, Digfried

chybioRZ, Pavel (též Chybioø)

* 1827 (prosinec)
† 187(?)

Vynikající trumpetista a atraktivní matematik.

Narodil se v Èerné Vodě (bývalé rakouské Slezsko, 
dnes Polsko). Jeho rodièe, chudí nádeníci, ho brali  
s sebou do práce na poli, kde v útlém dětství, zøejmě 
po úžehu, pøišel o zrak. Navzdory své slepotě byl 
veselé povahy. Dovedl se v dětských hrách vyrovnat 
ostatním. Již v raném věku se u něho projevila houžev-
natost, která mu v pozdějším životě zajiš�ovala hudeb-
ní i jiné úspěchy. Někdy však nepomohla ani ta.

V sedmi letech se dostal do Beitlova soukromého 
brněnského ústavu pro nevidomé, kde se nauèil zá-
kladním dovednostem, ètení a psaní. Hrát na hudební 
nástroje ho uèil Jan Cerer (trubka, housle). Zvláště 
vynikal ve høe na trubku.

Spolu s jinými zde zažil mnoho nouze. Jídla bylo 
málo, v zimě se èasto netopilo, a proto s ostatními 
trpěl hladem a omrzlinami.

Již v době pobytu v ústavu platil za vynikajícího 
hráèe na trubku. J. R. Beitl se jeho výkony mohl 
pochlubit pøi letních turné žákovského orchestru do 
moravských měst a potom i ve Vídni. Výtěžky těchto 
zájezdù (snad až 4 599 zlatých) umožòovaly pøežít 

v ústavu zimu. Došlo to tak daleko, že život v ústavu 
zaèal P. Chybiorz i se svými několika pøáteli považovat 
za nesnesitelný a pøi nejbližší pøíležitosti (ve svých 
patnácti letech) se rozhodl se svými pěti kamarády 
odejít, aby se spoleèně pokusili o samostatnou obživu 
hudbou. S touto skupinou nevidomých založil kapelu. 
Nacvièili populární skladby a procestovali téměø celé 
Rakousko i Bavorsko. Na cestách po severním Ně-
mecku, kde sklízeli v mnoha městech velký úspěch, 
vystoupili rovněž pøed saským králem. Chybiorz 
se osvědèil jako vynikající trumpetista, organizátor  
a také jako hospodáø.

Kapela se na zimu rozcházela do svých domovù. 
Chybiorz musel podporovat svou nemocnou matku, 
a tak úspory brzy zmizely. Na jaøe se zase muzikanti 
sešli a nacvièili nový program. Po patnácti letech věè-
ného putování se kapela rozpadla pro Chybiorzovo 
těžké zranění, které si pøivodil pøi neš�astném pádu  
z mostu bez zábradlí. Po dlouhém léèení, které trvalo 
tøi roky, se zotavil. V tuto dobu žil vlastně o vodě a chle-
bu, protože léèení pohltilo vše, co měl našetøeno.

Hudbě se věnoval ve svém rodišti. Tamní kaplan 
utvoøil se dvěma uèiteli smyècové trio a požádali Chy-
biorze, aby je doplnil hrou na housle na kvarteto. Chy-
biorz s nimi také zpíval. Měl krásný tenor. Jednalo se 
ovšem o soukromé muzicírování pro radost. Úspory 
pozvolna mizely, protože, i když měl bohatého bratra, 
byl nucený ze svých peněz živit stále chorou matku. 
Otec mu zemøel již døíve. V roce 1856 vystupoval  
v Opavě hrou na trubku naposledy. Ve svých tøiceti 
letech byl prakticky se svými silami u konce.

Ve druhém, již méně úspěšném období svého živo-
ta, se zaměøil na matematiku. Využíval svých výjimeè-
ných matematických dovedností, které se projevily již 
pøi døívějších koncertních turné. Obdržel pozvání do 
Wroclawi, kde vystupoval pøed studenty. Pøesto, že od 
øeditelù gymnázií obdržel několik výborných posudkù, 
trvalé zaměstnání ani jiný užitek nezískal. S těmito 
doporuèeními se jezdil pøedstavovat rùzným spolkùm 
i vědeckým institucím, kde na svých matematických 
produkcích sklízel všeobecný obdiv, ale víc nic.

Do své rodné obce se vrací velice vyèerpaný  
a zklamaný tím, že nemohl najít pevné zaměstnání, 
se kterým poèítal. Pøi požáru rodného domku málem 
pøišel o život. Tím však míra neštěstí nebyla ještě do-
vršena. Těžký povoz mu pøejel pøes prsty na nohou. 
Toto zranění ho na dlouhou dobu vyøadilo z možnosti 
samostatně se živit. A neumožnilo mu ani vrátit se  
k døívějšímu muzicírování.

Po uzdravení se znovu vydal na cesty, a to do Lip-
ska, kde zase sklízel nové úspěchy pøi matematických 

Christoffelova misie
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Chybiorz, Pavel (též Chybioø)

produkcích. Zde ho potkala velmi nepøíjemná událost, 
byl okraden. Největší škoda vznikla tím, že mu zmize-
ly i nenahraditelné slepecké psací potøeby.*1) Potom 
ještě navštívil Děèín, kde provedl veøejnou poètáøskou 
produkci na několika školách. Dále zavítal do Olomou-
ce. Tam ho øeditel gymnázia podvedl a Chybiorz byl 
zase bez výdělku. Tyto události ho zkrušily a rozhodl 
se své putování ukonèit.

Ke všem pøedcházejícím zraněním pøibyly plicní 
potíže. Nakonec putoval jako žebrák po rùzných 
místech v Èechách, Německu a dokonce i Rusku. 
Na podzim roku 1858 se vrací proto domù úplně 
vyèerpaný. Konec života prožívá v ústraní opatrován 
cizími lidmi. Smrt až o hodně let později zbavila těžce 
zkoušeného muže dalšího utrpení.

*1) O jaké konkrétní pomùcky se jednalo, není známo
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Ivahaši, Takeo

iBN BAšár BurD
(viz BAŠáR, ibn Burd)

il Cieco d’Adria
(viz GROTTO, L. A.)

ingmAnnová, hanna

* 1845

Finská pedagožka.

Narodila se v Kuo-
piu. Po dokonèení pe-
dagogického studia se 
stala vedoucí dívèího 
internátu pøi škole pro 
nevidomé děti v Kuo-
piu, kde se osvědèila. 
Pozdě j i  by la  proto 
jmenována øeditelkou 
Ústavu pro výchovu  
a vzdělávání nevido-
mých dětí v Helsingforsu (dnešní Helsinky). Ve 
své praxi poznala, že vzdělávat nevidomé děti je 
jen jedna stránka výchovy, rozhodla se, že je tøeba 
se postarat i o kladné spoleèenské vztahy ke zra-
kově těžce postiženým dětem i dospělým osobám.  
V r. 1887 za tímto úèelem založila Spolek pøátel 
slepcù, ve kterém se věnovala osvětě. 

ioneScu-butAS, Alex

* 1894

Rumunský hudební skladatel.

Od narození byl nevidomý. Byl vynikajícím só-
listou na violoncello. V Rumunsku zavedl Braillovu 
bodovou hudební notaci. Byl jedním z prvních ru-
munských nevidomých uèitelù hudby. Byl dirigentem 
několika pěveckých sborù a instrumentálních těles. 
Napsal několik symfonií. Sbíral lidové písně. Jeho 
dílo Uèitelova lyra bylo vyznamenáno Cenou rumun-
ské akademie. Skladby i sbory se provozují.

ioninAS, Antanas
(viz JONINAS, Antanas)

iRwin, Robert benjamin

* 2. 6. 1883
† 12. 12. 1951

Americký pracovník ve slepeckém hnutí.

Narodil se v Rockfordu. V pěti letech ztratil zrak. 
Po skonèení školní docházky se rozhodl, že bude 
studovat. Pracoval jako zástupce studentù, aby si 
vydělal na studium, pro které později obdržel stipen-
dium. Zapsal se na Harvardskou univerzitu (1907). 
Od roku 1909 zastával funkci poradce pro vysoko-
školská studia ve slepecké škole v Clevelandu, kde 
také opatøil několik speciálních uèebních pomùcek.  
V r. 1931 zorganizoval světovou konferenci nevido-
mých. Až do své smrti vedl ve Washingtonu Americ-
kou nadaci pro nevidomé studenty. Úèastnil se rovněž 
na rozšiøování ZK. Za svou záslužnou èinnost byl 
oceněn vysokými vyznamenáními.

išikAvA, kuraji 

* 1859
† 1944

Japonský tyfloped.

Pøed tím, než se stal uèitelem v Ústavu pro nevido-
mé v Tokiu, získal zkušenosti na několika podobných 
ústavech. Øeditel tokijského ústavu ho požádal, aby 
se věnoval adaptaci a rekodifikaci Braillova písma na 
japonský jazyk. Této práci se věnoval velmi svědomitě 
s využitím zkušeností pøedcházejících pracovníkù.

ivAHAši, takeo

* 1898
† 1954

První japonský nevidomý univerzitní profesor.

Narodil se v Ósace. O zrak pøišel v období svých 
studií. Po ukonèení studií se stal uèitelem školy pro 
nevidomé žáky v Ósace. Za úèelem dalšího vzdělání 
se vydal do Anglie, kde jako první nevidomý student 
absolvoval skotskou univerzitu v Edinburghu. Po ná-
vratu do Japonska byl jmenován prvním nevidomým 
profesorem na univerzitě v Ósace. Věnoval se temati-
ce výchovy a vzdělávání nevidomých dětí. V r. 1933 
založil Spoleènost pro péèi o nevidomé děti v Ósace. 
Podnikl studijní cestu do USA. Po návratu r. 1949 

I
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Ivanov, Alexandr

založil Novou spoleènost pro péèi o nevidomé děti. 
Napsal asi 19 odborných prací.

ivAnov, Alexandr

* 1. 8. 1905
† 21. 8. 1976

Èeský øemeslník ukrajin-
ského pùvodu.

Narodil se ve Vo-
rochtě (døíve Haliè, 
nyní Ukrajina) jako syn 
truhláøe. Hned na po- 
èátku první světové války 
byl těžce raněn. Pozbyl 
zrak, levou ruku a èást levé nohy. Byl léèen ve Vídni, 
Bratislavě a v Brně. V nemocnicích trávil èas až do  
r. 1921, kdy byl pøemístěn do Zemského ústavu pro 
nevidomé v Brně, kde mu øeditel A. Špièka nechal 
úøedně zapsat jméno Alexandr Ivanov. Jméno podle 
øeditele ústavu, pøíjmení v Rusku rozšíøené. V ústa-
vu se uèil èesky a získal neúplné základní vzdělání. 
Vyuèil se výrobě kartáèù, pøi èemž používal i protézu. 
Usiloval o to, aby se mohl samostatně živit.

Když byla v Chrlickém zaopatøovacím ústavu ote-
vøena dílna, šel tam pracovat. Něco si našetøil, ale 
pøísný vnitøní øád mu nevyhovoval.

Èeskoslovenský èervený køíž hledal jeho rodiště  
i rodinu, ale všechno marně. Všichni zmizeli, zmizela 
i obec, ve které se údajně narodil. Èesky se nauèil až  
v Chrlicích. Ústav se mu stal domovem. Jelikož ztratil 
i pamě�, jeho vzpomínky zmizely v nenávratnu.

V r. 1932 se rozhodl z Chrlic odejít a nastěhoval se 
i se svou nevidomou pøítelkyní do Chropyně. Zavedl 

si kartáènictví a žil š�astný život. Později se odstěho-
val do Záøièí, kde si koupil domek. Státní obèanství 
obdržel až v r. 1945, kdy se koneèně mohl oženit. 
Øemeslo šlo výborně a mohli si koupit větší domek, 
kde si zaøídili spoleènou dílnu.

Toto š�astné období bylo pøerváno zrušením sou-
kromých øemeslníkù a A. Ivanov byl nucený vstoupit 
do Drutěvy, družstva invalidù v Brně. Pro družstvo 
pracoval až do své smrti jako domácí dělník. V dílně 
s ním pilně pracovala i jeho žena. Ta uvádí, že jeho 
největší radostí mimo práce v dílně bylo peèovat  
o děti její sestry.

Veøejného života se nestranil, aktivně pùsobil  
v místní spoleèenské organizaci nevidomých. Praco-
val i v místní správě jako èlen národního výboru.

Pro svou všeobecnou oblíbenost měl mimoøádně 
slavný pohøeb, odešla místní osobnost. Ještě po dvou 
desetiletích pøišel dopis tamní starostky, která píše, 
že na Ivanova mají v obci všichni obèané ty nejlepší 
vzpomínky.

ivellA, A. l.

* 1878
† 1927

Rumunský hudební skladatel.

Od narození byl nevidomý. Stal se ve své vlasti 
propagátorem Braillovy bodové hudební notace. 
Napsal celou øadu hudebně didaktických uèebních 
pøíruèek a hudební slovník.

Podstatnou èást jeho èinnosti zaplòují kompozice. 
Je autorem několika ètyøhlasých sborových skladeb. 
Pro klavír napsal polku a několik lyrických romancí. 
Hrají se dodnes.
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Jakob, Herbert

JAblAncZy, Antonín karol

* 1802
† 1847

Jedná se o bratislavského klavíristu, který pøes své 
interpretaèní dovednosti nevynikl.

Narodil se jako syn bratislavského aristokrata. Od 
narození měl pouze nepatrný zbytek zraku. Vzdělávali 
ho domácí uèitelé.

V sedmi letech byl pøijat do vídeòského ústavu 
pro nevidomé, kde patøil mezi nejlepší žáky. Měl 
mimoøádnou pamě� a poètáøské schopnosti. Pamět-
ně poèítal i rovnice. Měl také výborný hudební sluch 
a manuální zruènost. Jeho největším zájmem byla 
hudba, které se věnoval intenzívně. Ve høe na klavír 
dosáhl mimoøádné úrovně. Hrál i velmi obtížné sklad-
by, pøedevším klasických autorù. Měl klidnou a vyrov-
nanou povahu, což oèekával i od ostatních. Ta mu 
také pomáhala pøi soustavném cvièení na klavír.

Nauèil se psát tužkou, aby si mohl dopisovat se 
známým ze svého rodiště.

Po odchodu z ústavu mu v krátké době zemøeli 
oba rodièe, což mu zabránilo, aby se v hudbě dále 
vzdělával. Chtěl vyuèovat na některém z ústavù, ale 
místo nenašel. Pro svou povahu i hudební dovednos-
ti byl všeobecně oblíbený. Jeho klid však hranièil  
s pasivitou a navíc již neměl rodièe. Nenašel se nikdo, 
kdo by mu pomohl organizovat jeho život.

JAcobi, christian totthilf

* 1696
† 1750

Varhanní a klavírní virtuos.

Narodil se v Magdeburku. Ve dvou letech ztratil 
zrak. Byl natolik silnou osobností, že nejen zvládl 
základní vzdělání v běžné škole, ale vystudoval  
i gymnázium.

Již v dětství měl výborný hudební sluch i pamě�. 
Věnoval se proto studiu hudby. V r. 1710 se zaèal uèit 
u místního varhaníka Sim Lipeho. Za pouhé dva roky 
udělal mimoøádný pokrok. Zvláště vynikal v impro-
vizaci. Od r. 1712 se zapsal ke studiu na univerzitě  
v Jeně, obor filozofie. Ve studiu hudby stále pokraèo-
val. Poøádal varhanní i klavírní koncerty. Od r. 1720 
měl stálé místo varhaníka ve svém rodišti.

JägeR, v. A.

Německý oèní lékaø.

Je autorem tabulek rùzných druhù a velikostí pís-
ma pro zjiš�ování zrakové ostrosti na blízko. Tyto 
tabulky doplòují ve vyšetøovacím testu ostrosti zraku 
na dálku pozdější tzv. Snellenovy optotypy z písmen 
rùzných velikostí a Pfliegrovy háky pro zjiš�ování 
zrakové ostrosti dětí pøedškolního věku. Jäger vydal 
r. 1838 své „Blätter für Taubstummen-und Blinde-
nanstalten“ jako pøílohu darmstadtského èasopisu 
(Všeobecné školské noviny).

JAkob (Jacob) z netry

* 1750
† 1771

Lidový léèitel, výrobce èajù a tvùrce vlastního „písma“.

V dětství pøišel o zrak. Rodièe ho dali mezi pa-
sáèky hus, aby se o něho staraly děti. Pro jeho život 
to byla i škola. Pochytil od dětí všechno, co se uèily, 
protože měl velkou vùli po vědění. Dlouho se zabý-
val myšlenkou, jak si některé vědomosti a myšlenky 
zapsat. Koneèně se mu později podaøilo zkonstruovat 
vlastní systém.

Jeho mimoøádný zájem i vědomosti byly nápadné 
a bylo mu proto výjimeèně dovoleno navštěvovat školu 
se šlechtickými dětmi. Latině ho uèil místní faráø.

Svou snahu o vytvoøení systému, jak něco zapsat, 
realizoval soubory mnemotechnických pomùcek. Pro 
jednotlivá písmena používal kulaté tyèinky. Každému 
písmenu odpovídaly rùzné záøezy na jiných místech 
tyèinky i jejich rùzné tvary. Tyto kolíèky byly silné asi 
jako prst. Pro jednotlivé záznamy si poøizoval svazky 
těchto „písmen“. Jeho sbírka byla velice rozsáhlá. Jed-
notlivé soubory svazeèkù si proto oznaèoval rovněž 
tímto zpùsobem.

Věnoval se výrobě rùzných léèivých èajù a tinktur. 
Náplně lahvièek si rovněž oznaèoval tím, že jako zátky 
mu sloužily jeho vyøezané kolíèky.

JAkob, herbert

* 1921
† 5. 11. 1975

Øeditel Ústøední slepecké knihovny v Lipsku.

J
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Jaliconová

Podle spolehlivých pramenù byl nevidomý. Svou 
zrakovou vadu dovedl nahradit usilovnou prací a vhod-
ným systémem øízení podniku. Za jeho vedení vzrostl 
poèet knih, zaøízení pro tisk zásadně modernizoval.

JAliconová

* 1810
† 1836

Spoluorganizátorka péèe o nevidomé ve Francii.

O zrak pøišla v dospělosti. Protože pocházela  
z bohaté rodiny, založila se svou matkou azyl pro ne-
vidomé v Clermont-Ferrandu. Pøijímány byly pouze 
ženy. Zaøízení ovládal náboženský duch.

JAn, král anglický

V r. 1350 založil v Londýně azyl pro 120 slepcù  
a nazval jej Charty.

JAnèíková, Božena

* 9. 11. 1910

Èeská pěvkyně, varhanice a uèitelka hudby.

Nevidomé ženy vždy hledaly v životě své štěstí za 
obtížnějších podmínek než nevidomí muži. Každý 
úspěch měl proto tím větší význam pro osvobození 
èlověka z trvalého umístění v azylu.

Narodila se ve Zmišovicích jako dcera rolníka. Ve 
tøech letech jí bylo enukleováno jedno oko, na druhém 
jí zùstal jen malý zbytek zraku. Pøesto, že měla z toho 
plynoucí potíže pøi dětských hrách, neizolovala se.  
V šesti letech zaèala navštěvovat místní školu. Uèila 
se pamětně, zvláště prospívala v matematice a zpěvu. 
O nějakém zaøízení pro nevidomé děti nikdo nic nevě-
děl. Otec se proto vydal sám do Prahy, aby věc vyøešil, 
protože, jak bude jeho dcera èíst, jak bude psát? Pøi 
návštěvě hradèanského ústavu zaujal děvèátko zpěv  
a zatoužila po této škole. A oba poznali, jak nevidomé 
děti ètou a píší. S radostí se vraceli s vyhlídkou, že se 
sem po prázdninách Boženka vrátí jako žaèka.

V ústavní škole prospívala velmi dobøe. Zaèala se 
uèit høe na klavír, housle, citeru a později na varhany. 
Pøi veøejných vystoupeních pěveckého sboru vynikala 
svým krásným hlasem. Na radu odborníkù se zaèala 
uèit zpěvu u èlenky Národního divadla. Brzy vystu-
povala veøejně. V r. 1935 vykonala státní zkoušku ze 
sólového zpěvu.

Léta běžela a bylo tøeba pomýšlet na zaměstnání. 
Pøijala nabídku stát se varhanicí v obci Onešov. Na-

stává ta známá obtížná cesta k pøepisùm hudebnin 
do Braillova písma, pøi èemž jí pomáhá faráø i mladí 
lidé z pěveckého sboru, který založila. Její spokojenost 
se dovršila, když se sestøe narodilo dítě, o které se  
s láskou starala a zdárně vychovávala.

V r. 1945 obdržela nabídku, aby nastoupila jako 
uèitelka hudby do ústavu, kde byla vychována. Když 
odmítla, nabídla jí øeditelka Sedláèková, aby pøijala 
místo v Katolickém domě v Èeských Budějovicích. 
Toto místo pøijímá s vyhlídkou, že je to domov plný 
dětí, které má ráda. Stává se zde uèitelkou hry na 
klavír a zpěvu. V r. 1950 byl tento církevní ústav z po-
litických pohnutek státu zrušen, zaèala tedy vyuèovat 
soukromě. V letech 1953–1959 zastává také místo 
varhanice v místním kostele. Zakládá nový pěvecký 
sbor. Později pøechází vyuèovat do Kaplic, nejdøíve 
do osvětové besedy, později do LŠU. Zde pùsobila 
až do svého odchodu do dùchodu.

JAneèek, Alois e. von

* 2. 6. 1828

Spolukurátor brněnské-
ho ústavu pro nevidomé.

Narodil se v Brně. Po 
absolutoriu gymnázia se 
věnoval studiu filozofie. 
Stal se státním úøední-
kem v moravském zem-
ském úøadu. Zabýval se 
èinností humanitních 
spolkù a Èerveného køíže. V r. 1867 byl jako známý lidu-
mil jmenován spolukurátorem Ústavu pro nevidomé v 
Brně. Této èinnosti se věnoval poctivě. Pøebral dokonce 
celou agendu ústavu. Usiloval o to, aby se ústav stal 
lidsky dùstojným zaøízením, což nebylo zrovna lehké. 
Staral se o získávání pøíznivcù a darù. A tak pod jeho 
péèí vzrùstal i fond na podporu chovancù, kteøí opustili 
ústav a mnohým z nich usnadnil nejen zaèátek samo-
statného života, ale podporoval je trvale.

Aby poznal práci i náplò jiných podobných ústa-
vù, vykonal rovněž cestu po rakouských i německých 
ústavech. Jeho zásluhou ve spolupráci s øeditelem Fr. 
Pavlíkem byla otevøena tøída pro slabomyslné. Jane-
èek dal impulz k založení Spolku paní a dívek, který 
si vytkl za cíl založit v Brně Útulnu pro slepé dívky 
a ženy německé národnosti. Dosáhl zvýšení platù za-
městnancù ústavu i jejich penzijního zaopatøení.

Ve své funkci pùsobil v ústavu 30 let. Mimoto se 
věnoval rozvoji zábrdovického sirotèince pro dívky  
i jiným sociálním okruhùm.
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Jánoš, Michal

Obdržel několik vyznamenání a také byl povýšen 
do šlechtického stavu.

JAnko, Ľudevít

* 21. 6. 1931
† 28. 8. 1997

Slovenský hudební peda-
gog a hudební skladatel.

Je jediným nevido-
mým slovenským hu- 
debním skladatelem, 
jehož skladby vycházejí 
na gramofonových des-
kách i tiskem. Ve slo-
venské populární hudbě 
je skuteènou osobností. 
Jeho písně zpívají pøední slovenští zpěváci populární 
hudby.

Narodil se v Komárně v chudé rodině. Záhy ztratil 
oba rodièe. Od dětství byl nevidomý, jako dvouletý 
ztratil zrak po zápalu mozkových blan. Školu navště-
voval v Ústavu pro nevidomé v Budapešti. Zde získal 
i základy hudebního vzdělání.

Po válce odešel do Levoèe vyuèit se kartáèníkem. 
Po hudbě toužil neustále, zvláště po zvuku houslí. 
Pøi každé pøíležitosti vyhledal klavír a hrál, co ho 
napadlo. Věnoval se høe na klavír a úèinkoval v man-
dolínovém souboru. Pøihlásil se na pedagogické oddě-
lení Støední hudební školy pro nevidomé v Praze, ale 
levoèští uèitelé ho ke studiu nedoporuèili. Ke zkouš-
ce se však pøihlásil a pøijímacího øízení se zúèastnil.  
I pøes záporný postoj levoèských uèitelù byl na zákla-
dě výsledkù zkoušky pøijat.

V r. 1949 dostal pozvání ke studiu. Byl sám, neměl 
již rodièe. Vděèně vzpomíná na prof. Hejdu, který 
nelitoval sobot a nedělí, aby se mu plně věnoval. Uèil 
se høe na klavír a housle. V r. 1955 získal v soutěži 
druhé místo. To bylo velikým povzbuzením.

Po absolutoriu nastoupil jako uèitel do LŠU  
v Bratislavě. Měl vždy vynikající hudebně pedagogic-
ké výsledky. Věnoval se rovněž veøejnému vystupování 
hrou na housle. Oženil se se svou kolegyní ze školy. 
Stala se mu oddanou pomocnicí. Je také zapisovatel-
kou jeho skladeb.

O svých skladatelských zaèátcích Janko píše: „Po 
krátkém èase jsem poznal, že pro některé technické 
problémy hry na housle nejsou etudy. Pokoušel jsem 
se složit si je sám. Později jsem je napsal i pro jiné 
hudební nástroje. Vydavatelství o ně nemělo zájem, 
a to mne odradilo.“

Pøijal nabídky amatérských skupin, pro které 
skladby aranžoval. Později se touto èinností zabýval 
i pro profesionální skupiny. Zaèal psát vlastní taneèní 
skladby. Jeho skladby se zaèaly obecenstvu líbit, vysí-
lat v rozhlase i nahrávat na gramofonové desky.

Následně se opět vrátil k tvorbě instruktivní lite-
ratury. Jsou to napø.: Tri klavírne skladbièky, Téma 
s variacemi pre zobcovú flautu s klavírom, Invencia, 
Fugetta, Skica pro akordeonový soubor, a dalších 
mnoho pøíležitostných skladbièek.

Pracoval rovněž jako dobrovolný funkcionáø ve SI. 
Založil hudební soubor. Rád se ujal vedení zvukového 
èasopisu Interval vycházejícího na magnetofonových 
páscích, který aktuálně informoval nevidomé a slabo-
zraké uèitele hudby.

JáNoš, michal

* 19. 7. 1928
† 11. 1. 1976

Slovenský støedoškolský 
uèitel, jeden z prvních 
prùkopníkù vyššího vzdě-
lání nevidomých na Slo-
vensku.

Narodil se v obci Ver-
nári v dělnické rodině. 
Od dětství byl nevidomý. 
Prošel výchovou v Ústavu pro nevidomé v Levoèi 
(1934–1943), kde získal i základy hry na klavír, ve 
které měl mimoøádné úspěchy. Poprvé pøekvapil 
jako žák 3. roèníku ZŠ pøi oslavách 15. výroèí trvání 
ústavu. Byl to výsledek dobré práce uèitelky hudby 
Anny Linhartové, která zakrátko potom jako Èeška 
byla vykázána ze Slovenského štátu. V období druhé 
světové války jeho vývoj pro neschopnost mladého 
uèitele hudby zaostal. Po válce odešel do Báhoně, 
kde se usilovně pøipravoval k pøijímací zkoušce na 
konzervatoø.

Byl první z nevidomých, který studoval na Bra-
tislavské konzervatoøi (od r. 1945). Pøidělen byl do 
tøídy prof. Križana a A. Kafendové. Ta se mu věnovala 
s nevšedním zaujetím. Nesmíme opomenout skuteè-
nost, že v Levoèi v této době nebyla ještě slepecká 
tiskárna, pøepisoval si proto všechny hudebniny 
podle diktátu jiných do Braillovy hudební notace 
sám. Ubytování našel v ústavu pro tělesně postižené. 
Studium ukonèil v r. 1951. Absolvoval Griegovým 
koncertem A moll.

Nejdøíve pùsobil (od r. 1952 do r. 1965) jako uèitel  
v Ústavu pro nevidomé v Levoèi. Vyuèoval høe na 
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klavír a akordeon. Pøipravil několik žákù ke zkouš-
kám na SHŠI pro mládež s vadami zraku v Praze. 
Vedl smíšený pěvecký sbor levoèských nevidomých 
obyvatel. V r. 1960 maturoval na místní støední škole. 
Ještě téhož roku, jako jeden z prvních slovenských 
nevidomých, zaèal pøi zaměstnání studovat na FF 
UKo v Bratislavě. V r. 1964 studia ukonèil.

V tomto období nastudoval několik nároèných 
skladeb pro klavír. Jeho repertoár obsahoval obtížná 
díla od Beethovena, Liszta, Chopina, Brahmse, Grie-
ga, Smetany, Suchoně atd.

V r. 1961 pøešel vyuèovat hudební výchovu na 
støední pedagogickou školu v Levoèi. Vedl zde dívèí 
pěvecký sbor, který pøivedl na dobrou úroveò. I v této 
době èasto veøejně vystupoval hrou na klavír.

Zemøel neèekaně na selhání èinnosti srdce. Zane-
chal po sobě nedokonèené dílo perspektivního pra-
covníka. Svou cílevědomostí a pílí se stal pøíkladem 
pro další nevidomé studenty.

JAnSová, marie

* 9. 9. 1906
† 9. 2. 1994

Èeská uèitelka hudby. 

Narodila se v Leto-
nicích. O zrak pøišla 
ve svých tøech letech 
pádem do vápna. Ro-
dièe ji však pøesto vedli  
k plnění některých úkolù 
v malém hospodáøství, 
které vykonávala ráda. 
Ve svých 6 letech si pøála, 
jako její vrstevnice, zaèít chodit do místní školy, což jí 
rodièe rádi splnili. Ve svých 12 letech byla pøijata do br-
něnského vzdělávacího ústavu pro nevidomé děti, kde  
v r. 1922 ukonèila základní vzdělání vykonáním zkouš-
ky z uèiva měš�anské školy. Øemeslu kartáènickému 
se vyuèila v r. 1925. Během školní docházky i v době 
uèòovských let se intenzívně věnovala studiu hudby, 
které jako první nevidomá žena na Moravě zakonèila 
státní zkouškou na Brněnské konzervatoøi v r. 1929.*1) 
Po roce z ústavu odešla.

Nejprve se pokoušela vyuèovat hudbě ve svém 
rodišti, ale za krátký èas, kdy se seznámila se svým 
budoucím manželem, se odstěhovala do Brna a zaèala 
soukromě vyuèovat høe na klavír a hudební teorii. Této 
èinnosti se věnovala až do vysokého stáøí.

Ve 30. letech 20. století se aktivně podílela na 
organizaèní a kulturní èinnosti PSSS. Jelikož byla vý-

bornou ruèní pletaøkou a mimoøádně zruèně uměla 
háèkovat, èasto s úspěchem své výrobky vystavovala. 
Rovněž jako výborná zpěvaèka, realizovala se i v tom-
to oboru tím, že v brněnské organizaci PSSS založila 
a dlouhá léta vedla ženský pěvecký sbor, který èasto 
veøejně vystupoval a na soutěžích sklízel zasloužené 
úspěchy. Za svou mimoøádnou aktivitu byla v r. 1972 
oceněna medailí Emilie Suchardové. 

Vedla vzornou domácnost, výborně vaøila a pekla. 
Starala se o výchovu syna svého druhého manžela.

*1) V archivu DTI TMB se nacházejí silné folianty, které pøi 
svém studiu ruènì opsala do Braillova písma, protože spe
ciální tiskoviny ke studiu hudební teorie a dìjin hudby  
v té dobì neexistovaly

JANuškA, Pavol

* 5. 5. 1928

Vysoký funkcionáø SI na 
Slovensku.

Narodil se v Peèeòa-
nech. Po reorganizaci 
školy v obci odešel do 
Ba�ovy školy práce, 
která byla pøi Ba�ových 
závodech v Ba�ovanech 
(nyní Partizánske). Uèni 
tu museli pracovat 8 ho-
din jako ostatní dělníci 
a vyuèování v pokraèovací škole bylo až po pracovní 
době. Školu však nedokonèil.

V r. 1944 vypuklo SNP, a tak se jako mnoho jiných 
stal èlenem Hornonitrianské brigády. Po potlaèení 
SNP stalo se i v jejich brigádě, že mnozí byli ponechá-
ni napospas osudu. Mnozí se dostali do německého 
zajetí. Januška byl vězněn v Banské Bystrici a v Horní 
Štubni, odkud byl pøevezen do koncentraèního tábora 
v Německu. Po pøíchodu spojeneckých armád byl 
tábor pøestěhován a pøitom pøišel Januška v dubnu  
o zrak, tedy bezprostøedně pøed koncem války.

Po skonèení války se léèil v několika nemocni-
cích. V r. 1947 byl poslán do civilu. Navštěvoval 
rùzné nemocnice i léèitele. Výsledkem tohoto úsilí 
byla slepota.

Januška se dokázal postavit nepøízni osudu. Vstou-
pil do Družiny váleèných poškozencù, později do SI. 
Nauèil se Braillovu písmu a své schopnosti se snažil 
uplatnit v organizaèní èinnosti a práci ve prospěch 
nevidomých lidí. Byl zvolen do rùzných funkcí, poèí-
naje ZO až po funkce v nejvyšších federálních i sloven-
ských orgánech SI: èlen federálního výboru SI, èlen 
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jeho pøedsednictva a sekretariátu. Na Slovensku byl 
èlenem stejných orgánù, kde jako ústøední tajemník 
prosazoval tzv. Tylovské pojetí politiky vedoucí úlohy 
KSÈ a KSS.

Snažil se uvést do života vše, co znamenalo obrat 
v péèi o zdravotně postižené lidi, zvláště o nevido-
mé. Jednalo se o vytváøení støedisek pro pracovní 
pøíležitosti ZP lidí. Januška má zásluhu i na založení 
Rehabilitaèního støediska pro ZP v Levoèi, slepeckou 
tiskárnu a knihovnu v Levoèi, støedního uèiliště pro 
ZP maséry pøi støední zdravotnické škole v Levoèi,  
i Slepeckého muzea. 

Životním krédem P. Janušky je spoleèné dobro pro 
všechny, kterým věnoval svùj um i schopnost. 

Za svou obětavou èinnost ve prospěch ZdP lidí, 
i za odvahu v boji proti nacizmu obdržel P. Januška 
mnoho vyznamenání a medailí. Napø. státní vyzname-
nání Za vynikající práci, z bývalého SI Zlatý odznak 
a medaili E. Suchardové, z vojenských vyznamenání 
Èeskoslovenský váleèný køíž a další.

 ¼.V.

JAroš, boøivoj

* 13. 6. 1889
† 1969

Pøedseda èeského Podpùrného spolku samostatných 
slepcù.

Zrak ztratil ve svých 14 letech. Stal se chovancem 
Klarova ústavu pro nevidomé v Praze. Vyuèil se koši-
káøem. Živil se jako obchodník a košikáø. Spolek vedl 
od r. 1931 v období hospodáøské krize a druhé světové 
války. V r. 1944 této funkce zanechal.

JAroš, Stáòa
(viz PRáŠIL, František)

JARviS, John e.

* 22. 8. 1915
† 10. 1. 1978

Pracovník v mezinárodní organizaci nevidomých.

Od narození byl nevidomý. Navštěvoval školu pro 
nevidomé ve Worcestru a speciální vzdělávací spoleè-
nost v Oxfordu. V letech 1936–1949 pracoval v BBC. 
Později se zapojil do práce v mezinárodním slepec-
kém hnutí. Zúèastnil se zakládání Světové rady pro 
blaho slepcù. V letech 1959–1969 zastával zde funk-
ci generálního sekretáøe. Byl skvělým pøekladatelem  
a tlumoèníkem. V době svého penzionování založil 
noviny Heatgfield, Sussex, Talking Newspaper.

JAvAl, émile

* 1839

Francouzský oèní lékaø.

Ve svých 61 letech 
oslepl. Vydal několik spi-
sù o životě nevidomých, 
napø. Der Blinde und 
seine Welt (Entre Aveug-
les) (1904). Principiálně 
se na nevidomého dívá 
z praktického hlediska, 
jeho psychiky a potøeb.

JeFFeRSon, blind lemon

* 1897
† 1953

Je považovaný za nejlepšího interpreta blues. Patøil 
mezi potulné zpěváky.

Pochází z Texasu. Nevidomý byl od dětství. Když 
se ve dvacátých letech dostal do Chicaga, zaèal nahrá-
vat své písně amerického jihu na gramofonové desky. 
Sám se doprovázel na kytaru.

Zemøel v bídě.
Hrál výborně na kytaru. Pùsobil na pozdější slav-

né zpěváky. Zbylo po něm několik gramofonových 
nahrávek, které dokumentují jeho výkony.

JeFFRey, harold hugh

* 17. 9. 1917

Australský dirigent.

Narodil se v Melbourne jako nevidomý. Od dětství 
se nejvíce zabýval hudbou. Po studiu na univerzitě  
v Melbourne zaèal pracovat jako profesor hudby na 
rùzných místech. Později se stal dirigentem rozhla-
sového orchestru. Vedl také pěvecký sbor a orchestr 
pøi jednom kostele. 

Byl zakladatelem a 12 rokù prezidentem Austral-
ského spolku, který sdružoval profesionální hudebníky, 
dva roky pøedsedou Australské federace nevidomých. 
Mimoto založil národní organizaci nevidomých. Za 
své zásluhy byl několikrát vyznamenán.

JehlièkA, Pavel

Èeský uèitel.
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V r. 1869 byla pøepsána jeho uèebnice pøírodopisu 
Kleinovým reliéfním písmem pro potøeby nevidomých 
žákù.*1)

*1) Nachází se v knižním fondu odd. DTI TMB

Jemelík, Josef

* 6. 1. 1852
† 8. 2. 1931

Vynikající èeský citeris-
ta, uèitel hry na hudeb-
ní nástroje v Ústavu pro 
nevidomé v Brně.

Pochází z malé obce 
Sušice u Pøerova. Naro-
dil se jako syn rolníka.  
O zrak pøišel již v prv-
ním roce života pravděpodobně po zánětu rohovky. 
Rodièe neměli èas ani trpělivost pro soustavnou vý-
chovu slepého dítěte, chlapec proto žil bez kamarádù 
a osamoceně. Tento stav se nezměnil ani po narození 
bratra Richarda. Naopak! Jemu se rodièe více věno-
vali, protože byl zdravý a poèítalo se s tím, že bude 
otcovým nástupcem v hospodáøství.

Do Ústavu pro nevidomé v Brně J. Jemelík nastu-
puje v r. 1859. Velmi brzy se u něho projevilo hudební 
nadání. Koneèně nalezl něco, èemu se mohl se vším 
dětským zápalem věnovat. Po absolvování základní 
školní docházky bylo jeho povinností vyuèit se øemes-
lu. Souběžně se věnoval høe na hudební nástroje, což 
nechtěl za žádnou cenu opustit. Za deset let pobytu 
v ústavu dosáhl vynikajících výsledkù pøedevším ve 
høe na citeru.

Již v 17 letech odchází z ústavu, aby se živil ladě-
ním klavírù a hrou na citeru. Usadil se v Kroměøíži, 
kde vyuèoval na hudební škole nově založeného ob-
èanského spolku císaøe Františka Josefa I. Concordia. 
Na dotaz øeditele J. Schwarze se vedoucí spoleènosti 
o jeho práci vyjádøil pochvalným dopisem.

V r. 1876 se J. Jemelík stěhuje do Brna, protože se 
má stát v ústavu pro nevidomé uèitelem hudby. Ubyto-
vání získal v budově ústavu na Radvítově nám. è. 4, kde 
byl podle pøíslibu pøijat jako uèitel hudby. V té době 
je to již druhý nevidomý hudební pedagog, který zde 
pùsobí. S R. Bauerem spolupracoval na péèi o dobrou 
hudební úroveò svěøených nevidomých žákù.

Ještě ve stejném roce se brněnská veøejnost se-
známila s jeho uměním. K pověsti dobrého umělce 
mu pomohl mimoøádně zdaøilý koncert, na kterém 
shodou okolností spoluúèinkoval s Leošem Janáèkem 
(16. bøezna 1876). Zajistil si tím po mnoho let v brněn-

ských denících pochvalné zprávy pøedevším o umění 
hry na citeru. Tuto veøejnou èinnost svých uèitelù  
J. Schwarz podporoval, urèovala svým zpùsobem 
spoleèenské místo ústavu. Podobně jako R. Bauer 
a později i L. J. Kubíèek se J. Jemelík neuzavírá do 
omezeného prostoru ústavu, což mu umožnilo veøej-
nou hudebně pedagogickou èinnost.

V r. 1897 otevírá první (ale také jedinou) sou-
kromou brněnskou citerovou školu na Radnické ul.  
è. 14. Uèitelem hudby v ústavu pro nevidomé zùstává  
i nadále. Vychoval øadu výborných hudebníkù 
známých i v zahranièí. Vysoce si ho cenili øeditelé  
J. Schwarz a později i Fr. Pavlík a kolega R. Bauer, což 
se potvrdilo napø. pøi oslavě jeho 25letého pùsobení  
v ústavu, která byla veøejnou spoleèenskou událostí.

Po pøekroèení padesátky mu velmi rychle zaèíná 
ubývat sil. Projevilo se jeho mimoøádné pracovní pøetí-
žení a snad i cukrovka. Pøesto svou záslužnou èinnost 
v ústavu neopouští, avšak zanechává veøejné hudební 
èinnosti. Na odpoèinek odchází až v r. 1923.

Odstěhoval se do menšího bytu na Jánské ul.  
è. 21. Nesnáze prožité v dětství zanechaly trvalé stopy 
v charakteru jeho zádumèivé osobnosti. Vzpomínky 
na dětství nebyly zrovna veselé, což se projevilo ve 
stále se stupòující izolaci od světa.

V ústavu pro nevidomé pùsobil téměø 50 let. Po 
celou dobu vedl své žáky k technické dokonalosti  
a souborové høe. Citerový soubor úèinkoval pøi kaž-
dých tzv. roèních zkouškách. Vychoval také øadu vy-
nikajících žákù. Jedním z nich byl Hynek Voda, který 
v ústavu pokraèoval ve výuce hry na citeru.

J. Jemelík umírá v ústraní, ošetøován svou manžel-
kou a dcerou Dagmar.

Pøispěl k tomu, aby si brněnská veøejnost uvědo-
mila, že i nevidomý je èlověk, který dovede vyvinout 
úsilí ve prospěch kulturního života města Brna.

JeRnigAn, kenneth

* 13. 11. 1926
† 11. 10. 1998

Prezident americké Ná-
rodní federace nevido-
mých, tvùrce techniky 
orientace v prostoru  
s dlouhou bílou holí.

Narodil se a vyrùstal 
na farmě ve státě Tennes-
see. Základní a støed- 
ní vzdělání získal ve ško- 
le pro nevidomé žáky v Nashvillu. Po maturitě si 
zaøídil výrobnu a obchod s jednoduchým nábytkem 
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v městeèku Beech Grove. V r. 1945 byl pøijat na uni-
verzitu v Cookevillu. Studoval sociální vědy. Studium 
absolvoval s vyznamenáním v r. 1948. Magisterská  
a doktorandská studia v oboru anglický jazyk a litera-
tura dokonèil na Peabodyově koleji v Nashvillu. Zde 
se aktivně úèastnil studentského života. Byl stálým 
dopisovatelem univerzitních novin, založil vlastní 
literární èasopis, stal se èlenem spisovatelského klu-
bu. V r. 1949 obdržel výroèní cenu kapitána Charlese  
W. Browna, kterou tehdy udělovala vynikajícím nevido-
mým studentùm Americká nadace pro nevidomé.

Po studiích pùsobil Jernigan po 4 roky jako uèitel 
angliètiny ve škole pro nevidomé žáky v Tennessee. 
Aktivně se zapojil do èinnosti tamější odboèky NFB. 
V r. 1950 byl zvolen jejím viceprezidentem a v r. 1951 
prezidentem. Ve své funkci organizoval výroèní Valné 
shromáždění, které se v r. 1952 konalo v Nashvillu.  
V organizování výroèních Valných shromáždění 
federace se natolik osvědèil, že mu bylo svěøováno 
až do jeho smrti. V r. 1952 byl poprvé zvolen do ce-
lofederální výkonné rady federace. 

V r. 1953 zaèal pracovat ve výcvikovém støedisku 
prostorové orientace v Oaklandu v Kalifornii. V teorii 
i v praxi orientování se v prostoru bez úèasti zraku 
doporuèoval opøít se o Psychologické aspekty. 

Z doby jeho pùsobení v Oaklandu se datuje 
legendární výcvikový program chùze nevidomých  
s dlouhou bílou holí.

V letech 1958–1978 pracoval K. Jernigan jako øe-
ditel Úøadu pro rehabilitaci nevidomých osob státu 
Iowa. Zodpovídal za øízení pobytového rehabilitaèní-
ho støediska, za domácí vzdělávání a domácí zaměst-
návání, za knihovny pro nevidomé a tělesně postižené 
ètenáøe. V návaznosti na tyto úkoly byly vypracovány 
plány na zøízení tyflopedicky zaměøeného Národního 
výzkumného a školicího ústavu.

V r. 1960 udělila federace Jerniganovi Cenu Newe-
la Perryho za vynikající úspěchy pøi organizování 
služeb pro nevidomé. V r. 1968 mu udělil veøejnou 
pochvalu prezident Spojených státù amerických. 
Další ocenění z rukou prezidenta Bushe obdržel Jer-
nigan v r. 1990.

V letech 1968–1986 byl K. Jernigan prezidentem 
Národní federace. Následujícím prezidentem Národní 
federace nevidomých se stal Mark Maurer. 

Jernigan byl bezesporu vùdèím duchem nevido-
mých Ameriky. Byl prùkopníkem na poli rehabilitace 
osobnosti nevidomého èlověka, energicky prosazoval 
vzdělávání nevidomých dětí, neúnavně obhajoval 
rozhodující roli gramotnosti v Braillově písmu. Tak 
bylo v r. 1990 zøízeno Mezinárodní støedisko Braillova 
písma a technických pomùcek pro nevidomé. Vznikl 
program Noviny po telefonu.

Energicky prosazoval myšlenku, že nevidomý èlo-
věk má právo stát se integrální souèástí spoleènosti. 
K tomuto cíli zaměøoval i programy federace v oblasti 
sociální, vzdělávací a rehabilitaèní.

Život a dílo dr. Jernigana je názorným pøíkladem 
trvalé platnosti základních idejí federace. Uměl vždy 
pøesně formulovat jak celkovou strategii, tak ty nej-
jemnější jednotlivosti postupu v konkrétních kauzách,  
v nichž se federace kdy angažovala. Tyflopsychologic-
ké a tyflosociální názory popisoval jednak ve svých 
èasopiseckých èláncích, ale pøedevším je dùsledně 
uplatòoval ve svých øídících funkcích.

Ve své bohaté publicistice se Kenneth Jernigan 
dotkl téměø všech aspektù života nevidomých lidí 
– spory o smysluplnosti vodicích psù poèínaje a po-
zitivní diskriminací konèe. Jedním z jeho nejvýznam-
nějších pojednání je o tom, kdo jsme a kde je naše 
místo v běhu světa.

R.V.

JErošENko, vasilij Jakovleviè

* 31. 12. 1889
† 23. 12. 1952

Je jednou z nejzajímavějších postav ruských literátù. 
Spisovatel, básník, tyflopedagog, propagátor esperan-
ta, cestovatel, znalec orientálních jazykù.

Narodil se v Obuchovce (Bělgorodská oblast) 
jako syn chudého rolníka. Ve 4 letech oslepl, když 
byl popem pokropen zneèištěnou svěcenou vodou  
a léèen modlitbami. Byl pøijat do Moskevského ústa-
vu pro nevidomé. Po jeho opuštění hrál na housle  
v Moskevském orchestru nevidomých hudebníkù.

V této době se zaèal věnovat esperantu. Když mu 
bylo 20 let, odjíždí za ušetøené peníze do Londýna, 
kde se za vydatné pomoci esperantistù stává žákem 
slepeckého ústavu s cílem zdokonalit se v hudbě. Zdo-
konaluje se i v esperantu, které potom v jeho životě 
sehrálo mimoøádně dùležitou úlohu.

Neskrýval své kladné vztahy k ruské revoluci 
v r. 1905, a proto v ústavu nebyl vítaným hostem. 
Vrací se do Moskvy a věnuje se studiu japonského 
jazyka. V r. 1914 odjíždí do Japonska. Tam se stýká 
dokonce s Rabíndranáthem Thákurem. V Japonsku 
zaèíná uveøejòovat své první povídky a pohádky (snad 
v esperantu). Dálný východ mu uèaroval. Seznámil 
se s thajským jazykem a odjel do tehdejšího Siamu 
(Thajska). Zajímá se o lidové pohádky. Po pùl roce 
odjíždí do Barmy, kde mu bylo nabídnuto místo øedi-
tele nově založeného ústavu pro nevidomé. Nabídku 
ochotně pøijal.
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Když se dozvěděl o revoluci v r. 1917, odjel domù. 
Cestou uvízl v Kalkatě. Po několika měsících je vrá-
cen do Barmy, kde je už místo øeditele obsazeno  
a tak se politicky nespolehlivý Jerošenko stává uèite-
lem, ne však nadlouho. Musí Barmu opustit. Vrací 
se do Japonska, kde nachází možnost pracovat jako 
novináø, beletrista a agitátor. Pobyt v Japonsku je asi 
jeho literárně nejplodnějším obdobím.

I z této země je vypovězen a odchází do Èíny, 
kde obèas píše a dokonce pøednáší esperanto na Pe-
kingské univerzitě. Opět ho to táhne domù. Cestu 
však mění na pobyt v Evropě. Láká ho Finsko, kde se  
v r. 1922 koná světový kongres esperantistù. Odtud 
cestuje do Německa a do Rakouska. Všechno s vy- 
užitím esperantských pøátel.

Domù do Moskvy se dostává z Vídně, kde se  
zúèastnil esperantského kongresu. V Moskvě pracuje 
jako pøekladatel a uèitel nevidomých dětí.

Nedovedl žít na jednom místě. Cestuje na Èukot-
ku, kde získává mnoho námětù pro svou literární 
èinnost. A opět pøijímá místo øeditele ústavu pro 
nevidomé, tentokrát v Turkmenské republice. Ani 
zde nepobyl dlouho a pokouší se o odchod do Afghá-
nistánu. Vrací se do Moskvy, kde se stal soukromým 
uèitelem cizích jazykù. Nakonec odchází do své rodné 
vsi, kde umírá zapomenut.

Psal esperantem, japonsky, èínsky a snad ještě  
v jiných jazycích. Nemáme však o jeho díle ucelenou 
pøedstavu. O jeho obrovský archiv neměl nikdo zájem. 
Jerošenkovi známí jej proto spálili. To je zaznamená-
no na jedné straně èasopisu Naša žizò (1988/6). Na 
str. 30 se uvádí, že se v Jerošenkově rodné vsi vybuduje 
muzeum, ve kterém se budou uchovávat osobní věci 
spisovatelovy, pøedměty spjaté s jeho životem, a dále 
Jerošenkovy publikace, studie věnované jeho životu 
a tvorbě. 

JeSenSký, Jan

* 3. 3. 1931

Slovenský tyfloped ži-
jící v Praze. Věnuje se 
národním i mezinárod-
ním aktivitám v oblasti 
pedagogiky zrakově po- 
stižených a jejich reha-
bilitaci.

Narodil se v Hlohov-
ci na Slovensku v rodině 
strojvùdce. Byl vychováván v duchu èeskosloven-
ské vzájemnosti. Ve svém rodišti získal všeobecné 

základní vzdělání. Gymnázium absolvoval v Trnavě. 
Po maturitě pracoval dva roky ve školství. V r. 1951 
zaèal studovat pedagogiku národní školy a v r. 1952 
pedagogiku a psychologii na UKo v Bratislavě. V 
letech 1953–1958 studoval na Defektologické fakultě 
Pedagogického institutu v Petrohradě.

V r. 1959 zaèal pracovat jako asistent v Ústavu 
defektologie katedry psychologie VŠ pedagogické  
v Praze. Od r. 1960 pracoval v kabinetu defektologie 
– oddělení pedagogiky Ústavu pro dálkové studium 
uèitelù UK v Praze. Zde také zaèal studovat v externí 
aspirantuøe. Po vzniku katedry speciální pedagogiky 
PF UK v r. 1964 pøešel na toto pracoviště jako vedoucí 
oddělení tyflopedie. V r. 1972 obhájil kandidátskou 
práci, ale diplom mu z politických dùvodù byl vydán 
až po vyhraném soudním øízení s odstupem 10 let.

V době normalizace po r. 1970 trvalo vedení 
PF UK na jeho odchodu. Byl zbaven všech funkcí 
a nesměl publikovat. Daøilo se mu této situaci èelit 
až do r. 1977, kdy musel z fakulty odejít. Pøátelé  
z øad nevidomých mu pomohli získat místo referenta 
v ústøedí tehdejšího SI. Menší prostor pro pùsobení 
získal také na Slovensku. Pro vnitøní potøebu si napsal 
několik odborných statí, které se týkaly rehabilitace 
a resocializace nevidomých obèanù.

Ve druhé polovině 80. let se mu podaøilo získat 
více prostoru pro odbornou èinnost. Postupně mohl 
publikovat v tzv. úèelových nákladech. Pracoval na 
systému sociální rehabilitace nevidomých a dalších 
skupin zdravotně postižených obèanù. Z jeho pojetí se 
odvíjely i další aktivity. Výsledky byly implementovány 
v širším okruhu organizací zdravotně postižených. 
Ve SI byl èlenem vysokoškolské komise i komise pro 
speciální pomùcky.

Intenzivně se také věnoval výzkumu tyflografiky, 
jeho práce byla oceněna i v zahranièí. Svým zobecně-
ním problematiky zadal v poèátcích mnoho podnětù 
k diskusím. Otevøel a propracoval základní problémy 
v prostorové orientaci a samostatného pohybu nevi-
domých osob. Několik let vedl proto letní tábory ne-
vidomých dětí, kde získával i poznatky ze zákonitostí 
jejich prostorové orientace. V ÈR se na podkladě těchto 
výzkumù zaèaly ilustrovat uèebnice pro nevidomé žáky 
a zavedlo se zde vyuèování tyflografice.

Do zahranièí (východních zemí) se dostával jako 
prùvodce nevidomých a jejich tlumoèník. Umožnila 
mu to jeho práce v SI.

Po listopadu v r. 1989 obdržel od vlády ÈSR 
medaili J. A. Komenského. Angažoval se v transfor-
maci obèanských sdružení zdravotně postižených 
obèanù. Byl rehabilitován a po konkurzu se vrátil na 
PF UK v Praze jako vedoucí oddělení rehabilitace 
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a rekvalifikace katedry speciální pedagogiky. Od  
r. 1993 vedl oddělení tyflopedie této katedry. Znovu se 
mu vrátily publikaèní možnosti i možnosti zahranièní 
spolupráce. Pracuje v European Blind Union jako èlen 
komise pro tyflografiku a èlen rehabilitaèní komise 
EBU. Stal se konzultantem mezinárodní spoleènosti 
Helen Keller a International Council for Education of 
the Visualy Handicaped ve spoleènosti Rehabilitation 
International.

V r. 1992 se habilitoval jako docent na UK  
v Bratislavě. Zde mu bylo nabídnuto místo vedoucího 
katedry a profesura. Rozhodl se však žít a pùsobit 
tam, kde odborně vyrostl, v Praze. V r. 2000 se stal 
vedoucím katedry speciální pedagogiky Univerzity  
v Hradci Králové. V r. 2002 byl jmenován profesorem 
pedagogiky. V r. 2004 stihla J. Jesenského mozková 
pøíhoda, ze které se pozvolna zotavil. Jeho souèas-
ným pracovištěm je VŠ J. A. Komenského v Praze, 
a je také místopøedsedou Národní rady zdravotně 
postižených obèanù.

Vedle publikaèní èinnosti pùsobí v rùzných vědec-
ko odborných kolegiích, jako oponent dizertaèních, 
habilitaèních a inauguraèních prací v ÈR i SR. Je 
garantem a øešitelem několika výzkumných projek-
tù domácích i zahranièních. Soustavně ovlivòuje 
rehabilitaci zrakově postižených a zdravotně posti-
žených osob, jejich výchovu a vzdělávání. Podílel se 
na pøípravě několika stovek speciálních pedagogù, 
tyflopedù, surdopedù a somatopedù i doktorandù 
v oboru speciální pedagogiky a na kariérním rùstu 
èeských a slovenských docentù a profesorù v oboru 
speciální pedagogiky.

Prof. J. Jesenský se angažuje i obèansky. Je 
èestným pøedsedou Svazu postižených civilizaèními 
chorobami v ÈR, místopøedsedou Národní rady 
zdravotně postižených a èlenem Vládního výboru 
pro obèany se zdravotním postižením v ÈR.

Jan Jesenský je známou osobností nejen v ÈR. 
Výsledky jeho výzkumù i ostatních metod vědecké 
èinnosti pøispěly k posunu èeské tyflopedie a k její 
mezinárodní pozici.

Èetně publikuje, pøedevším rozsáhlejší koncepèní 
práce v oblasti tyflopedie, rehabilitace, integrace zdra-
votně postižených osob a komprehenzivní speciální 
pedagogiky. Z jeho více než 400 publikovaných prací 
je významné vyzvednout následující:

Resocializace jako podstata rehabilitace později 
osleplých (1967), Náèrt systému pedagogiky slabo-
zrakých (1967), Poznávací význam tyflografiky (1970), 
Výber z pedagogiky zrakovo chybných (1973), Pojetí 
a základní dokumenty kurzù prostorové orientace  
a samostatného pohybu zrakově postižených 

(1978), Studijní materiály k prostorové orientaci  
a samostatnému pohybu zrakově postižených (1978), 
Základné pravidlá priestorovej orientácie (1979),  
Z výzkumu rehabilitace později osleplých (1977), 
Problémy tyflografie a tyflokartografie (1981), Me-
todika ètení a psaní Braillova písma (1983), Nové 
pojetí táborù pro zrakově postižené děti (1983), Malé 
rozprávanie o velkom s�ahování (obrázková knížka 
pro nevidomé děti s metodikou tyflografiky (1987), 
Vybrané pøednášky z defektologie (1987), Soubor 
hlavních typù tyflografického zobrazení (1987), 
Tyflografické výzkumy a studie (1985), Uvedení 
do rehabilitace (1987), Hmatové vnímání informací  
s pomocí tyflografiky (1988), Tyflologické minimum 
a základy komplexního zabezpeèení zrakově posti-
žených (1988), K partnerským vztahùm zdravotně 
postižených (1988), Rehabilitace zrakově postižených 
a zpùsoby její realizace (1992), Prostor pro integraci 
(1993), Úvod do rehabilitace zdravotně postižených 
(1995), Dictionary of Typhlology (1995), Nárys 
komprehenzivní reedukace zraku (1997), Andrago-
gika a gerontagogika handicapovaných (2000), Zá-
klady komprehenzivní speciální pedagogiky (2000), 
Pøehled systému komprehenzivní tyflopedie (2002), 
Kategorie komprehenzivní tyflopedie (2003), Malý 
slovník pomáhajících profesí (2004) aj.

JEŽEk, Jaroslav

* 25. 9. 1906
† 1. 1. 1942

Èeský hudební skladatel. 
Proslul jako autor hudby 
k písním Voskovce a We-
richa. Neprávem jsou 
opomíjena jeho díla ko-
morní a orchestrální.

Narodil se v Praze  
v rodině krejèího. Již jako 
dítě trpěl těžkou zrakovou vadou. Základní všeobecné 
i základní hudební vzdělání získal v pražském Ústavu 
pro nevidomé na Hradèanech. Po opuštění ústavu stu-
doval na Pražské konzervatoøi (1926–1931) v klavírní 
tøídě Alb. Šímy, skladbu u K. B. Jiráka. Mistrovskou 
školu (1927–1929) u Josefa Suka. Jeho zbytek zraku 
mu s výkonnými optickými pomùckami umožòoval 
psát běžné noty, většinou ovšem do zvětšené notové 
osnovy.

V letech 1927–1928 poznal v Paøíži evropskou 
hudební modernu. Je to zøetelné u některých jeho 
komorních děl.
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Stal se dramaturgem a dirigentem orchestru Osvo-
bozeného divadla, které založil s Jiøím Voskovcem  
a Janem Werichem. Napsal hudbu k několika divadel-
ním hrám, revuím i filmùm (zvláště Pudr a benzin,  
U nás v Kocourkově, Peníze nebo život, Hej rup!, Všu-
dybylovo dobrodružství aj.) Scénická hudba: Cocteau: 
Zpívající Benátky (rukopis většinou poztrácený), 
Cocteau: Svatebèané na Eiffelce, I. Goll: Pojištění 
proti sebevraždě aj. Je známý jako skladatel módních 
tancù (Bugatti-Step, Mercedes-Tango, Pochod neutrá-
lù, Ezop a brabenec aj.

V tzv. vážném oboru hudby psal progresivními 
formami, mnohdy ryze osobitým stylem. Skladby 
pro klavír: Sonatina, Suita, Bagatelles, Klavírní 
koncert s orchestrem a jazzovým souborem, Fan-
tazie pro klavír a orchestr aj. Skladby pro housle: 
Koncert s dechovým orchestrem, Sonata a Duo pro 
dvoje housle. Skladby komorní: Dechový kvartet,  
a Kvintet, Tøi skladby pro dechový kvintet a smyè-
ce. Písně: Pět písní, Kalendáø, Ètverák Pierot (s do-
provodem komorního souboru) aj. Napsal rovněž 
symfonickou báseò. Ve tøicátých letech napsal pro 
klavír Capriccio, Etudu, Rapsodii, aj. V New Yorku 
to byla Toccata, Grande valse Brillante a Sonáta. Pro 
pěvecký sbor skladba s názvem Ne, Balet, Poslední 
mistrovské dílo, klavírní sonátu, napsal v r. 1941 
za pobytu v USA. Byla vybrána pro první hudební 
festival, ale vlivem intrik nebyla hrána.

Pøispíval do hudebních èasopisù, napø. pøíspěvek 
o E. F. Burianovi aj.

V období druhé světové války spolu s Voskovcem 
a Werichem pøijal nabídku L. Goslarové na skrom-
né angažmá v Americe a v r. 1939 odjeli spoleèně 
do USA. Po krátkém pobytu v Pensylvánii se usadil  
v New Yorku. Vedl mužský pěvecký sbor a založil 
i ženský sbor. Setkal se s Adolfem Hoffmeistrem  
a Richardem Firkušným.

Pøes svou stále dobrou náladu nevypadal dobøe. 
Byl silně slabozraký, nedoslýchal a také slabé těles-
né konstrukce. Stěžoval si na èasté bolesti hlavy.  
S Voskovcem a Werichem natáèeli na gramofonové 
desky. Ježek vyuèoval høe na klavír. Žil spoleèensky, 
pøátelil se s krajany. Tak si pøipadal jako doma. 
Zamiloval se do Frances, ale zdraví mu nedopøálo 
žít ve š�astném manželství. Oženil se vlastně na 
smrtelné posteli.

I když J. Ježka nelze pokládat za nevidomého, 
oceòujeme jeho takøka gigantickou energii pøi pøeko-
návání všech pøekážek, které mu život jako výkonné-
mu klavíristovi a hudebnímu skladateli jeho těžkou 
zrakovou vadou pøipravil. Celý jeho život byl tímto 
hendikepem silně poznamenaný.

JEŽEk, Jiøí

* 24. 6. 1954

Organizátor a vedoucí 
instruktor pro využívání 
nároèných speciálně vy-
bavených elektronických 
pomùcek pro nevidomé 
a slabozraké uživatele 
v ÈR.

Narodil se s těžkou 
progresivní zrakovou 
vadou ve Dvoøe Králové  
nad Labem. Své dětství prožil v Chrudimi. Od r. 1963 
bydlí v Praze. Jeho zrakové postižení je natolik zá-
važné, že nemohl být zaøazen do běžné školy, proto 
již od 1. tøídy navštěvoval ZDŠI pro slabozraké žáky 
v Praze (1961–1970). Tamtéž navštěvoval Gymnázi-
um pro zrakově postiženou mládež, kde maturoval 
s výborným prospěchem v r. 1974. Na VŠE v Praze 
studoval v letech 1974–1978 na Fakultě národo-
hospodáøské. Zvolil si obor ekonomické informace  
a kontrola, který v sobě skloubil jeho dlouhodobě 
pozitivní vztah k matematice a od støední školy  
i k výpoèetní technice. Díky nadprùměrným stu-
dijním výsledkùm pøijal nabídku pracovat na VŠE  
v Praze, kde pùsobil do r. 1989 jako odborný vědec-
ký pracovník. Ale už v této době nemohl v dùsledku 
postupně se zhoršujícího zraku èíst ani s pomocí op-
tických pomùcek běžný text, což se nakonec ukázalo 
vzhledem k charakteru práce limitujícím faktorem. 
Elektronická zaøízení pro nevidomé a slabozraké 
ètenáøe tehdy neexistovala. Většinu odborných 
textù naèítali buď rodinní pøíslušníci nebo placení 
naèitatelé a jedinými pomùckami byly magnetofony 
a Pichtovy psací stroje.

Již jako student se intenzívně zajímal o nejrùz-
nější technické kompenzaèní pomùcky ke snížení 
zrakového hendikepu. Obsluhu prvního mluvicího 
poèítaèe v tehdejším Èeskoslovensku měl možnost 
si vyzkoušet již v době støedoškolského studia na vý-
zkumném pracovišti ÈSAV u Karla Vrány. Od r. 1974 
se postupně zapojil do èinnosti nejrùznějších odbor-
ných komisí, které byly tehdy zøízeny pro tento úèel 
pøi SI v ÈR, napø. komise pro vzdělávání a pracovní 
uplatnění se zabývala zejména naèítáním studijních 
materiálù, vybavováním studentù cívkovými a kazeto-
vými magnetofony.

Dlouholetý zájem o techniku se u Ježka profesně 
podaøilo realizovat v r. 1989, kdy nastoupil do funkce 
vedoucího Tyflokabinetu SI v ÈR, po ustavení SNS 
ÈR pøešlo toto odborné pracoviště (1991) do nové 
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organizace. V r. 1993 nastoupil jako odborný pra-
covník do støediska výchovy, vzdělávání a pomùcek 
ÈUNS, v r. 1995 se stal vedoucím nového samostat-
ného støediska pomùcek. Po vzniku SONS v r. 1996 
byl Ježek jmenován do funkce vedoucího støediska 
Centra tyflotechnických pomùcek a služeb, od r. 2001 
vedoucího Tyflokabinetu – metodického centra tyflo-
technických pomùcek.

J. Ježek byl vždy zastáncem vybavování zrakově 
postižených osob moderními elektronickými pomùc-
kami. Již od støedoškolských studií se zajímal jak  
o nové trendy, tak o obsluhu a možnosti jejich využití. 
První z nich byl VersaBraille, s kterým měl možnost 
pracovat v SI. Pøièinil se o poměrně znaèné rozšíøení 
prvního èesky mluvicího elektronického zápisníku 
pro nevidomé Eureka A4, kdy se v letech 1991–1996 
podílel jak na její distribuci, tak na zaškolování v její 
obsluze.

Ježkovým velkým úspěchem bylo, že MPSV  
v roce 1995 na základě jednání s ÈUNS beze zbyt-
ku pøijalo do novelizace vyhlášky jím zpracovanou 
pøedlohu vèetně nového „seznamu kategorií pomùcek 
pro zrakově postižené“. Díky tomu se osobní poèítaè 
vybavený speciálními programy pro nevidomé nebo 
slabozraké obèany stal běžně používanou kompen-
zaèní pomùckou.

J. Ježek je propagátorem systematické výuky 
práce s PC pro nevidomé a slabozraké, soustavné 
odborné pøípravy instruktorù výpoèetní techniky pro 
nevidomé uživatele z celé Èeské republiky. Je spolu-
autorem uèebních osnov, organizátorem a pøedsedou 
zkušebních komisí kurzu Základní obsluha PC pro 
zrakově postižené, specializovaného kurzu Instruk-
tor výpoèetní techniky pro zrakově postižené od  
r. 1998), a specializovaných kurzù Využití kompen-
zaèních pomùcek na zpracování informací v běžných 
pøedmětech a Instruktor obsluhy osobního poèítaèe 
se speciální úpravou pro zrakově postižené, pro peda-
gogy na speciálních školách. (Pro oba kurzy akredi-
tován od r. 2004).

K problematice kompenzaèních pomùcek pro zra-
kově postižené uživatele pøednášel na øadě odborných 
semináøù i pro studenty vysokých škol, publikoval 
èlánky v odborných èasopisech i v èasopisech pro 
zrakově postižené (napø. Tyflologické listy, Zora, 
Naše šance).

Jilin, Alexej
(viz ŽILIN, Alexej)

JohnSton, david

Skotský kněz.

Měl podíl na založení Ústavu pro nevidomé  
v Edinburghu v r. 1793.

JoneS, John

Na výzvu edinburské Spoleènosti pro umění reagoval 
návrhem písma pro nevidomé. V r. 1833 podal návrh 
na systém, který se skládal z oblých linií a bodù. Písmo 
se nerozšíøilo.

JonSon, John

Anglický tyfloped.

V r. 1833 navrhl na výzvu edinburské Spoleènos-
ti pro umění vlastní reliéfní písmo pro nevidomé.  
V r. 1853 vydal ve Worcesteru publikaci s názvem 
Dotyková typografie, ve které své písmo znovu doku-
mentuje. V praxi se pøesto neosvědèilo.

JonynAS, Antanas

* 14. 12. 1923
† 5. 7. 1976

Litevský básník, spisovatel a publicista.

Narodil se jako syn železnièáøe. V době studií na 
gymnáziu těžce onemocněl a ztratil zrak. Po krátkém 
pobytu v Ústavu pro nevidomé v Kaunasu vystudoval 
pedagogickou školu. V letech 1951–1958 studoval na 
literárním institutu v Moskvě.

Vykonával funkci pøedsedy Litevského spolku 
slepých. Potom nastoupil místo redaktora litevského 
èasopisu pro nevidomé a vedoucího pracovníka litev-
ského nakladatelství svazu nevidomých. Vedl oddělení 
týdeníku Literatura a umění a byl redaktorem lite-
rárního èasopisu Vítězství a èas, Školák. Jonynasova 
publikaèní èinnost se neomezovala pouze na èasopisy 
pro nevidomé, ale psal i do mnoha jiných periodik.

Seznam jeho prací vydaných do r. 1973, kdy Litev-
ský svaz spisovatelù oslavil jeho padesátiny, obsahoval 
tato díla: Písně bojovníka (1949); Aby země rozkvetla 
(1952); Zamyšlení (1957); Pøichází inspirace (1965); 
Èas rozhodnutí (1973) a sbírky veršù pro děti Od-
jíždíme (1956) a Trní (1957). Dále to jsou satirické 
povídky Poslední veèeøe (1962); Pobožnùstkáøi dělají 
hrnce (1968); Kruh štěstí a Stuha.

Napsal také několik spisù, které se týkají života 
nevidomých.
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Jošimoto, tadasu

* 1878
† 1973

Organizátor života nevidomých v Japonsku.

Narodil se v Japonsku jako slabozraký. Později 
úplně oslepl. Po studijním pobytu v Anglii se zde 
stal docentem. V r. 1906 se vrací do Japonska, kde se 
věnuje organizaci vzdělávání a výchovy nevidomých. 
Založil zde několik menších zaøízení. Znovu se vrací 
do Anglie, kde si otevøel obchod. Věnoval se také 
mezinárodnímu slepeckému hnutí.

Z jeho spisù uvádím: The Blind in Japan and En-
gland, A peasant sage of Japan aj.

Joyce, James

* 2. 2. 1882
† 13. 1. 1941

Irský romanopisec a bás- 
ník.

Narodil se a vystudo-
val v Dublinu. Po dokon-
èení studií Irsko opouští 
a žil na rùzných místech 
v Evropě. V dětství těžce 
slabozraký, později oslepl 
úplně. Po operacích získal nepatrný zbytek zraku.

Do literatury vstoupil sbírkou veršù Komorní 
hudba (1907). První větší pozornost vzbudily jeho 
realistické povídky Dubliòané (1914). Potom následo-
vala další významná díla. Je to napø. Ulysses (1922); 
Portrét umělce v jinošských letech. Nejvýznamnější 
z jeho tvorby se však stalo rozsáhlé dílo – románový 
epos Odysseus (Ulysses) (1922). V době, kdy byl již 
úplně nevidomý, pracoval na díle Oplakávání Finne-
gana (Finnegans Wake).

Hluboce ovlivnil světovou literaturu svým jazy-
kovým reformátorstvím. S jeho dílem seznamuje  
A. Hoffmeister.

JuRáSek, gabriel

* 14. 2. 1882

Ladiè a obchodník hudebními nástroji.

Narodil se v Otnicích jako prakticky nevidomý. 
Nejdøíve navštěvoval školu v místě bydliště. Do Ústa-
vu pro nevidomé v Brně byl pøijat jako chovanec  
v r. 1895. Ladění se vyuèil u J. Jemelíka.

Po odchodu z ústavu se nejdøíve setkával s nedù-
věrou zákazníkù. Nemohl se proto v Brně delší dobu 
uplatnit. Volný èas využil ke zdokonalování dovednos-

tí cvièením ladění i ostatních (klavírnických) prací na 
vlastním starém nástroji.

Na radu øeditele Fr. Pavlíka odchází do Lublaně, 
kde si svou poctivou prací brzy získal dobrou pověst. 
Mimo ladění a oprav klavírù se zabýval také obcho-
dem hudebními nástroji. Na základě svých dlouhole-
tých zkušeností zpracoval metodiku vyuèování nevido-
mých ladièù klavírù. Upozoròuje v ní na nutnost, aby 
se nevidomí vyznali ve všech druzích klavírù. Nabádá 
je, aby se nenechali odradit prvními neúspěchy.

V r. 1909 na pozvání øeditele Fr. Pavlíka pøednášel 
o své práci na sjezdu rakouských a německých uèite-
lù v Brně (jednalo se o tzv. Dny péèe o nevidomé). 
Svou pilnou prací a houževnatostí se znaènou mě-
rou pøièinil o to, že nevidomí a slabozrací ladièi byli  
a jsou i v souèasné době vyhledávaní a jejich práce je 
zákazníky náležitě oceòována.

JüRedy, ladislaus

* 8. 11. 1794

Uèitel v Ústavu pro nevidomé v Pešti.

Od dětství byl nevidomý. Vychován byl v Ústavu 
pro nevidomé ve Vídni. Ve škole i v dílnách prospíval 
velmi dobøe. J. W. Klein si ho pro jeho mimoøádnou 
inteligenci vybral a pøipravil jako uèitele nevidomých 
se záměrem pùsobení v peš�ském ústavu.

Krátce po pøestěhování bratislavského ústavu pro 
nevidomé do Pešti se zde stal uèitelem, aby pomohl 
zvládnout pøípadné poèáteèní potíže J. R. Beitla. 
Bylo toho zapotøebí zvláště v období maďarského 
sebeuvědomování a změny osoby po J. R. Beitlovi, tj. 
po nástupu A. Doležálka do vedoucí funkce. Dovedl 
pøeklenout všechny situace a byl oběma øeditelùm 
dobrým pomocníkem.

JuStinián i.

* 483
† 565

Byzantský císaø.

V r. 528 nechal Justinián I., zvaný Veliký, sepsat 
doplněný svod Corpus iuris civili, ve kterém zakázal 
zabíjet slepé novorozence. Ve druhé èásti svodu, 
vydané v r. 534, nese název Codex Justinianus, se 
slepým pøipisují stejná práva jako ostatním lidem. 
Jsme nuceni pøiznat, že splnění této ideje trvalo víc 
než tisíc let.*1)

*1) Viz Belisar
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Juvonen, eimar

* 6. 4. 1898
† 1979

Finský organizátor péèe o nevidomé.

Narodil se ve Wärtsilä. Oslepl v r. 1918 pøi bojích 
v první světové válce, kdy sloužil od svých šestnácti 
let jako námoøník. Rozhodně nechtěl být někomu na 
obtíž. Absolvoval odborný kurz a stal se masérem. 
Toto povolání provozoval pouze sporadicky. Cele se 
věnoval práci pro zlepšení životních podmínek fin-
ských nevidomých obèanù.

V r. 1928 byl založen Finský svaz nevidomých; 
Juvonen byl jedním ze zakladatelù a stal se jeho prv-

ním pøedsedou. V této funkci pùsobil do r. 1948. Po 
tøech letech však byl zvolen znovu a setrval až do  
r. 1961. 

Mimoto byl 36 rokù pøedsedou esperantského 
svazu Steleto, 26 rokù pøedsedou Spolku pro orga-
nizování dovolených a zakladatelem Spolku pro indi-
viduální péèi o nevidomé èleny. Zastával též funkci 
šéfredaktora èasopisu pro nevidomé ètenáøe Sokeain 
Airut (1927–1945).

Juvenonova po několik desetiletí trvající èinnost 
byla pro finské nevidomé obèany mimoøádně klad-
ným pøínosem. Za své zásluhy v rozvoji finského 
slepeckého hnutí získal rytíøský øád a medaili Bílé 
rùže.
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kAceRA, Jaroslav

* 4. 1. 1942

Slovenský sociální pra-
covník, øeditel slepecké 
knihovny a tiskárny.

Narodil se v Smreèa-
nech. Jeho útlé dětství 
poznamenaly dvě tra-
gické události. Otec mu 
zahynul ve Slovenském 
národním povstání, on 
sám utrpěl úraz, který ho pøipravil o zrak a pravou 
ruku. Pøedevším ta druhá událost urèila jeho další 
životní cestu.

V r. 1948 nastoupil do ZŠ pro nevidomé v Levo-
èi. Toužil po dalším vzdělání, ale vedení školy jeho 
snahu nepodpoøilo. Vyuèil se tedy košikáøem. Zaèal 
pracovat v družstvu invalidù. V r. 1960 se pøihlásil ke 
studiu na støední škole, které s úspěchem absolvoval. 
Na PrF však pøijat nebyl.

Hluboký zájem o sociálně právní problematiku 
ho vedl k soukromému studiu zákonných opatøení 
platných pro nevidomé a slabozraké obèany. Pro 
své odborné znalosti byl pøijat za èlena posudkové 
komise. V r. 1976 byl pøeøazen do funkce sociálního 
pracovníka Výrobního družstva invalidù v Košicích, 
kde později vykonával funkci podnikového právníka. 
Pøihlásil se znovu ke studiu práv v Košicích, které 
zakonèil bez doktorátu v r. 1985.

V r. 1990 se stal pracovníkem slepecké tiskárny 
v Levoèi. Vypracoval pøehled anglického slepeckého 
zkratkopisu. V r. 1992 byl jmenován šéfredaktorem 
èasopisu pro nevidomé Nový život. V následujícím 
roce byl jmenován øeditelem slepecké tiskárny  
a knihovny v Levoèi, kde setrval do r. 2005.

Jeho životní cesta je charakteristická pro mnohé 
nevidomé, kteøí prošli ZŠ s internátem bez povšim-
nutí jejich možného pozdějšího rozvoje. Bylo potom 
už jen na Kacerově vlastní píli a úsilí k prosazení 
životních ideálù.

kAèAbA, Josef

* 25. 11. 1844
† 19. 3. 1912

Èeský uèitel hudby.

Vyuèoval høe na hudební nástroje a zpěvu v Ústavu 
pro nevidomé v Praze na Hradèanech (1874–1911). 
Hudební vzdělání nevidomých považoval za nezbyt-
nou souèást jejich života jak v profesionální tak  
i amatérské formě. Hudební vzdělávání nevidomých 
považoval za obohacení èlověka a nejen z dùvodù 
pøípravy k výkonu hudebního umělce.

käFeRle, Johann

* 1768
† 1832(4)

Německý vynálezce.

Narodil se ve Wainbilngenu (Německo) jako 
syn mlynáøe. O zrak na jednom oku pøišel již  
v kojeneckém věku, snad na následky žloutenky. Ve 
ètyøech letech zraněním pøi dětských hrách pøišel 
o zrak i na druhém oku. Místní uèitel se ujal jeho 
vzdělávání. Jako žák vynikal ve tøech rozhodujících 
oblastech pro pøíští život, a to v orientaci, manu-
álních èinnostech a v hudbě. Rodièe mu zakoupili 
housle, na které se nauèil sám hrát. Samoukem byl 
i ve høe na citeru.

V deseti letech se ukázal jeho mimoøádný talent 
pro mechaniku. Pøes zákaz otce se zabýval soustru-
žením kuželek. Ve svých jedenácti letech vyrobil lis 
na ovocný mošt. Potom, když otec koupil mlýn, zkon-
struoval několik strojù na vodní pohon. Byl to napø. 
buchar pro kováøe, hoblovací stroj aj. Ve ètrnácti 
letech zaèal vyrábět vozy, loďky, mlýnská kola, pasti 
na škodnou zvěø aj. Vymyslel zaøízení na zavlažování 
zahrady vodou z øeky. V sedmnácti letech vyrobil stroj 
na odsávání plev z obilí.

Mezitím prodělal neúspěšnou oèní operaci. Trado-
valo se, že dùsledky ho upoutaly na tøi roky na lùžko, 
když ho pøepadl ostrý a vytrvalý oèní zánět.

Nauèil se hrát na klavír i na varhany. Opravoval 
stojací pokojové hodiny. Pokusil se dokonce zkon-
struovat jakýsi strunný hudební nástroj. Toto období 
konèí rodinným neštěstím, když vyhoøel jejich mlýn. 
Po smrti otce zde nechtěl zùstat a odstěhoval se. 
Založil továrnu na hudební nástroje. Zkonstruoval 
tzv. kovovou harmoniku. A to se již mohl oženit  
s dívkou z bohaté rodiny. Sám si zhotovil plánek 
na rodinný domek. Od této doby žil spokojeně jako 
vážený obèan.

K
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Karst, Gebhard

kAlinA Z JAethenSteinu, matyáš

* 1755
† 6. 1. 1848

Právní poradce pøi zakládání Ústavu pro nevidomé 
v Praze na Hradèanech.

kAPlAnová, marie

* 20. 9. 1923

Èeská pøepisovatelka 
èernotiskových hudeb-
nin do Braillovy hudební 
notace.

Narodila se v Hosti-
vicích s vrozenou oèní 
vadou. Zrak se jí ne-
zlepšil ani po několika 
operacích, zùstala jí sla-
bozrakost. Od útlého dětství jevila zájem o hudbu a 
zpěv. Pět let navštěvovala OŠ ve svém rodišti. Poté 
byla pøijata do hradèanského ústavu pro nevidomé 
děti v Praze, kde se věnovala hudbě. Mimo školní 
vyuèování navštěvovala hodiny hry na klavír, později 
též hru na varhany, housle. Věnovala se i sólovému 
zpěvu. Po r. 1945 studovala hru na klavír a hudební 
teorii soukromě. Od r. 1969 byla pøijata ke studiu na 
SHŠI pro mládež s vadami zraku v Praze – obory 
sólový zpěv a hra na klavír.

Věnovala se soukromému vyuèování hudbě.  
V r. 1957 ji získal Pavel Les pro práci v hudebním 
oddělení slepecké tiskárny v Praze. Po odchodu Fr. 
Kolmana a E. Macha zùstala jedinou pracovnicí  
v pøepisu běžných (èernotiskových) hudebnin do 
Braillovy hudební notace. Zúèastòovala se jednání  
o její unifikaci v tuzemských komisích i v zahranièí 
(Lipsko, Varšava, Moskva). Do této odborné èin-
nosti*1) zapracovala několik dalších pøepisovaèù. 
Oddělení vedla do r. 1973.

Práce M. Kaplanové a èinnost hudebního oddě-
lení byla kladně oceòovaná i zahranièními experty.  
K aktuálnímu výběru titulù pro pøepis pøispěla i její 
èinnost v celostátní komisi nevidomých a slabozra-
kých uèitelù hudby.

*1) Nejvìtšími problémy jsou pøepisy vertikálních tónových 
vztahù (akordy) hudebních do horizontální polohy. Tuto 
nutnost vyžaduje sám princip Braillova bodového zápisu 
textù. Nelze využít možnosti vertikály. Z toho vyplývá, že 
veškeré hudební znaky je nutné psát vedle sebe. Nemožný 
je rovnìž globální pohled na hudební zápis, který je nutné 
èíst znak po znaku, kdy noty jsou pøerušovány nejrùznìj
šími jinými znaky vèetnì slov

kARAccioli

Italský vědec.

V r. 1523 vydal Dialog tøí slepcù. Je to ucelené 
pojednání o možnostech výchovy a vzdělávání nevi-
domých dětí. Měl na mysli pouze slepce z bohatých 
rodin.

kArADŽić, obranović Jeremija

* 1814
† 1888

Srbský buditel.

Od dětství byl nevidomý. Nebyl žákem školy 
pro guslary, která zanikla už v r. 1780. Patøil mezi 
potulné vypravěèe, zpěváky a hudebníky. Pohyboval 
se pøedevším po venkově, kde byl všude vítaným hos-
tem. Karadžićem konèí slavná éra jihoslovanských 
guslarù.

kArADŽić, vuk štefanović

* 26. 10. 1767
† 25. 1. 1864

Srbský jazykovědec.

Byl známým sběrate-
lem písní nevidomých 
guslarù. Uspoøádal něko-
lik sborníkù.

kARSt, gebhard

* 1900
† 12. 12. 1983

Švýcarský velkovýrobce mýdla a pracích prostøed-
kù, básník, spisovatel, katolický politik, organizátor  
a podnikatel.

O zrak pøišel v šestnácti letech, a to v době studia 
obchodní školy. V Ústavu pro nevidomé v St. Gallen 
se nauèil Braillovu písmu a vyuèil se košikáøem. Jinou 
pøípravu pro život ústav neposkytoval. Karst hodně 
èetl a také sám brzy zaèal psát básně a povídky, pøe-
devším ze života nevidomých.

Košikáøstvím se neživil, našel si místo v továrně 
na mýdlo. Stal se obchodním zástupcem, později 
vedoucím menší firmy. Věnoval se rovněž politice  
a pracoval ve prospěch nevidomých.

Byl zvolen poslancem kantonální rady a èlenem 
městského zastupitelstva v Curychu. Stal se pøedse-
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Kaufmann, Andreas

dou Švýcarského svazu nevidomých, založil katolický 
spolek pro péèi o nevidomé, se kterým se dokonce 
později soudil proto, že jeho èlenem nesměl být ne-
vidomý obèan. Když budova katolického ústavu pro 
nevidomé ve Freiburku dosloužila, uspoøádal velkou 
peněžní sbírku pro postavení nové.

V době, kdy Evropou otøásala hospodáøská krize 
a nevidomí ztratili možnost pracovat, založil v Cury-
chu továrnu na výrobu mýdla. Bylo to velmi odvážné, 
ale podnik prosperoval a zaměstnával mimo jiných  
i nevidomé dělníky. Zatím co dílny, které zaměstná-
valy pouze nevidomé, byly nuceny výrobu zastavovat, 
Karstova firma Blidor prosperovala. Nevidomým byly 
vyhrazeny jen ty práce, pøi kterých jim jejich slepota 
nevadila a kde si mohli vydělat.

Za svou záslužnou práci získal èestný doktorát 
Freiburské univerzity.

kAuFmAnn, Andreas

* 15. 6. 1868

Rakouský ladiè klavírù, vynálezce.

Narodil se jako nevidomý. Ve svých 12 letech byl 
pøijat do Vídeòského ústavu pro nevidomé. Již ve 
školním věku projevoval mimoøádné technické zájmy 
a manuální šikovnost. Vyuèil se ladièem klavírù. Ve 
velké Vídni se vždy nějaká práce našla, klavír byl 
módním hudebním nástrojem.

V této době bylo velkým problémem zapisovat si 
Braillovým písmem rozsáhlejší texty. Pøišel na nápad, 
jak sestrojit malý zápisníkový psací aparát, který si 
nechal podle svého návrhu vyrobit. Nemáme bohužel 
informace, jak vypadal.

kAvAmoto, unosuke

* 1888
† 1959

Japonský organizátor péèe o nevidomé.

V r. 1918 založil Spoleènost pro vědeckou výchovu, 
v r. 1920 se zasadil o založení vzdělávacího oddělení 
na ministerstvu. Hlavní pracovní náplní obou institu-
cí bylo peèovat o výchovu nevidomých a neslyšících 
dětí. V letech 1922–1924 pobýval studijně v USA, 
Německu a Anglii.

Od r. 1924 pùsobil jako uèitel v Ústavu pro ne-
vidomé a neslyšící v Tokiu. Od r. 1942 se stal jeho 
øeditelem. Svým vědeckým pojetím výchovy smyslo-
vě postižených dětí patøil mezi vynikající pracovníky  
v Japonsku.

Věnoval se i odborné publikaèní èinnosti. Ve svých 
spisech vysvětloval, jakým zpùsobem se stává vyuèo-
vání nevidomých výchovným prostøedkem.

kAZiow, michal

* 1925

Polský literární vědec.

Narodil se ve vesnièce Koropiec. Než se mohl 
trochu porozhlédnout po svém budoucím zaměstná-
ní, pøišla druhá světová válka, okupace a odvlékání 
mladých lidí do Německa na nucené práce. Byl mezi 
nimi i Kaziow. Zakrátko se mu podaøilo z Německa 
uprchnout. Skrýval se na venkově a zapojil se do ná-
rodního odboje proti německým okupantùm.

Po osvobození Polska se dobrovolně pøihlásil do 
armády. Aè prošel všemi pohromami bez nebezpeèí, 
kterých bylo za války dost, potkalo ho kruté neštěstí 
teprve pøi odstraòování trosek ve Wroclawi, kde stou-
pl na minu. Její výbuch mu nejen znièil obě oèi, ale 
utrhl i obě ruce až po lokty.

Kaziow nezoufal. Dal se zapsat na støední školu pro 
pracující a svými studijními výsledky budil obdiv. Zde 
ho potkalo štěstí, které znaènou měrou zmírnilo jeho 
těžký osud. Ujala se ho hereèka Halina Lubiczová, 
která mu poskytla veškerou možnou pomoc i péèi.

Dal se zapsat na fakultu polského jazyka Wro-
clawské univerzity a za pomoci Lubiczové dosáhl  
v r. 1962 hodnosti magistra za diplomovou práci Ne-
vidomí oèima básníkù. V r. 1972 byl promován na 
doktora filozofie.

V r. 1968 vyšla jeho práce tiskem. Autor v ní ana-
lyzuje literární tvoøivost polských nevidomých. Je 
zajímavým pohledem i do sociologického hodnocení 
postavení slepce ve vývoji spoleènosti. Druhá kniha 
vyšla v r. 1973. Je to jeho rigorózní práce doktorská. 
Má název O rozhlasové tvorbě s podtitulem O pro-
blematice estetiky pùvodní rozhlasové hry. Napsal 
rovněž pojednání o M. Grzegorzewské.

Ztráta zraku a obou rukou je pro život katastro-
fou. Jedná se o naprostou závislost na okolí. Pøíklad 
polského literárního vědce M. Kaziowa však ukazuje, 
že i za tak těžkých podmínek lze najít možnost štěstí 
tvoøit. Zaměstnání našel v rozhlase jako dramaturg.

kelleRová, helena

* 27. 6. 1880
† 1. 6. 1968

Tato hluchoslepá žena dosáhla doktorátu. Znala 
více cizích jazykù, napsala několik knih. Setkávala se  
s nejvýznamnějšími politiky i umělci.
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Kellerová, Helena

Narodila se v měs-
teèku Tuscumbia ve 
státě Alabama. V 19 
měsících ztratila po 
zánětu mozkových blan 
zrak i sluch. Rodièe 
zpoèátku byli bezrad-
ní. Po všech možných 
pokusech o vyléèení si 
matka vzpomněla na 
Dickensovo vyprávění  
o Bridgmanové. Kontakt s ní navázali prostøednictvím 
Perkinsova ústavu pro nevidomé. V ústavu se podaøi-
lo získat pro výchovu Heleny opatrovnici a uèitelku. 
Stala se jí 21letá bývalá chovanka téhož ústavu Anne 
Sullivanová, které se po úspěšné operaci vrátil malý 
zbytek zraku.

Sullivanová pøijela do rodiny v r. 1887 a sloužila 
Heleně po celý svùj další život, bylo to téměø 60 let. 
Podaøilo se jí nejen Helenu nauèit mluvit, ale rozvi-
nout její intelekt do té míry, že absolvovala støedoškol-
ská i vysokoškolská studia.

Ke své první promoci napsala knihu Povídka 
mého života, která byla pøeložena do několika cizích 
jazykù. Úspěch tohoto díla jí umožnil vstoupit do li-
teratury. Brzy následovala další díla, která ji hmotně 
zabezpeèila. (Popravdě musím dodat, že umělecké 
pùsobení jejích děl je snížené tím, že velmi èasto pou-
žívala neprožité literární kategorie a zprostøedkované 
pøedstavy jiných lidí. Této skuteènosti si kritici nebyli 
vědomi nebo ji nebrali v úvahu a pøehlíželi ji.) Dále 
napsala Moja vasiona a Putujeme u Jugoslaviu (obě 
vyšly srbsky).

J. Zeman (1935) píše: „Výklady o Heleně Kellero-
vé dojímaly. Kdo by mohl lhostejně poslouchat, jak 
hluchoněmá a od raného věku slepá Helena studovala, 
jak dosáhla akademického gradu, jak se dorozumívá 
s vidoucím osahováním jeho rtù, jaká síla vytrvalosti, 
houževnatosti a trpělivosti je v ní i ve věrné prùvodky-
ni její Sullivanové, jež jí všecko diktovala dotekovou 
abecedou do dlaně!“

Pøišel èas, kdy Kellerová pøestala být senzací, zá-
jem o ni klesl a ona musela hledat jiný zpùsob obži-
vy. Celoživotní rentu multimilionáøe odmítla, chtěla 
pracovat. Vystupovala v cirkusech a varieté. Pro své 
odmítání války pøestala být i v cirkusech pøijímána. 
Z tohoto dùvodu byla nakonec pøinucena pøistoupit 
na mecenášovu nabídku.

Po první světové válce se postavila do služeb 
nevidomých celého světa. Z jejího popudu vznikla 
nadace pro zámoøské slepce. Uspoøádala rozsáhlé 
pøednáškové turné po celé Evropě a po zemích 

Blízkého i Dálného východu. Všude budila zájem 
o výchovu nevidomých a neslyšících. U pøíležitosti 
stého výroèí úmrtí L. Brailla pøednesla pøednášku na 
paøížské Sorbonně.

Kromě jmenované knihy napsala Uprostøed život-
ního proudu, Optimismus (1904); Svět, v němž žiji 
(1908); Píseò o kamenné stěně (1908); Ze tmy a Moje 
náboženství (1926).

V milánském slepeckém muzeu je umístěn velmi 
vzácný psací stroj Hall Braille Writer z roku 1898, 
vyrobený v Chicagu. Na tomto stroji Helena Kellerová 
údajně napsala knihu Historie mého života. V roce 
1929 ji autorka věnovala profesoru Ferrarimu, svému 
uèiteli italštiny, který jej v roce 1929 daroval milánské-
mu Ústavu pro výchovu nevidomých dětí.

H. Kellerová, i pøes některé své mystérie, byla 
realistkou. Nevidomé pøedstavovala jako běžné 
lidi se všemi radostmi i starostmi, s chutí i nechutí  
k životu. Øíká, že oheò je stejně pálí, že když mrzne, 
je jim zima, rádi se nají, mají-li hlad, rádi se napijí, 
mají-li žízeò. Některým staèí do èaje kostka cukru, 
jiní si dávají víc. Tento její pøístup byl pokrokový  
a také velice cenný, protože konkrétně ukázal, jaký 
je slepý èlověk.

V jejích literárních dílech se ke škodě dojmù setká-
váme s velkou øadou okopírovaných zrakových pøed- 
stav, které pøedkládá, i když umělecky zpracované, 
jako své vlastní. To snižuje hodnotu jejího literární-
ho odkazu. Rozbor této problematiky je zpracován 
(Smýkal, viz internet web: www.ecn.cz/smykal).

Anne Sullivanová uèí Helenu Kellerovou mluvit
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Kempelen, Wolfgang

O životě Heleny Kellerové byly natoèeny filmy  
a k její osmdesátce byla v New Yorku postavena její 
velká bronzová socha.

 Podle pøiložené dokumentace, je ve Slepeckém muzeu  
v Milánì vystavován Perkinsùv psací stroj, který patøil 
H. Kellerové

kemPelen, wolfgang

* 23. 1. 1734
† 26. 3. 1804

Vídeòský mechanik slovenského pùvodu.

Narodil se v Bratislavě, žil ve Vídni. Údajně se-
strojil pomùcku, která nevidomým umožòovala psát 
běžným písmem. Její popis není znám. Prý ji použí-
vala M. T. Paradisová.

kENDŽio

Japonský uèitel nevidomých dětí i dospělých.

V r. 1776 se ujímá pomoci pøi výchově nevidomých 
v jejich domácnostech. Uèí je hudbě, akupunktuøe  
a masérství.

keRbl, emanuel

* 2. 8. 1893
† 3. 5. 1959

Uèitel v Deylově, pozdě-
ji v Klarově ústavu pro 
nevidomé v Praze. Je 
autorem několika reliéf-
ních zeměpisných map.

Narodil se ve Straši-
cích. Není známo, od 
kdy pùsobil v Deylově 
ústavu pro nevidomé 
děti v Praze. Podle Výroèní zprávy Klarova ústavu  
z r. 1924 pøešel do zmíněné instituce r. 1924. V Kla-
rově ústavu byl po odchodu K. E. Macana jmenován 
pedagogickým správcem ústavu. Mimo vyuèovací po-
vinnosti pøevzal vedení knihovny a tiskárny. Z Archivu 
hlavního města Prahy vysvítá, že ihned po nástupu do 
funkce několikrát cestoval do Německa, aby navštívil 
tamní slepecké ústavy.

Od r. 1923 zaèal zhotovovat papírové reliéfní ze-
měpisné mapy. Zaèal je tisknout nejdøíve pokusně 
ruèním tepáním do dvojitého plechu. Tak zhotovil 
na zkoušku r. 1923 mapu Slezska, Slovenska a Pod-

karpatské Rusi. Brzy si dal upravit starý šicí stroj 
tak, aby mohl vyměòováním rùzných typù grafiky 
a tlakem nohy postupně vyrážet znaky do plechu. 
Vytvoøil mapy: 1923 – Èechy (mapa fyzikální), Èe-
chy (mapa železnic), Morava a Slezsko. V r. 1924: 
Podkarpatská Rus, Slovensko, Rakousko, Maďar-
sko, Francie, Itálie a Švýcarsko. V r. 1925: Německo  
a Jugoslávie. V r. 1926: Morava, Slezsko, Slovensko  
a Podkarpatská Rus, všechny jako mapy železnic. Tak 
vznikl v r. 1923 také atlas Èeskoslovenské republiky 
a r. 1925 atlas všeobecný.

Zvláště hodnotný je vázaný soubor map Atlas 
Èeskoslovenska. V r. 1928 zpracovali E. Kerbl a O. 
Nepomucký Pøíruèku pro ladièe pian. (První naše 
ilustrovaná uèebnice pro nevidomé ladièe.)

Zøejmě v r. 1939 požádal o rozvázání pracovního 
poměru. Dále o něm nemáme zprávy.

 E.H., J.S.

kettneR, Josef

* 1891
† 1943

Èeský speciální pedagog a redaktor.

Pùvodně uèitel, později pracovník ministerstva 
sociální péèe. Zajímaly ho pøedevším poměry na 
venkově. Po J. Zemanovi vedl redakci èasopisu Úchyl- 
ná mládež. 

khAZAelí, dr.

Výrazná íránská osobnost.

Dr. Khazaelí je nejvíce významný mezi souèasný-
mi slepými osobnostmi z Íránu. Aèkoliv ztratil zrak, 
když mu bylo šest měsícù, byl tak vyspělý, že mohl 
soutěžit s jinými dětmi, ale byl odkázán na rodinnou 
výchovu. Svým úsilím nabyl vysokoškolského vzdělá-
ní. Později se stal zakladatelem nového vzdělávacího 
systému pro nevidomé děti.

Napsal víc než 40 knih, z nichž většina se zabývá 
sociálními problémy íránských dětí, zvláště těch ne-
vidomých. Založil také několik veèerních škol pro 
vidící studenty.

Dr. Khazaelí je ve své zemi vysoce váženou  
a vlivnou osobou. Stal se reprezentantem svého rod-
ného okresu Arrak. Má do znaèné míry možnosti 
pomáhat svým slepým krajanùm. Stal se také proto 
pøedsedou Národní íránské spoleènosti pro péèi  
a ochranu slepcù.
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Kirpal, Ernst

kingová, Alice

* 1845?
† 1895

Anglická spisovatelka.

Od dětství byla nevidomá. Jakmile se nauèila èíst, 
zaèala mít v oblibě poezii. První zdaøilé verše vytvo-
øila již ve svých deseti letech. První novelu napsala 
ve svých 15 letech.

Její nejznámější dvě díla: Queen of Herself (1871) 
a náboženské I have found the way (1886).

kinney, Richard

* 1924
† 19. 2. 1979

Øeditel Hadleyovy školy pro nevidomé.

Byl tøetím hluchoslepým vysokoškolským absolven-
tem v USA. Jako øeditel Hadleyovy školy ve městeèku 
Winettka vyuèoval literatuøe. Napsal krátké dějiny  
a psal rovněž básně.

kiRchgäSneRová, marianne

* 1770
† 1808

Německá virtuoska na skleněnou harmoniku.*1)

Narodila se ve Waghauselu jako dcera komorního 
pokladníka. Ve ètyøech letech oslepla, snad po nešto-
vicích. Již v dětství se u ní projevil hudební talent.

Později se našel pøíznivec, šlechtic z Beroldinge-
nu, který jí umožnil, aby se uèila høe na skleněnou 
harmoniku u kapelníka v Karlsruhe. Její pøíznivec 
pro ni nechal rovněž zhotovit nový hudební nástroj. 
Kirchgäsnerová již od svých deseti let na ni s úspě-
chem veøejně hrála.

V r. 1791 za doprovodu pøítele Kosslera nastoupi-
la velkou koncertní cestu, která ji vedla z Vídně pøes 
mnohá německá města do Dánska a Nizozemí.

Poslechl si ji i Mozart a pochválil. Obdivoval ji  
i èeský skladatel J. K. Vaòhal žijící ve Vídni. V letech 
1794–1796 pøi pobytu v Londýně jí hudební nástrojaø 
vyrobil skleněnou harmoniku s rezonanèní deskou. 
V této době se podrobila oèní operaci, po které se  
u ní objevil světlocit. Uspoøádala další koncertní turné 
do Hamburku, Ruska, Polska a Slezska.

Usadila se na venkově u Lipska, kde si zakoupila 
venkovskou usedlost. V koncertních cestách vytrva-
la. Zajela do Francie a Švýcarska. V r. 1808 se u ní 
projevil zánět prsu, kterému podlehla.

Byla všestranně vzdělaná, èasto si nechávala pøed-
èítat beletrii i poezii. Skladbám se uèila tak, že si je 

nechávala pøehrávat na klavíru. Je považována za 
první virtuosku ve høe na skleněnou harmoniku, pro 
kterou rovněž skládala.

V r. 1809 vydal životopis Kirchgäsnerové její dlou-
holetý prùvodce Kossler.

*1) Sklenìnou harmoniku vynalezl B. Franklin (1706–1790). 
Byla módním hudebním nástrojem, na který se však brzy 
zapomnìlo. O jeho oblibì i u velkých skladatelù svìdèí to, že 
na ni koncertoval i reformátor italské opery Ch. W. Gluck, 
a že pro ni komponoval i W. A. Mozart. Ten psal dokonce 
i skladby pro koncertní potøebu samotné Kirchgäsnerové. 
Je to sada rùznì velkých a rùzným množstvím vody napl
nìných sklenièek, které se rozezvuèují rùzným zpùsobem

kiRk, Rahsaan Roland

* 6. 8. 1936
† 1977

Známý americký jazzový hudebník. 

Narodil se v městě Colombus ve státě Ohio. Zrak 
ztratil ve dvou letech. Jeho kariéra zaèala vydáním 
hned první gramofonové desky v r. 1960.

Zaujal první místo v americkém jazzu. Hrál na 
množství hudebních nástrojù, a to i na takové, které 
zaujaly svými exotickými názvy, jako strich, manzello, 
nosová flétna, siréna aj. Někdy hrával na dva i tøi tyto 
hudební nástroje souèasně.

Obecenstvo svým vystoupením fascinoval. Jeho 
hudba pøipomínala živelnost jazzu. Zúèastòoval se  
i evropských hudebních festivalù. Jako multiinstru-
mentalista oslnil v Praze na 4. jazzovém festivalu.

V r. 1975 se ocitl na pøedních místech v anketě, 
kterou uspoøádal americký èasopis Down Beat: na 
prvním místě mezi klarinetisty, na tøetím mezi flét-
nisty a na prvním v kategorii rùzné hudební nástroje. 
Největší cenu má vítězství ve høe na klarinet, protože 
pøekonal i slavného Bennyho Goodmana.

Po mrtvici mu ochrnula pravá ruka. Nevzdal se 
své hudební dráhy. Zaèal hrát na speciálně upravené 
hudební nástroje, které mohl ovládat jednou rukou. 
Projevil tak svou nápaditost a zachoval svou hudeb-
nost, které jej proslavily. Mj. zásadně ovlivnil umě-
lecký profil známého anglického flétnisty, skladatele  
a zpěváka Iana Andersona z Jethro Tull.

kiRPAl, ernst

* 1871

Èeský ladiè klavírù a obchodník hudebními nástroji 
v Èeské Lípě, později majitel hudební školy v Ústí 
nad Labem.
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Narodil se v Jägersdorfu u Èeské Lípy. Od dětství 
byl nevidomý. Vychován byl v Ústavu pro nevidomé 
v Praze na Hradèanech. Některé prameny uvádějí, že 
byl chovancem Klarova ústavu v Praze. To by mohl 
potvrdit i jeho èlánek v èasopise Die Blindenwelt 
(1939), ve kterém vypráví o Klarově ústavu. Velice 
rád vyprávěl o životě v ústavu a poøídil i nějaké zápis-
ky. Popsal v nich všechny uèební i jiné pomùcky, které 
se v ústavu používaly. Výtah z nich byl uveøejněný  
v èasopise Úchylná mládež.

Cenné je jeho popisování zaèátkù ètení a psaní. 
Uvádí autora i název slabikáøe: G. Klos: Fibel und  
erstes Lesebuch, vydaný ve Wroclawi r. 1865. Tištěný byl 
propichovanou latinkou. Popisuje i další uèebnice.

Psací potøebou byl Kleinùv psací stroj a pro Brail-
lovo písmo plstěná podložka s kovovým øádkem 
opatøeným okénky pro jednotlivá písmena. Podává 
dùkaz o tom, že pražskou tabulku vytvoøil uèitel  
V. Malý v r. 1886.

V zeměpise se používaly døevěné mapy (Bezecné-
ho) a od r. 1883 papírové mapy Kunzovy. Pro poèty 
měli upravená běžná poèitadla. Později se používa-
la pražská tabulka. Pro geo metrii byly k dispozici  
dvoj– i trojrozměrné papírové modely. V hudební výcho-
vě se žáci seznamovali s běžnou notací. Za tím úèelem 
se používaly døevěné tabulky. Vyuèovalo se náslechem, 
později podle Braillovy bodové hudební notace.

kišš, Jozef

* 4. 8. 1918

Slovenský tyfloped a re- 
daktor.

Narodil se v Levoèi. 
Po získání uèitelské kva-
lifikace ve Spišské Nové 
Vsi a na spišské kapitule 
pùsobil na více školách 
na Spiši a také jeden rok 
na dívèí støední škole  
v Levoèi. Od r. 1946 pøe-
stoupil na ZŠ pro nevi-
domé v Levoèi. Pùsobil zde do r. 1982. Nejdøíve byl 
uèitelem elementaristou, později vyuèoval ve vyšších 
roènících prakticky všem vyuèovacím pøedmětùm. 
Vykonával rovněž funkci zástupce øeditele.

Ovládal němèinu i maďarštinu. S žáky pěstoval 
hru v šachy. Po válce se ujal oprav uèebních pomùcek, 
pøedevším nástěnných zeměpisných map. Tøicet rokù 
redigoval èasopis pro nevidomé Za svetlom.

kittel, erich kurt

* 7. 10. 1898

Německý novináø.

Narodil se v Halle–Glauchu. Za bojù v první 
světové válce pøišel o jedno oko. V r. 1931 oslepl 
i na druhé oko. Již během studií měl praktikum  
v semináøi na státní fakultě sociologie a novináøství. 
Po promoci pracoval jako soukromý novináø. Po 
úplném oslepnutí byl pøijat do Studijního ústavu pro 
nevidomé v Marburku, aby se tam nauèil Braillovu 
písmu. Z pouhého posluchaèe se stal uèitelem. Své 
první zkušenosti měl již v pøedcházejících letech. Ve 
studijním ústavu později zavedl pravidelné kurzy  
k úvodu práce v tisku. Během jeho 25letého pùsobení 
vzniklo ze strany posluchaèù i jeho samotného mnoho 
publikaèních prací. 

klAR, Alois Pavel

* 10. 7.  1801
† 5. 11. 1860

Pøevzal starost o zaopat-
øovací a zaměstnávací 
ústav pro nevidomé  
v Praze, na nedokon- 
èené písemné pøání 
svého otce, zakladatele 
ústavu.

Narodil se v Litomě-
øicích. Ve svém rodišti vystudoval gymnázium. 
Pokraèoval ve studiích na PrF UK v Praze. Pøitom 
během posledních let studia vypomáhal s vyuèováním 
v ústavu. Po dokonèení studií nastupuje jako koncep- 
èní úøedník u krajského úøadu v Plzni. V r. 1826 je 
pøeložen do krajského úøadu v Praze. V r. 1838 je 
jmenován krajským komisaøem.

Stává se èlenem několika spoleèností, které pod-
porují umění. Svým podílem se zúèastnil na založení 
Žofínské akademie.

V r. 1844 vypukly velké stávky tiskaøù a železnièá-
øù. Vtáhli do Prahy a krajský komisaø Klar byl vyslán, 
aby se postaral o poøádek. Demonstrace neproběhly 
klidně, dokonce se zde støílelo. Zastøelen byl Klarùv 
koèí. Další rok 1845 byl nazýván rokem bídy. V tomto 
roce onemocněl Klar tuberkulózou. V r. 1852 ochrnul 
a požádal o penzionování. Mohl se pohybovat pou-
ze na pojízdné židli. K dovršení všeho ještě oslepl. 
Na podzim r. 1860 se jeho zdravotní stav zhoršil do 
beznaděje. Nepotěšilo ho ani císaøovo vyznamenání 
ani papežovo ocenění. V závěti pøedal péèi o ústav 
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synu Rudolfovi. Krátce na to umírá. Na pohøbu mu 
zazpívali nevidomí chovanci jeho ústavu.

Ústav založený jeho otcem neměl školu a byl zá-
vislý na dobroèinnosti. P. Klar vedl ústav mimo své 
povolání. Pøesto mu věnoval veškerý volný èas až do 
pøepracování.

V dubnu r. 1833 byl vydán statut ústavu – originál 
byl ovšem psán německy. Nové zaøízení pro nevidomé 
požívalo podporu císaøe i císaøovny. Od císaøe obdržel 
jako dar domek Na Brusce. V r. 1836 byla zahájena 
stavba nové budovy. Stavělo se velice úsporně. Ústav 
měl v této době 15 chovancù. Kromě úrokù z nadací 
nebylo prakticky žádných pøíjmù, pouze ojediněle  
z koncertù pražských umělcù. V r. 1857 bylo možné 
zvýšit poèet chovancù na 54. Skromné podmínky je-
jich života pokraèovaly i pøesto, že se jejich výrobky 
dobøe prodávaly.

Personál tvoøily øádové sestry. Na zaèátku to byly 
ètyøi z Francie. Pøevládala jejich snaha, aby se nevi-
domí chovanci pøizpùsobili charakteru jejich øádu. Ti 
se však bránili. Došlo to tak daleko, že vznikl hlubo-
ký rozpor mezi správkyní ústavu (øádovou sestrou)  
a většinou chovancù. O rok později situace vyvrcholi-
la, když několik chovancù správkyni ústavu napadlo. 
Šest nevidomých bylo nemilosrdně propuštěno, což 
pro ně znamenalo doživotní trýzeò v jejich bydlišti. 
V r. 1850 byly nakonec øádové sestry odvolány a na-
hrazeny civilními zaměstnanci.

V èervnových událostech r. 1848 zabralo vojsko 
několik místností nově postavené budovy, která byla 
dokonce dělostøelecky poškozena. Mezi chovanci to 
rovněž vøelo, èinili si právo na petice. Ze strany ve-
dení ústavu byla snaha, aby nebyla politická situace 
vyhrocena.

Koncem roku 1848 byla ze strany armády vyvi-
nuta velká snaha vystěhovat ústav a v budově zøídit 
nemocnici, èemuž bylo zabráněno. Hned v pøíštím 
roce bylo možno pøikroèit k dalším pøístavbám. Ale 
znovu se objevily snahy umístit zde tentokrát alumnát 
nebo nemocnici, jelikož v Praze se vyskytla cholera. 
Další vlna cholery v r. 1854, a zase úsilí o vystěhování 
ústavu.

Ve prospěch ústavu vydával P. Klar v letech 
1842–1860 roèenku Libussa, ve které uveøejòovali 
básně, povídky i nauèné èlánky známí umělci a Klar 
psal pøíspěvky na vlastivědná témata. Již v r. 1853 
bylo možné z výtěžku zakoupit nové varhany.

Ústav vzhledem ke svému zaměøení neměl obec-
nou školu. Pøijímal chovance, kteøí absolvovali zá-
kladní vzdělání v ústavu na Hradèanech. Vzhledem 
k otevøeným uèòovským oborùm však pokraèovací 
školu měl.

Po otcově smrti pøevzal ústav jeho syn Rudolf Klar. 
Tak vznikla ojedinělá tradice, která s následujícím 
pøerušením trvala prakticky po celé jedno století.

klAR, Aloys

* 25. 4. 1763
† 25. 3. 1833

Svou úèastí na èinnosti 
Ústavu pro nevidomé  
v Praze na Hradèanech, 
kde byl od r. 1825 øedite-
lem a od r. 1828 èlenem 
direktoria, a založením 
Ústavu pro zaopatøování 
a zaměstnávání slepcù  
v Praze, se významně podílel na výchově, vzdělávání 
i péèi o nevidomé. Usiloval o analýzu otázky, do 
jaké míry pomáhají výchovně vzdělávací ústavy pro 
nevidomé k samostatnosti jejich absolventù. Pøišel 
k závěru, že nadaným pomáhají, ale poněkud jiné je 
to u prùměrných nebo podprùměrných a pasivních 
dětí. Pro tuto diferenciaci je proto tøeba v ústavech 
vytvoøit pøiměøené podmínky.

Klarovy hluboce religiózní názory měly na druhé 
straně daleko k praxi. Stanovil, že úèelem ústavu je 
vytvoøit ze slepcù poslušné poddané lidi a nic víc. Slepý 
jedinec nemá být ostatní spoleènosti na obtíž. Proto tak 
zaostávalo otevøení vlastní školy i výuka øemeslùm.

A. Klar se narodil v Úštěku u Liberce jako syn 
primátora. Základní vzdělání nabyl ve svém rodišti. 
Na gymnázium v Litoměøicích nastoupil r. 1774. Ve 
studiu vynikal nad ostatní. Následkem neš�astného 
pádu a poraněním páteøe zaostal ve vzrùstu. Toto tě-
lesné postižení se projevilo schýlením postavy k jedné 
straně. Úplně zešedivěl.

Od listopadu r. 1779 studuje na FF UK v Praze.  
V r. 1782 byl promován magistrem svobodných umění 
a filozofie. Mezi doktory filozofie byl imatrikulován 
v r. 1807. V letech 1783–1786 se na generálním semi-
náøi věnoval studiu teologie.

Ve 23 letech se u něho objevuje zraková choroba 
(uvádí se katarakta). Pøekonal nervové onemocnění  
a zøekl se povolání duchovního ve prospěch uèitelství. 
Zaměstnání našel na litoměøickém gymnáziu, kde  
v r. 1786 nastupuje jako uèitel gramatiky. Od záøí  
r. 1787 mu byla svěøena profesura humanity. Od  
roku 1798 zde pùsobí jako katecheta.

V r. 1788 se stal èlenem Hornozhoøelecké vědec-
ké spoleènosti. Od r. 1793 vystupuje jako nezávislý 
spisovatel.
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Na pražskou univerzitu nastoupil jako vyuèující  
v r. 1806 do funkce profesora øecké filologie a klasické 
literatury. V letech 1820–1821 uspoøádal starý karolín-
ský archiv. 7. listopadu 1831 se svého úøadu vzdal.

Mimoakademická èinnost A. Klara se vyznaèova-
la øadou humánních a kulturních zásluh. R. 1807 se 
stává spoluzakladatelem Prvního pražského ústavu 
pro nevidomé na Hradèanech, pro který zpracoval 
zakládající stanovy. V nich ovšem vyzvedl na prvním 
místě náboženskou výchovu. Musíme uvést, že podce-
òoval vzdělávání nevidomých v širším smyslu. Citace 
z textu stanov: „...není úmyslem chtíti slepci vštípiti 
vše, èemu obyèejně vyuèuje se vidomý.“ Výjimeèně 
nadaným však vzdělání má být umožněno, jak se ve 
Stanovách píše níže. Od r. 1825 vede jeho øeditelství. 
Založil několik podpùrných fondù pro chudé studenty 
a Fond pro rumburskou nemocnici. V r. 1832 založil  
v Praze Zaopatøovací a zaměstnávací ústav pro dospě-
lé slepce, ve kterém z osobních finanèních prostøedkù 
dotoval ètyøi bezplatná místa pro chudé slepce. Dále 
založil Nadaci pro mladé umělce, která umožòovala 
studium v Øímě.

Roku 1801 je mu uděleno èestné obèanství města 
Litoměøic. Pražský magistrát mu udělil èestné obèan-
ství hlavního města Prahy.

Èím déle A. Klar pùsobil pøi výchově nevidomých, 
tím více byl pøesvědèený, že všechny budovatele ústa-
vù nejdøíve uspokojují i nejmenší úspěchy. Žije se 
pouze pøítomností. Budoucnost většiny nevidomých 
je jim stále nejasná. Nápravu nejdøíve viděl v prodlou-
žení pobytu chovance v ústavu. Toto měl možnost 
uplatnit jako øeditel hradèanského ústavu. Do této 
funkce nastoupil po poněkud nezodpovědném prv-
ním øediteli P. Platzerovi. V r. 1828 odchází a zùstává 
jako èlen direktoria.

Později se však plně soustøeďuje na založení za-
opatøovacího a zaměstnávacího ústavu, který chápe 
jako nadstavbu ústavu hradèanského. Byl proti tomu, 
aby úspěchy ústavù byly hodnoceny podle výsledkù 
nejvíce nadaných chovancù. Øekl, že „...i talentova-
ným musí pomoci hvězda štěstí pøi možnosti uplat-
nění“. Nevidomý má být do ústavu umístěn ve svých 
osmi letech a odejít po vyuèení, tj. ve svých 20 letech. 
Upozoròoval na to, že chovanci si v ústavu zvyknou 
na urèitou životní úroveò, kterou potom nemají. Jeho 
snaha proto směøovala k založení pracovního ústavu 
pro nevidomé nad 50 let. V tomto úsilí se utvrdil 
zvláště po otevøení podobného ústavu J. W. Kleinem 
ve Vídni r. 1829. Prostudoval statuty několika ústavù, 
jelikož si byl vědom toho, že nemùže vycházet pouze 
ze svých zkušeností.

Na jaøe r. 1832 obdržel od císaøovny peněžitý 
dar. Ihned tuto událost uveøejnil v èasopisu Prager- 
presse, aby podnítil také další dárce. Sám šel pøíkla-
dem, když ze svých finanèních prostøedkù pøispěl 
znaènou èástkou.

Protože měl schopnost strhnout svým zápalem pro 
věc, podaøilo se mu ústav s velkou slávou otevøít již 
4. øíjna 1832. Zahájení se zúèastnila pražská honora-
ce. Slavnostně bylo pøivedeno prvních pět sváteèně 
obleèených chovancù. Pøi této pøíležitosti pøednesli 
své oslavné básně dva pražští básníci.

Nemalé svízele se objevily pøi vyhledávání vhod-
né budovy. Nabídnutý domek Na Brusce byl malý. 
Pronajal proto bývalý Herzánský palác na Velkopøevor-
ském náměstí na Malé Straně, který byl volný. Pouze 
èas od èasu byl používaný jako lazaret pro pacienty 
postižené morem aj. Budova nebyla v dobrém stavu. 
Vyžadovala neustálé stavební úpravy. Ústav bylo tøeba 
vybavit nezbytným nábytkem a zaøízením. Celá akce 
ho znaèně vyèerpávala.

Další potíže nastaly pøi vyhledávání zaměstnávání 
chovancù. Zpoèátku to bylo pouze pøedení a pletení. 
Darovaný pozemek pod Daliborkou zaèal zvelebovat 
na zahradu.

Byl š�astně ženatý. Jeho manželka měla pro tuto 
věc mimoøádné pochopení. Pomáhala morální podpo-
rou i vlastní obětavou prací. Narodili se jim 4 synové 
a jedna dcera. Ètyøi děti však záhy zemøely. Zùstal 
jen jeden chlapec.

Aloysovi Klarovi nebylo dopøáno, aby ústav vybudo-
val podle svých plánù. Vždy� již na jaøe pøíštího roku 
umírá. Pohøben byl na malostranském høbitově.

V závěti uèinil dědicem syna Pavla, který tímto 
pøevzal povinnost rozvíjet èinnost ústavu. To však 
je již jiná kapitola plná úsilí o získávání peněžních 
darù. Ústav se vlastně až do konce století pohyboval 
na pokraji finanèního zhroucení. Neèekal tedy jeho 
syna Pavla, ani vnuka Rudolfa snadný úkol.

klAR, Rudolf maria

* 17. 1. 1845
† 3. 9. 1898

Když od svého umírající-
ho otce pøebíral vedení 
Ústavu pro nevidomé 
v Praze jako dědictví, 
bylo mu teprve necelých 
16 let. Pøevzal proto za 
něho vedení ústavu J. 
Běšín. Pod jeho vedením 
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klesla úroveò ústavu tak, že vznikl vlastně azyl, ve 
kterém se muži i ženy zabývali ženskými ruèními pra-
cemi. Èekal tedy na R. Klara úkol znovu vybudovat 
toto zděděné zaøízení, ve kterém by se nevidomí vzdě-
lávali a vyuèili některým øemeslùm, aby se po opuště-
ní ústavu mohli samostatně živit. Po pøevzetí ústavu 
zavedl R. Klar vzdělávání v rámci OŠ, vybudoval 
dílny. Založil azyl pro nevidomé Francisco-Josefinum 
(1888) a v èeských zemích první MŠ s opatrovnou. 
Za pouhých 17 let vytvoøil dílo, pro které je více 
než vhodné si jeho osobnost pøipomenout a ocenit. 
Vytvoøil z ústavu zaøízení, které se mohlo rovnat kte-
rémukoliv v Evropě.

Rudolf M. Klar se narodil v Praze jako nejmladší 
ze tøí dětí Pavla Aloise Klara. Obecnou školu navště-
voval v Litoměøicích, kde také absolvoval gymnázium. 
Práva studoval na německé univerzitě v Praze, kam se 
nechal zapsat v r. 1865. Svá studia však pøerušuje, aby 
se pøihlásil jako dobrovolník rakousko-uherské armá-
dy do války proti Prusku (1866). Po bitvě u Hradce 
Králové odchází jako dùstojník do zálohy.

Po ukonèení studií se stává zaměstnancem politic-
kého oddělení místodržitelství v Praze, nejdøíve jako 
koncipient. Dosáhl hodnosti okresního hejtmana. 
Postupně pùsobil v Èeském Brodě, Hradci Králové, 
Litoměøicích, Karlíně a v Praze. Nakonec pracuje jako 
referent pro odborné a prùmyslové školy.

R. Klar se i pøes své nároèné pracovní podmínky 
pøipravuje k pøevzetí ústavu, ale zdá se, že poněkud 
déle, než bylo zapotøebí. Na slib daný otci ovšem ni-
kdy nezapomněl. Již v r. 1862 se podílí na vytvoøení 
dohody s hradèanským ústavem, podle které budou 
do Klarova ústavu pøecházet chovanci z Hradèan, 
aby se věnovali výuce øemesla. Mladší chovanci 
Klarova ústavu budou pøevedeni do OŠ ústavu na 
Hradèanech. Později R. Klar tuto dohodu opustil  
v souvislosti se zavedením všeobecného vzdělávání 
ve vlastním ústavu.

V r. 1864 poprvé veøejně hovoøí na koncertě 
poøádaném ve prospěch ústavu. V r. 1873 vstupuje 
do direktoria ústavu. Téhož roku se zúèastòuje Ev-
ropského kongresu uèitelù nevidomých (Vídeò), na 
kterém hovoøil o neutěšeném stavu Klarova ústavu. 
V r. 1880 J. Běšín umírá a R. Klar se koneèně mùže 
stát vedoucím direktoria. Po patriarchálním vedení 
Běšínově pøináší sem svou veselou povahou odlišné 
ovzduší a tvoøivého ducha.

V r. 1880 je také koneèně pøeložen do Prahy  
a mùže pøevzít vedení ústavu, který jeho péèi nutně 
potøebuje. Vždy� dějiny uplynulých dvaceti let jsou 
pouhým výètem milodarù od šlechty, jsou popisem 
vybavování kaple drahými sochami a vyzdobování 

budovy ústavu. Tyto práce pohltily i výtěžek lote-
rie. Hospodaøení bylo rozvrácené a chovanci trpěli 
hladem. Na tomto úseku byla Klarovi i jeho matka 
neocenitelnou pomocnicí. Hospodáøskou funkci si 
ponechala až do své smrti v r. 1885.

Státní služby Klar nezanechává, protože za vedení 
ústavu nedostává žádný plat. Polovinu dne pracuje na 
místodržitelstvu a druhou polovinu v ústavu. Tak to 
šlo po celých 17 rokù, ve kterých pøebudoval ústav 
na výchovně vzdělávací s výukou øemeslùm. Sám se 
stará o vyhledávání nevidomých. Jeho snahou bylo, 
aby se s jejich výchovou zaèalo v útlém dětství. Po 
získání základního vzdělání a vyuèení øemeslu mají 
chovanci odejít, aby se živili samostatně. Zbývající 
chovance ponechává na dožití až do doby, kdy mohou 
pøejít do nově založeného azylu Francisco-Josefinum 
(1888). Ústav se diferencuje a ztrácí pùvodní zaopa-
tøovací charakter. Zásluha R. Klara v tomto směru je 
chvályhodná.

I ve svých obtížných pracovních a nakonec i zdra-
votních podmínkách věnoval mnoho èasu na sbírání 
zkušeností. Zvláště uspokojivě se rozvinula spolu-
práce s øeditelem brněnského Ústavu pro nevidomé 
J. Schwarzem, s jehož pomocí v r. 1885 uspoøádal 
výstavu výrobkù svých uèòù. Aktivně se zúèastòoval 
všech kongresù uèitelù nevidomých.

V r. 1889 zorganizoval první Den uèitelù nevido-
mých v Praze formou kongresu rakouských uèitelù 
nevidomých. Sjeli se nejvýznamnější evropští tyflo-
pedové. Kongres měl èistě pracovní ráz. Ve svém 
zahajovacím projevu prohlásil, že „je tøeba opustit 
zatuchlé prostøedí, v ústavech zavést nový, tvoøivý 
duch a usilovat o pøípravu k praktickému samostat-
nému životu“. Dále øekl: „Na koho se mají nevidomí 
obracet o radu a pomoc, když ne na nás?“

Během krátké doby se poměry v ústavu natolik 
zlepšily, že v r. 1884 bylo možné zahájit rozsáhlou 
pøístavbu budovy, aby byly získány další prostory 
pro rozšíøení poètu chovancù. Pøijímali se nevidomí 
od 15 do 50 let. Po dokonèení pøístavby bylo možné 
zaèít s výukou mladších žákù v rozsahu OŠ. Zaèínají 
se proto pøijímat děti od 10 let. Od r. 1897, kdy je 
otevøena MŠ s opatrovnou, pøicházejí do ústavu děti 
od 6 let. Otevøením tohoto oddělení pro nejmladší 
uskuteèòuje R. Klar svùj názor, že nevidomí mají 
být soustavně odborně vychováváni od svého nejút-
lejšího věku. Má jim být také věnována pozornost 
pøi vstupu do života v době dospělosti. A proto těm, 
kteøí se osamostatnili, poskytovalo vedení ústavu rady  
a později i materiální pomoc.

Znaèně bylo rozšíøeno košikáøství, které se zamě-
øilo i na jemnější práce, jež šly více na odbyt. Od  
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r. 1904 dostávají košikáøi výuèní list. U jiných øemesel 
až od r. 1906.

V r. 1886 se v Praze konala velká košikáøská výsta-
va, které se se svými výrobky zúèastnili i uèni Klarova 
ústavu. Pøišly také výrobky z Brna.

V r. 1886 se uskuteènil pokus se dvěma chovanci, 
kterým bylo umožněno navštěvovat německý uèitel-
ský ústav, kde mohli ovšem pøi vyuèování pouze 
naslouchat. Podmínkou pøijetí bylo, že se v prùběhu 
vyuèování nesmějí na nic ptát. Tyto podmínky byly 
zahrnuty i do vyhlášky ministerstva školství. Absol-
venti získali uèitelskou zpùsobilost vyuèovat pouze 
na Klarově ústavu.

V r. 1888 byl ukonèen vývoj tzv. pražské tabulky. 
Spolu s uèiteli Malým (který ji zkonstruoval v r. 1886) 
a Dvoøákem se na tvorbě této neocenitelné pomùcky 
podílel i R. Klar vylepšením pomocí pružného uchy-
cení bodátka. Stále větší pozornost se věnuje tvorbě 
uèebních pomùcek vèetně vycpanin zvíøat. Høe na 
hudební nástroje se ovšem vyuèuje v omezené míøe.

V r. 1891 vydává vedení ústavu výroèní zprávu, 
která obsahuje pro rodièe pouèení o výchově nevido-
mého dítěte. Ve stejném roce je R. Klar za své zásluhy 
povýšen císaøem do stavu rytíøského.

Ve svých padesáti letech zaèal trpět vleklou těžkou 
chorobou jater, která ho nakonec upoutala na lùžko. 
V létě r. 1898 odjíždí do Karlových Varù, odkud byl 
z dùvodù nevyléèitelnosti opět pøevezen zpět do Pra-
hy. Brzy nato umírá. Rudolf Klar si pøál, aby na jeho 
náhrobku nebylo uvedeno jeho jméno, nýbrž pouze 
nápis: „Zde odpoèívá pøítel lidí.“

Snahou R. Klara bylo zvýšit kulturní úroveò svých 
žákù a poskytnout jim takové vzdělání, aby se v ži-
votním uplatnění nelišili od ostatních lidí. Ve svých 
zaèátcích pøevzal azyl, i když bohatě dekorovaný 
sochami i jinými uměleckými pøedměty a vytvoøil 
z něho výchovně vzdělávací ústav, který brzy získal 
evropskou úroveò. Rudolf Maria Klar se ze všech tøí 
Klarù nejvíce pøiblížil aktuálním problémùm života 
nevidomých.

Snad pro mimoøádnou citovou závislost na své 
matce se neoženil. Nezanechal tedy žádné potomky. 
Vedení ústavu se ujímá dosavadní hospodáø Emil 
Wagner.

kleibeRt, kurt

* 1918

Rakouský novináø, spisovatel a podnikatel.

Narodil se ve Vídni. Zrak ztratil již v dětství. Vý-
chovy se mu dostalo ve Vídeòském ústavu pro nevido-

mé. Mimo všeobecnému vzdělání se věnoval hudbě. 
Zvláště ho lákal jazz.

Po vystoupení z ústavu se stal varhaníkem evan-
gelického kostela. Více než praxe ho zajímala hudeb-
ní teorie. Po urèitou dobu psal hudební kritiky do 
jednoho z vídeòských deníkù. V té době zaèal jako 
mimoøádný posluchaè navštěvovat pøednášky na 
novináøské fakultě. Založil vlastní nakladatelství.  
V r. 1946 zaèal vydávat èasopis Cesta bez světla, vě-
novaný problematice nevidomých. Snažil se získat 
ètenáøe i pøispěvatele ze zahranièí, hlavně z USA. Tam 
pro spolupráci získal tyflopeda Altmanna, bývalého 
øeditele Židovského ústavu pro nevidomé ve Vídni. 
Pøesto èasopis později zanikl.

V r. 1952 zaniklo i jeho nakladatelství. Kleibert 
našel nové uplatnění na poli rehabilitace váleèných 
invalidù. Finanèně se opíral o podpory ze zahranièí. 
V r. 1956 se stal redaktorem èasopisu Unser Schaffen, 
který byl orgánem později osleplých.

Z jeho literárních prací je ceněný hlavně svazek 
básní Vznikání a pomíjení (Werden und Vergehen) 
a sbírka spoleèenských satir Nákaza blahobytu (Die 
Wohlstandseuche).

klein, Johann wilhelm

* 11. 4. 1765
† 12. 5. 1848

Světoznámý rakouský 
tyfloped.

Je všeobecně poklá-
dán za jednoho z nej- 
větších tyflopedù 19. 
století. Založil Výchovně 
vzdělávací ústav pro ne-
vidomé ve Vídni, je au-
torem reliéfní hladké, ale v některých oblastech zná-
mější tzv. propichované reliéfní latinky, která nejdéle 
soutěžila s Braillovým písmem. Jeho tzv. psací stroje 
jsou již dnes pøedmětem zájmu sběratelù a slepeckých 
muzeí. Ve svých závažných spisech zachycuje a zobec- 
òuje množství zkušeností, pro které byl odborníky 
vyhledáván a ještě několik desetiletí po jeho smrti se  
v některých zemích jeho názory považovaly za jedině 
správné. Vychoval několik nadšených tyflopedù, kteøí 
se ujali zakládání dalších podobných ústavù. Žádný 
jiný zahranièní odborník neměl tak mocný vliv na 
rozvoj výchovy nevidomých u nás jako právě J. W. 
Klein. S jeho jménem se již dnes tak èasto nesetkává-
me. Bez znalosti obsahu jeho spisù bychom se však 
neměli obejít ani dnes.
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Narodil se v Allerheimu jako syn komorního rady. 
Po ukonèení studií práv na stuttgartské Karlově vy-
soké škole (1788) pøijímá místo správce justièního 
úøadu. Zdálo by se, že o jeho celoživotní právnické 
kariéøe je tímto rozhodnuto, nebýt ovšem jeho zvláště 
silného sociálního cítění. Zásadní vliv na celoživotní 
postoje J. W. Kleina měla francouzská revoluce. Po 
vtrhnutí francouzských vojsk do Bavor byl natolik 
zklamaný, že se v r. 1799 odstěhoval do Vídně, kde 
se hodlal věnovat péèi o nejubožejší skupinu obyva-
telstva. V r. 1802 se stává øeditelem Krajského chu-
dinského úøadu. O rok později je jmenován èlenem 
dvorní komise pro chudé. Pøi výkonu této služby se 
pøirozeně seznamuje i s problematikou života ne-
vidomých dětí i dospělých. Zaujala ho pøedevším 
katastrofální situace malých nevidomých dětí, které 
pøi výkonu svého povolání viděl pøi návštěvách rodin  
i jinde vyrùstat většinou na pokraji nejchudších vrstev 
obyvatelstva bez základní péèe a mnohdy jen náho-
da je zachránila pøed smrtí zmrznutím nebo hladem.  
K těmto špinavým a hladovým, všemi opovrhovaným 
dětem, pøilnul nejmocnější lidskou láskou, která ho 
vedla k brzké realizaci záměru pomoci jim.

V letech 1804–1807 vydává Rakouský èasopis pro 
chudinskou podporu. Popisuje v něm ubohý stav chu-
diny a vyzývá k nápravě. U těchto proklamací však 
nemínil zùstat. Byly jen apelem pro veøejnost.

Na Kleina silně zapùsobili dva nevidomí umělci, 
kteøí v něm utvrdili pøesvědèení, že nevidomý je èlo-
věkem, kterého nelze odmítat. Pøedevším to byla ne-
vidomá hudební skladatelka, virtuoska a majitelka 
hudební školy Marie Terezie Paradisová, která v té 
době pùsobila ve Vídni. Také ho mocně upoutaly 
básně nevidomého moravského rodáka Antonína 
Berghofera, jemuž umožnil vydání jeho sbírky bás-
ní. V době, kdy Kleina plně zaujala myšlenka založit 
ve Vídni Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé 
(dále jen ústav), vyšla publikace Krátký návrh ke 
zøízení ústavu pro slepé děti, kterou napsal vídeòský 
magistrátní rada Franz Gahais. Klein se také dovídá 
o døívější Haüyově èinnosti. S Paøíží však užší styky 
nenavazuje, protože po odchodu V. Haüye se tamní 
ústav rozpadl. Bez zvláštního povšimnutí ponechává 
také Weinbergerùv pokus založit ve Vídni ústav již  
v r. 1798. Jako silná osobnost jde svou vlastní ces-
tou. Jeho úmyslem je věnovat se malým nevidomým 
dětem, což bylo v této době mimoøádně neobvyklé. 
Většina ústavù svou èinnost zahajovala se staršími 
dětmi nebo dospívající mládeží.

V rámci své sociální èinnosti se v r. 1804 seznamu-
je s nevidomým devítiletým chlapcem Jakubem Brau-
nem. Získat souhlas jeho rodièù k soustavné výchově 

nebylo vùbec obtížné. V této době se Klein také žení, 
a tak mohl chlapce pøijmout do své nové domácnosti. 
Manželka ho v jeho úmyslech podporovala. Byla mu 
po celý život zdatnou a obětavou pomocnicí.

Se soustavným vyuèováním zaèali 13. května té-
hož roku. Protože Klein neznal zkušenosti Haüyovy 
a o anglických a skotských zaøízeních neměl žádné 
zprávy, budoval své výchovné a vzdělávací metody 
na intuici a vlastních zkušenostech. Zdá se, jakoby  
o cizí zkušenosti vùbec ani nestál. Nepøijal ani názor 
Fr. Gahaise, který doporuèoval zøídit v ústavu pro 
nevidomé děti oddělení pro poloslepé. Nenavazuje 
vlastně na žádný vzor. U veøejnosti se nesetkává  
s pochopením, jelikož jeho práce byla všeobecně po-
kládána za zbyteènou. Potencionální mecenáši nevěøi-
li v úèelnost takového zaøízení. Finanèní prostøedky se 
mu proto daøilo shromažďovat jen poskrovnu. Nikdo 
se nehodlal podílet na tak nejistém projektu, proto-
že nevidomí byli stále pokládáni za nevzdělavatelné  
a ve spoleènosti za nepoužitelné. Klein se pøesto od-
hodlává dokázat, že i oni mají pøedpoklady k životu 
uprostøed lidského spoleèenství i k tvùrèí èinnosti. 
Rovněž státní aparát měl v této době jiné starosti, 
byly to doby zvýšených váleèných nákladù. Klein však 
vytrval a těžké zaèátky pøekonal. Práci mu usnadòoval 
jeho mimoøádně nadaný a hlavně pilný žák. Braunova 
pøirozená inteligence a také jeho chu� do uèení jim 
umožòovala pøekonávat všechny pøekážky, které se 
vyskytly a brzdily cestu k vytèenému cíli.

Vyuèování zaèalo podle systematicky pøiprave-
ných plánù. Klein si sám zhotovoval potøebné uèební 
i jiné pomùcky. Mimo to se rovněž věnuje úpravám 
některých spoleèenských her. Nikoliv totiž jen pou-
hé povinnosti, ale také zábava byla souèástí výchovy. 
Tento pøístup byl neobvyklý, měl ale své kladné vlivy 
na vzájemné vztahy uèitele a žáka.

Po roce spoleèné pilné práce pøedstavil Klein 
svého žáka veøejnosti. Dokladem toho je zmínka ve 
vídeòském tisku Wiener Zeitung ze dne 24. èervence 

Kleinùv psací stroj z 20. let 19. století
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1805. Píše se, že pøedvedl ètení a psaní reliéfních pís-
men, poèítání a orientaci na reliéfních zeměpisných 
mapách. Braun již ovládal také některé manuální prá-
ce jako palièkování, háèkování, práce s papírem aj.

Braun byl Kleinem také pøedstaven císaøi, který 
byl velice spokojený a rozhodl roèně subvencovat 
vznikající ústav za úèelem jeho rozšíøení. Na základě 
toho již Kleinova èinnost neuniká pozornosti a zvláště 
po císaøově peněžitém daru zaèaly koneèně plynout 
peníze od jednotlivcù i korporací. Ústav bylo možné 
rozšíøit. Zavádí se výroba provazù, stuh, øemenù, 
opaskù, sí�ování, práce se døevem aj. Mimo rozvíjení 
zruènosti dbá Klein na pěstování tělesné zdatnosti 
chovancù, což v této době nebylo obvyklé.

Zvláštní pozornost věnuje Klein výuce ètení a psa-
ní. Pro psaní tužkou používali jeho žáci Gildbergùv 
pøístroj. Osobní význam J. W. Kleina v tomto okruhu 
je, že vytvoøil dvě vlastní latinky, později ještě dlou-
ho populární. Nejdøíve to byla hladká reliéfní latinka  
z písmen velmi jednoduchých tvarù (1805). Jelikož 
se neosvědèila pro vlastní psaní, pøevzal dosavadní 
zkušenosti nevidomého uèitele Curyšského ústavu 
pro nevidomé F. G. Funka s latinkou propichovanou 
špendlíkovou soustavou. Všechna písmena co nejvíce 
zjednodušuje, aby byla hmatem dobøe èitelná. Pro 
psaní touto propichovanou latinkou vytváøí speciální 
pøístroj všeobecně nazývaný Kleinovým psacím stro-
jem (1811). Zabývá se rovněž problematikou hudební 
notace pro nevidomé. Uèinil dokonce pokus využít  
k tomu svou propichovanou latinku. Nesetkal se však 
s úspěchem pøesto, že pro psaní takových not použil 
vhodnější psací aparaturu. Hudební vzdělávání svých 
žákù považoval za nezbytné. Pokusil se dokonce vy-
mezit obtížnost hry na rùzné hudební nástroje. Pro 
výuku zeměpisu vytváøí døevěné rozkládací mapy. 
Měly charakter stavebnice.

Dospělým nevidomým pro jejich samostatný po-
hyb na ulici doporuèoval jako prùvodce psa.

Své první zkušenosti popisuje v knížce Popis 
zdaøilého pokusu pøivést slepé děti k užiteènosti  
v obèanském životě. Dílo je brzy populární a ihned 
pøeloženo do italštiny. Kleinùv ústav se stává pozo-
ruhodností Vídně.

Reakcí jeho odpùrcù bylo oznámení úøadùm, ve 
kterém je osobně osoèován. Kleinova práce však již  
v této době byla všeobecně oceòovaná, a tak vlastně 
jediným, a to proti oèekávání kladným výsledkem bylo, 
že ústav byl v r. 1816 zestátněn. Tak byly koneèně vy-
tvoøeny podmínky pro získávání mladých lidí, kteøí se 
chtěli věnovat výchově a vzdělávání nevidomých dětí. 
Právě v této době sem pøichází i J. R. Beitl, budoucí 
zakladatel ústavu v Bratislavě a později v Brně.

Klein se postupně stává populární osobností mezi 
odborníky. Ze zahranièí dochází mnoho dopisù a do-
tazù. Jsou to napø. známé dopisy J. Knieho, nevidomé-
ho zakladatele a øeditele ústavu ve Wroclawi. Øeditel 
ústavu v Linci mu posílá (již v r. 1823) ke konzultaci 
svùj návrh bodového písma. Později mu píše i sám  
L. Braille. Klein však oba návrhy odmítá. Žádné bodo-
vé písmo nepovažuje za vhodné. Je autorem názoru, 
že jakékoliv písmo, které se nepodobá latince, izoluje 
nevidomé od ostatní spoleènosti. Jeho tvrzení pøevza-
lo potom mnoho dalších tyflopedù.*1)

Klein zaèal nepotøebné, neosvědèené a zastaralé 
uèební pomùcky uschovávat. Takto spolu s vyžáda-
nými pomùckami od jiných ústavù vzniká specifická 
sbírka. Tak je také založeno historicky první slepecké 
muzeum (1837).*2)

Prosazoval, aby i na běžných školách byla věno-
vána péèe o vzdělávání a kultivování nevidomých.  
V r. 1810 byla vydána vládní vyhláška, ve které se upo-
zoròuje na možnost vzdělávat nevidomé na školách  
v místě jejich bydliště. Jelikož Klein tuto akci vyvolal, 
cítil se povinen dát do rukou uèitelù odbornou pomùc-
ku. V tomto směru nebyly dosud žádné rozsáhlejší 
zkušenosti. V r. 1819 vydává proto publikaci s názvem 
Uèebnice vzdělávání slepých.

Protože většina dětí, které pøijal do ústavu, byla 
velice zanedbaná, věnuje se péèi o jejich pøedběžnou 
výchovu v rodině. Tuto považuje za základ budoucích 
životních úspěchù. Jeho publikaci Návod k úèelnému 
zacházení se slepými dětmi v kruhu rodinném lze 
považovat za první pøíruèku pro rodièe nevidomých 
dětí raného období.

Pøi propuštění prvních chovancù z ústavu se uká-
zalo, že prakticky nemají žádnou možnost uplatnit se  
v životě. Klein proto upadá znovu v nemilost a dokon-
ce mu byla pøi jeho pøípadném odstoupení navržena 
penze. Nebyla to však nedostateèná pøíprava žákù 
pro život, nýbrž tvrdé spoleèenské podmínky, které 
nevidomým neumožòovaly pracovat a svou prací se 
samostatně živit. Tato situace nakonec vedla k otevøení 
azylu (1826) jako Zaopatøovacího a zaměstnávacího 
ústavu pro starší nevidomé, jehož se stává øeditelem.

Tak jako velká většina tyflopedù 19. století,  
i sám Klein idealizuje některé vlastnosti a možnosti 
nevidomých, napø. i tím, že je považoval za nejlepší 
uèitele nevidomých dětí. Vycházel z některých peda-
gogických úspěchù nevidomých, které poněkud pøe-
ceòoval. Na druhé straně se pøikláněl k názoru, že 
nevidomí by neměli pracovat spoleèně s vidomými. Je 
jim tøeba poskytnout útoèiště, protože pøesto, že nevi-
domý je vzdělaný a je zruèný, nehodí se pro spoleèné 
zaměstnání s vidomými. Všestranné pùsobení J. W. 
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Klem, Hans

Kleina mělo nakonec za následek vydání císaøského 
zákona z r. 1846.

Dívky by se měly umístit v klášterech. V této 
oblasti se nevymanil z běžného pøístupu ostatních 
pedagogù.

V r. 1842 dochází znovu mezi pøedstavenstvem 
spolku a Kleinem k názorovým diferencím, které ho 
nakonec vedly k tomu, že se pomalu zaèíná uvolòovat 
od vedení obou ústavù a věnuje se dokonèení několika 
odborných prací. Ústav za něho doèasně vedl uèitel 
Mat. Pohleutner.

Jeho š�astný rodinný život narušuje úmrtí dcery  
v jejích 19 letech. Klein je koneèně pøemožen a uzavírá 
se do sebe. Koncem života je tělesně i duševně úplně 
vyèerpaný. Kontakty s okolím narušuje jeho silná nedo-
slýchavost. Ještě pøed svou smrtí se stává svědkem, jak 
se ústav za váleèných událostí pøeměòuje v nemocnici 
a jeho chovanci jsou pøemístěni do azylu. Umírá vy- 
èerpaností. Jeho nástupcem se stává později významný 
rakouský tyfloped èeského pùvodu M. Pablasek.

Kleinùv vliv zasáhl i èeské země. Jednak tím, že 
se svým prvním žákem navštívil Prahu, jednak proto, 
že J. R. Beitl, pùvodně uèitel v Ústavu pro nevidomé 
ve Vídni, se stává zakladatelem ústavu v Brně. Klein 
měl vliv i na založení ústavu v Bratislavě, později 
pøeneseného do Pešti. Nepøímo pùsobil svými zkuše-
nostmi na rozvoj ústavu ve Wroclawi. Měl také vliv 
na založení několika ústavù v Rakousku, Německu  
i jinde. Kleinùv věhlas byl tak velký, že rùzné úøady 
z Rakouska i ze zahranièí k němu posílaly své školní 
odborníky, aby je Klein nauèil svému umění a stali se 
jeho žáky, jako napø. Fr. Müller, J. Stüber, J. R. Beitl 
aj., kteøí s jeho pomocí založili nové ústavy (Bratisla-
va, Brno, Freiburk, Mnichov). Plným právem ho ne-
vidomí ve své době nazývali Otcem slepých. Z tohoto 
širokého záběru pramení jeho odborná popularita  
a respekt. Již dávno bylo Braillovo písmo pøijato jako 
nejlepší, ale Klein nic neutrpěl na své vážnosti.

Jeho odborně literární odkaz je mimoøádně bo-
hatý a hodnotný. Mimo èasopisecké èlánky to jsou 
následující díla: O chudobě, odstranění žebroty  
a péèi o chudé (1792); Popis zdaøilého pokusu pøivést 
slepé děti k užiteènosti v obèanském životě (1805);  
O vlastnostech slepých a jak s nimi jednat (1808); 
Uèebnice vyuèování slepých (1819); Návod k úèel-
nému zacházení se slepými dětmi v kruhu rodinném 
(1836); Dějiny vzdělávání slepých dětí (1836); Ústavy 
pro slepé ve Vídni (1841); Vedení slepých dětí, které 
nejsou v ústavech (1844); Návod k poskytnutí nut-
ného vychování slepých dětí (1845); Písně pro slepé  
a o slepých (1845); Gymnastika pro slepé (1847) 
(vyšla rok pøed jeho smrtí).

*1) Pøipomeòme si, že Braillovo písmo bylo nejdøíve zavedeno 
v Paøíži, kde vzniklo, a to právì až v r. 1850, celých 25 let 
po jeho vytvoøení

*2) A. Klarovi se stalo toto zaøízení pøíkladem pro založení 
podobného ústavu v Praze r. 1832

kleinhAnS, Josef

* 1775

Německý øezbáø.

Narodil se v Nau-
dersu jako syn pekaøe. 
Zrak ztratil ve ètyøech 
letech. Již v raném 
dětství se projevoval ja- 
ko mimoøádně zruèný.  
V jedenácti letech vyøezal 
podle vzoru první kruci-
fix. Tímto úspěchem se povzbudil a zaèal se øezbáøství 
věnovat soustavněji. Jeho výrobky šly na odbyt.

Rozhodl se pro hlubší znalosti v oboru. Vyhledal 
proto sochaøe Nessla v Zillerthalu, aby ho zasvětil 
do zásad výtvarného umění. V krátkém èase rozšíøil 
své práce na tvorbu bust, napø. O. Hofera. Také se po-
kusil o bustu císaøe. Další práce vytváøel vždy podle 
vzoru. Zájem zákazníkù neustával. Zakázky nestaèil 
plnit. Pro místního biskupa vytvoøil kleèící postavu 
Karla Boromejského. Postavu sv. Františka zakoupi-
la umělecká sbírka v Ambrasu. Několik jeho prací 
je údajně v Innsbrucku, uvádí tak poslední zpráva 
z r. 1850.

Kleinhans je právě tou pøísloveènou výjimkou, co 
potvrzuje pravidlo. Tvoøil za změněných poznávacích 
podmínek, protože zrakové pøedstavy mohl mít pou-
ze mlhavé. Zøejmě mimoøádné nadání a smysl pro 
vybavování prostorových pøedstav mu zajiš�ovaly, že 
jeho dílo má svou specifickou formu a je pøijatelné  
i pro zrakové vnímání.

klem, hans

* 1. 2. 1930

Německý vysokoškolský profesor.

Oslepl v útlém dětském věku. Vykonával povolání 
stenotypisty. V r. 1949 se s úspěchem podrobil ma-
turitní zkoušce a pøihlásil se ke studiu na univerzitě  
v Lipsku, později pokraèoval v Berlíně. Jeho oborem 
byla hospodáøská věda. Doktorát získal v r. 1962 jako 
ekonom. Ekonomii kapitalismu vyuèoval na univerzitě 
v Berlíně. Zabýval se též prací ve Svazu nevidomých 
a slabozrakých NDR.
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Kljušnikov, Jevgenij Vasiljeviè

kLJušNikov, Jevgenij vasiljeviè

* 13. 8. 1926
† 3. 9. 1990

Historik slepeckého hnu- 
 tí v Rusku, zakladatel 
Slepeckého muzea v Le- 
ningradě.

Pro své těžké zrakové 
postižení se stal žákem 
leningradské školy pro 
nevidomé děti. Po ab-
solvování školy pøešel 
na Leningradskou státní univerzitu, fakultu historie. 
Studium zakonèil v r. 1955. V letech 1956–1971 pra-
coval v knihovně pro nevidomé v Leningradě (nynější 
Sankt Petěrburk). Aktivně se podílel na organizování 
založení zdejšího slepeckého muzea. Po smrti V. S. 
Sverlova pùsobil (od r. 1972 do své smrti) ve funkci 
øeditele a vedoucího vědeckého pracovníka muzea. 
Pod jeho vedením muzeum obdrželo název Národní 
muzeum.

Napsal více než 160 èasopiseckých èlánkù, esejù 
a korespondence z historie a spoleèenského dění 
organizace nevidomých obèanù v Rusku. Jsou to 
pøedevším jeho tøi rozsáhlé práce: Život Aleksandra 
Pavlovièe Belorukova, Leningradská organizace VOS 
a Od Rabfakov*1) do Vuzov*2). I když neměl tyflope-
dické vzdělání, je považován za největšího specialistu 
slepecké historie v Rusku. 

*1) Rabfakov – Dìlnická pøípravka
*2) Vuzov – Vysoká škola pro pracující

 E.H.

kloS, eric

Americký nevidomý saxofonista.

kĽuèkA, Jozef

* 18. 9. 1920

Slovenský básník.

Oslepl za druhé světové války. Povoláním byl tele-
fonním manipulantem. Žije v Bratislavě.

V r. 1975 vyšla v bodovém písmu jeho sbírka bás-
ní Verše z nevidna. Básnický projev K¾uèky je dosti 
komplikovaný a běžnému ètenáøi až nepøehledný. 
Jsou zde znaky impresionismu, ale také prosté agit-
ky. Sbírka vznikla v letech 1962–1974. Proto snad její 
formální nejednotnost. Tematicky se básně většinou 
váží k jeho slepotě.

knAPová-boRttová, mary grace

* 28. 11. 1889

Americká tyflopedka pùsobící pøevážně v Èíně.

Narodila se v Pittsburghu. Ve dvou letech oslepla 
následkem neštovic. Její matka nebyla spokojená se 
zpùsobem vzdělávání, odstěhovala se proto do Bos-
tonu. Mary opustila ústav v r. 1909. Støedoškolská 
studia ukonèila v r. 1915. Po studiích na Columbijské 
univerzitě Wellesley College získala doktorát filozo-
fie. Pøi studiích se seznámila s èínskými studenty, 
kteøí ji informovali o potøebě pomoci nevidomým  
v jejich vlasti.

Od té chvíle cestovala dvanáctkrát do Èíny. Poprvé 
to bylo pøes velký odpor vlastní rodiny v r. 1917. Brzy 
po pøíjezdu otevøela první školu pro nevidomé dívky. 
Později adoptovala dvouletou nevidomou Èíòanku, 
která později po studiu na Perkinsově škole se stala 
uèitelkou nevidomých a obě spoleèně vyuèovaly na 
stejné škole.

Mary se vdala za jednoho z misionáøù jménem 
Burt. I nadále pokraèovala ve vzdělávání nevidomých 
dětí. Trvalý politický neklid èasto narušoval život 
ve škole. Pøesto ve své práci pokraèovala i po smrti 
svého manžela. Udržovala školu otevøenou téměø po 
celou druhou světovou válku. Po vpádu Japoncù jí 
hrozilo uvěznění, a proto v r. 1944 odešla do Spoje-
ných státù amerických. Stala se uèitelkou v Perkin-
sově škole (1944–1945). Vedením školy byla vysoce 
oceněna. Po válce se znovu vypravila do Èíny s velkou 
zásobou oděvù, školních potøeb aj. Zjistila, že její 
škola byla koncem války znièena. Vybudovala školu 
znovu. Pracovala v oblasti Shin Hing. Po propuknutí 
obèanské války musela svou školu opustit znovu. Pøi 
rozlouèení se svými žákyněmi nebyla schopná slova. 
Rozevøela svou mohutnou náruè, do které se schou-
lilo několik dětí.

Následující léta pracovala s dospělými nevidomý-
mi v Connecticutu. Pùsobila rovněž jako korektorka 
v Národní kongresové knihovně. Několikrát zajela do 
Hongkongu, ale komunistická vláda ji do støední Èíny 
nepustila. Od r. 1982 žila ve Washbury House, v do-
mově pro penzisty. Oslavila tu své sté narozeniny.

knie, Johann georg

* 13. 1. 1794 (1795)*1)

† 24. 6. 1859

Je zakladatelem výchovně vzdělávacího ústavu pro 
nevidomé ve Wroclawi (1819), autorem a pøekladate-
lem několika tyflopedických spisù. Byl také autorem 
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několika druhù písma 
pro nevidomé a zastán-
cem myšlenky, aby nevi-
domí mohli navštěvovat 
běžnou školu v místě 
svého bydliště.

Narodil se v Erfur-
tu jako syn dvorního 
zubaøe. Otec se však 
dostal do nemilosti. Aby 
uhájil vlastní existenci a 
uživil rodinu, byl nucený se èasto stěhovat a měnit 
pùsobiště. 7x, napøíklad z Hannoveru do Drážďan (kde 
Johann ve svých 10 letech onemocněl neštovicemi  
a ztratil zrak).*2) Rodièe neztratili zájem o jeho výcho-
vu a plně se mu věnovali. I po ztrátě zraku mu umož-
nili, aby chodil do školy. Pokud bylo tøeba, zajiš�ovali 
mu soukromého uèitele.

Rodina se dále stěhovala do Mannheimu, kde Knie 
zaèal studovat na gymnáziu. Obstaral si také několik 
uèebních pomùcek, které zde vyráběl nevidomý Weis-
senburg, považovaný za prvního německého vzdělané-
ho slepce (vyuèoval ho Christian Niessen).

V r. 1808 se rodina koneèně nastěhovala do městeè-
ka Pless. V prosinci téhož roku byl J. Knie pøijat do 
Ústavu pro nevidomé v Berlíně, který však byl teprve 
ve svých zaèátcích (zal. 1806 A. Zeunem) a spíše sou-
èástí rodiny zakladatele. Knie vynikal nad ostatními, 
jelikož měl již pøedběžné vzdělání. Stal se Zeunovou 
silnou oporou. Věnoval se høe na violoncello.

Zeune ho pověøoval douèováním ostatních cho-
vancù. Později v ústavu po krátkou dobu pracoval 
jako výpomocný uèitel. V této době u něho pozvolna 
vzniká pøedsevzetí, že se stane uèitelem nevidomých 
dětí. Zároveò je si však vědom, že jeho dosavadní 
vzdělání nedostaèuje. Uvažuje o vysokoškolském 
studiu. V ústavu jako žák pobyl pět rokù, jako výpo-
mocný uèitel dva roky.

V r. 1815 vstupuje na Wroclawskou univerzitu. 
Po tøi roky úspěšně studuje pøedevším matematiku, 
dějepis a zeměpis. Živí se kondicemi. Navíc se již 
v této době zaèíná zabývat pøeklady některých děl 
francouzských tyflopedù (Guillié, Dufau, E. Nigová, 
Bridgmanová). V r. 1816 v èasopise Hulystikk navrhl 
otevøít ve Wroclawi vzdělávací ústav pro nevidomé 
děti. Tento návrh se setkal s kladnou odezvou. To ještě 
více zvýšilo jeho úsilí studovat cizí jazyky s úmyslem 
pokraèovat v pøekladech francouzských spisù a tak 
pøevzít zkušenosti tamních tyflopedagogù.

Na popud J. Knieho byl v r. 1817 založen Spolek 
pro podporu osleplých bojovníkù za svobodu. O rok 
později dává vláda souhlas k založení ústavu. Mezi 

tím J. Knie úspěšně dokonèil svá studia. Než bylo 
možné pøistoupit k založení ústavu, vypomáhá Knie 
na místním gymnáziu, kde vyuèuje matematice. Pro 
výuku si opatøil vhodné pomùcky, jako napø. trojroz-
měrná geometrická tělesa aj.

Prvními jeho žáky v ústavu byli osleplí vojáci, kteøí 
pøišli o zrak v právě ukonèených váleèných událostech 
let 1813–1815. Byl to tedy zpoèátku vlastně rehabili-
taèní ústav, do kterého byli pøijímáni dospělí, aby 
jim bylo umožněno adaptovat se na nové životní pod-
mínky. Plně zaèal ústav pracovat v r. 1819. Postupně 
bylo možné pøijmout i děti, a to zvláště poté, kdy byla  
v následujícím roce ústavu pøidělena větší budova. 
Pro dospělé bylo tøeba zajistit zpùsob obživy (Knie 
vynalezl strojek na výrobu zápalek a nití), pro děti 
bylo nutné otevøít školu s pravidelným provozem.

Pro své malé žáky pracně hledal vhodný druh pís-
ma a vytváøel potøebné pomùcky (v r. 1830 vydal první 
slabikáø). Pøi vyuèování použil postupně několik dru-
hù reliéfní latinky: a) písmena vytváøel pomocí hustě 
zapíchaných špendlíkù do polštáøku, b) písmena do 
papíru propichoval šídlem, c) øídkým klihovým roz-
tokem napsal písmeno a posypal køídovým práškem. 
Po zaschnutí je bylo možné rozeznat hmatem, d) 
jehlièkami propichovaná písmena vznikla tím, že 
špendlíky vysázel do døevěného hranolku. Veškerou 
svou èinnost konzultoval formou dopisù s J. W. Klei-
nem, kterého považoval za největší autoritu. Èinil tak 
koneèně i jeho døívější uèitel A. Zeune.

V r. 1829 prožil J. Knie velké zklamání, když 
se ve spolku zaèaly zvedat hlasy, aby byl nahrazen 
uèitelem Keislerem. Dnes již nelze zjistit, zda byla 
jako dùvod uváděna Knieova slepota èi něco jiného. 
Bylo mu nabídnuto místo uèitele v ústavu ve Varšavě  
a dokonce i v Drážďanech. Svou velkorysostí a pev-
ným postojem tyto obtíže pøekonal. Toto období 
bylo pro něho vùbec nároèné. Zemøely mu jeho dvě 
ze tøí dětí a manželka těžce onemocněla. Dosavadní 
obětavé pomoci své manželky se musel vzdát. Byla to 
pohroma, která by zlomila i tu nejsilnější osobnost. 
Ústav vedl pøesto úspěšně až do své smrti.

Své zkušenosti zobecnil a zachytil v několika pra-
cích. Je to ètrnáct obšírných dopisù J. W. Kleinovi 
v rozmezí let 1818–1842. Jsou projevem mimoøádné 
úcty k pøední osobnosti zakladatele skupinové vý-
chovy a vzdělávání nevidomých v německé oblasti. 
Dopisy diktoval a jejich pravost potvrzoval svým 
razítkem.

Obsahem prvních dopisù je líèení vlastního dět-
ství, pobytu v berlínském ústavu a touha po uplatnění 
svého vzdělání. Nejrozsáhlejší èást však zabírá popis 
starostí související se založením wroclawského ústavu. 
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Knoass, N. V.

Zmiòuje se rovněž o zpùsobu svého studia na univerzi-
tě a svých prvních zkušenostech s výukou nevidomých 
žákù v době, kdy pomáhal Zeunovi. Popisuje, jak ho 
zaujala myšlenka založit ústav pro nevidomé, uvádí 
své první zkušenosti s váleènými slepci aj. Dopisy se 
tak vlastně stávají jediným pramenem pro poznání 
Knieovy cesty za vytèeným cílem.

Z dopisù se také dovídáme o jeho potížích, které 
ho potkávaly ve spolkové èinnosti i jeho úmyslu ces-
tovat Německem, vzniklé vlastně z pøání navštívit 
Vídeò. Tuto cestu podnikl v r. 1835. Trvala více než 
tøi měsíce. Po celou dobu si pravidelně poøizoval den-
ní záznamy. Navštívil také pražský ústav na Hradèa-
nech. Zkušenosti z této cesty popisuje ve své knize 
Pedagogická cesta Německem v létě r. 1835, která 
vyšla v r. 1837. Tuto publikaci je možné doporuèit 
jako vhodný doplněk Kleinových Dějin péèe o slepé. 
V Knieově práci nacházíme mnohé informace, které 
by jinak zùstaly neznámé.

Kniha se také zabývá pokyny, jak vychovávat 
nevidomé dítě v rodině od jeho nejútlejšího věku 
a je vhodným doplòkem Kleinovy práce stejného 
zaměøení. Knieova práce je tedy rovněž urèena pro 
rodièe. Několik set výtiskù jim bylo také rozesláno 
bezplatně. Obě práce je vhodné pokládat za první, 
které jsou urèeny rodièùm a mají pøispět k uvědomělé 
výchově nevidomého dítěte. Tím dovršují pokrokové 
tendence prvního vychovatele nevidomých ve Fran-
cii Valentina Haüye a prvního německého tyflopeda 
Christiana Niessena.

Mimo obšírné dopisy Kleinovi a výše zmíněné 
práce zanechává J. Knie ještě další dílo: Uvedení  
k úèelnému jednání nevidomých dětí (1839). Mimo 
jiné v něm odsuzuje legendy, které nevidomým pøipi-
sují zvláštní schopnosti, jež jim snad pøíroda údajně 
poskytuje jako náhradu za ztrátu zraku, zabývá se vý-
chovou nevidomého dítěte aj. Pøimlouvá se za aktivní 
výchovu, ve které se má najít hodně pøíležitostí, aby 
dítě poznávalo svět svými smysly. Podtrhuje úlohu 
hmatu i jiných smyslù, zabývá se sebeobsluhou aj. 
Podává rovněž ètyøi návrhy na písmo pro nevidomé.  
V r. 1852 vyšla jeho kniha Budoucnost slepých a v roce 
1860 Poselství nevidomých vidomým.

Knie také spolupracoval na Disterwegově práci 
Cesta ke vzdělávání německých uèitelù, která vyšla ve 
Stárkově pøekladu v èasopise Pøítel mládeže (1840), 
jako historicky druhá uveøejněná práce o výchově  
a vzdělávání nevidomých. Měla instruovat uèitele běž-
ných škol, které navštěvovali i nevidomí žáci. J. Knie v ní 
zpracovává tematiku péèe o nevidomé v běžné škole.

Jako osobnost mùžeme Johanna Georga Knieho 
zaøadit k nejvýznamnějším tyflopedùm 19. století. 

Spolu s J. W. Kleinem a A. Zeunem tvoøí výrazné 
německé tyflopedické trojhvězdí.

*1) Viz Scherer, 1864
*2) Nìkteré prameny uvádìjí, že o zrak pøišel po pádu do kádì 

s vápnem

knoASS, n. v.

V r. 1836 sestavil systém reliéfního písma pro nevi-
domé. Vybírá k tomu a kombinuje jednotlivé znaky 
z již existujících písem. V praxi jeho písmo nebylo 
ani vyzkoušeno.

koev, vasil

* 1914
† 1983

Bulharský uèitel hudby, jeden ze zakladatelù bulhar-
ského profesionálního pěveckého sboru nevidomých. 
Byl jeho prvním dirigentem.

Narodil se v Èirpanu v chudé rolnické rodině. Zrak 
pozbyl již v dětství. Základní všeobecné i elementární 
hudební vzdělání nabyl ve Státním ústavu pro nevi-
domé v Sofii. Záhy projevoval mimoøádné hudební 
nadání spojené s trvalou pílí. K hudbě zvláště pøilnul 
pod vedením N. Bechterova, uèitele hry na housle  
a P. Stajnova, u kterého se uèil høe na klavír. Ve høe na 
oba hudební nástroje dosahoval vynikajících výsledkù. 
Byl ozdobou pøi všech interních i veøejných hudeb-
ních žákovských produkcích, které ústav poøádal.

Protože jeho rodièe byli chudí, je Koev po ukon-
èení docházky do ústavu nucený se osamostatnit  
a starat se o svou obživu. V rodině nebylo na to, aby 
mohl své hudební vzdělání rozšíøit studiem v odborné 
škole. Jako ostatně většina nevidomých hudebníkù  
v prùběhu druhé světové války pùsobil jako hudebník 
v restauracích a jiných zábavních podnicích, aby si 
vydělal na základní obživu.

Touha po poznání a silný vztah k milovanému 
umění pøivádí vitálního nevidomého mladíka na Stát-
ní hudební akademii. Již to, že byl vùbec pøijat, bylo 
úspěchem. Avšak to nejnároènější ho pøece jenom 
èekalo. Pøi studiu bylo tøeba pøekonávat mnoho těž-
kostí, které zdolával mimoøádným pracovním úsilím. 
Chybějící hudební materiál èásteèně nahrazuje mimo-
øádnou hudební pamětí a pøedstavivostí. S obtížemi 
si zajiš�uje pøepisy nejnutnějších skladeb i jiného 
studijního materiálu (textù i hudebnin) z běžného 
do Braillova písma. Hru na klavír studuje u prof.  
T. Jankova, harmonii u prof. V. Stojanova.
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Köchlin, Alphons

Po ukonèení vysokoškolského studia pracuje nej-
døíve jako uèitel hudby v Sofijském ústavu pro nevi-
domé, kde vychoval øadu hudebníkù.

Nejvíce ho vždy lákala vokální hudba. Stává se 
proto èlenem ochotnického pěveckého sboru Balkán, 
který pùsobil pøi Svazu nevidomých Bulharska. Koev 
se pøihlásil k vypsanému konkurzu, který posléze vy-
hrává a stává se prvním hlavním dirigentem tohoto 
pěveckého sboru. Pod jeho vedením zvyšuje sbor 
neustále svou interpretaèní úroveò a po cestě umění 
pokraèuje jako profesionální těleso.

Koev je autorem několika sborových písní, napø. 
Dcero Kalino, More done aj., které dnes zaujímají 
významné místo v repertoáru sboru.

Život Vasila Koeva byl naplněný prací, úspěchy, 
ale také zklamáním. Jeho osobnost byla významným 
èlánkem hudební kultury bulharských nevidomých. 
Jeho umění bylo vysoko ceněno odbornou hudební 
veøejností.

Svět nevidomých utrpěl jeho odchodem těžkou 
ztrátu. Byl jednou z pøekrásných nevidomých osob-
ností, které neúnavnou prací naplnily svùj život po 
okraj.

kögleR, hermann

* 1884

Německý hudební skladatel polského pùvodu.

Narodil se v Lodži jako syn německých rodièù. 
Oslepl již v dětství. Vychován byl v Ústavu pro nevi-
domé ve Vídni, kde se také uèil høe na housle, klavír 
a varhany. Své vzdělání si doplnil na konzervatoøi  
v Lipsku, kde byl vyznamenán Mozartovou a Ni-
kischovou cenou.

Již v r. 1903 uspoøádal v Lodži první veèer ze 
svých skladeb. Dále vystoupil ve Varnsdorfu, Liberci 
a Berlíně. Téhož roku byla ve Zhoøelci provedena 
jeho symfonie.

Vědecky se zabýval problematikou èistého ladě-
ní. V r. 1930 se stal zvukovým technikem lipského 
rozhlasu.

Z jeho 72 opusù bylo 33 vydáno tiskem. Pochvalu 
zaslouží jeho písně.

köchlin, Alphons

* 22. 3. 1821
† 1. 7. 1882

Zakladatel Ústavu pro nevidomé v Mülhausenu  
a Illzachu (v souèasné době Francie).

Narodil se v Thannu jako syn továrníka. V rodině 
bylo již několik dětí. Jestliže většina jich pøedèasně ze-
møela, je div, že to nepotkalo právě tohoto chlapce.

Po studiích na místní reálce se stal zaměstnancem 
banky. Ve dvaceti letech ho zaèala trápit vážná oèní 
choroba. Zrak se mu postupně zhoršil až do úplného 
oslepnutí v 38 letech. Odešel do pøedèasné penze.

V r. 1854 se dovídá o Ústavu pro nevidomé v Lau-
sanne. Bylo pro něho nepochopitelné, že nevidomí 
se mohou uèit a také pracovat. Nakonec pøekonal 
svou plachost pøed nevidomými a odebral se do Lau-
sanne.

Tam byly ovšem pøijímány jenom děti. Potom, 
když se rozhodl, že se chce stát uèitelem nevidomých, 
byl pøijat. Uèil se èíst a psát, vyplétat židle, plést sítě 
i punèochy.

V r. 1855 se stěhuje do Müllhausenu, kde našel 
neznámého nevidomého chlapce. Vzal si ho k sobě 
a zaèal ho uèit. Po upozornění, že jsou i jiní slepci, 
kteøí se živí žebrotou, vyhledal několik dalších a získal 
je k tomu, aby k němu docházeli do bytu.

Köchlinova èinnost se stávala stále známější. S ob-
staráváním dalších financí pomohli pøátelé. Do jeho 
bytu se nakonec nemohli všichni vejít. Požádal proto 
matku jednoho svého žáka, a ta uvolnila èást svého 
velkého bytu. Švagr mu navrhl, aby spolu zakoupili 
starý opuštěný dùm. Ten však brzy zemøel, ale právě 
tehdy už byl nový ústav pro nevidomé uznán státními 
orgány. Žilo se zde velice chudě, prakticky z ruky do 
úst. Nadšení na obou stranách však vítězilo.

V r. 1856 zaèal Köchlin usilovat o vydání bible 
reliéfním písmem. Záměr se uskuteènil. Pro ten úèel 
upravil reliéfní latinku. Bible byla dokonèena za dlou-
hých sedm let.

V r. 1857 se ústav pøestěhoval do Illzachu. Pomě-
ry byly stále velmi svízelné, uèitelem je stále pouze 
Köchlin. Pro pracovní vyuèování a hudební výchovu 
docházeli vidomí uèitelé, kteøí vyuèovali bezplatně. 
Ústav byl vlastně v izolaci od jiných. Köchlin nepøe-
bíral od nikoho žádné zkušenosti, metody si vybíral 
samostatně. To se nutně muselo projevit na výsled-
cích. Nedostatek znalostí doháněl mimoøádnou pílí. 
Zdùrazòoval rozvoj hmatu. Neustále se opíral o své 
døíve získané zrakové pøedstavy, takže nerozuměl těm 
nevidomým, kteøí byli slepí od narození.

V r. 1860 dal podnět ke vzniku kuratoria. Byl ko-
neèně schválen i statut ústavu. Köchlin byl jmenován 
doživotním øeditelem. Zaèínají se koneèně pravidelně 
vydávat roèenky, ve kterých Köchlin svùj ústav nazývá 
azylem, takže se veøejnost právem domnívala, že se 
jedná o zaopatøovací ústav. V r. 1861 bylo možné ústav 
rozšíøit pøístavbou.
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Kolff, Gualtherus Johannes

Svou slepotu snášel velice těžce. Když pøibyly  
i starosti s nevyléèitelnými nemocemi bratrù, pøiklo-
nil se k mystice.

Od r. 1881 se jeho duševní stav stále zhoršoval. 
Trpěl nervovými obtížemi a dostavily se i záchvaty. 
Nemoc konèila rozpadem osobnosti a posléze smrtí. 
Skonèil se život plný vzruchù a trápení pro zaklada-
tele tohoto ústavu a koneèně i pro samotné jeho 
svěøence.

kolFF, gualtherus Johannes

* 1846

Zakladatel slepecké knihovny v Nizozemsku.

Narodil se v Rotterdamu. O zrak pøišel z neznámé 
pøíèiny v postpubertálním věku. Studoval cizí jazyky 
a zabýval se literaturou. V r. 1891 založil braillskou 
knihovnu pro Nizozemsko. Známý byl svou literární 
èinností. Psal také divadelní hry. Věnoval se rovněž 
pøekladatelské èinnosti. Z jeho literárních prací je 
nejznámější De vossenjacht, divadelní hry Een man 
van principe, Amok, Gedek aj. Zvláště psal na téma 
dojmy ze života. 

kolli, dominicus

* 1685
† 25. 9. 1751

Italský básník. 

Narodil se v Øímě. V pěti letech oslepl. Studoval 
literaturu a vysokou matematiku. Psal básně i drama-
ta. Èást jeho díla byla v Øímě vydána tiskem.

I.B.

kolubovSky, Jaskob

* 1863

Ruský filozof, spolupracovník slepeckého Mariínské-
ho spolku v Petrohradě. 

Narodil se v Glochovce, oblast Èernigovka. Po 
studiích v Petrohradě a Lipsku zaèal spolupracovat 
s odborným ruským èasopisem Voprossy filosofii. 
Od r. 1893 se stal èlenem slepeckého Mariínského 
spolku v Petrohradě. Během jeho administrativního 
pùsobení se èinnost spolku aktivizovala natolik, že 
byla založena škola a dílny pro nevidomé děti. V 
letech 1893–1894 vydal Kolubovsky roèenku. Mimoto 
spolupracoval na Velké ruské encyklopedii výchovy a 
vzdělávání. Psal též německy. 

komenSký, Jan Amos

* 28. 3. 1592
† 15. 11. 1670

Èeský filozof, pedagog 
(biskup Jednoty bratr-
ské), teolog a humanis-
ta; jedna z největších 
postav èeských kultur-
ních dějin.

Po studiu na němec-
kých evangelických ško-
lách v Hellbornu a Heidelberku vyuèoval v Pøerově  
a byl duchovním správcem školy ve Fulneku. Po bitvě 
na Bílé hoøe se musel skrývat, za několik let odešel 
natrvalo do exilu. Postupně se svým dílem zaøadil 
mezi uznávané evropské uèence. Stává se mluvèím 
protikatolické emigrace. Od r. 1628 žil v Lešně 
(Polsko), rovněž v Anglii, Švédsku a v Uhrách. Po 
požáru Lešna se uchýlil do Nizozemska, kde zemøel. 
Je pochován v Naardenu.

Rovněž z hlediska speciálně pedagogického po-
hledu je v Komenského díle obsaženo mnoho huma-
nistických myšlenek. Napø. ve svém spisu Didactica 
magna (1632) se obrací pøímo k problému výchovy  
a vzdělávání všech, a tedy i zdravotně postižených 
dětí, dětí tělesně, smyslově a psychicky hendikepo-
vaných. Komenský píše, že z výchovně vzdělávacího 
procesu nemá být nikdo vyluèován, že každý má 
pøirozené, nezadatelné právo na výchovu a vzdělání.  
V tomto kontextu jsou významná jeho slova: „Od 
uèení moudrosti a od vzdělání ducha nemá být nikdo 
vyjímán, neøku-li vzdalován. Leè bychom chtěli dělat 
køivdu nejen tomu jednotlivci, nýbrž i celé podstatě 
lidství.“ A na jiném místě „Vševýchovy“ napsal: „Je 
otázka, zda tedy i slepí, hluší a zaostalí (jimž se totiž 
pro ústrojný nedostatek nemùže něco dostateèně vští-
pit), mají být pøibráni ke vzdělávání? Odpovídám: 
Z lidského vzdělání se nevynímá nic, leè neèlověk. 
Pokud tedy mají úèast na lidské pøirozenosti, potud 
mají mít úèast na vzdělání. Ba spíš tím více pro větší 
nutnost vnější pomoci, i když si pøíroda pro vnitøní ne-
dostatek nemùže dosti pomoci sama. Zejména, když 
pøíroda, bylo-li jí po některé stránce zabráněno rozvi-
nouti svou sílu, rozvíjí ji po jiné stránce tím zdatněji, 
jen když se jí pomùže. Vždy� pøíklady ukazují zøejmě, 
že od narození slepí vyspěli jen za pomoci sluchu ve 
znamenité hudebníky, právníky, øeèníky atd., podobně 
jako od narození hluší vyspěli ve vynikající malíøe, 
sochaøe a øemeslníky...“
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Korunka, Ladislav

koRnilowicZ, wladyslaw

* 1884
† 1946

Významný polský tyfloped.

Studoval pøírodní vědy a filozofii ve Švýcarsku 
(Curych a Freiburk). Stal se profesorem katolické 
univerzity v Lublani. Od r. 1920 do r. 1946 byl spolu-
pracovníkem slepeckého komplexu v polských Las-
kách. Byl èlenem Spoleènosti pro péèi o nevidomé. 
Pro školu v Laskách má mimoøádný pedagogický  
i organizaèní význam.

koRunkA, ladislav

* 9. 5. 1911
† 15. 4. 1979

Profesor na Konzervato-
øi pro mládež s vadami 
zraku v Praze (dnešní 
Konzervatoø Jana Dey-
la), hudební skladatel 
a vynálezce rozmnožo-
vacího zaøízení pro tisk 
Braillovým bodovým 
písmem. Takto krátce 
bychom mohli charakte-
rizovat životní dílo těžce 
slabozrakého èlověka, 
který svou neutuchající 
pílí a skromností je pøí-
kladem nebývalého úsilí 
naplnit život prospěšnou 
prací pro druhého.

Narodil se v Dola-
nech u Kralup jako syn 
cihláøského dělníka. Dětství prožíval ve skromných 
poměrech, které ho nauèily odøíkání a chuti pøeko-
návat i ty nejzatvrzelejší životní pøekážky. Rodina 
se později odstěhovala do blízké obce Máslovice. 
Do školy zaèal chodit ve Vodòanech. Má zde však 
veliké obtíže, jelikož od narození trpí těžkým zrako-
vým postižením, zákalem èoèky. Se svým zbytkem 
zraku nestaèí zvládnout uèivo, a tak se jeho školní 
prospěch neustále zhoršuje. Nakonec se rodièe 
rozhodli dát chlapce do Deylova ústavu pro nevido-
mé v Praze.

Po dokonèení školní docházky se vyuèil kartáè-
nictví. Zároveò se však intenzívně věnoval høe na 
klavír a na housle. Své hudební vzdělání zde ukonèil 
v r. 1928.

Po opuštění ústavu pøechází studovat na Pražskou 
konzervatoø (1928–1932). Je žákem K. B. Jiráka  
a M. Czastkové. Se spolužákem Ivanem Kawaciukem 
(známým houslistou) èasto veøejně vystupuje, a to  
i v rozhlase. Vzhledem k tomu, že otec ho již déle 
nemohl vydržovat, studium na konzervatoøi ukonèil 
státní zkouškou s výborným prospěchem.*1)

Na Deylùv ústav se vrací jako uèitel s èásteèným 
úvazkem. Zaèátky nebyly takové, jak si pøedstavoval, 
protože vyuèovací úvazek nestaèil k obživě, otevírá 
si soukromou hudební školu v Libèicích nad Vltavou  
a zakládá dechovou kapelu. To už jako otec rodiny.

Pro svùj hudební soubor upravil množství skla-
deb. Napsal několik taneèních a orchestrálních 
kusù a tøi operety, které byly za jeho vedení veøejně 
provedeny.

Pro své žáky na Deylově ústavu upravil reliéfním 
zpùsobem metronom. Pøepisoval noty z běžné do 
Braillovy notace. Jistě právě tato èinnost ho pøived-
la na myšlenku zkonstruovat pøístroj, kterým by se 
mohly poøizovat tisky not v Braillově písmu i kopie. 
Bylo to někdy kolem roku 1938, kdy zaèíná uvažovat 
o rozmnožovacím zaøízení, které by se skládalo ze 
dvou na sobě pøesně závislých válcù. Do jednoho by 
se navrtaly otvory, do kterých by se sázel hudební text 
pomocí zaoblených høebíèkù. Vyènívající hlavièky by 
pøesně zapadaly do protilehlých dùlkù ve druhém, 
protilehlém válci. Tvar dírek a dùlkù by odpovídal 
šestibodovému obdélníku Braillova písma. Mezi oba 
válce by se vložil papír a otáèením klikou by se vy-
sázený text vytiskl. Myšlenka byla sympatická. Její 
realizace se ukázala neuvěøitelně těžší, než si zpoèátku 
pøedstavoval. Ale v jeho povaze bylo neustoupit.

O radu a pomoc se obrátil ke svým známým. 
Rovněž pracovníci místní železárny nedávají mnoho 
naděje. Jedná se totiž o mimoøádně nároènou práci  
s kovem. Bylo tøeba vyøešit několik problémù: do obou 
válcù navrtat tisíce dírek s velkou pøesností a jim od-
povídajících dùlkù, zajistit pøesný souběh obou vál-
cù aj. Nejzávažnějším problémem bylo, aby všechny 
vytištěné body byly stejné, aby byla zajištěna jejich 
stejná výška i ostatní rozměry. Dalším složitým úko-
lem bylo, aby kulaté hlavièky høebíèkù, nasázené do 
válce, pøesně zapadaly do dùlkù v protilehlém válci. 
Tyto nároky nebyli dělníci ochotni splnit.

Korunka se ovšem nevzdává. Jeho vlastností byla 
nezdolná vytrvalost a píle. A tak v r. 1942 pøichází 
na svět první model zaøízení, kterým bylo možné na 
jednom øádku vytisknout pouze jedno slovo o šesti 
písmenech.

Sázení kovových bodù je pracné a zdlouhavé. Pøe-
sto to byl dùležitý krok k cíli, který Korunku posílil 

Rozmnožovací rotaèkové 
zaøízení pro tisk Braillo

vým písmem
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v jeho záměru. Zbývalo vyøešit zdlouhavé sázení  
a souhlas s normou tisku užívaného v tiskárnách.

Pustil se do konstrukce poloautomatického sázení 
pomocí děrné pásky vyrobené speciálně upraveným 
Pichtovým psacím strojem, které však nestaèil do-
konèit. Zato své zaøízení zdokonalil natolik, že bylo 
schopné tisknout na oba formáty slepeckého papíru 
(jednotlivé listy i dvojlisty) a nakonec i oboustranně 
mezibodově. V r. 1950 byla celá konstrukce hotová. 
A pøece nebylo všechno v poøádku. Aby høebíèky pøi 
otáèení nevypadávaly, pøekryl válce tenkou gumovou 
fólií, později igelitem. Díky laskavosti jeho syna se 
zaøízení dostalo do Slepeckého muzea v Brně jako 
jeden z nejvzácnějších exponátù.

Celá léta žil s myšlenkou, jak pomoci nevidomým 
hudebníkùm pøi zajiš�ování bodově tištěných hudeb-
nin v menším nákladu, než tiskla Slepecká tiskárna 
v Praze. Navíc dosahoval výborných výsledkù pøi 
vyuèování hudební teorie, sluchové analýzy aj. V dù- 
chodu se věnoval pøepisování běžných hudebnin do 
bodové notace.

*1) Studium na konzervatoøi bylo v té dobì šestileté, vèetnì 
dvou let nástavby (5. a 6. roè.). Státní zkoušky bylo možno 
vykonat již na konci 4. roèníku

koSZ, mieczyslaw

* 1944
† 31. 5. 1973

Polský jazzový klavírista. I když byl jeho život krátký, 
znamenal v polské jazzové hudbě mnoho.

Narodil se ve vesnièce Antonowec. Otec mu ze-
møel velmi záhy, a tak se o jeho výchovu starala chudá 
matka. To nepøíznivě ovlivnilo jeho beztak chatrné 
zdraví. Nezdaøená operace katarakty ho pøipravila  
o zrak. Již v MŠ pro nevidomé v Laskách budil pozor-
nost svým hudebním nadáním. Byl pøijat do hudební 
školy pro nevidomé v Krakově, která kombinovala 
základní školní vzdělání s odbornou hudební výukou. 
Stal se zde nejnadanějším žákem a udivoval své uèitele 
mimoøádnými improvizaèními dovednostmi. Později 
byl pøijat na běžnou støední hudební školu, kterou 
absolvoval s výborným prospěchem.

Na své hmotné zabezpeèení si vydělával hrou 
v kavárně. Následovalo jeho zaměstnání v lázních 
Zakopané, kde se seznámil s jazzem, který ho úplně 
oèaroval. Pøestěhoval se do Varšavy a zaèal nahrávat 
pro polský rozhlas. Velký úspěch sklidil svým vystou-
pením na polském jazzovém festivalu. Založil jazzové 
trio, s nímž podnikl úspěšné turné po Polsku. Prvním 
jeho zahranièním vystoupením byla úèast na amatér-

ském jazzovém festivalu ve Vídni, kde získal první 
cenu. Pak následovalo vystoupení jeho tria na dalších 
evropských festivalech, kde získal øadu prémií.

Kosz ve svých vystoupeních s oblibou parafrázo-
val nejen známé módní melodie, ale také skladby 
Chopinovy, Lisztovy, Schumannovy, Brahmsovy  
a Borodinovy. Èasto hrál také vlastní skladby. Jeho 
klavírní hra byla èasto srovnávána s malbou, protože 
hlavní dùraz kladl na zvukovou barvu. Jeho umění 
vyvrcholilo koncem šedesátých let. Polská televize 
vysílala poøady, které byly věnovány jen jeho vystou-
pením.

Pøes všechny své úspěchy propadal stále více 
depresím a pocitu osamocenosti. Zøejmě ho nejvíce 
trápil jeho tulácký život bez vlastního domova. Za 
neznámých okolností vypadl z okna. Skonèil se život 
mimoøádně úspěšného muzikanta, osamělého muže, 
který neměl èas najít si partnerku.

kovAlenko, boris ignatìviè

* 16. 1. 1890
† 10. 10. 1969

Zakladatel sovětské ko-
munistické tyflologické 
vědy.

Oslepl v roce 1924, 
když pracoval s obtížně 
vychovatelnou mládeží. 
Poté pøešel k úvahám  
o výchově nevidomých.

Několik rokù pùso-
bil jako øeditel oblastní 
školy pro nevidomé ve Smolensku. V r. 1929 se stal 
profesorem tyflologie na Defektologické fakultě Ger-
cenova pedagogického institutu v Petrohradě (tehdy 
Leningradě), kde pùsobil do r. 1959. Dosáhl hodnosti 
doktora pedagogických věd a stal se dopisujícím 
èlenem akademie věd. Získal několik státních vyzna-
menání.

Za druhé světové války øídil rehabilitaci osleplých 
vojákù.

Z jeho rozsáhlé vědecké èinnosti uvádíme následu-
jící publikace: Zvláštnosti vyuèování poètùm na ná-
rodní škole pro slepé (1936); Základy pøedmětových 
metodik práce se slepými (1936); Matematické zápisy 
slepých (1938); Základy a systém ruského slepeckého 
zkratkopisu (1940); Metodika ruského jazyka ve škole 
pro slepé (1941); Návrat osleplých k práci a k životu 
(1946); Jak studovat bez zraku (1946); Pracovní pøí-
prava žákù školy pro slepé (1947).
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Ani po odchodu do dùchodu nepøestal profesor 
Kovalenko pracovat. Spoleèně se svou dcerou, docent-
kou tyflologie, vytvoøil rozsáhlé tøídílné kompendium 
Vysokoškolská uèebnice tyflopedagogiky. Zaèala vy-
cházet v r. 1952.

R. Krchòák, který zøejmě neèetl jeho odborné 
spisy, se pozastavuje nad tím, že Kovalenko neměl 
vliv, jak si sám stěžuje, na světovou tyflopedagogiku. 
Dùvody jsou zøejmé, jeho práce jsou plné komunis-
tické ideologie. Napø. jeho Tiflopedagogika je poseta 
komunistickou výchovou i komunistickou ideologií 
natolik, že není pøijatelná jako vědecké dílo pro 
světovou tyflopedii. Vždy� napø. kapitola o estetické 
výchově je tak chudá, že je to až podivné. Kovalenko 
se nechal až pøíliš ponoøit do idejí, které se staly lid-
ským neštěstím, aè tak zpoèátku nevypadaly.

kováøová, Anna

* 18. 7. 1913
† 7. 11. 1997

Uèitelka v ZŠ pro nevido-
mé žáky v Brně.

Narodila se v Kocho-
vě v chudé rodině zatíže-
né dědièným sklonem ke 
zrakovému postižení. Ze 
sedmi dětí bylo pět téměø 
nevidomých. Anna od 
dětství trpěla těžkou zrakovou vadou, v dospělosti 
oslepla úplně. V r. 1920 se rodina odstěhovala do 
Letovic, kde v té době slabozraká zaèala navštěvovat 
místní školu. Na doporuèení uèitele byla ve svých 14 
letech pøijata do Ústavu pro nevidomé děti v Praze 
na Hradèanech, kde dokonèila povinnou školní 
docházku a zaèala se uèit høe na klavír, citeru a na 
varhany. Mimo to se pilně uèila německy. V r. 1935 
tato studia uzavøela univerzitní zkouškou. V r. 1937 
z ústavu odešla.

Pùvodně pùsobila jako varhanice klášterního kos-
tela v Letovicích, také vyuèovala němèině. Po válce 
se intenzivně věnovala studiu ruštiny a angliètiny  
v brněnském Ústavu cizích jazykù. Z obou jazykù 
postupně vykonala univerzitní zkoušky.

Od r. 1946 se stala uèitelkou ruštiny ve škole 
Ústavu pro nevidomé v Brně. Po vykonání maturity 
vystudovala tamtéž pedagogický institut obor ruština 
a èeština. Až do odchodu do dùchodu (1970) těmto 
pøedmětùm vyuèovala v ZDŠI pro nevidomé žáky.

Je autorkou, spoluautorkou nebo recenzentkou 
speciálních uèebnic ruského jazyka pro nevidomé 

žáky ZŠ. Zúèastnila se tvorby a zavádění braillské 
azbuky do těchto uèebnic. Do sborníku 135 let trvání 
školy pro nevidomé v Brně napsala pøíspěvek: Zásady 
pøi tvorbě uèebnic jazyka ruského (1970).

S mimoøádným zaujetím pùsobila ve spoleèen-
ských a zájmových organizacích dospělých nevido-
mých. Stala se i mimoøádně aktivní èlenkou KSÈ.  
V SI byla jednou ze silně politicky a ideově orientova-
ných funkcionáøù. Zaujatě pùsobila ve smyslu intencí 
socialistické ideologie s pøesvědèením, že jedná ve 
prospěch nevidomých lidí. Jako jediná z brněnských 
nevidomých osob byla pøi povinných politických osla-
vách zvána na tribuny stranických a státních pøedsta-
vitelù. Za svou ideově politickou èinnost obdržela 
osobní dùchod.

Později osleplé vyuèovala bodovému písmu, což 
èinila do svého vysokého stáøí. Od r. 1995 pùsobila 
jako lektorka na sociálně právní škole v Brně v oboru 
problematika života nevidomých. Bylo to dùstojné za-
konèení její pedagogické èinnosti. Zájem A. Kováøové 
o kulturní a spoleèenský život nevidomých neustává. 
Øíká: „Nežiji svùj život pouze pro sebe.“ Snad právě 
proto neměla ani èas se vdát.

kowAlik, edwin

* 11. 9. 1928
† 1997

Polský klavírista, publicista, básník a hudební skla-
datel.

Narodil se v Chrobaèově u Katovic. Pádem ze 
schodù se zranil a ztratil zrak. Od dětství byl nevi-
domý. Základní hudební vzdělání nabyl v Laskách, 
později na konzervatoøi a Vysoké škole múzických 
umění v Lodži (1945). Vyznaèoval se mimoøádnou 
pílí a cílevědomostí využít svùj talent do krajnos-
ti. Po jednom roce absolvoval koncertem L. van 
Beethovena.

První velký úspěch pøišel v r. 1953 v Bukurešti.  
V r. 1955 se stal laureátem Chopinovy ceny ve Varša-
vě. Dosáhl významných úspěchù v soutěžích ve Varša-
vě, Budapešti a v Rio de Janeiru (1957). Vystupoval  
v mnoha evropských zemích, v Americe a Asii. V jeho 
repertoáru najdeme skladby všech stylových období, 
pøevážně však Chopina.

Mimo to zastával funkci redaktora hudebního 
èasopisu pro nevidomé Magazyn muzyczny. Své 
reportáže, vzpomínky a èlánky publikoval i v jiných 
èasopisech. Svého èasu byl i èlenem Polského svazu 
novináøù. Mnoho èasu i energie věnoval práci pro 
unifikaci Braillovy hudební notace. Unikátním èinem 
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je jeho transkripce celého Chopinova díla do Braillova 
písma, jejímž byl iniciátorem a spoluautorem.

Vyuèoval na Lodžské škole pro nevidomé. Později 
pùsobil ve škole pro nevidomé v Laskách. Ve volném 
èase se věnoval komponování skladeb pro klavír. Za 
skladbu Maly triptyk na fortepiano získal v r. 1978 
tøetí cenu v Mezinárodní soutěži nevidomých skla-
datelù v Praze.

Těžká havárie auta na cestě z Brazílie ho málem 
vyøadila z koncertního života. Na ètyøi roky ztratil 
pamě�. Zaèalo intenzívní léèení a nová døina. Vše 
se postupně pozvolna navracelo. Nové koncerty ho 
povzbudily. Vystupuje pravidelně v polském rozhlase  
a televizi. Koncertoval i v Praze, kde hrál pouze skladby 
polských autorù. Byl hostem pražského rozhlasu.

Obdržel několik celostátních vyznamenání: Øád 
práce, Rytíøský køíž, Zlatý køíž za zásluhy. Byl mu 
propùjèen titul Zasloužilý pracovník kultury.

kovAZA, hrabì z

V r. 1888 vynalezl šablonu, která nevidomým umož-
òovala psát Braillovým písmem a zároveò byla uzpù-
sobena k psaní běžným písmem tužkou.

koZlov, A.

* 1878

Ruský houslista a hudební skladatel.

Podle spolehlivých pramenù byl od dětství nevido-
mý. Poøádal vlastní koncerty, na kterých hrál světovou 
houslovou literaturu a zaøazoval i své skladby.

kRAemeR, Rudolf J.

* 6. 12. 1885
† 30. 7. 1945

Pokrokový pracovník 
německého spolkového 
života nevidomých.

Narodil se v Heil-
bronnu. Jako mladík 
pøišel o zrak. Zde také 
studoval na univerzitě, 
promoval v roce 1924  
s aprobací filozofie a práva. Zaèal pracovat ve spolku 
nevidomých. K desátému výroèí spolku slepých vydal 
Slavnostní spis.

Zabýval se strukturou reliéfních zeměpisných 
map. Vychází z Kunzova principu. O tomto problému 

napsal v èasopise Die Blindenwelt zasvěcený èlánek. 
Dále napsal: Das deutsche Blindenrecht aj. Je to cel-
kem několik desítek pøíspěvkù.

kRAge, August

Německý hudební pedagog.

Do r. 1879 pùsobil jako uèitel hudby v provinciál-
ním Výchovném ústavu pro nevidomé děti v Düren. 
Během svého pùsobení uplatòoval zásadu, že správ-
ný muzikant hraje podle not. Zavedl proto Braillovu 
hudební notaci a postaral se o pøepisy nových hudeb-
nin. Uvážíme-li dobu, ve které pùsobil, jeví se jeho 
požadavek jako ojedinělý.

kRähmeR, e.

Německý tyfloped.

Uèitel v Ústavu pro nevidomé v Mnichově.  
V r. 1877 navrhl nový druh písma pro nevidomé, které 
se neosvědèilo ani v ústavu, kde pùsobil. Pøistoupil 
tedy na písmo Braillovo, pro jehož psaní navrhl  
v r. 1878 pomùcku.

kRAJíèek, Jiøí

* 5. 9. 1868
† 23. 1. 1941

Èeský hudebník.

Narodil se v Domažlicích jako syn vojáka z povo-
lání. Byl úplně nevidomý. Hudební vzdělání získal  
v Pražském ústavu pro nevidomé na Hradèanech, 
kam byl pøijat v r. 1879. Hrál na několik hudebních 
nástrojù. Øemeslu se věnoval v Klarově ústavu v Pra-
ze. Nikdy se však øemeslem neživil.

Od r. 1896 byl varhaníkem chrámu ve Dvoøe Krá-
lové. Pùsobil také jako uèitel hudby a ladiè klavírù. 
Když na něho dolehla bída, hrával rovněž v židovské 
synagoze. Vystupoval též jako zpěvák. Jeho manželka 
byla zpěvaèkou. Èasto spolu veøejně vystupovali.

Psal skladby orchestrální, chrámové, písně i jiné. 
Pod pseudonymem Georgio Panero napsal tøíaktovou 
operetu Harém. Několik skladeb vyšlo tiskem. Mnoho 
hudebnin však po jeho smrti jedna pøíbuzná spálila.

kRAJíèek, vladimír

* 17. 7. 1954

Èeský programátor.
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Narodil se v Trenèí-
ně. Do svých 9 let žil 
v Novom Meste nad 
Váhom, kde jeho otec 
pùsobil jako armádní dù-
stojník. Potom žili 8 let 
v Berouně, kde dokonèil 
ZŠ a zaèal studovat na 
gymnáziu. Od roku 1971 
žije v Lovosicích.

V r. 1972 zaèal ztrá-
cet zrak. K úplné slepotě 
dospěl pøibližně o 10 let 
později. Měl velkou chu� 
se adaptovat. V r. 1974 
prošel proto základním 
rehabilitaèním kurzem. 
Studium na gymnáziu 
dokonèil v Litoměøicích 
a pak dva roky pracoval 
ve výrobním družstvu 
Inva v Liběšicích jako 
dělník. 

V r. 1974 se stal èle-
nem litoměøické okresní 
organizace ZP SI a absol-
voval rehabilitaèní kurz, 
v němž se nauèil samostatnému pohybu s bílou holí, 
ètení a psaní Braillova písma, psaní na kanceláøském 
stroji, něèemu ze sebeobsluhy a domácích prací. 

Po zvládnutí těchto úkonù se rozhodl ke studiu na 
Vysoké škole ekonomické v Praze. Studium zakonèil 
udělením titulu inženýr. 

Už jako zcela nevidomý nastoupil do lovosické 
chemické továrny na místo programátora. Pro zaměst-
navatele to byl tehdy krok do neznáma, ale za pomoci 
rodièù, kolegù a později i speciálních technických 
vymožeností to zvládl. Pùsobil zde do r. 1998.

Na vysoké škole se seznámil s výpoèetní technikou 
a logikou poèítaèových algoritmù. Z vlastního zájmu 
si prostudoval několik manuálù a zaèal s pøeváděním 
drobných matematických a statistických úloh do po-
èítaèové podoby.

V zaměstnání své znalosti uplatòoval pøeváděním 
měsíèních statistických výkazù (napø. energetické  
a finanèní bilance teplárny, výkony projektantù, kuso-
vá spotøeba elektromotorù). Projektantùm tak usnad-
nil výpoèty zpracováním požárních norem a norem  
o døevěných konstrukcích aj.

Používal jeden z prvních hlasových výstupù z po-
èítaèe, který vznikl na základě státního tematického 
úkolu zprostøedkovaného tehdejším SI. Prostøednic-

tvím jeho vysokoškolské komise získal kontakt na 
nevidomého programátora Jaroslava Kuèeru, který 
spolupracoval s K. Vránou z ÈSAV na vytvoøení hla-
sového výstupu, jehož jednu verzi pak poskytli Kra-
jíèkovu zaměstnavateli. V r. 1989 se stal oponentem 
tohoto Státního výzkumného úkolu.

S tehdejšími poèítaèovými děrnými štítky V. Kra- 
 jíèek pøímo nepracoval. Jiným pracovníkùm diktoval, 
co psát do formuláøù, podle kterých pak děrovaèky 
pøipravily štítky pro poèítaè. Na hotové štítky si 
zapisoval jednotlivé kroky algoritmù. Děrné pás-
ky používal k vytištění delších sekvencí algoritmù  
v Braillově písmu. 

Jako nadšený sportovec se nejprve věnoval běžec-
kým disciplínám, později kuželkám (od r. 1976) i jako 
mezinárodní reprezentant. Po deset let se vyžíval  
v goalballu. Největší sbírku medailí a titulù má za hody 
oštěpem a diskem v kategorii nevidomí sportovci.  
V posledních letech využívá možnosti soutěží v simu-
lované zvukové støelbě. Byl dlouholetým pøedsedou 
sportovního oddílu.

kRál, vincenc

* 11. 5. 1903
† 30. 3. 1982

Èeský tyfloped.

Uèitel v Brněnském 
ústavu pro nevidomé, au-
tor několika speciálních 
pomùcek a devíti titulù 
speciálních uèebnic pro 
žáky ZŠ pro nevidomé. 
Po 13 let byl èlenem zku-
šební komise pro speciální zkoušky uèitelù – aprobace 
pro vyuèování na speciálních školách.

Zanechal za sebou trvalou stopu ve výchově 
a vzdělávání nevidomých, později i slabozrakých 
žákù. Všechny události, které se týkaly ústavu, se  
i jeho, jako angažovaného pracovníka, vždy vnitøně 
dotkly, jakoby šlo o jeho osobu. Koncem války byl 
nacisty zatèen a několik měsícù vězněn. Po válce byl 
ustanoven zemským tajemníkem Svazu osvobozených 
politických vězòù.

Nebál se žádné práce. Když v době, kdy byl v dù- 
chodu (od r. 1965), zjistil, že vedení školy má problé-
my s údržbou budovy, osvědèil se i jako údržbáø (do 
roku 1975). Byl nositelem několika ocenění.

Narodil se v Kunštátě na Moravě. Po pětileté do-
cházce do OŠ navštěvoval reálné gymnázium v Bos-
kovicích, kde maturoval v r. 1922. Ve školním roce 

Jeden z prvních èesky 
mluvicích poèítaèù pro  

nevidomé programátory 
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1923/24 byl v kurzu pro abiturienty støedních škol na 
uèitelském ústavu v Brně. V r. 1932 získal uèitelskou 
zpùsobilost vyuèovat na měš�anských školách a na 
školách pro neslyšící. Po pøechodnou dobu (1937) 
navštěvoval několik pøednášek na FF v Brně. Øádné 
studium mu zemský úøad nepovolil. Později dokonèil 
vysokoškolská studia na Vysoké pedagogické škole  
v Brně. V r. 1930 získal aprobaci vyuèovat na školách 
zvláštních, v r. 1932 vyuèovat na školách pro neslyšící, 
1934 na školách pro nevidomé, 1936 pro žáky škol 
etopedických, 1937 na školách pøi léèebnách. Zvláštní 
kvalifikace získal v kurzech: 1928 pro tělovýchovu, 
1931 kurz pro nápravu vad øeèi.

Vyuèovat zaèal v Lysicích (1923), potom to byla 
Olešnice (1926), Zemský ústav pro hluchoněmé  
v Lipníku nad Beèvou (1931). Do Ústavu pro ne-
vidomé v Brně nastoupil v r. 1934. Vyuèoval fyzice  
a matematice. V období 1944–1950 vyuèoval (mimo 
dobu, kdy byl vězněn) støídavě i v nižších roènících  
v detašovaných tøídách na Veslaøské ul. v Brně.*1)

Pro oba pøedměty napsal speciální uèebnice, které 
byly vybaveny reliéfními grafy a obrázky. Spolu s M. 
Borisem vyrobil několik speciálních uèebních pomù-
cek, napø. Schleussnerovy poèetní tabulky, poèitadlo 
z velkých kotouèù aj.

Je autorem několika pøíspěvkù v odborných èaso-
pisech. Jsou to napø.: Josef Zeman slepcùm (Úchylná 
mládež 1936/37); Život slepce (Péèe o slepé 1947); 
Matematika (sborník, J. Jesenský: State z tyflopédie 
1962); Chemie – tamtéž; Nové cesty ve vyuèování geo-
 metrii  (Otázky defektologie 1963/64); Josef Zeman 
slepcùm (tamtéž 1963/64) aj. Pøínosem je jeho roz-
sáhlejší práce Dějiny péèe o nevidomé a slabozraké 
na Moravě a ve Slezsku (1957) (rukopis). Upøesòuje 
některé údaje Fr. Pavlíka (1896) a doplòuje je popi-
sem pozdějších dramatických událostí. 

Byl ženatý. Měli jednu dceru, která pøi studiu na 
LF ztratila zrak. Oba rodièe se s touto skuteèností 
nikdy nevyrovnali a trvale ji utajovali.

*1) Tøídy byly umístìny v prostorách Opatrovny a MŠ pro 
nevidomé dìti v Brnì

kRAPkA, Luboš

* 29. 4. 1961 

Èeský  spor tovec  a 
organizátor kulturních  
a sportovních aktivit 
nevidomých a slabozra-
kých osob.

Narodil se ve Smo-
lenici (Slovensko). Od 
raného dětství byl slabo-
zraký, v 10 letech ztratil 
zrak na levém oku. V 
souèasné době se nachá-
zí na hranici praktické 
slepoty. Rodina žila ve 
vesnici Trstín, kde navštěvoval i MŠ. ZDŠ zaèal 
navštěvovat v místě bydliště, základní všeobecné 
vzdělání dokonèil v ZDŠI pro slabozraké žáky  
v Bratislavě. Støedoškolské vzdělání absolvoval  
v letech 1976–79 na Støední ekonomické škole pro 
zrakově postižené studenty v Praze-Krèi.

První zaměstnání našel v Mezinárodní telefonní 
a telegrafní ústøedně Praha jako telefonista (1979 až 
1990), v letech 1991–1993 pracoval v ÈUNS jako 
oblastní sekretáø pro Prahu a Støedoèeský kraj, v le-
tech 1993–1996 zde pùsobil jako pracovník Oddělení 
zdrojù a propagace. Od r. 1997 pøechází do SONS 
jako vedoucí Oddělení zdrojù a propagace. Nad rá-
mec své èinnosti navrhl a nechal vyrobit (1995) první 
maketu vodicího psa, která dodnes slouží pro sbírku 
Daruj nezávislost, v r. 2000 inicioval a zavedl sbírku 
Bílá pastelka a je jejím hlavním koordinátorem.

Od r. 1996 je L. Krapka opakovaně volen èlenem 
Republikové rady SONS.

Mimoøádně èinný je v organizování kulturních  
a sportovních akcí SONS.

Organizuje poøádání koncertù zrakově postižených 
sólistù se symfonickými orchestry ve Španělském sále 
Pražského hradu, v r. 2002 inicioval a organizoval 
první veøejné promítání filmu s komentáøem pro zra-
kově postižené diváky a v r. 2004 se postaral o výrobu 
prvního DVD s volitelnou zvukovou stopou s audio 
popisem pro zrakově postižené zájemce, na kterém 

Nevidomé dìti modelují z hlíny (1938)
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Krátký, Osvald

se s Markem Slabou autorsky podílel (Mezinárodní 
filmový festival v Karlových Varech). 

Mimoøádná je Krapkova organizaèní èinnost ve 
sportu NS. V r. 1982 spoleèně s Janem Jelínkem ne-
chal postavit první showdownový stùl. O pravidla hry 
požádal v Kanadě. Obdržel i pálky s míèky a odstar-
toval tak toto sportovní odvětví mezi NS sportovci. 
Od r. 1993 pravidelně organizuje vodácké pobyty na 
divoké vodě, od r. 1995 se potápí pod dozorem in-
struktora v Èesku i v zahranièí (Chorvatsko, Øecko, 
Egypt), v r. 2004 jako první zaèal hrát a propagovat 
bowling. L. Krapka je několikanásobným medailistou 
z Mistrovství ÈR v kuželkách.

kRASJuk, n. i.

Ukrajinský básník.

Zrak ztratil v dětství. Pracoval jako uèitel dějepi-
su ve Lvově. První sbírka básní Lidskost vyšla v jeho 
dvaceti letech. Následovaly: Výzva, Paralely a meri-
diány aj. Zabýval se také pøeklady básní z několika 
cizích jazykù.

kRASnouSov, i. m.

Ruský tyfloped.

V r. 1975, u pøíležitosti 150. výroèí vzniku Braillo-
va písma, vyšla v Moskvě publikace, která obsahuje 
ukázky několika druhù písma pro nevidomé. Jedním 
ze spoluautorù je i Krasnousov.

kRátký, milan

* 1938

Èeský vynálezce.

Narodil se v Plzni.  
V devíti letech utrpěl 
těžké oèní zranění, po 
kterém ztratil  zrak. 
Docházku do ZŠ ve svém 
bydlišti dokonèil. Jako 
dítě se nejvíce zajímal  
o techniku.

Po dokonèení základního vzdělání nastoupil do 
elektronického závodu jako navíjeè. Zaèal studovat na 
elektrotechnické prùmyslovce. Patøil mezi vynikající 
studenty. Maturitu mu však vedení školy nepovolilo, 
jelikož nemohl pøedložit písemné grafické práce. 
Pøesto požádal o pøijetí na vysokou školu strojní  
a elektrotechnickou. Byl pøijat. Úspěšně studoval po 

celých pět let, ale opět mu nebyla povolena obhajoba 
diplomové práce.

Po ètyøletém hledání zaměstnání nastoupil do kur-
zu pro telefonní manipulanty. Místo pøijal v závodě, 
ve kterém døíve pracoval. Touha po dalším vzdělání 
ho vedla k žádosti o vykonání maturitní zkoušky  
s výjimkou, což mu bylo povoleno. Nakonec mu rek-
torát povolil absolvovat i vysokou školu s výjimkou, 
že pøipraví několik teoretických prací navíc. V r. 1972 
obhájil svou diplomovou práci na téma Technologic-
ko-ekonomická studie øešení výrobního procesu vèet-
ně montáže elektromagnetického ventilu. Obdržel 
titul inženýr.

Odpovídající zaměstnání nenalezl, zùstal proto 
pracovat v telefonní ústøedně této vysoké školy. Na-
skytla se mu však pøíležitost spolupráce pøi vyvíjení 
lékaøských pøístrojù ve Fakultní nemocnici v Plzni. 
Byl mimoøádně zruèný, práce na malém hodináøském 
soustruhu ovládal mistrně.

Jeden z chirurgù ho požádal o spolupráci na 
sestrojení nového operaèního nástroje pro šití spe-
ciálními jehlami. Sestrojil chirurgický pneumatický 
jehelec, za který v r. 1980 obdržel mezinárodní zlatou 
medaili. Tímto vynálezem zjednodušil práci chirurga. 
Odpadá mnoho komplikovaných pohybù pøi šití rány.  
O jehelec byl velký zájem v zahranièí.

kRátký, osvald

* 20. 7. 1906
† 1. 7. 1985

Slovenský a èeský tyfloped. Je autorem speciálních 
uèebních pomùcek a speciálních uèebnic pro žáky 
ZŠ pro nevidomé.

Narodil se v tehdy italské vesnièce Kal u městeè-
ka Bovec (nynější Slovinsko). Matka Slovinka, otec 
Èech, èetnický strážmistr. Dětství a školní léta trávil 
na rùzných místech tehdejšího Rakousko-Uherska 
(Bovec, Nedvězí, Èepovan, Olomouc, Hlohovec  
a Malacky).

V letech 1922–1926 navštěvoval uèitelský ústav ve 
Spišské Nové Vsi, kde maturoval. Nejdøíve nastoupil 
(1926) jako výpomocný uèitel ve Státním ústavu pro 
nevidomé v Levoèi, kde později získal definitivu. V roce 
1939, po více než desetiletém pùsobení, musel opustit 
Slovensko, které vytvoøilo separátní stát a Èeši museli 
odejít ze slovenského území. Byl nucen opustit i svého 
nejlepšího pøítele Hrabovce a kolegu Šoltése.

V době studií i pobytu na Slovensku se rád věno-
val sportu (kopaná, šerm, horolezectví). V r. 1937 se 
oženil. Měli dva syny.
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Od r. 1939 do 1945 pùsobil v jihoèeském Pro-
tivíně jako uèitel, později jako øídící uèitel v OŠ.  
V období druhé světové války pracoval v odboji.  
V r. 1941 byl nacisty vězněn v Èeských Budějovicích. 
Po propuštění se mohl vrátit do školy. V r. 1945 na-
stupuje v Deylově ústavu pro nevidomé v Praze jako 
odborný uèitel a souèasně jako správce internátu této 
školy. V r. 1948 pøestupuje do ZŠ pro nevidomé na 
Hradèanech, kde pùsobil plných 22 let. Do dùchodu 
odešel v r. 1970.

Ve svých 64 letech se však se svým povoláním 
nelouèí, ale nastupuje do ZŠ pro žáky se zbytky zraku  
v Praze ve Šporkově ul., kde krátce zastupuje øeditelku 
a do r. 1973 pùsobí jako vychovatel. Potom se svou 
pedagogickou èinností definitivně konèí.

Za své takøka 46leté pedagogické èinnosti se téměø 
40 let věnoval nevidomým. V letech 1946–1948 stu-
doval na VŠP obor defektologie. I po roce 1973, kdy 
definitivně odešel ze speciálního školství, jeho èinnost 
pro mládež nekonèí. Vyuèuje v kurzech němèiny.

Svou pedagogickou èinnost si nedovedl pøedstavit 
bez speciálních uèebních pomùcek, kterých bylo po-
skrovnu. Pro žáky levoèského ústavu vytvoøil mapu 
èeskoslovenských železnic. V padesátých letech 
se stal spoluautorem èeského zkratkopisu podle  
D. Hoòkové. Vytvoøil první uèebnici tohoto zkratko-
pisu pro žáky základních škol. V šedesátých letech 
byl vedoucím kolektivu pro zpracování uèebnic pro 
nevidomé žáky.

Èetné jsou i jeho pøíspěvky do odborných èaso-
pisù. Zabývá se v nich některými psychologickými 
otázkami osobnosti nevidomých žákù, slepeckým 
zkratkopisem aj. Napsal napø.: Dyskineze nevido-
mých dětí (Tyflologické listy 1967); Ètení a psaní 
na elementárním stupni národní školy pro slepé 
(Nápravná pedagogika, roè. 26); Otázka èeského 
zkratkopisu slepeckého písma (Nápravná pedago-
gika, roè. 26); Uèíme v pøírodě – sborník 100 let 
Hradèanského ústavu pro nevidomé aj. Zvláště 
kladný vztah měl k dětským èasopisùm. Vedl slo-
venský èasopis Detský kútik a Besiedka. Po dlouhá 
léta pravidelně dopisoval do èasopisu Pro naše 
nejmenší (až do r. 1983). Zemøel po dlouhodobé 
astmatické chorobě.

kRAuS, o.

V r. 1587 vyšla jedna z dalších publikací o slepotě, 
jejímž autorem je Němec O. Kraus. Její obsah snad 
nevyboèuje z tehdejšího pojetí slepce. Avšak má vý-
znam historický právě proto, že se tomuto tématu 
rozhodl věnovat celou knihu.

kReitZ, Joseph

* 1897
† 7. 5. 1977

Německý esperantista.

Narodil se jako nevidomý. Povoláním byl živnost-
ník. Napsal několik desítek esperantských básní, které 
otiskovaly i běžné èasopisy. Trvalou památkou jeho 
literární práce je první díl Dějin esperantského hnutí 
(1972). V napsání druhého dílu mu zabránila vleklá 
choroba.

Stál pøi zrodu spolku německých nevidomých 
esperantistù v r. 1920. Po více než ètyøicet rokù byl 
pøedsedou. V r. 1923 založil Všeobecný svaz nevido-
mých esperantistù s mezinárodní pùsobností. V roce 
1931 byla vèleněna do Svazu všeobecných slepeckých 
organizací. Kreitz se stal jeho pøedsedou.

Druhá světová válka znamenala konec èinnosti 
spolku. Po jejím ukonèení vznikla Světová rada pro 
dobro slepcù. Kreitz se na jejím vzniku podílel.

Aktivně se zúèastòoval všech mezinárodních kon-
gresù nevidomých esperantistù. V r. 1933 mu tuto 
èinnost nacisté zakázali. Svaz nevidomých esperantis-
tù byl rovněž rozpuštěn. Kreitz udržoval mezinárodní 
styky soukromě.

kReJèA, Jan

* 19. 4. 1900
† 21. 4. 1978

Èeský šachista a publicis-
ta, redaktor několika pøí-
loh slepeckého èasopisu 
Zora.

Narodil se v Staro-
sedlském Hrádku. Za 
první světové války se 
vyuèil a pracoval u obuv-
nické firmy ve Vídni. Po nezdaøené operaci sklivce ve 
20 letech oslepl. Od r. 1924 byl v Klarově ústavu pro 
nevidomé v Praze, kde se vyuèil košikáøství. Několik 
rokù zde v tomto oboru pracoval. Již v této době se 
zaèal intenzívně věnovat høe v šachy a esperantu.  
V obou oblastech dosáhl výborných výsledkù.

Po opuštění ústavu nastoupil do papírenského 
prùmyslu, kde pracoval v expedici. Dva roky potom 
pracoval i v rozmnožovně Ústøední rady odborù. Od 
r. 1951 pùsobil již ve slepecké tiskárně, pùvodně jako 
sazeè, později jako korektor.

Jako znalec místních poměrù se zasloužil o to, že 
zámeèek v Domousnicích byl pøidělen SI a stal se 
rekreaèním støediskem.
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Krchòák, Rudolf

Krejèa vedl šachovou pøílohu èasopisu Zora a po 
druhé světové válce i pøílohu Naše beseda, později 
se ujal i vedení zkratkopisné pøílohy. Svùj pohled na 
svět popisuje v literárních pracích (verše, epigramy, 
povídky a èrty), které uveøejòoval ve slepeckých èaso-
pisech i v místním tisku. Pro nevidomé napsal uèeb-
nici šachové hry, která nevidomým sloužila několik 
desítek let.

Z.Š.

kRenS, harold

Americký spisovatel.

Není známo, v kterém věku oslepl. Studoval na 
støední škole jako nevidomý a pak na univerzitě  
v Oxfordu. Sklízel obdiv pro své sportovní výkony. 
Dovedl na sebe upoutat pozornost okolí. Události 
kolem jeho povolání k výkonu vojenské služby inspi-
rovaly dramatika L. Gershe k napsání velmi úspěšné 
divadelní hry. Do literatury se tak Krens dostal ještě 
døíve, než napsal svùj první autobiografický román 
S větrem o závod (1942).

kRchòák, Rudolf

* 3. 8. 1905
† 9. 1. 1996

Povoláním hudební peda-
gog. Svou literární tvor- 
 bou epický lyrik, ale zá- 
roveò slepec realista, 
hudební skladatel, publi-
cista, funkcionáø PSSS 
a SI – patøí bezesporu  
k osobnostem, které  
v historii èeského slepec-
tví zaujaly natrvalo svùj specifický prostor. Odstupem 
let se stále jasněji krystalizuje jeho úloha v zájmových 
oblastech tehdejšího života nevidomých lidí. A právě 
proto, že se v souèasné době mění styl života zrakově 
těžce postižených dětí i dospělých, cítíme potøebu 
pøipomenout osobnost, která ve své době ovlivòova-
la směr zájmové i politické èinnosti èeské slepecké 
minority. Jako uèitel hudby pøispěl k tomu, aby se 
nevidomým i slabozrakým studentùm hudby i uèite-
lùm hudby otevøela cesta spoleèenského uznání. Jako 
mladý básník i pozdější beletrista se svým uměleckým 
ztvárněním života slepce i svými mezinárodními sty-
ky zaøadil do skupiny, která usilovala o vyšší kulturní  
a spoleèenskou úroveò nevidomých lidí.

R. Krchòák se narodil v Brně jako syn bankovního 
zøízence s minimálním zbytkem světlocitu a barvoci-

tu (viz jeho vlastní životopis). Po celý život se mu 
vybavovaly barvy okolních domù i jiných pøedmětù.*1) 
I tento nepatrný světlocit a barvocit mu ulehèoval 
komunikaci s okolím i s jinými dětmi, s nimiž se  
v pøedškolním věku stýkal jen sporadicky.

Základní vzdělání získal èásteèně ve škole svého 
bydliště spoleèně s vidomými spolužáky. S nimi pro-
žíval i většinu dětských her. Snad právě tato skuteè-
nost mu později pomáhala v pøekonávání životních 
pøekážek nejvíce. Do Zemského ústavu pro výchovu 
a vzdělávání nevidomých dětí a mládeže v Brně byl 
pøijat až ve svých 13 letech, pobyl zde do r. 1927. Ve 
svých vzpomínkách vypráví o dojmech, které na něho 
udělal zvuk klavíru. Poznal jej až v ústavu. Vzpomí-
ná, že u klavíru dovedl sedět celé hodiny a vy�ukávat 
libé souzvuky dvou i tøí souzvukù. Hudbu si okamžitě 
silně zamiloval.

Základní vzdělání dokonèil vykonáním zkoušky  
z uèiva měš�anské školy. Taková možnost se pro 
nevidomé žáky v Brně právě objevila. Po ukonèení 
povinné školní docházky studoval jeden rok v sou-
kromé obchodní škole.*2) Po povinném vyuèení kartáè-
níkem se plně věnoval studiu hudby u F. Antoníèka  
a L. J. Kubíèka. Státní zkoušku z hudby (hra na klavír) 
vykonal na Brněnské konzervatoøi v r. 1927. Poté ab-
solvoval dva roky pøednášek u Vladimíra Helferta na 
FF MU v Brně. Hudba Krchòáka sice lákala, ale jeho 
intelekt a literární sklony ho směrovaly jinam.

Hudba se stala nakonec R. Krchòákovi povoláním, 
literatura a literární i hudební tvorba osobní potøebou 
a nedílnou souèástí kulturního vyžívání, práce v záj- 
mových slepeckých organizacích morální potøebou. 
Pro jeho osobnost bylo charakteristické, že všechny 
tyto tøi složky svých zájmù rozvíjel tvoøivě a zanechal 
v tom směru prokazatelná svědectví.

V brněnském ústavu pùsobil 40 rokù (1927–1967) 
jako uèitel hudby. Nejdøíve externě s malým poètem 
hodin, později jako øádný uèitel. Souèasně vyuèoval 
soukromě (plat z èinnosti v ústavu nedostaèoval  
k obživě), a to pøedevším dějinám hudby, sluchové 
analýze a hudební teorii, kteréžto obory byly jeho 
doménou. Zúèastnil se pøípravy mnoha nevidomých 
a slabozrakých žákù ke státním zkouškám z hudby 
(dějiny hudby, sluchová analýza, hudební formy) 
zpoèátku pùsobením v pøípravném kurzu založeném  
L. J. Kubíèkem v r. 1927. Žáky školního věku vyuèoval 
høe na klavír.

Později pøipravoval žáky ZŠ pro nevidomé (klavír, 
akordeon) ke studiu na SHŠI pro mládež s vadami 
zraku v Praze. Ve škole také vedl dětský pěvecký 
sbor. K dětským divadelním pøedstavením, které hrá-
li sami nevidomí žáci, pøipravoval hudební pøeděly 
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a scénickou hudbu. Zúèastnil se prací na koncepci 
speciálních uèebních osnov hudební výchovy a hry 
na hudební nástroje. Pro nevidomé žáky ZŠ napsal 
uèebnici èeského zkratkopisu podle D. Hoòkové, pro 
dospělé ve spolupráci s uèitelem L. Nopem sestavil 
slabikáø pro později osleplé.

Èinnost uèitele hudby v ZDŠI pro nevidomé Krch-
òák ukonèil v r. 1967. I potom po celou dobu skuteè-
ně aktivního odpoèinku neutuchá jeho zájem o dění  
v zájmovém i kulturním životě nevidomých nejen  
u nás, ale také v zahranièí. Zajímaly ho pøedevším 
pikantní události. V této době pøeložil a uveøejnil mno-
ho èasopiseckých pøíspěvkù z nejrùznějších oblastí 
života, práce a kultury nevidomých lidí v zahranièí. 
Ovládal několik cizích jazykù. Až do pozdního stáøí 
se věnoval pøekladùm ze zahranièního slepeckého 
tisku, které uveøejòoval v èasopise Zora.

Krchòák je autorem několika cyklù i jednotlivých 
písní pro soprán, ženský i mužský sbor. Jsou to napø.: 
Letní den, Podzim, Jaro, Japonská poesie, Sluneèná 
cesta, Za létem a Pøijďte k nám, vše s doprovodem 
klavíru. Pro mužský sbor napsal Tøi sbory. Scherzi-
no a Baladu pro klavír, Sonatinu pro pøíènou flétnu  
a klavír. Krchòákovo skladatelské dílo zùstalo v ruko-
pisech. Jeho skladebná forma i hudební vyjadøovací 
prostøedky patøí spíše do 19. století.

 O hudební i jiné problematice napsal na desítky 
pøíspěvkù do rùzných èasopisù, pøedevším v období 
tøicátých až šedesátých let. Jsou to napø.: Slepí hu-
debníci a ladièi pian (Kalendáø pøátel slepcù 1930); 
Podpùrný spolek samostatných slepcù (Péèe o slepé 
1945); K problematice manželství slepcù (tamtéž 
1945); Slepí v dějinách hudby (Svět nevidomých 
1947); Hudební veèer nevidomých umělcù (tamtéž 
1947); 30 let slepeckých dílen PSSS (Cesta slepých 
1948); 10. výroèí úmrtí V. Rjazanceva (Práce invalidù 
1952); Devatero øemesel (tamtéž 1957); K 150. výroèí 
narození L. Brailla (Otázky defektologie 1959/60); 
Odborně politický kurs pro nevidomé uèitele hudby 
(Práce invalidù 1959); 13. listopad – Den slepcù 
(Otázky defektologie 1959/60); Návrh kanceláøského 
těsnopisu pro slepé v sedmibodové soustavě (v bodo-
vém písmu) (1960); K problematice elementárního 
vyuèování nevidomých høe na klavír (Otázky defek-
tologie 1964/65); Zpráva ze zasedání subkomise pro 
slepecký notopis (Tyflologické listy 1967); Několik 
postøehù z péèe o nevidomé v Jugoslávii (tamtéž 
1967); Jan Schwarz (Otázky defektologie 1971/75); 
K 100. výroèí narození øeditele Antonína Špièky (tam-
též 1972/73); Sedmdesátiny M. I. Zemcovové (tamtéž 
1973/74); Vzpomínka na Wlodzimiera Dolanského, 
vynikajícího nevidomého vědce (tamtéž 1973/74); 

Zkratkopis pro nevidomé (tamtéž 1973/74); Tyflope-
dagogika v NDR (tamtéž 1974/75); Výcvik prostorové 
orientace nevidomých (tamtéž 1975/76); Defaitismus 
v západoněmecké tyflopedagogice (tamtéž 1978/79) 
aj. Později se věnoval pøekladùm èlánkù ze zahraniè-
ních èasopisù.

V mládí se hojně věnoval zdaøilé literární tvorbě, 
ke které měl zvláštní vypravěèské nadání podobně 
jako k cizím jazykùm. Z jeho literární tvorby je to 
napø. 9 básní (vycházely v rùzných zájmových èasopi-
sech), sbírka esejù S bílou holí (Brno 1948), na dvacet 
povídek (vycházely postupně v několika zájmových 
èasopisech). Méně zdaøilé jsou z mládí èrty Slepí 
milenci. O stěhování nevidomých lidí za prací do 
pohranièí (1947) vypovídá divadelní hra Život stojí 
za to. Na jeho literárním díle je zvláš� pozoruhodné, 
jak dovedl v urèitých okamžicích umělecky zpraco-
vat své vlastní poznávací dojmy slepce. Většinou se 
vyhýbá opisování od jiných, povětšině estetizuje své 
vlastní hmatové, sluchové i jiné zážitky. Snad nejvíce 
je to patrné napø. v Èrtách z Beskyd a v Zimní melodii 
i jinde. Mùžeme si dovolit konstatovat, že se literár-
ní tvorbě nevěnoval více právě proto, že byl až pøíliš 
rozptylovaný svou úèastí v politickém a spolkovém 
životě nevidomých, kde by byl postradatelný a kde by 
možná bylo i méně problémù. Tato verze se odráží  
i v pojetí sbírky povídek nazvaných Slepí milenci. Až 
na výjimky se zde vytrácí Krchòákova poezie života, 
která se nahrazuje dosti neskuteènými atraktivními 
pøíhodami, jejichž většina nese spíše pouze v repeti-
cích nedotvoøený popis. 

Z historických prací tzv. hnutí nevidomých pub-
likoval několik odborných referátù z mezinárodních 
komisí, kterých byl èlenem a mnohé pøipomínky vý-
znamných nevidomých osobností. V období svého 
pùsobení ve škole referoval rovněž o problémech ne-
vidomých a slabozrakých uèitelù hudby i o zpùsobech 
jejich profesního uplatnění. Nejzávažnější publikací je 
práce v postupně tøech vydáních s variovaným názvem 

R. Krchòák ve své pracovnì
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Nevidomí známí i neznámí, ve které je po několika 
pøedcházejících opravených verzích s nezbytnými 
autorovými korekturami a úpravami možno najít  
v èeské odborné literatuøe základní informace o nej-
významnějších nevidomých a spoøe i slabozrakých 
hudebnících, literátech, vědeckých pracovnících  
i jiných významných těžce zrakově postižených osob-
nostech celého světa. Krchòák nakonec jen èásteèně 
odstranil své tendenèní socialistické a tøídní pojetí, 
které uplatnil v prvním a èásteèně i ve druhém braill-
ském vydání. Poslední vydání pochází z r. 1992. Ani 
toto se však nezbavilo některých v zásadě socialistic-
kých ani tøídních hodnocení.

R. Krchòák redigoval èasopis Nevidomý hudebník 
(1930–1938), který byl urèen pro soukromé nevidomé 
uèitele hudby. Vydával jej spolek ÈST.

Krchòákovy životní osudy dokresluje jeho práce 
ve spoleèenských organizacích nevidomých, kde až 
do poslední doby zastával tzv. Tylovské pojetí.*3) Zú-
èastnil se založení slepeckých dílen PSSS v nadaèní 
budově básníka Josefa Chaloupky v Brně a byl jeho 
dlouholetým funkcionáøem. Svého èasu byl jediným 
propagátorem vybudování rehabilitaèního støediska 
pro později osleplé a zastáncem chùze s dlouhou 
bílou holí. O tom pouze referoval v pøíspěvcích do 
odborného èasopisu. Jinak se však neaktivizoval.  
V rámci svých funkcí v SI pěstoval èetné mezinárodní 
styky (dovoleny pouze do tzv. socialistických státù)  
a jako esperantista získal a pøedal mnoho poznatkù ze 
zahranièí, které po roce 1948 byly mimoøádně cenné. 
Esperanto však jako takové bylo zakázáno.

Pøesto, že byl dlouholetým èlenem demokratic-
kého PSSS, odmítal uznat, že SI je ve své podstatě 
politickou organizací jako jiné složky tzv. Národní 
fronty, že je pákou KSÈ a že spojení všech zájmových 
invalidních spolkù pod vedením R. Tyla (viz Tyl, Ru-
dolf) bylo provedeno pøíkazem shora právě z dùvodu 
ideově-politického zastøešení. V uzlových okamžicích 
byl proto brzdou vytvoøení samostatné a nezávislé 
organizace nevidomých a slabozrakých osob.

Rudolf Krchòák byl osobností, která byla a zùsta-
ne trvalou souèástí historie péèe o nevidomé u nás 
pøesto, že lpěl na pøedstavách o spoleèné organizaci 
všech zdravotně postižených obèanù, i když v nich 
byla vedoucí silou KSÈ. V sedmdesátých letech,  
v době tzv. normalizace, neodporoval zástupcùm poli-
tických orgánù, kteøí trvali na vèlenění nově vzniklého 
Svazu nevidomých a slabozrakých do nově organizo-
vaného ideologicky angažovaného SI, ve kterém bude 
znovu mít KSÈ vedoucí úlohu.

Osobnost Rudolfa Krchòáka svým širokým zá-
běrem ovlivnila vnitøní strukturu SI a již méně péèi  

o nevidomé. Byl pøíkladem nevidomého, který svým 
intencionálním pùsobením v několika kulturních 
i spoleèenských okruzích zanechal odkaz hodný 
úcty. 

*1) Ve vlastnoruènì psaném životopise píše: „Vidím dosud tu 
jasnì bledìmodrou barvu maminèiny halenky, kterou no
sila, když jsem byl ještì velmi malý. Vidím nažloutlé svìtlo 
petrolejové lampy stojící na kuchyòském stole a ponìkud 
slavnostnìjší svìtlo lampy visící nad stolem v pokoji...“

*2) Možnost vykonat zkoušky z uèiva mìš�anské školy i stu
dium v obchodní škole zajistil tehdejší øeditel ústavu A. 
A. Špièka

*3) Rudolf Tyl jako politicky pøidìlený první tajemník SI, za
stával stanovisko nadiktované tehdejší KSÈ, tj. spoleèné 
zájmové organizace všech invalidních obèanù i za cenu 
jejího zpolitizování. Vždy zde bylo nebezpeèí upøednostòo
vání politické orientace pøed zájmovou

kRiegelStein, karel

Èeský houslista.

Byl žákem hradèanského ústavu pro nevidomé 
děti, který opustil r. 1904. O jeho koncertní èinnosti 
se dovídáme z programù koncertù, které v prvním 
desetiletí 20. století poøádal PSSS.

Žil v Plzni, kde pokraèoval ve studiu hry na hous-
le u N. Kubáta. Živil se vyuèováním hry na hudební 
nástroje ve své hudební škole.

kRivelJev, vladimir Pavloviè

* 1923

Ruský hudební skladatel a textaø.

Zaèal své nadání aktivně rozvíjet v kroužku hudeb-
ních nadšencù, který se soustøedil kolem oblastních 
novin. První významnější úspěch mu pøinesla jeho 
píseò na mládežnická témata. Jeho písně s ideově-
-politickým obsahem byly publikovány na komsomol-
ských letácích.

Byl úèastníkem druhé světové války. V bojích utr-
pěl těžké zranění, které ho téměø pøipravilo o zrak.  
O návratu k pùvodnímu uèitelskému povolání ne-
mohlo být ani øeèi. K novému získání spoleèenského 
uplatnění mu pomohla slepecká organizace. Stal se 
vedoucím Saratovského klubu nevidomých. Zaèal 
se pøipravovat ke studiu na saratovském hudebním 
uèilišti. Byl pøijat do klavírní tøídy. Zvláště se mu vě-
noval uèitel I. J. Panickij. Studia ukonèil v r. 1953. 
S dosaženým vzděláním se nespokojil a pokraèoval 
ve studiu hudby v Moskvě u známých skladatelù. Na-
vštěvoval také hudební semináøe. Zaèíná pracovat na 
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nových skladbách. V r. 1964 byl pøijat do Hudebního 
fondu SSSR. V r. 1974 se stává øádným èlenem svazu 
skladatelù.

Vydal sborník pionýrských písní. Písně skládal na 
vlastní texty. Èasto se hrály v rozhlase i na koncer-
tech. Byly povinné ve školních zpěvnících. Pøirozeně 
měly tendenèní obsah. Písòových sborníkù vydal na 
desítku. Jejich melodika je ruská.

Sovětskými orgány byl èasto oceòován a vyzna-
menáván. Nejlepší písnièkáø s tematikou tehdejšího 
mládežnického života SSSR.

kRohn, christian

* 28. 7. 1852

Německý uèitel v ústavu pro nevidomé.

Narodil se v Drážďanech. O zrak pøišel v osmi 
letech. Vychován byl v Ústavu pro nevidomé v Kielu, 
kde se později stal uèitelem. V r. 1882 pøedložil na 
Mezinárodním kongresu uèitelù nevidomých návrh 
na německý slepecký zkratkopis. Prokazoval zásad-
ní šetøení papírem. Nejednalo se o těsnopis, nýbrž  
o krácená slova.

kRügeR, Ferdinand

* 1840

Německý tyfloped. 

Narodil se v Zellinu. 
Na uèitelskou dráhu se 
pøipravoval v semináøi. 
To však ještě netušil, 
kde bude pùsobit. Jeho 
sociální cítění ho vedlo 
do oblasti péèe o nevi-
domé děti.

Nejdø íve pùsobil 
v berlínském ústavu, 
potom (1872–1886) v Královském pruském ústavu 
slepcù. Bylo to v době, kdy Rösner ústav pøeorgani-
zoval a Wulff nové pojetí ústavu dokonèil. Krüger zde 
získal mnoho nových zkušeností, které mohl uplatnit 
ve své pøíští vedoucí funkci v nově založeném Ústavu 
pro nevidomé děti v Knigsthalu.

Nový ústav zpoèátku trpěl nedostatkem všech 
provozních prostøedkù. Jen pozvolna se rozbíhalo 
pravidelné vyuèování. Krüger v něm zvláš� zdùrazòuje 
úlohu reliéfních obrázkù a modelování z hlíny. 

Místo reliéfní latinky zavádí Braillovo písmo. Pro 
dopisování s vidomými lidmi ponechává písmo He-
boldovo. Pro vyuèování zeměpisu zajiš�uje Kunzovy 

reliéfní mapy. Byl pro zavedení speciálního braillské-
ho zkratkopisu.

Krüger ústav pozvedl nejen hospodáøsky, ale pøe-
devším zavedením tehdy nejprogresivnějších metod 
a pøiměøených speciálních uèebních pomùcek. Jeho 
výchovně vzdělávací èinnost směøovala hlavně k roz-
víjení hmatových pøedstav nevidomých dětí.

kRumbhoRn, caspar

* 1542
† 11. 6. 1621

Německý varhaník.

Jeho rodné město je Liegnitz. O zrak pøišel ve 
svých tøech letech. Byl velmi dobrý hudebník, proto 
se uplatnil jako varhaník. Na tomto místě pùsobil až 
do své smrti. Stal se váženým obèanem města.

kubálek, Antonín

* 8. 11. 1935

Světoznámý èeský klaví-
rista žijící v Kanadě.

Narodil se v Libkovi-
cích. Jeho dětství bylo 
dramatické, protože byl 
nemanželským dítětem. 
Jako syn èeské matky 
byl nucený navštěvovat 
německou obecnou ško-
lu u babièky v Bøežánkách, kde také prožíval válku. 
Nejotøesnější prožitek ho èekal až po skonèení války. 
Pøi dětských hrách odpálil celou skupinu pancéøových 
pěstí a plameny mu šlehly do oblièeje. Kdoví, jak by 
to dopadlo, kdyby duchapøítomně neskoèil do po-
toka. Zdraví mu v nemocnici zachránili, ale oèi má 
navždy oslabené.

Když se pak koneèně dostal do èeské školy v Ho-
øanech, kde žil s matkou, pøestal vidět na tabuli, a tak 
byl v r. 1946 pøijat do Ústavu pro nevidomé v Praze 
na Hradèanech. Øádové sestry ho pøejmenovaly na 
Oldøicha a pøidělily èíslo. To se chlapce nesmírně 
dotklo. Tím více se upnul ke høe na klavír. Věnoval 
se høe i na jiné hudební nástroje. Projevoval hudební 
nadání i píli, a tak po vykonání pøijímací zkoušky 
byl v r. 1951 pøijat do hudební školy Deylova ústavu 
pro nevidomé v Praze. Studoval u O. Heindla. Brzy 
pøešel na konzervatoø k O. Kredbovi a po úspěšném 
veøejném absolventském koncertě v r. 1957 byl pøijat 
na AMU do tøídy prof. Fr. Maxiána. Dostal se do 
skupiny pokrokových umělcù, kde umělecky vyzrál. 
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Studium na AMU nedokonèil, protože „neměl èas“ 
navštěvovat pøednášky z marxismu. Z toho dùvodu 
byl vylouèen.

Zaèal poøádat klavírní recitály a nahrávat na gra-
mofonové desky. Vyuèovat zaèal v LŠU v Kamenici 
nad Lipou a Mšeně. Pro neuspokojivé podmínky se 
rozhodl vyuèovat soukromě. Podmínky soukromého 
uèitele hudby nebyly dobré, a tak po posledním recitá-
lu na jaøe r. 1968 odchází hned na podzim téhož roku 
i se svou manželkou a dvěma dcerami do emigrace,  
a to z Vídně do Kanady. Zákaz vystupovat v zahranièí 
ho v jeho úmyslu jen utvrdil. Zde mu v zaèátcích 
pomohl dirigent K. Anèerl. Zaèátky byly krušné. 
Nedal se na ústup. Pro zaèátek obdržel starší klavír 
od jednoho èlena symfonického orchestru. Svou pílí 
se záhy proslavil na celém severoamerickém konti-
nentě. Po několika zdaøilých koncertech ho hudební 
kritici zaøazovali mezi nejlepší světové klavíristy. 
Spoluúèinkoval i s komorními soubory. Spolupracoval  
i s Ivanem Ženatým, èeským houslistou, s nímž na-
toèil několik kompaktních diskù.

Je oznaèován jako interpret romantických skladeb. 
Sám však øíká, že má rád všechno, co právě hraje. 
Nahrál kompletní cyklus Mozartových sonát. K nejob-
líbenějším patøí Sukùv cyklus O matince. Nastudoval 
a nahrál také koncertní etudy od B. Martinù. Jeho 
repertoár je mimoøádně rozsáhlý. Nebojí se interpre-
tace prvního provedení nových skladeb souèasných 
skladatelù.

Stal se profesorem na Torontské konzervatoøi  
i tamní univerzitě. V jeho repertoáru na koncertech  
i gramofonových deskách nikdy nechyběla èeská hud-
ba. Koncerty snad ani nelze spoèítat, gramofonových 
desek natoèil na ètyøi desítky. Po pádu komunistické-
ho režimu se několikrát vrátil do Prahy, kde koncer-
toval. Zvláště byl zdrcen stavem svého rodiště, kde 
jeho rodná obec i okolní obce mizejí na úkor dolování 
uhlí. Pøi své návštěvě v r. 1994 věnoval výtěžek svého 
koncertu ve prospěch obnovy obce Libkovice. V roce 
1996 pøijel do Prahy znovu.

kubíèek, leopold Josef

* 13. 10. 1876
† 25. 11. 1956

Èeský hudební pedagog.

Uèitel hry na hudební nástroje v Ústavu pro nevi-
domé v Brně, hudební pedagog, skladatel, organizátor 
hudebního života, odborný publicista.

Narodil se v Prostějově jako syn akademického so-
chaøe. Povinnou školní docházku absolvoval ve svém 

rodišti. První životní  
pøekážky se objevily pøi 
studiu na tamější reál-
ce. Pro těžkou zrakovou 
vadu byl nucený studií 
zanechat (1889).

Ve 14 letech (1891) 
byl pøijat do brněnského 
ústavu pro výchovu nevi-
domých. Věnoval se zde 
høe na několik hudebních nástrojù. Kromě toho krátce 
studoval soukromě u Leoše Janáèka. Státní zkoušku  
z hudby vykonal na konzervatoøi v Praze, jelikož  
v Brně v té době nebyla (1898–1900, ze hry na housle, 
klavír, varhany a ze zpěvu). Byl druhým kvalifikova-
ným uèitelem hudby na Moravě, který vyšel z brněn-
ského ústavu (i když jako slabozraký).

Po vykonání první státní zkoušky (1898) opouští 
ústav a zaèíná vyuèovat hudbě ve svém rodišti. V roce 
1900 založil hudební školu ve Vyškově, kterou vedl do 
r. 1905. Vyuèoval zpěvu v místním gymnáziu a vedl 
pěvecký sbor Vlasta. V letech 1906–1910 pùsobil nej-
døíve krátký èas v Prostějově a pak v Chyrówě (Haliè). 
V této době udržuje písemný styk jak se svým rodným 
Prostějovem, tak i s brněnským ústavem.

Po odchodu R. Bauera do penze (1910) vyhověl 
nabídce øeditele Fr. Pavlíka a nastoupil do ústavu na 
jeho místo. Pùsobil zde jako uèitel hudby do r. 1938. 
Jeho zásluhou se zvýšila úroveò pøípravy k profesi-
onálnímu provozování hudby a později i pøíprava  
k hudebně pedagogické èinnosti nevidomých studen-
tù novou organizací pøípravy ke státním zkouškám 
z hudby.

Kromě svého pùsobení v ústavu se aktivně úèastnil 
brněnského hudebního života. Pùsobil jako øeditel 
kùru kostela v Brně–Husovicích a vyuèoval zpěvu 
v reálce na Køenové. Stal se èlenem spolku Beseda 
brněnská, zastával funkci místopøedsedy spolku Èes-
koslovenská jednota hudebních stavù. Pùsobil také 
jako sbormistr pěveckého spolku Dalibor, pøi němž 
založil hudební školu, která se koncem ètyøicátých 
let pøeměnila na LŠU.

Jméno L. J. Kubíèka bylo v té době v brněnských 
hudebních kruzích uznávané. Stýkal se zde prakticky 
se všemi hudebními umělci a pedagogy. Byl známý 
jako výborný hudební improvizátor, měl velmi dobré 
organizaèní schopnosti.

Kromě výše zmíněné pedagogické a organizaèní 
èinnosti se intenzívně věnoval hudební výchově ne-
vidomých, pro které zavedl kurzy pro pøípravu ke 
státním zkouškám z hudby na Brněnské konzervato-
øi. Sestavil uèebnici hudební teorie Hudební nauka  
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v otázkách a odpovědích. Vyšla v Braillově bodovém 
písmu. Pøílohou této uèebnice jsou reliéfně znázor-
něné znaky běžné notace, jejichž matrice zhotovil 
brněnský slabozraký tyflotechnik František Urban, 
rovněž zaměstnanec ústavu. Tato publikace v bodo-
vém písmu, vydaná brněnským ústavem, patøí mezi 
první svého druhu u nás.

Kubíèek pøispěl do Zemanova sborníku Otázky 
slepecké výchovy statí Slepci a hudba. Shrnuje zde 
své hudebně pedagogické poznatky z výchovy nevi-
domých a zobecòuje. V této oblasti dělí nevidomé 
do tøí skupin, èímž zároveò vymezuje úlohu hudby 
v jejich životě: do první skupiny patøí „žáci, mající 
hudbu za pøedmět vzdělání doplòující“, do druhé 
skupiny zaøazuje „žáky, jimž hudba a zpěv bude 
zdrojem vedlejších pøíjmù, mimo hlavní zaměstnání 
øemeslné“, tøetí skupinu tvoøí „žáci, z nichž mají být 
odborníci“. Tento postøeh je vskutku pozoruhodný 
a platil až do konce existence ústavu. V citovaném 
pøíspěvku uvádí rovněž metodické pokyny k výuce 
na rùzné hudební nástroje a poznámky k vyuèování 
teoretickým pøedmětùm.

Napsal několik èlánkù do odborného tisku. Byly to 
napø.: Jak vyuèovati slepce hudbě (Hudební výchova 
1937); O hudebním písmu bodovém (tamtéž); Noto-
pis pro nevidomé (Hudební výchova 1926); Hudební 
výchova a nevidomí (tamtéž) aj.

Pøi této bohaté èinnosti staèil ještě komponovat. 
Je dochovaný jeho Trojlístek pro mladé pianisty, ně-
kolik mazurek a valèíkù. V rukopisech: Mazurka pro 
housle, Alla polca pro klavír. Napsal také Malièkosti 
pro housle a klavír, sbory pohøební, k sòatku a rùzné 
hudební kostelní vložky.

L. J. Kubíèek spoluprací s Brněnskou konzervato-
øí se zasloužil o prosazení povolání kvalifikovaného 
nevidomého uèitele hudby.

V dùchodovém období odešel do ústraní, hudba 
se mu stala potěšením. Pøes mnoho pokusù se mi 
nepodaøilo zjistit, jakou èinností se zabýval.

kuhAc, F.

Nevidomý jihoslovanský guslar. Skladatel písní. Vydal 
sbírku písní nevidomých guslarù.

kuhn, Josef

* 1929
† 14. 2. 1978

Èeský lyžaø a horolezec.

Nevidomý propagátor sportování nevidomých.  
V obou sportovních disciplínách dosahoval vynika-

jících výkonù. Stal se propagátorem sportu nevido-
mých. Této tematice se hojně věnoval uveøejòováním 
svých zkušeností ve slepeckém èasopise Zora a jejích 
pøílohách. Dovedl u nevidomých vzbudit o sport velký 
zájem. Je zajímavé, že napø. byl prùvodcem pøi horo-
lezeckých výstupech cizincù. Jednou si s úsměvem 
stěžoval, že po výstupu francouzských horolezkyò 
se nemohl hodně dlouho zbavit parfému, který zùstal 
na lanech.

kuchAø, Antonín Jan

* 20. 9. 1880
† 25. 12. 1969

Ladiè klavírù a uèitel 
hudby.

Narodil se v Praze  
v rodině kováøe. Od dět-
ství byl nevidomý. Se 
svými sourozenci se èile  
zúèastòoval dětských 
her.  Vychován  by l  
v Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradèanech (od 
r. 1890). Od školních let se věnoval høe na klavír a na 
housle, později høe na varhany. Kromě toho se vyuèil 
ladění klavírù u uèitele Glückaufa.

Po vystoupení z ústavu se stal uèitelem hudby  
a ladièem klavírù. O sobotách a nedělích vyhrával  
v pražských vinárnách. Èasem sehnal trvalé místo  
v podniku pro opravy hudebních nástrojù. Vedl si 
velice dobøe, takže měl dostatek práce i v soukromí. 
Aktivně se ladění věnoval až do svých 85 let.

Protože složil mnoho skladeb k tanci, stal se èle-
nem sekce hudebních skladatelù. Psal taneèní skladby 
a pochody pro svùj hudební soubor. Několik skladeb 
se dochovalo v bodové notaci.

Má svùj podíl na založení PSSS. Byl funkcioná-
øem spolku ÈST a pøedsedou SOÈNE. Později se se 
stejnou vervou zapojil do èinnosti SI.

kuchAø, michal

* 26. 7. 1953

Èeský tyfloped a organi-
zátor vzdělávacích pro-
gramù pro nevidomé 
studenty.

Narodil se v Kyjově. 
Tamní ZŠ ukonèil v roce 
1968. V r. 1971 se vyuèil 
montérem elektrovod-
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ných sítí. V r. 1975 zaèal pøi zaměstnání studovat na gym-
náziu v Brně. Maturitní zkoušku vykonal v r. 1979.

Rozhodl se opustit své pùvodní povolání a v r. 1980 
nastupuje jako nekvalifikovaný vychovatel do interná-
tu ZŠ pro NS v Brně s dispenzí. V následujícím roce 
zahájil studium na PF UP v Olomouci, obor speciál-
ní pedagogika. Toto studium pøi zaměstnání ukonèil  
v r. 1986 a nastupuje místo uèitele v téže škole. Věnu-
je se doktorandskému studiu, které úspěšně zakonèil  
v r. 1988 jako doktor pedagogických věd.

Po listopadu 1989 se zaèal zaměøovat na zís-
kání vhodnějších prostor pro zajiš�ování výchovy  
a vzdělávání nevidomých dětí, èehož dosáhl v r. 1990 
pøidělením několika budov areálu døíve sloužících 
politické škole v Brně-Pisárkách. ZŠ pro NS žáky 
se tam nastěhovala i s internátem v tomtéž roce.  
M. Kuchaø zajistil i první nejnutnější stavební úpravy, 
které potom pokraèovaly několik let.

V r. 1990 pùsobil jako odborný instruktor tyflo-
pedické poradny pro rodièe nevidomých dětí raného 
věku. Externě spolupracoval s ministerstvem školství 
pøi konkurzních øízeních pro obsazování øeditelských 
míst škol pro zdravotně postižené žáky. Spolupracoval 
též se školní inspekcí.

Je iniciátorem a spoluzakladatelem Nadace pro 
pomoc zrakově těžce postiženým dětem, kde realizo-
val projekt spolupráce s Hilton-Perkinsovou nadací, 
v dùsledku èehož dochází k významné spolupráci 
metodické a materiální pomoci pøedevším nevido-
mým dětem.

Podílí se na pøípravě a vzniku speciálních peda-
gogických center a stává se vedoucím tohoto centra 
pøi ZŠ pro NS v Brně. M. Kuchaøe vábilo samostatné 
podnikání a manažerská èinnost. Ze školy i peda-
gogického centra proto odešel, v nadaci však zùstal  
i nadále èinný.

V r. 1992 se stal iniciátorem založení Soukromé 
støední školy pro NS studenty, jejímž zøizovatelem 
se stala Nadace. Idea náplně školy vycházela z do-
savadních problémù pøechodu absolventù ZŠ v Brně 
do speciálních škol v Praze vèetně zajištění možnosti 
dalšího vzdělávání NS mládeže, u které nebyly pøed-
poklady pro dokonèení úplného støedoškolského 
studia. Škola byla zestátněna v r. 1997. 

Za nejvýznamnější aktivity M. Kuchaøe lze považo-
vat jeho spoluúèast pøi zajištění nových, komfortních 
prostor Základní a mateøské školy s internátem pro 
nevidomé a slabozraké žáky v Brně (1989), založení 
Soukromé støední školy pro těžce zrakově postižené 
studenty, později pøevedené se vším majetkem pod 
státní správu a podporu vzniku Obèanského sdružení 
Apogeum v roce 2001, jehož je garantem.

Ve spolupráci s tímto sdružením se podílel autor-
sky nebo redigoval do konce roku 2005 jeho celkovou 
produkci 53 filmù s komentáøem pro těžce zrakově 
postižené posluchaèe. Komentáø vysvětluje scény, 
které lze jen vidět. Je spoluautorem poèítaèové verze 
DVD pøehrávaèe s hlasovým výstupem, spolupracoval 
na tvorbě světově unikátních patentù aktivního menu  
a prùběžného støihu digitálních nosièù vèetně para-
lelní projekce komentáøù k filmùm, to vše ve verzích 
pro nevidomé a slabozraké osoby.

kulhánek, Josef

* 18. 4. 1905
† 14. 12. 1975

Èeský hudebník a ladiè klavírù.

Narodil se v Hrochově Týnci jako syn zemědělské-
ho dělníka. Sám píše: „Otec, když zjistil, že nevidím, 
od nás brzy odešel a nechal maminku s pěti dětmi, a� se 
stará, jak umí.“ Vyrùstal v mimoøádně chudých pomě-
rech. Do školy zaèal chodit ve své vesnici, ale později 
bylo tøeba zajistit mu pobyt v ústavu pro nevidomé, 
kam nastoupil v r. 1930. Byl to pražský ústav Deylùv, 
kde dokonèil základní vzdělání a věnoval se høe na 
rùzné hudební nástroje. Po dokonèení povinné školní 
docházky byl pøeveden do Klarova ústavu, kde se uèil 
øemeslu. Založil zde skupinu dechové hudby. Hudební 
praxi získal v hudebním souboru, se kterým poøádali 
chovanci mnoho zájezdù. Ladění klavírù se vyuèil  
u nevidomého O. Nepomuckého.

Po opuštění ústavu odešel do Jiøíkova jako ladiè 
klavírù. Píše: „V Jiøíkově se mi ale nelíbilo, protože 
se tam nesmělo mluvit èesky a byly za to i pokuty.“ 
Odchází na Chrudimsko, kde se živí jako èlen potul-
ných muzikantù. Po r. 1945 se uplatnil jako varhaník. 
Nejdøíve hrál několik let zdarma, později za pouhých 
100 Kès měsíèně. Získal dùchod 550 Kès a to mu 
vyhovovalo. Po okolí ladil klavíry. Dále píše, jak je 
spokojený.

Jeho životní pou� je pøíkladnou historií nevidomé-
ho èlověka, který se sám o sebe postaral bez nárokù 
na pøepych. V souèasné době je obdivuhodným pøí-
kladem s jak neuvěøitelnou skromností a nenároènou 
spokojeností žil jako hrdý a nezávislý èlověk.

kull, emil

* 15. 2. 1854
† 9. 2. 1912

Německý tyfloped. Øeditel Městského ústavu pro 
nevidomé v Berlíně, autor několika speciálních uèeb-
ních i jiných pomùcek.
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Narodil se ve Wan-
gerinu jako syn øezbáøe. 
Již od mládí ho lákalo 
uè i te l ské  povolání .  
V letech 1871–1874 
studoval na místním 
semináøi, kde získal uèi-
telskou kvalifikaci.

Jeho prvním pùso-
bištěm byl Ústav pro 
nevidomé ve Štětíně.  
O dva roky později, když vykonal druhou kvalifikaèní 
zkoušku, odchází do Berlína vyuèovat do soukromé 
školy. Později pøechází do městských služeb a pøijímá 
místo uèitele v sirotèinci. Když byl v r. 1878 založen 
městský ústav pro nevidomé, nabídli mu místo lekto-
ra, později, když se osvědèil, stal se jeho øeditelem.

Vynikal svou pílí. Ústav zvelebil. Zaøídil zde  
i slepeckou tiskárnu. Byla vybavena jeho vynálezem. 
Sestrojil sázecí zaøízení pro výrobu knih Braillovým 
písmem. Stroj nedosahoval takové kvality, kterou měl 
sázecí stroj Hinzùv. Proto se neosvědèil.

Kull vynalezl dvouøádkovou uèební pomùcku pro 
psaní Braillovým písmem. Má tvarově neupravený ob-
délníkový výøez a na spodním kovovém plátu frézo-
vané drážky.*1) Věnoval se výrobě spoleèenských her  
i jiných zábavných prostøedkù. Měl zájem na tom, aby 
jeho chovanci měli nejen dostatek uèebních pomùcek, 
ale rovněž her pro volný èas.

Ústav měl poněkud jiný režim, protože jeho žáci 
docházeli denně, neměl proto internát. Vyplývaly  
z toho urèité výchovné zvláštnosti, ale také potíže. 
Ty hlavně pro rodièe, kteøí sem své děti vodili. Děti 
mohly plně prožívat rodinný život, jako osobnosti 
nebyly deformovány internátem.

Kull se nespokojil s tradièními øemesly, nýbrž hle-
dal stále nové druhy zaměstnání. Kladl dùraz na to, 
aby se žáci i po odchodu ze školy sdružovali. V rámci 
toho opatøoval dětem letní pobyty a dokonce i lázeò-
skou péèi. Aby informoval veøejnost, zaèal vydávat 
èasopis Blindenheim.

Hojně publikoval. Vydal dvě rozsáhlejší práce: Slo-
vo k otázce doby a M. Lawanchy a němeètí uèitelé 

slepých. Zaujal zde kritické stanovisko k Lawanchy-
ho pomluvám. Pro Mellovu Encyklopedii zpracoval 
několik hesel.

Oženil se s dcerou nevidomého Gröplera, která 
mu byla výbornou pomocnicí, ve všech akcích ho 
podporovala.

*1) Lze ji spatøit v odd. DTI TMB

kunZ, martin

* 27. 12. 1847
† 1923

Švýcarsko-německý ty-
floped.

Øeditel Ústavu pro 
nevidomé v Illzachu, 
vynálezce výroby papí-
rových reliéfních země-
pisných map a obrázkù 
pro nevidomé. Je zakla-
datelem vědecké tyflokartografiky. Vytvoøil několik 
desítek papírových reliéfních zeměpisných map, 
obrázkù a technických nákresù.

Narodil se v osadě Plänch (Švýcarsko) jako syn 
rolníka. Po ukonèení povinné školní docházky byl 
otcem vedený k práci na všech úsecích, které vyža-
duje hospodáøství: na poli, v dílně, v lese, pøi stavbě 
domu, budování vodních hrází aj. Byl tak nucen vy-
konávat těžkou tělesnou práci. Získává všestrannou 
zruènost a poznává povahu pøírodních materiálù  
v praxi. Když později vzpomínal na své těžké mlá- 
dí, na nepøiměøené práce, které musel jako dítě vy- 
 konávat, øíká: „Hodil jsem se pro všechno, jinak to  
v poměrech rolníka ani nešlo.“

Jeho mimoøádné intelektuální schopnosti však na-
konec vedly rodièe k tomu, že mu umožnili studovat 
v místní kantonské škole. Polních prací se však musel 
zúèastòovat. Po absolvování studia se stává uèitelem 
v místní škole. V tomto období si upevnil znalosti 
italštiny i francouzštiny. Jeho mateøským jazykem 
byla sice němèina (švýcarské náøeèí), ale v místě se 
běžně mluvilo italsky a francouzsky.

Souběžně s vykonáváním uèitelských povinností 
se zapsal ke studiu na univerzitě v Curychu a Basi-
leji. V r. 1871 vykonal závěreèné zkoušky uèitelské 
zpùsobilosti vyuèovat pøírodním vědám na støedních 
školách.

Pro své výborné znalosti tøí jazykù je pověøen 
vedením švýcarské školy v Janově, kterou zakrátko 
zvelebil. Zaèal uplatòovat nové metody vyuèování 
zeměpisu také tím, že se žáci podíleli na výrobě ná-

Dvouøádková šablona „nùžky“  
pro psaní Braillovým písmem
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stěnných zeměpisných map. Mimo jiné vytvoøil také 
reliéf Janova.

Pro vážné onemocnění manželky i vlastní vážné 
zdravotní potíže se vrací do Švýcarska. Krátký odpo-
èinek však pøerušil pøijetím uèitelského místa postup-
ně v několika kantonských školách. Pøijal také místo 
øeditele chlapeckého institutu v Zugu. Všechna tato 
místa byla pøechodným pùsobištěm, což Kunzovi 
rozhodně nevyhovovalo.

V r. 1881 pøijal nabídku vést Ústav pro výchovu 
nevidomých v Illzachu, kde dosavadní zakladatel 
a øeditel tohoto zaøízení Köchlin se vedení vzdal  
s úmyslem věnovat se prùmyslovému podnikání.  
M. Kunz potom v tomto ústavu pùsobil 37 rokù, a to 
bylo mimoøádně významné nejen pro tento ústav.

Ústav byl zanedbaný, a také proto nevýznamný. 
Dvacet chovancù a deset tzv. uèitelù (všichni byli 
nevidomí) pobývalo v pouhé jedné místnosti. Ne-
měli prakticky žádné uèební ani jiné pomùcky a ve 
skuteènosti ani mnoho zájmu o ně neprojevovali. 
Zpoèátku se proto Kunz setkává s nedùvěrou a do-
konce i s odmítáním. Postupně si však nový øeditel 
své žáky získal.

Protože Kunzovým oborem byly pøírodní vědy, ne-
odkladně se pouští do zajiš�ování uèebních pomùcek 
pro zeměpis, fyziku a pøírodopis s cílem poskytnout 
nevidomým žákùm základní pøedstavy o fyzikálním 
povrchu zemské kùry, základní pøehled o sluneèní 
soustavě aj. Pro pøírodopis si vzal za úkol seznámit své 
žáky pøedevším s těmi oblastmi živoèišné øíše, které 
jsou jim z hlediska jejich možností pøímého poznání 
nepøístupné. Fyzikální jevy (zvláště mechaniku) pova-
žoval za tak dùležitý obor poznání, že se odhodlal øešit 
i tuto oblast z hlediska specifik hmatového vnímání. 
Na svou dobu to byly plány, které mnozí považovali 
za utopii. Pokládali také za zbyteèné věnovat tolik 
lidské námahy a finanèních prostøedkù pro vzdělávání 
nevidomých. K èemu jim to bude?

Tvùrèí èinnost, zapoèatá již v Janově, byla pøed-
pokladem ke zdárnému pokraèování této aktivity  
i v ústavu pro nevidomé. Vzhledem k tomu, že Kunz 

poznal, jak se liší zrakové a hmatové poznání, odhod-
lal se prohloubit si vzdělání z psychologie návštěvou 
pøednášek na univerzitě. Obecné poznatky geniálně 
aplikoval na změněné podmínky nevidomých. Tak 
dospěl k profesionálnímu pojetí oboru. Své poznatky 
uplatnil v praxi i v teorii. Aplikoval je na tyflokarto-
grafickou tvorbu, využil je ve vyuèování i pøi výchově. 
Kunzovou zásadou bylo postupovat od konkrétního  
k budování abstrakcí specifických pro jeho žáky.

O výchově a vzdělávání nevidomých pøednášel  
i psal ve tøech jazycích. Pro pøirozenou schopnost 
koncipovat i pro své sklony k humoru byl jeho projev 
vždy srozumitelný. I když většina uèitelù pokládala 
jeho požadavky na vzdělání a dovednosti nevidomých 
za těžko splnitelné, podaøilo se mu dovršit a uzavøít 
rozpory o významu modelù a reliéfního znázornění 
světa. Tímto tématem se také zabýval na Mezinárod-
ním kongresu uèitelù nevidomých konaném v Kielu  
v r. 1891, kde již mohl prokázat výsledky ve vyuèování.

Jako známý odborník na tvorbu zeměpisných map 
byl na dalším kongresu konaném ve Frankfurtu nad 
Mohanem požádán o referát. Jeho zeměpisné mapy se 
rozšíøily po celé støední Evropě. Rovněž naše ústavy 
je nakupovaly. Používaly se až do padesátých let 20. 
století, i když z politického hlediska nebyly vyhovující. 
Změnily se hranice, vznikly nové státy.

Na jednom z prvních kongresù, kterého se zúèast-
nil, se odehrála pøíhoda, která se stala posledním pod-
nětem ke Kunzově soustavné tvorbě reliéfù. Nezdržel 
se totiž úsměvu nad naivními a nezdaøilými pokusy 
jednoho z uèitelù, který se chlubil poznámkou: „Smát 
se dovedete výborně, ale něco udělat...“ Rozhodl se 
tedy pøistoupit k výrobě papírových reliéfù, ale to ještě 
netušil, co ho èeká.

Zaèal nezdarem, když pouze pøenesl své reliéfní 
mapy urèené pro vidomé do ústavu pro nevidomé. 
Obrátil se tedy k mapám vrstevnicovým. Tento zpù-
sob se ukázal nevhodný pro mimoøádné nároky na 
abstrakce. Rozhodl se pro reliéfy papírové, které 
vznikají obtahem z matrice a napodobují zeměpisný 
povrch. Vyžadují méně abstrahovacích schopností 
než mapy vrstevnicové. Abstrakcím v tomto stadiu 
je tøeba se vyhnout. Ubezpeèil se, že nelze požadovat 
po nevidomých poznání toho, co je pøístupné pouze 
zraku. Abstrakce je tøeba sledovat z hlediska možností 
hmatu.

Tímto rozhodnutím zaèíná øada nekoneèných 
pokusù, které mají ukázat, jakou techniku volit pro 
výrobu matric. Cesta z øeditelny vedla každodenně 
do dílny. Co nebylo možné koupit levně, to vyrobil. 
Poèáteèní nezdary a nedùvěra jiných ho neodradily. 
Vyzkoušel mnoho možností, jak dospět k reliéfu, který 

Reliéfní  
obrázky zvíøat

Ukázka papírových zemìpisných 
map evropských státù
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by byl pro nevidomé pøiměøený z hlediska hmatové-
ho vnímání užitých zeměpisných pojmù. Nejvíce ho 
zaměstnávala povaha matrice, aby papírový obtah 
odpovídal záměru.

Na následujícím krátkém pøehledu vyzkoušených 
technik je vidět, jak Kunzovi záleželo na nejlepším 
výsledku.

1) Vytepaná dvoulistová měděná fólie. Mezi tyto 
dva kovové listy se vkládal list papíru a vylisoval. První 
takto vyrobená byla fyzikální mapa Španělska.

2) Jelikož pro vysoká pohoøí nebyl tento zpùsob 
vhodný, pokusil se o tvorbu sádrových matric, ze kte-
rých poøizoval obtahy na tzv. balanèním lisu. Matrice 
však tlak nevydržely. Tímto zpùsobem vytvoøil mapu 
Alsaska-Lotrinska a Itálie.

3) Dále užil matrice z hruškového døeva opra-
cované øezbáøským zpùsobem. Jednalo se vlastně 
o aplikaci døevěných matric k ruènímu potiskování 
textilií. Tak zhotovil další mapy Itálie.

4) Døevěné matrice doplnil matricemi kauèukový-
mi pro zjemnění některých hrubostí.

5) Protože kauèukové matrice nebyly dostateèně tr-
vanlivé, na nejprohloubenějších místech je zpevòoval.

6) Vrací se ke kovu. Dva silné plechy zpracovává 
kovotepecky souèasně. Do lisu se vkládaly s navlhèe-
ným papírem.

7) Poslední matrice zhotovoval z několika materiá-
lù. Jako podklad sloužila døevěná plotna. Øeky tvoøil 
drát vtlaèovaný do vyøezaných rýh, k oznaèení hranic 
mezi státy použil hlavièky høebíèkù, města byla ozna- 
èena rùzně velkými cvoèky, pohoøí modeloval z tmelu, 
moøe znázornil hustým rýhováním pod úrovní země, 
údolí vypracoval øezbáøskými dláty. Po dohotovení 
matrici nalakoval lihovým lakem. Tímto zpùsobem 
vzniklo nejvíce map.

8) Uvažoval také o možnostech galvanoplastic-
kých listù, byly však pøíliš nákladné. Potíže by nasta-
ly s pøípadnými opravami.

První Kunzovy reliéfní fyzikální zeměpisné mapy 
vznikly v r. 1883. Od r. 1885 pracuje pouze s techni-
kou, která byla uvedena jako poslední. Někteøí autoøi 
uvádějí, že vytvoøil na 88 druhù fyzikálních zeměpis-
ných map, technických nákresù a obrázkù zvíøat, jiní 
uvádějí i vyšší poèty. Vyrobil i reliéfní glóbus.

Svými souèasníky byl nazýván Pestalozzim nevi-
domých. Sám však uvádí, že jeho práce je nutné po-
važovat za pouhý zaèátek tvoøivé uèitelovy èinnosti. 
Pomùcka v rukou uèitele má ožít, jen tak jí žáci věøí 
a s ní se ztotožní.

V r. 1889 zaèíná vytváøet reliéfní obrazy zvíøat, 
reliéfy fyzikálních pøístrojù, nástrojù i některá zná-
zornění z historie. Zdaøilý byl také reliéf hasièské 
støíkaèky. Tyto papírové výlisky pro zpevnění reliéfu 
opatøoval na rubové straně lakovým nátěrem. Zvláště 
pozoruhodné je, že obrazy zvíøat doplòoval povrcho-
vou úpravou pøipomínající kùži konkrétního zvíøete, 
kterého dosahoval posypáváním klihového nátěru 
vlněným prachem. Soubor jeho reliéfù je možné 
nazvat Orbis pictus pro nevidomé. Někteøí autoøi 
uvádějí jejich poèet vyšší než sto.

Již v r. 1870 se svými pracemi zúèastnil výstav  
v Berlíně a v Paøíži, kde byly jeho zeměpisné pomùcky 
poctěny cenami. V r. 1891 získává na světovém země-
pisném kongresu, konaném v Berlíně, další cenu, to 
již za zeměpisný atlas pro nevidomé.

Martin Kunz nebyl jednostranně založenou osob-
ností. K rozvoji Braillova písma pøispěl vlastní kon-
strukcí psací pomùcky. Vypracoval rovněž metodiku 
s pøíklady, jak vnímat bodové písmo zrakem. Byl 
zastáncem bodového písma pro nevidomé a odmítal 
všechny pokusy o reliéfní latinku.

Vytvoøil i několik uèebních pomùcek pro matemati-
ku. V literatuøe se uvádí pøedevším pomùcka pro práci 
se zlomky a mocninami. I tato poznámka ukazuje na 
jeho požadavky.

Usiloval o to, aby pozvedl pùvodně zaostalý ústav  
v Illzachu dùrazem na tělesnou zdatnost žákù. Věno-
val se péèi o jejich zdraví pěstováním sportu, turistiky 
a otužování, což bylo v této době něco úplně neob-
vyklého. Postavil základy vědecké tyflokartografie, 
posunul povědomí o možnostech nevidomých dětí.

V r. 1918 odchází do penze. Vrací se do svého 
rodiště, kde po pěti letech umírá.

Kunzùv odkaz není pouze v tyflopedické praxi. 
Pravidelně publikoval v některých èasopisech ně-
meckých, francouzských a italských. Nejvíce jeho 
pøíspěvkù nalezneme v èasopise Der Blindenfreund 
a italském Rivista di Tiflologie. Nejvýznamnější 
jeho prací je Fyziologie slepých, ve které se zabývá 
vzájemnými vztahy zbývajících smyslù nevidomého. Reliéf hasièské støíkaèky
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Podrobil kritice legendy 
o mimoøádných zdě-
děných schopnostech 
hmatových a sluchových, 
zabývá se i tzv. smyslem 
pro pøekážky a dochází 
k závěru, že tyto do-
vednosti jsou syntézou 
zkušeností. V tomto 
smyslu je zajímavá jeho 
práce Weitere Versuche 
über Orientierungsver-
mögen und Ferngefühl 
der Blinden und Taubblinden (1908). Pro Mellovu 
Encyklopedii zpracoval několik hesel.

Martin Kunz je mimoøádnou osobností, která zá-
sadním zpùsobem pøispěla k rozvoji tyflopedie jako 
vědeckého oboru. Založil a rozvinul nový obor tyflo-
grafika a tyflokartografika. Jeho pojetí zeměpisných 
map, fyzikálních i reliéfních obrázkù je dosud nedo-
stižitelné. M. Kunz se stal po více než jedno století 
pøíkladem všem odborným pracovníkùm tohoto odvět-
ví tyflopedie. Pøesto, že jeho pomùcky byly v ústavech 
používány, závěry fyziologické a psychologické byly 
zapomenuty.

kuRlAnd, karel 

* 2. 2. 1951

Uèitel hudby, odborník digitální techniky sloužící 
nevidomým uživatelùm.

Narodil se v Èeském Těšíně. Krátce po narození 
došlo u něho ke ztrátě zraku. Školní docházku absolvo-
val v letech 1959–1968 v ZDŠI pro NS v Brně. K jeho 
zájmùm patøila hra na akordeon a klavír, manuální 
èinnosti a lehká atletika. Ve sportovních soutěžích NS 
dětí a mládeže dosahoval pøedních umístění. Patøil 
mezi technicky velmi schopné žáky. Hru na hudební 
nástroje pěstoval s velkou pílí. Mohl být proto dopo-
ruèen ke støedoškolskému studiu hudby. 

V letech 1968–1976 studoval na SHŠI pro mládež 
s vadami zraku v Praze. Zde se věnoval pøedevším 
høe na akordeon, pozoun a klavír. S velkým zájmem 
hrál v dechovém souboru Janátovka. Pod vedením  
K. Kurlanda natoèil tento soubor gramofonovou des-
ku. Maturitní zkoušku vykonal v r. 1974. V dalších 
dvou letech studia na stejné škole si rozšíøil pedago-
gické vzdělání. Pedagogickou praxi vykonal v ZDŠI 
pro NS v Praze.

Po úspěšných absolventských zkouškách v r. 1976 
pùsobil od záøí téhož roku v LŠU (později ZUŠ)  

v Èeském Těšíně jako uèitel hudby. Se svými žáky se 
pravidelně zúèastòoval soutěží zájmové umělecké èin-
nosti. Své znalosti a dovednosti uplatòoval také jako 
ladiè klavírù a opraváø hudebních nástrojù.

K jeho zvláštním zájmùm patøila elektronika. Vě-
noval se opravám rùzných pøístrojù. Pro nevidomé 
uživatele vyráběl drobné elektronické kompenzaèní 
pomùcky. Vlastním úsilím zvládl práci s poèítaèem  
a zaměøil se na využití výpoèetní techniky, která slouží 
nevidomým zájemcùm.

Od roku 1994 zaèal systematicky pracovat s NS 
lidmi. V Ostravě vybudoval Støedisko technických 
pomùcek a informatiky SONS ÈR, ve kterém praco-
val jako vedoucí, metodik sítě BraillNet a instruktor, 
metodik pro kompenzaèní pomùcky a výpoèetní tech-
niku. Jako vedoucí støediska organizoval øadu vzdě-
lávacích rekondièních pobytù. Podílel se na pøípravě 
a realizaci semináøù pro oftalmology a pracovníky 
referátù sociálního zabezpeèení. Od r. 2001 pùsobí 
jako øeditel TyfloCentra Ostrava, o.p.s.

Podílí se na tvorbě celostátní metodiky výuky 
obsluhy nároèných kompenzaèních pomùcek pro 
NS, spolupracuje na vývoji nových kompenzaèních 
pomùcek, pùsobí jako konzultant diplomových prací 
zaměøených na problematiku života NS osob.

K. Kurland patøí k nevidomým odborníkùm, kteøí 
se v Èesku podílejí na trvale se zvyšující úèinnosti 
speciálních zvláště nároèných elektronických pomù-
cek.

kvìtoòová, lea

*  3. 10. 1963

Narodila se v Nových Zámcích na Slovensku. ZŠ 
navštěvovala v Brně (1970–1979). 

Gymnázium Jana Blahoslava v Ivanèicích dokon-
èila maturitou v r. 1983. Studium na UP v Olomouci 
(1985–1989) ukonèila obhájením diplomové práce 
na téma: Negativní jevy na prvním stupni ZŠ. Na 
téže vysoké škole absolvovala doktorandské studium 
(1993–1997) dizertaèní prací: Raná péèe o dítě se 
zrakovým postižením. Habilitovala se v oboru peda-
gogika na PF MU Brno v r. 2000.

Prùběh zaměstnání: 1989–1993 pùsobila jako 
uèitelka v ZŠ pøi Fakultní dětské nemocnici v Brně 
(oèní klinika), 1993-2001 katedra speciální pedagogi-
ky PF MU v Brně jako odborná asistentka, v r. 2000 
docentka. Od r. 2000 pracuje na katedøe speciální 
pedagogiky PedF UK v Praze jako vedoucí katedry.

Ve vědecko-výzkumné èinnosti se zaměøuje na 
oblast edukace a terapie ZP dítěte raného věku,  

Balkánský poloostrov



Tyflopedický

234

Kvìtoòová, Lea

a edukaci dětí s kombinovaným postižením. V tomto 
odborném okruhu zaèala Květoòová získávat své 
první zkušenosti ve spolupráci s poradnou rané péèe 
v Brně.

Vybrané publikace: Základy oftalmopedie (1993); 
Oftalmopedie (1998); Oftalmopedie (2000); Edukace 
dětí se speciálními potøebami v raném a pøedškolním 
věku (2004); Reedukace a kompenzace zraku, In.: 
Vítková, M. ed.: Integrativní speciální pedagogiky. 

Integrace školní a sociální. Brno (2004); Možnosti  
a podmínky pro zaměstnávání osob s těžkým zra-
kovým postižením, In.: Bartoòová, M., Pipeková, 
J., Vítková, M. Integrace handicapovaných na trhu 
práce v mezinárodní dimenzi (2005); Analyseder 
Behinderung für die Bescheftigung von Menschen mit 
schwerer Sehbehinderung, In.: Pipeková, J., Vítková, 
M. Integration Jugentlicher mit Behinderungen in den 
Arbeitsmarkt aus transnationaler Sicht (2006).
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LAAs–D´AguEN, Pierre victor

* 29. 8. 1823
† 18. 2. 1887

Francouzský výpomocný uèitel.

Oslepl v dětství. V r. 1834 nastoupil do Národní-
ho ústavu pro mladé slepce v Paøíži. Pro svou inteli-
genci a znalosti byl v r. 1841 pøijat jako korepetitor. 
Vytvoøil několik speciálních uèebních pomùcek. Mezi 
nimi také jednu z pomùcek pro psaní Braillovým pís-
mem, dále jednoduché mapky Evropy, Asie, Afriky 
a Ameriky.

lAboR, Joseph

* 29. 6. 1842
† 26. 6. 1924

Vynikající rakouský kla- 
vírista, varhaník a hudeb-
ní pedagog.

Narodil se v Hoøo-
vicích jako syn obchod-
níka. Nevidomý byl od 
narození. Do svých sed-
mi let byl vychováván 
rodièi, poté byl pøijat do vídeòského ústavu na Hohe 
Warte. Brzy se projevil jako mimoøádný hudební 
talent. Jelikož však v ústavu nebyl odborník, kom-
pozici studoval na konzervatoøi. Rovněž cizí jazyky 
mu nepùsobily zvláštní potíže. Jako žák byl velmi 
oblíbený.

Z ústavu vystoupil po devíti letech. Stal se kon-
certním klavíristou. Mistrně hrál skladby barokních 
i klasických autorù. Soudobým skladatelùm se však 
nevyhýbal. Na programu měl i skladby Smetanovy. 
Po prvních úspěších se rozhodl uspoøádat koncertní 
turné. Mimoøádné úspěchy slavil v Hannoveru, kde 
ho vyznamenával sám král Jiøí V. Byl zde pøijat jako 
dvorní klavírista a uèitel hudby dvou královských 
dcer. Po dvou letech se této funkce vzdává. Král 
ho z vděènosti zaopatøil doživotní penzí, mohl se 
tedy bez starostí o obživu věnovat zdokonalování 
své klavírní hry.

Od r. 1865 poøádal další turné. Byl to zájezd do 
Bruselu, Londýna, Paøíže, Petrohradu a Moskvy. 
Nakonec se usazuje ve Vídni jako koncertní mis-
tr a hudební pedagog. Studoval u něho napø. i A. 

Schönberg. Z našich klavíristù to byl také nevidomý 
Götz. Vychoval rovněž jednorukého klavíristu Paula 
Wittgensteina.

Zabýval se též problematikou Braillovy bodové 
hudební notace. Uèinil v ní pro vlastní potøebu ur-
èité zásahy.

V r. 1870 se zaèal zajímat o hru na varhany. Ve høe 
na tento hudební nástroj brzy dociluje výborných vý-
sledkù, nejméně takových jako ve høe na klavír. Vedle 
Brucknera se stal nejslavnějším vídeòským varhaní-
kem. Získal úøad varhaníka dvorní kapely.

Po celý život se věnoval také skladbě. Liboval si  
v kontrapunktu. Nejhranější jsou klavírní kvartety, 
klavírní kvintety, sonáty pro klavír, pro violoncello  
i pro housle. Pro klavír s orchestrem složil jeden kon-
cert. Klavírní koncert složil i pro svého jednorukého 
žáka Wittgensteina. Dále napsal mši, drobné skladby 
klavírní i varhanní.

lAcinA, Jaroslav

* 23. 11. 1920
† 5. 12. 1982

Èeský básník a redaktor 
èasopisu Zora.

Narodil se v rodině 
zemědělského dělníka 
v Sázavce. V dětství ztra-
til zrak. Školní vzdělání 
získal v Deylově ústavu 
pro nevidomé v Praze. 
Zde se také od r. 1935 
pøipravoval ke státní zkoušce z klavírní hry. V r. 1945, 
krátce pøed termínem zkoušky, onemocněl tuberkuló-
zou. Po dlouhotrvajícím léèení a rekonvalescenci se 
již k hudbě nevrátil.

Nejdøíve se stal prodavaèem tabáku. V r. 1957 
nastoupil jako telefonní manipulant. Odtud v r. 1960 
pøešel na telefonní ústøednu do Prahy. Od r. 1969 až 
do r. 1981, kdy odešel do dùchodu, vykonával práci 
redaktora èasopisu pro nevidomé Zora, kam byl 
povolán pro svou úspěšnou literární èinnost. Jeho 
tvorba byla uveøejòována i ve slepeckých èasopisech.  
U pøíležitosti svého odchodu z redakce napsal báseò 
Srpen.

Upozornil na sebe zejména svým literárním 
zájmem. V publikovaných povídkách a básních ná-

L
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mětově èerpal ze života nevidomých. V literárních 
soutěžích spolku ÈST, ale i později, získával èestná 
umístění. Zvláště za povídku Kdyby byl život takový 
a Mezi posledními. Literárních soutěží se zúèast-
òoval pravidelně. Některé jeho básně byly otištěny  
v běžných èasopisech. Nadprùměru nedosahují.

Z.Š.

lAhuèký, Jozef

* 1940

Slovenský hudební pedagog.

Narodil se v Lehote pri Nitre. Od dětství nevi-
domý. Základní vzdělání nabyl v ZŠ pro nevidomé  
v Levoèi. Pro své velké hudební nadání a píli byl pøijat 
ke studiu na Støední hudební škole pro mládež s vada-
mi zraku v Praze. Studium zakonèil v r. 1967.

Pøijal místo uèitele v LŠU v Nitøe, později vy- 
uèoval v Žarnovici a od r. 1983 v Krupině. Pøipravil 
několik žákù ke studiu na pedagogické fakultě.

lAchmAnn, wilhelm ludolf

* 22. 11. 1795
† 23. 6. 1861

Zakladatel a øeditel 
Ústavu pro nevidomé  
v Braunschweigu.

Narodil se v Braun-
schweigu jako mladší 
bratr známého filologa. 
Pø i své praxi vojen-
ského lékaøe založil 
Ústav pro nevidomé  
v Braunschweigu. Tento zájem se u něho probudil 
po návštěvě ústavu v Curychu. K podpoøe snah o za-
ložení vlastního ústavu vydal provolání a dokázal, že  
v r. 1829 byl ústav otevøen.

Aby získal zkušenosti, navštívil øadu podobných 
ústavù. Byla to hlavně Vídeò, kde pobyl delší dobu.

Zpoèátku se øídil Kleinovými zásadami, ale poz-
ději od některých ustoupil. Měl snahu, aby se nevě-
novalo zbyteèně mnoho finanèních prostøedkù na 
reprezentaci. Proto také soudobí odborníci hodnotili 
jeho ústav jako klášterní zaøízení. Poměry se zlepšily, 
když jeden z jeho døívějších chovancù odkázal ústavu 
veliký majetek. Lachmann s ním nedovedl hospodaøit 
a dokonce se dopustil chyb, které vedly k zadlužení 
ústavu.

Z jeho publikací je to práce: Slepecká tabulka  
a O nutnosti úèelného zaøízení ve správě ústavu. Uve-

øejnil poměrně znaèné množství èlánkù v èasopise 
Organ, ve kterém byl èlenem redakèní rady.

Lachmann je autorem hned několika druhù písma 
pro nevidomé. V r. 1830 to byla propichovaná latinka, 
v r. 1832 latinka z psacích písmen, v r. 1836 tzv. písmo 
geometrické, v r. 1841 devítibodové písmo, v r. 1845 se 
pokusil ze svého bodového písma o německý zkratko-
pis. Už na základě této kusé informace se Lachmann 
jeví jako praktik-empirik, který o výsledcích své peda-
gogické práce pøemýšlel. To pozorujeme, hodnotíme-li 
jeho postup od prvního do posledního písma. Jeho 
silná pedagogická osobnost se projevila i tím, že se 
postupně osvobodil od závislosti na J. W. Kleinovi, 
což se mnohým nedaøilo. Jeho bodový systém písma 
je sympatický. Kdoví, zda by se více nerozšíøil, kdyby 
nebylo písma Braillova.

lAnA teRZi, Francesco

* 1631
† 1687

Italský mnich.

V souèasné době už nikdo nepochybuje o tom, 
že písmo z bodù je nejadekvátnější pro vnímání hma-
tem. Muselo však uplynout mnoho èasu, než se to  
v praxi potvrdilo. Jistě nebudeme považovat za první 
bodové písmo uzlíkové „písmo“ Inkù. Potom je prv-
ním v øadě skuteèných bodových písem systém Fr. 
Lany Terziho.

O životě tohoto italského mnicha z Brescii máme 
jen mizivé informace. Písmo pro nevidomé vytvoøil 
v r. 1670. Byl zcela zaujatý tvorbou tajných písem. 
Každý pokus o sestavení písma pro nevidomé byl až 
do okamžiku, kdy V. Haüy založil historicky první 
ústav pro výchovu a vzdělávání nevidomých, ojedinělý 
a urèený pro konkrétní osobu. Velká většina autorù 
se soustøedila na aplikaci a adaptaci běžného písma 
do reliéfu. Ne tak Lana.

Mezi autory v podobné situaci vyèleòujeme zvlášt-
ní místo Fr. Lanovi, který ve svém spise Prodromo 
(Úvod ke zkoušce nového vynálezu – 1670) popisuje 
několik zpùsobù tajného písma, výslovně se hodícího 
pro nevidomé. Nelze nepøipomenout, že jeho návr-
hy několika tajných písem vycházely z vojenských 
potøeb. Všechny konstrukce se opírají o kódy. Zcela 
novým prvkem v písmu pro nevidomé jsou reliéfní 
body.

Jeho poslední systém je založený na soustavě bodù 
ohranièených neúplným obdélníkem.

Francesco Lana zvažoval jako vùbec první i to, že 
jeho písmo mají nevidomí nejen èíst, ale že by jím měli 
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také psát. Doporuèuje, aby se psalo hustým inkous-
tem, který se ještě za mokra posypával gumovou drtí 
pro lepší reliéf. Pro tento úèel zkonstruoval speciální 
šablonu.

Lana vytvoøil svou abecedu z jednoho až tøí bodù, 
které jsou uzavøeny do dvou až ètyø úseèek: a) pravý 
úhel ve všech ètyøech jeho umístěních, b) neúplný 
obdélník, rovněž otoèený ve ètyøech směrech, c) úpl-
ný obdélník. Uvnitø těchto tøí geometrických tvarù 
jsou umístěny body. Tyto geometrické útvary jsou 
vytvoøeny ze základního obrazce dvou vodorovných 
a dvou je pøetínajících svislých úseèek. Tato soustava 
vytvoøí devět možností s body ve tøech øádcích vodo-
rovně a rovněž tøech sloupcích svisle. Do každého 
obrazce jsou umístěny jeden až tøi body.

lAndeSmAnnová, marie

Dcera H. Lorma.

V r. 1908 vydala v Brně knižně systém Lormovy 
německé prstové abecedy pro hluchoslepé pod ná-
zvem Heinrich Landesmans Finger-Zeichnensprache. 
Výstižně i kriticky se o ní vyjadøuje hluchoslepý ba-
ron, poslanec vídeòského parlamentu, Hugo von 
Chlumetzky v èlánku èasopisu Der Blindenfreund 
(1908, str. 171–186) Ein Wort über die Lormsche 
Handzeichensprache für Taubblinde. 

lAndino, Francesco

* 1325
† 2. 9. 1397*1)

Slavný italský skladatel, 
jehož některé skladby se 
hrají ještě dnes.

Narodil se ve Floren-
cii jako syn malíøe Ja-
coba. Oslepl v dětství. 
Těžko si dnes pøedsta-
víme, jak svùj raný věk 
prožíval, ale naznaèují 
to mnohé životy jiných 
slepcù. Protože zde bylo 
hudební nadání, uchýlil 
se k tomuto umění, které 
mu pøinášelo alespoò na 
chvíli zapomenout.

Docílil toho, že se 
stal varhaníkem ve flo-
rentském kostele San 
Lorenzo. Byl vynikajícím improvizátorem a známým 

skladatelem, který své písně provozoval na florent-
ském náměstí. V r. 1364 byl prý korunován kyperským 
králem v Benátkách jako král básníkù a hudebníkù. 
Nesporně však byl i pøes své postižení vùdèí osobnos-
tí skladatelské školy Ars nova, kterou zaèíná nástup 
světských forem do støedověké umělecké hudby.

Ve florentském rukopisném kodexu Squarcialuppi 
se zachovalo na dvě stě jeho skladeb. Nově je později 
vydal Ellingwood r. 1939 v Cambridgi.

S Landinovými skladbami se setkáváme na rùz-
ných snímcích světových gramofonových firem.

Pohøbený je v chrámu San Lorenzo. Na náhrobku 
je jeho portrét. Sedí se svým oblíbeným organettem 
v rukou a naslouchá dvěma andělùm, z nichž jeden 
hraje na violu a druhý na flétnu.

*1) Podle Pazdírkova hudebního slovníku. V nìkterých prame
nech se uvádìjí jiná data

lAndy, Sofia

* 1894
† 1972

Polská tyflopedka.

Absolvovala studium filozofie na Sorboně. Od  
r. 1926 organizovala a vedla školu pro nevidomé žáky  
v polských Laskách. S Czackou spolupracovala v oblas-
ti tisku knih Braillovým písmem a jeho zpùsoby ètení.

Napsala několik pozoruhodných pøíspěvkù do od-
borných èasopisù. Napø. Systém Braillova písma v Pol-
sku (1931); Integraèní metoda ètení bodového písma 
(1934), Celostní metoda ètení Braillova písma (1934) 
aj. Z větších prací je to napø.: Nevidomé dítě.

lAnglAiS, Jean

* 1907

Francouzský varhaník a hudební pedagog.

Narodil se v La Fontainebleau. Zrak ztratil, když 
mu byly tøi roky. Základní vzdělání získal v paøížském 
Národním ústavu pro mladé slepce. Poté studoval na 
konzervatoøi, kde byl jeho uèitelem hry na varhany 
M. Dupré a uèitelem kompozice P. Ducas.

Pùsobil jako chrámový varhaník v Paøíži, od  
r. 1945 v bazilice sv. Klotildy, kde pøed tím hrával 
César Franck. Poøádal rozsáhlé koncertní cesty, na 
nichž hrál skladby francouzských autorù. Na Národ-
ním ústavu pro mladé slepce vyuèoval høe na varhany 
a kompozici, soutěžně ve Schola Cantorum.

Těžištěm jeho repertoáru jsou díla francouzských 
soudobých skladatelù. V r. 1968 byl vyznamenán Øá-
dem èestné legie.
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Mimo èetné varhanní skladby napsal Hlas větru 
pro sbor, sóla a orchestr, Esej nad vánoèním evan-
geliem pro varhany a orchestr, Symfonické kusy, 
Koncertantní suitu pro violoncello, Koncert pro 
varhany a orchestr, Koncertní suitu, mše, kantáty, 
motety, komorní díla, skladby pro klavír, skladby pro 
varhany aj.

lAScARidu, katarina

Zakladatelka péèe o výchovu a vzdělávání nevidomých 
dětí v Øecku. (První ústavy v Kalitheu a Aténách  
r. 1905). K. Lascaridu podnikla několik studijních cest 
do evropských ústavù. Pokusila se vyøešit i problém 
adaptace Braillova písma na øecký jazyk.

lAwton, charles

* 1848
† 1907

Německý nevidomý profesor anglického pùvodu na 
univerzitě v Tübingenu.

lAy, wilhelm August

* 1862
† 1926

Německý pedagog.

Pùsobil v Karlsruhe. Do pedagogické praxe zavádí 
poznatky z psychologie a za tím úèelem koná mnoho 
pokusù, napø. v matematice. Jeho kolíèkové poèitadlo 
bylo pokusně zavedeno i v některých ústavech pro 
nevidomé.

Narodil se v městeèku Tervola. Ve věku 7 let osle-
pl. Po absolvování školy pro nevidomé v Kuopiu se 
stal masérem. Zabýval se rovněž obchodem. V letech 
1948–1973 se zúèastnil vydávání èasopisu Sokcain 
Airut. V období 1963–1973 vedl jeho vydávání  
v Braillově písmu.

Ve slepeckých organizacích zastával souběžně 
několik vedoucích funkcí: od r. 1949 byl pøedsedou 
Finského spolku nevidomých, r. 1950 pøedsedou me-
zinárodního spolku nevidomých esperantistù, r. 1956 
pøedsedou kulturního spolku nevidomých.

Napsal mnoho pøíspěvkù do propagaèních èasopi-
sù. V r. 1957 vydal publikaci Helsinki Blindassociation 
25 years. Za své zásluhy byl v r. 1968 vyznamenán.

lembcke, karl Friedrich ludwig

* 20. 5. 1852

Inspektor ústavù pro ne-
vidomé v Neuklosteru.

Velmi silně prosazo-
val tzv. péèi o nevidomé 
„od kolébky do hrobu“, 
což bylo vlastně celoži-
votní umístění v azylech. 
Pøedpokládal, že zde  
o ně bude nejlépe posta-
ráno. Pøípravě k povolání z tohoto dùvodu nevěnoval 
v ústavu potøebnou péèi. Pro Mellovu Encyklopedii 
zpracoval několik hesel.

lendeRink, hendrik Jakob

* 17. 10. 1846

Nizozemský tyfloped.

Øeditel Ústavu pro 
nevidomé v Amstero-
damu. Napsal závažné 
a rozsáhlé syntetizující 
publikace.

Narodil se v Dever-
teru. Po dokonèení vše-
obecného vzdělání se 
splnil jeho sen, když vystudoval pedagogiku na støední 
škole. Zpoèátku pùsobil jako uèitel na rùzných mís-
tech. Jelikož toužil neustále se vzdělávat, doplnil si 
odbornými zkouškami znalost cizích jazykù a mate-
matiky. Strávil delší dobu v Paøíži, aby se zdokonalil 
ve francouzštině.

Od r. 1870 pøijal uèitelské místo na gymnáziu ve 
Winschotenu, potom pět rokù v Delftu. V této době 

Poèitadlo

lehtivAARA, Frans oskari

* 4. 2. 1909

Finský pracovník ve spoleèenských organizacích 
nevidomých.
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měl rovněž pøíležitost vyuèovat cizím jazykùm ve 
vojenských školách. Později øídil internát pro studen-
ty, kteøí se pøipravovali ke studiu na univerzitě.

V r. 1892 se stává nástupcem øeditele Meyera  
v Ústavu pro nevidomé v Amsterodamu. Od zaèátku 
se této své nové funkci pilně věnuje. Zaměøil se na 
zdokonalení vyuèování v dílnách, kde se vyráběly 
smyrnské tkaniny, vyuèovalo se šití na šicím stroji 
s ruèním i nožním pohonem a prováděly se práce 
na pletacích strojích. Ústav měl hodně objednávek. 
Výroba prosperovala. Chovanci proto netrpěli nouzí. 
Ústav získal dobré jméno, a také znalosti cizích jazykù 
øeditele se uplatnily.

Mimo několika menších prací napsal dvě rozsáhlá 
díla plná dùležitých informací i fotografické dokumen-
tace. Je to Het Blindenwezen in en Buiten Nederland 
(1904) a Blinden–doofstom tegelijk (1908). Pro Mel-
lovu Encyklopedii zpracoval několik hesel.

leneRt, Josef

* 23. 3. 1904
† 1965

Èeský varhaník a hudební skladatel.

Narodil se v Petøvaldě jako nevidomý svobodné 
matce. Projevoval velký zájem o vzdělání a byl š�ast-
ný, když ho někdo vzal do místní školy. Se zájmem 
naslouchal, rád zpíval. Do brněnského ústavu pro 
nevidomé byl pøijat až v r. 1920. Nauèil se èíst a psát. 
Vyuèil se kartáèníkem a souèasně získal hudební vzdě-
lání. Hrál na klavír, akordeon a kytaru.

V r. 1925 nastoupil místo varhaníka ve své rodné 
obci. Hrál pøi němých filmech a skládal hudbu k di-
vadelním hrám. Napsal též několik dětských sborù. 
Místní kronikáø uvádí, že povznesl kulturní život  
v obci.

leoPold, Achilles daniel

* 1691
† 1773 (1753)*1)

Německý básník.

Narodil se jako syn lübeckého patricije. Od naro-
zení byl nevidomý. Spolu se svým bratrem Mikulá-
šem, rovněž nevidomým, dostali výbornou výchovu 
v pøívětivém rodinném prostøedí. Studoval latinu, 
øeètinu, zeměpis a práva. Nakonec se však věnoval 
teologii. Všichni kolem něho obdivovali jeho znalosti. 
Pokládali ho za div století.

Mimoøádně kladně byla oceòována jeho sbírka 
sonetù Geistliche Augensalbe in 300 Soneten aus 

wichtigen Sprüchen der Heiligen Schrift zum eigenen 
Gebrauche zubereitet (Duchovní oèní mast ve 300 
sonetech z Pøísloví Písma svatého pro vlastní potøebu 
pøipravená). Latinský spis Comentatio de caecis ita 
natis se zabývá problematikou nevidomých.

*1) Viz Scherer, 1864

le PlA, gerta (Frieda)

Později osleplá a ohluchlá anglická žena, která se 
svou knihou Pohled do ztraceného světa obrací ke 
stejně postiženým. Nabízí jim i jejich blízkým pomoc, 
aby jejich život nebyl pouhým živoøením. I jako hlu-
choslepá napsala několik knih o pøírodě. Pøi jejich 
koncipování využila své poznámky z mládí a pøidala 
vlastní nové zážitky.

leS, Pavel
(rodné jméno ABELES, Pavel)

* 22. 5. 1904
† 9. 2. 1980

Èeský uèitel hudby a kul-
turní pracovník.

Narodil se v Králí-
kách jako syn obchod-
níka. Tam chodil do ně- 
mecké OŠ. Na měš�an-
ku pøešel do èeské školy  
v Žamberku. Zajímal se 
o rùzná umění, ale nejvíce ho zaujala hudba a literatu-
ra, které se v prùběhu dalších let staly pevnou oporou 
jeho duševních sil i nezdolné vùle.

Èetl èeské i německé knihy, aby zvládl oba jazyky. 
U chlapce se tak vytváøely pøedpoklady budoucího 
kultivovaného intelektuála, jakým vpravdě po celý 
svùj život byl.

V mládí toužil být dirigentem, ale otec trval na 
praktiètějším povolání. Vystudoval tedy obchodní 
akademii, uèil se anglicky a francouzsky. Ve dvaceti 
letech se stal zaměstnancem úètárny jedné pražské 
firmy. Volný èas věnoval èetbě, návštěvám koncertù 
a památkám Prahy.

Neèekaně se zaèaly objevovat zrakové potíže vy-
volané poruchami sítnice. Bylo mu 25 let, když po 
marném léèení pøestal vidět úplně. Uvědomil si, že 
z této situace vede pro něho jen jedna cesta, uèit se 
znovu a zcela jinak. Otec ho odvezl do Ústavu pro 
nevidomé ve Vídni na Hohe Warte, kde se brzy nauèil 
Braillovu písmu i hudební notaci. Zaèal se plně věno-
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vat studiu klavírní hry. Její základy již měl z dětství. 
Uèil se též ladění klavírù. Po tøech letech pøešel do 
Klarova ústavu pro nevidomé v Praze, kde se pøipravil 
ke státní zkoušce z hudby, kterou vykonal v r. 1935.

Zaèal vyuèovat hudbě a cizím jazykùm. Pøišel 
však rok 1939 s temnem německé okupace. V r. 1942 
byl P. Les deportován do Terezína. V květnu 1945 se 
vrátil sice s podlomeným zdravím, ale duchem nezlo-
meným. Z celé rodiny zùstal sám, kromě nejstaršího 
bratra, který již øadu let žil v Brazílii. Útoèiště našel 
Pavel u dobrých pøátel, později mu byla pøidělena 
svobodárna, kde žil a pracoval až do své smrti.

Zaèal opět vyuèovat høe na klavír. Za žáky 
docházel. Èetbou odborných knih se pøipravoval 
na vlastní publikaèní èinnost v oboru historie vý-
znamných osobností. Kromě mnoha èlánkù napsal 
větší práce: Josef Proksch – jeho život a dílo; Karel 
Emanuel Macan – buditel a vùdce èeských slepcù; 
Náš Mozart; Nevidomí v Terezínském ghettu. Mi-
moto vydal dvě praktické pøíruèky pro nevidomé 
studující angliètinu a němèinu. Do tisku pøipravil 
pøehled znakù anglického a německého zkratkopisu. 
Je spoluautorem knihy We Have Over Come (Pøe-
konali jsme), která obsahuje mimo jiné i životopisy 
několika nevidomých izraelitù.

Ze svých zahranièních cest dovážel vzorky kom-
penzaèních pomùcek pro nevidomé, nebo alespoò 
informace o tom, co je nového. Napøíklad skládací 
bílá hùl vznikla u nás z jeho iniciativy. V té době bylo 
u nás slepecké hnutí zpolitizované, ohranièeno ima-
ginární tlustou zdí.

V r. 1960 zaèal pracovat ve Slepecké knihovně  
v Praze, kde pomáhal pøi založení ZK. Krátkou dobu 
pùsobil v redakci èasopisu Zora a v knihovně hudeb-
nin. Každé profesi věnoval všechnu svou energii a zau-
 jatost. Spolupracovníkem knihovny a tiskárny zùstal 
i po odchodu do dùchodu. Pochovaný je rozptylem 
na louce Olšanského høbitova.

Po celý život usiloval o plné zhodnocení osobnosti 
nevidomých s jejími lidskými vlastnostmi i kulturní-
mi nároky. Nevidomého pøedstavoval jako èlověka 
se vším všudy. Sám svùj život slepce naplnil až po 
okraj.

leSueuR, Jean François de

* 1766

První nevidomý žák Valentina Haüye.

Narodil se v Paøíži. Zrak ztratil již v kojeneckém 
věku. Jeho rodièe byli velice chudí. Nouze je nuti-

la žebrat. Ulevilo se jim, když jejich slepého syna  
V. Haüy v r. 1784 vzal k sobě domù a zaèal na své 
náklady vzdělávat jako svého prvního žáka. Musel se 
ovšem uvolit platit rodině tolik, co pøedtím François 
vydělával žebrotou.

Zkoušky chlapcových dovedností pøed ministry 
Vergenem a Brettuilem proběhly úspěšně. Lesueur byl 
žák pilný a měl zájem se vzdělávat. Stal se dokonce 
i správcem domu. Pøijímal a vyøizoval objednávky, 
vedl úèetnictví ústavu, vyplácel za služby jiných or-
ganizací. V r. 1806 dokonce navrhl zlepšení Haüyovy 
reliéfní latinky.

Zemøel jako dobøe zabezpeèený a vážený obèan  
v azylu Quinze-Vingts.

levitte, yves Joseph

* 1833
† 1884

Øeditel Národního ústavu pro mladé slepce v Paøíži.

Narodil se v Autunu jako nevidomý. Stal se cho-
vancem Národního ústavu pro mladé slepce v Paøíži. 
Platil za jednoho z nejlepších žákù. Mimoøádně úspěš-
ně prospíval i v hudbě.

Po vystoupení byl do ústavu pøijat postupně jako 
uèitel hudby, dozorce (vychovatel), vrchní dozorce  
a koneèně v r. 1871 se stal cenzorem studií a nakonec 
i øeditelem.

Zastával názory svého pøedchùdce Guadeta, že 
jediné vhodné písmo je Braillovo. Za jeho vedení byl 
Balluem zdokonalen meziøádkový tisk Braillovým 
písmem. Vzor byl vystavován na Světové výstavě  
v Paøíži v r. 1867. Levitte zlepšil a doporuèil mnoho 
uèebních pomùcek, zvláště psacích potøeb, zeměpis-
ných map a glóbus.

Ke svým chovancùm měl otcovský vztah. Každou 
sobotu je shromáždil kolem sebe a hodnotil jejich 
chování, úspěchy a nedostatky v práci. Uèil je èinoro-
dosti a uvědomělé disciplíně. Svým jednáním se snažil 
žákùm dávat pøíklad. O dodržování svých pokynù 
však nedùsledně dbal.

levy, william hanks

† 1874

Anglický tyfloped.

V r. 1854 založil v Londýně Ústav pro později 
osleplé a byl spoluzakladatelem Asociace pro péèi  
o nevidomé. Napsal spis Slepí a slepota (1872).
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lhotAn, Josef

* 20. 12. 1900
† 9. 2. 1971

Rakouský uèitel hudby a organizátor slepeckého 
hnutí.

Narodil se ve Vídni. Zrak ztratil v útlém dětství. 
Vychován byl v Ústavu pro nevidomé v Purkersdorfu, 
kde se intenzívně věnoval hudbě. Kvalifikaèní zkoušky 
vykonal ve Vídni. V r. 1919 vstoupil do Svazu nevido-
mých, kde se v r. 1924 stal sekretáøem. V ústøedních 
orgánech pùsobil v letech 1934–1945. Své povolání 
uèitele hudby neopustil. Po druhé světové válce stál 
v èele skupiny pro zajiš�ování zaměstnání. Za svou 
èinnost byl oceněn vysokými vyznamenáními.

libAnSky, Josef

* 6. 11. 1848
† 1. 8. 1912

Rakouský tyfloped.

Øeditel Ústavu pro 
nevidomé v Purkersdor-
fu. Známý tyfloped, 
praktik i teoretik, autor 
èetných uèebních pomù-
cek i reliéfních zeměpis-
ných map pro nevidomé. 
Pilně pøispíval do èeských i německých odborných 
èasopisù. Je autorem několika závažných tyflopedic-
kých publikací.

Narodil se v Borovnicích u Staré Paky jako syn 
panského sloužícího. Obecnou školu vychodil v rodné 
vsi. Reálku absolvoval v Novém Bydžově, uèitelský 
ústav v Hradci Králové. Zkoušku uèitelské zpùsobi-
losti vykonal v Praze.

Po ètyøi roky vyuèoval v OŠ v Sezenicích. V lednu 
r. 1871 se stává stipendistou ve Vídeòském ústavu 
pro nevidomé pod vedením øeditele M. Pablaska. 
Po dvou letech pøechází na krátkou dobu jako výpo-
mocný uèitel do Ústavu pro nevidomé izraelity na 
Hohe Warte ve Vídni, kde je v této době øeditelem 
další významný rakouský tyfloped L. A. Frankl.*1) Od 
prosince r. 1873 pùsobí 34 let jako odborný uèitel  
a později øeditel v právě založeném dolnorakouském 
ústavu pro nevidomé v Purkersdorfu (Ober–Döblin). 
V r. 1881 si rozšíøil vzdělání o aprobaci pro vyuèování 
v měš�anské škole.

Výchově a vzdělávání nevidomých se ihned od 
poèátku cele oddává. Všechny žáky považoval za své 
pøátele. K modernizaci vyuèování pøispěl tvorbou 

mnoha uèebních pomùcek a několika uèebnic. Zvláště 
se věnoval reliéfnímu zpracovávání zeměpisných map. 
(Kunzovy mapy nebyly dosud rozšíøené.) Nemohli 
si je nakupovat, jelikož nový ústav trpěl katastrofál-
ním nedostatkem pomùcek a pro jejich nakupování 
nebylo peněz. Bylo tedy na Libanském, aby doplnil 
výuku každého vyuèovacího pøedmětu potøebnými 
názorninami. Mimo jiné zdokonalil také Heboldo-
vu šablonu pro psaní běžným písmem. Své návrhy  
a zlepšení konzultoval s øeditelem vídeòského ústavu 
M. Pablaskem.

Mimo vyuèování byl povinen vykonávat také práci 
dílenského mistra, kde vedl pøípravu chovancù pro 
výrobu a øemesla.

Vykonal studijní cesty po Evropě. Navštívil  
i pražské ústavy. O této návštěvě uveøejnil obsáhlejší 
pojednání. Sebrané zkušenosti pøenášel do své práce, 
ve které trávil veškerý volný èas. Pracoval se zaujetím 
a optimizmem.

Libansky se zúèastnil všech (až na dva) Meziná-
rodních kongresù uèitelù nevidomých, pøi kterých 
vykonával práci sekretáøe. Je autorem knižního vydá-
ní již prvního kongresu. Byl všeobecně známý jako 
vynikající odborník, spoleèensky natolik aktivní, že 
všichni tehdejší úèastníci kongresù ho považovali za 
svého pøítele. Na rakouských Dnech uèitelù nevido-
mých zastával funkci jednatele. Pracoval také ve 
spolku Rakouská péèe o slepé.

V širokém rozsahu se věnoval i teorii výchovy  
a vzdělávání nevidomých. V sedmdesátých letech 
19. století a pozdějších letech napsal èetné èlánky 
do èeských èasopisù Posel z Budèe a Beseda uèitelská. 
Později publikoval v èasopise Der Blindenfreund, Va-
lentin Haüy, Foreighen Blind Association in London 
aj. Mimo těchto menších, ale èetných prací napsal 
několik rozsáhlejších děl. Z těch nejvýznamnějších 
to jsou: Über Erziehung blinder Kinder (1882); Die 
Blindenfürsorge (1898); Beiträge Erzihung blinder 
Kinder; Výchova slepého dítěte v prvních letech 
života (1886); Psychologie slepcù (vycházela na 
pokraèování v èasopise Der Blindenfreund) (1889); 
Situace slepých v Německu (1892); Péèe o slepé  
v Rakousko-Uhersku a v Německu (1898); Pøíspěvek 
k výchově slepých dětí (1907) aj. Pro Mellovu Ency-
klopedii zpracoval několik hesel.

Na trvalý odpoèinek odchází pøedèasně již 3. pro-
since 1906 pro neustále se zhoršující zdravotní stav. 
Mimoøádně ho těšilo vyznamenání, které obdržel ke 
svým šedesátinám, jelikož pøišlo již v době, kdy byl 
mimo aktivní službu. Pøi této pøíležitosti byl vyzna-
menán titulem Øeditel. Za svou obětavou èinnost byl 
již døíve několikrát oceněn a vyznamenán. Nejvíce si 
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vážil dvou ocenění. První obdržel od Mezinárodního 
kongresu uèitelù nevidomých konaném v Drážďanech 
r. 1876. V r. 1880 obdržel vysoké ocenění od redakce 
èasopisu Valentin Haüy.

Po Libanském pøebírá místo øeditele ústavu v Pur-
kersdorfu další známý rakouský tyfloped K. Bürklen. 
Ani v penzi se Libansky nevzdává teoretické èinnosti. 
Mimo výše uvedené publikace napsal také své paměti. 
Nejsou u nás, bohužel, k dispozici. Dne 23. záøí 1912 
byla ve Vídni velká tryzna na jeho památku.

V J. Libanském objevujeme velkého obdivovatele 
a pøítele øeditele Brněnského ústavu pro nevidomé 
J. Schwarze, o němž v Mellově Die Kunstwarte uve-
øejnil obsáhlé, dosud neznámé pojednání. Èasto se 
vzájemně navštěvovali. Zùstali pøáteli i potom, kdy už 
byl Schwarz v penzi. Setkávali se také na Mezinárod-
ních kongresech uèitelù nevidomých, na rakouských 
Dnech uèitelù nevidomých i jinde. Jejich pøátelství 
bylo tak silné, že mu Schwarz odkázal pozùstalost  
i své rukopisy, a tak se nám ztratily vzácné dokumenty 
pravděpodobně navždy. Je to škoda tím větší, protože 
v souèasné době nemá nikdo o tuto historii hlubší  
a kvalifikovaný zájem.

*1) Všichni tøi jmenovaní odborníci pocházejí z èeského pro
støedí

lièko, Ján

* 25. 10. 1933

Významný slovenský ty-
floped. Uèitel v ZŠ pro 
nevidomé děti, později 
pracovník Rehabilitaèní-
ho støediska pro později 
osleplé v Levoèi, na je-
hož základní tvorbě kon-
cepce se podílel.

Zrak i pravou ruku 
ztratil v dùsledku druhé světové války. Po absolvo-
vání ZŠ pro nevidomé v Levoèi pøesvědèil uèitele 
svým zájmem o studium na gymnáziu. Studoval na 
běžném gymnáziu v Levoèi. V r. 1953 pokraèoval ve 
studiu na VŠP.

Po delším hledání svého uplatnění pøijal v roce 
1959 místo uèitele v ZŠ pro nevidomé v Levoèi, kde 
pùsobil do r. 1972. V letech 1963–1967 studoval pøi 
zaměstnání na Pedagogické fakultě UK v Bratislavě 
speciální pedagogiku.

V r. 1976 se zúèastnil pøípravy vybudování Re-
habilitaèního støediska pro nevidomé v Levoèi, kde 
potom zaèal pracovat jako uèitel a lektor. Byl zá-

stupcem øeditele. Spolupracoval na tvorbě uèebních 
plánù i uèebních osnov, je spoluautorem slabikáøe 
pro později osleplé i jiných prací v rámci uèebních 
témat støediska. Zpracoval i metodiku ètení a psaní 
bodového písma.

V r. 1986 vykonal rigorózní zkoušky a získal titul 
PaedDr. Cítil se nyní zavázán tím více se soustøedit 
na vědeckou èinnost v oblasti rehabilitace a rekon-
dice těžce zrakově postižených. Nezanedbával ani 
nutnost støedisko vybavovat moderními uèebními 
pomùckami.

Je èlenem nadace Fond pomoci Rehabilitaènímu 
støedisku. Trvale pracoval ve slepeckém hnutí. V rám-
ci této èinnosti byl èlenem odborných komisí.

Je autorem nebo recenzentem speciálních uèebnic 
pro nevidomé. Napsal spis Po temnotách svetlo.

lidke, wolfgang

Hudební vědec a kritik, docent hudební školy ve 
Výmaru.

Pøednáší hudební vědu, zabývá se samostatnou 
vědeckou prací v oboru hudební historie a je hudeb-
ním kritikem dvou deníkù.

Jeho zaèátky byly těžké. Musel bojovat s pøedsud-
ky proti nevidomým. Své první vědecké práce zasílal 
èasopisùm a hudebním nakladatelstvím tak, aby jejich 
vedení nevědělo, že se jedná o nevidomého autora. 
Tak dosáhl dokonce spolupráce v mezinárodním 
měøítku.

Vyhledává i v archivech za pomoci manželky  
a zapisuje si poznámky v bodovém písmu. Z tohoto 
oboru uvádím jeho dvě díla: Hudební dějiny Výmaru 
a monografii o německém dirigentovi H. Abendro-
thovi.

Pøi své práci hudebního kritika spoléhá jen na svùj 
sluch. Tvrdí, že úèelem hudební kritiky je postihnout 
pøedevším akustickou stránku hudebního výkonu. Pøi 
operních pøedstaveních se dává informovat o výpravě 
a o světelných efektech.

lindkviSt, bengt

* 1936

Švédský poslanec a náměstek ministra sociálních 
věcí.

Od dětství je nevidomý. Od r. 1957 do r. 1965 
vyuèoval ve škole Tomteboda. Vyuèoval švédštině, 
němèině a angliètině. V období let 1969–1972 se na 
univerzitě v Uppsale stal vedoucím pro vzdělávání 
zdravotně postižených.
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Od r. 1967 byl èinný ve Švédském svazu nevi-
domých, od r. 1975 jeho prezidentem. Od r. 1977 
zastával funkci pøedsedy Ústøední komise pro zdra-
votně postižené. V r. 1974 byl zvolen pøedsedou pro 
rehabilitaci pøi Světové radě pro blaho slepcù. Pro 
svou spoleèenskou aktivitu kandidoval a byl zvolen 
poslancem. Od r. 1985 vykonával funkci náměstka 
ministra sociálních věcí.

liPinSká, melanie

† 1933

Francouzská psycholožka.

Od dětství byla nevidomá. Zabývala se psycho-
logií nevidomých. Ve svých dílech se snaží vyhnout 
legendám, které stále obklopují slepotu. Je názoru, že 
legendy nevidomým více škodí než prospívají. Spíše, 
že neprospívají vùbec.

liSi, Alberto

* 1961

Významný italský klavír-
ní virtuos.

Pochází z Milána. 
Narodil se s èásteèným 
zbytkem zraku, v 6 le-
tech oslepl úplně. Brzy 
potom byl pøijat do Mi-
lánského ústavu pro vý-
chovu a vzdělávání nevi-
domých dětí, kde se také 
zaèal uèit høe na klavír. 
Ihned od poèátku se vyznaèoval výborným hudebním 
nadáním a mimoøádnou pílí. Ve studiu hry na klavír 
pokraèoval a dokonèil je na Konzervatoøi Giuseppa 
Verdiho ve tøídě Alberta Mozzattiho v Miláně.

 Odtud se odvíjí jeho stále se prohlubující interpre-
taèní umění. Mimo to uspoøádal turné prakticky po 
všech větších kulturních støediscích Itálie. Mimo Itálie 
hrál v pøedních koncertních sálech Evropy. Zvláště 
nadšený ohlas měl koncert, který Lisi uspoøádal  
v r. 2005 v Coolidgeově posluchárně Kongresové 
knihovny Thomase Jeffersona ve Washingtonu. Pøed-
vedl zde své nejoblíbenější klavírní koncerty Franze 
Schuberta, Ference Liszta a Fryderyka Chopina. Na 
závěr návštěvy v USA obdržel Lisi slib, že Kongreso-
vá knihovna vytiskne pro italské hudebníky potøebné 
braillské hudebniny.

Lisi trvale pùsobí v milánské La Scale, v jejím 
oddělení pro exotickou hudbu. 

litAiZe, gaston gilbert

* 1909

Francouzský varhaník a hudební skladatel.

Narodil se v Ménil-sur-Belvitte ve Vogézách.  
V letech 1926–1931 byl žákem Národního ústavu 
pro mladé slepce v Paøíži. Zvláště vynikal v hudbě. 
Na Paøížské konzervatoøi byli jeho uèiteli M. Dupré,  
G. Caussade, M. Emmanuel a H. Hasser. Po dokon- 
èení studia pùsobil jako uèitel nauky o harmonii a hu-
dební pedagogiky v Ústavu pro nevidomé v Paøíži.

Jako varhaník pùsobil nejprve v Nancy, a potom  
v několika kostelech v Paøíži. Ve francouzském roz-
hlase øídil vysílání církevní hudby. Jako obdivovaný 
varhaník èasto vystupoval v cizině vèetně Kanady  
a USA. V r. 1938 získal druhou Øímskou cenu konzerva-
toøe, která se uděluje zvláště nadaným skladatelùm.

Litaizovo skladatelské dílo je rozsáhlé a rozmanité. 
Je to Klavírní sonáta, concertino pro klavír a orchestr, 
dvě klavírní suity, Symfonie pro varhany a orchestr, 
Missa solemnis, skladby pro hoboj a klavír, pro klari-
net a klavír, písně a rùzné sborné skladby aj.

littmAnn, lothar

Německý pěvec.

Od dětství je nevidomý. Studoval ve Würzburku 
na Konzervatoøi H. Zilchera. Později na Würzburské 
vysoké škole u A. Leichta a prof. H. Rotha. V r. 1987 
byl finalistou mezinárodního pěveckého konkurzu  
v Hertogenbosch v Nizozemsku. V r. 1988 obdržel prv-
ní cenu v mezinárodní soutěži nevidomých interpretù 
v Mariánských Lázních. Dnes žije v Oldenburku.

Pùsobí jako koncertní a oratorní pěvec. Vystupuje 
doma i v cizině. Jeho hlavní hudební zájmy se týka-
jí provádění písní a historického provedení barokní  
a starší vokální hudby. V obou oblastech se zúèastòuje 
i v rozhlasové produkci a produkci nahrávek na CD. 
Na dvou kompaktních discích úèinkoval ve vánoèní 
a paschální (velikonoèní) renesanèní a raně barokní 
hudbě se souborem Ludus Venti v Kolíně nad Rýnem. 
Nahrál i několik dalších CD.

löbel

Žil v 18. století.

Se skupinou nevidomých hudebníkù se pohyboval 
v Èechách a Sasku. Byl snad výborným houslistou 
a skladatelem písní, které „Banda“, jak se nazývali, 
provozovala. Jeho skladby měly snad vliv i na èeského 
skladatele J. A. Bendu.
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Lorens-Latchos, P.

loRenS-lAtchoS, P.

Španělský tyfloped.

Pùsobil v Ústavu pro nevidomé v Barceloně.  
V r. 1856 podal návrh na nové písmo pro nevidomé. 
Nepøekroèilo práh jeho ústavu. Zakrátko i zde bylo 
nahrazeno písmem Braillovým.

loRenZ, Rudi

* 10. 3. 1945

Èeský sochaø, grafik, 
pedagog.

Narodil se v Žilině. 
Základní vzdělání nabyl 
v Brně. V letech 1960 až 
1964 studoval na støední 
uměleckoprùmyslové 
škole v Brně. V letech 
1968–1971 pokraèoval 
ve studiu na PF univer-
zity v Hradci Králové.  
V r. 1971 byl vylouèen ze studií pro nesouhlas s oku-
pací vojsky Varšavské smlouvy. Jako známý písniè-
káø projevoval tento nesouhlas již døíve, po násilném 
obsazení Èeskoslovenska tvorbou tzv. protestsongù.  
V r. 1990 byl plně rehabilitován. 

Dalších devět let (1973–1982) byl zaměstnán  
v propagaèních odděleních rùzných podnikù. Od  
r. 1983 pracuje jako svobodný umělec. V r. 1992 
mu brněnské Kulturní a informaèní centrum udělilo 
zvláštní cenu za projekt Výtvarný dialog s nevidomý-
mi dětmi. V letech 1997–1999 dokonèil studia na PF 
univerzity v Hradci Králové. Jeho diplomová práce 
na téma Výtvarný dialog mezi nevidomou mládeží  
a výtvarníkem informovaně rozpracovává dosud opo-
míjenou tematiku výchovy nevidomého dítěte k este-
tickému poznávání světa. V r. 1998 mu byla udělena 

Cena města Brna v oboru užité umění. Od r. 2000 
pracuje jako výtvarník a pedagog v Brně.

Rudi Lorenz absolvoval více než 60 samostatných 
výstav doma i v zahranièí, zúèastnil se mnoha kolektiv-
ních výstavních akcí. Nevidomým dětem i dospělým 
nabízí svá tzv. díla haptické (lépe snad taktilní) intar-
zie. Svým pùsobením vzbudil v nevidomých dětech 
touhu po spolupráci. Vzniklo tak několik artefaktù, na 
jejichž koneèném øešení se podílely i nevidomé děti. 
Svùj vztah k nim vyjadøuje projektem výtvarný dialog 
profesionálního výtvarníka s nevidomými.

Výtvarné práce R. Lorenze jsou katalogizovány ve 
Slovníku èeských a slovenských umělcù 1950–2001.

loRm, hieronymus
(vlastním jménem LANDESMANN, Heinrich)

* 9. 8. 1821
† 3. 12. 1902

Brněnský německy píšící 
spisovatel a pesimistický 
filozof, autor německé 
prstové abecedy pro hlu-
choslepé.

Narodil se v Mikulo-
vě jako syn obchodníka. 
V 16 letech pozbyl sluch. 
Vzdělával se èetbou. 
Zaèal psát povídky, novely a romány. Věnoval se rov-
něž novináøství. Zasáhl svým postojem i do bojù proti 
rakouskému kancléøi, knížeti K. L. Metternichovi. Aby 
unikl pronásledování, zaèal podepisovat své èlánky Hie- 
ronymus Lorm. Policie ho vypátrala, zachránil se však 
emigrací do Německa. Později se usadil v rakouském 
Badenu, odkud redigoval èasopis Wiener Zeitung.

Od mládí trpěl také poruchou zraku. V r. 1882 
úplně oslepl. Poté se odstěhoval ke svým dětem do 
Brna. Zde napsal své hlavní filozofické dílo Neopráv-
něný optimismus. Jeho dcera mu tlumoèila prstovou 
abecedou všechno, co potøeboval pøeèíst. Tento prs-
tový systém uveøejnila až v r. 1908 pod názvem Dr. 
Phil. Heinrich Landesmanns (Hieronymus Lorms) 
leicht fassliche und einfach ausflachbare Finger-Zei-
chensprache für Taubstumme, Taube, Taubblinde 
und Sehwerhörige. On sám odmítl svùj systém publi-
kovat. Používal jej pouze pro styk se èleny své rodiny 
a nejbližšími pøáteli.

Zemøel v Brně. Jeho hrob se nachází na brněn-
ském židovském høbitově.

Systém Lormovy prstové abecedy spoèívá v doty-
cích na rùzná místa dlaně, høbetu a prstù. Nejedná 

Lormova prstová abeceda

R. Lorenz a B. Vavreková
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Ludíková, Libuše

se o znakovou øeè pro neslyšící, k jejímuž vnímání je 
nutný zrak. 

 I.B.

lothAn, John

Na výzvu edinburské Spoleènosti pro umění navrhl 
v r. 1833 písmo pro nevidomé. Sestávalo z kombina-
cí reliéfních geometrických tvarù a bodù. V praxi se 
neuplatnilo.

louvelová, m.

Katolická misionáøka.

V r. 1895 pøišla do Jeruzaléma. O dva roky později 
adaptovala Braillovo bodové písmo na arabské jazyky. 
Sestavila také øadu zkratek. Systém byl používaný až 
do r. 1950, kdy byl rekodifikován.

lowenthAl, Jerome

* 1923

Americký klavírista ži-
dovského pùvodu.

Od dětství byl nevi-
domý. Zvláště vynikal 
v jemných pasážích  
a mimoøádným citem 
pro formu skladby. 
Věnoval se interpretaci 
všech hudebních žánrù.

lucAS Z mAdRidu, Francesco

Španělský vědec.

R. 1580 navrhl umožnit schopným nevidomým 
nauèit se èíst pomocí vyøezávaných písmen ze døeva. 
Pro ètení doporuèoval použít vhodnou tyèinku. Lucas 
patøí mezi osvícence, kteøí podporovali vzdělávání 
nevidomých. Neměl na mysli frontální vzdělávání 
všech, ale jen dětí z rodin tzv. výše postavených.

lucAS, t. m.

Uèitel stenografie v Bristolu.

V r. 1835 vytvoøil písmo pro nevidomé tím zpù-
sobem, že pro ně adaptoval stenografické znaky do 
reliéfù. Pro Bristolský ústav pro nevidomé nechal 
svým písmem vytisknout několik knih. Jeho systém 
se však neosvědèil.

ludíková, Libuše

* 19. 11. 1957

Èeská tyflopedka, vysokoškolská uèitelka, vedoucí 
katedry speciální pedagogiky, děkanka Pedagogické 
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Narodila se v Olomouci. Støedoškolské vzdělání 
získala na Gymnáziu Jiøího z Poděbrad v Olomouci 
(1973–1977). Vysokoškolské studium absolvovala na 
PF UP v Olomouci (1977-1981). Téma diplomové 
práce: Emocialita u tělesně postižených dětí. Téma 
rigorózní práce: Návrh koncepce poèáteèní výchovy 
hluchoslepých dětí v Èeské republice (1995). Název 
habilitaèní práce: Intervenèní strategie rané výchovy 
hluchoslepého dítěte (1998).

Po ukonèení vysokoškolských studií pùsobila  
v letech 1981–1982 ve zvláštní škole v Olomouci jako 
uèitelka. Od r. 1982 až dosud pùsobí na PF UP v Olo-
mouci jako vysokoškolská pedagožka. Svou èinnost si 
nedovedla pøedstavit bez oborových výzkumù, které 
nejen aplikovala, nýbrž je i publikaèně zobecnila.

Do února 2006, kdy po zvolení senátem univerzity 
zaèala vykonávat funkci děkanky PF UP v Olomou-
ci, byla vedoucí katedry speciální pedagogiky PF  
a prorektorkou pro záležitosti studentù UP. Věnovala 
se pøedškolní výchově NS dětí. Je autorkou a propagá-
torkou koncepce výchovy a vzdělávání hluchoslepých 
dětí. V r. 2004 jí byl udělen titul profesorky.

Během 23 let svého pùsobení na PF UP v Olo-
mouci vykonávala øadu významných odborných 
funkcí. Pracovala jako pøedsedkyně oborové rady 
doktorského studijního programu Speciální peda-
gogika, byla školitelkou øady studentù doktorského 
studijního programu, orientovala se na výzkumné 
èinnosti problematiky teoretických základù speciální 
pedagogiky, tyflopedie a hluchoslepoty. Je øešitelkou 
a spoluøešitelkou øady projektù v této oblasti.

Publikaèní èinnost L. Ludíkové je rovněž bohatá. 
Uveden je pouze výběr: Vzdělávání hluchoslepých I 
(2000); Edukace hluchoslepého dítěte raného věku 
(2001);  Vzdělávání hluchoslepých III (2001); Kapitoly  
z rané výchovy dítěte se zrakovým postižením, jako 
spoluautorka (2001); Dítě se zrakovým postižením, 
In.: Müller, O. et. al.: Dítě se speciálními vzdělávací-
mi potøebami v běžné škole (2001); Integrace žákù se 
zrakovým postižením, In.: Valenta, M. a kol.: Pøehled 
speciální pedagogiky a školská integrace (2003);  
Tyflopedie I (1988); Tyflopedie II, jako spoluautorka 
(1989); Pøedškolní výchova zrakově postižených dětí 
(1990); Tyflopedie III, jako spoluautorka (1991); 
Speciální pedagogika pro mistry odborné výchovy, 
In.: Holoušová, D.: Soubor uèebních textù I (2001); 
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Ludvík IX. 

Úvod do speciální pedagogiky, In.: Krejèíøová, O.: 
Kapitoly ze speciální pedagogiky (2002); Tyflope-
die, In.: Krejèíøová, O. a kol.: Kapitoly ze speciální 
pedagogiky (2002); Speciální pedagogika (2002); 
Poradenství ve speciální pedagogice, In.: Renotiero-
vá, M.: Speciální pedagogika (2003); Problematika 
osob s vícenásobným postižením, In.: Speciální 
pedagogika (2003); K některým problémùm pøed-
školní výchovy zrakově postižených, In.: Speciální 
pedagogika 4 (1986); Význam her pro vývoj nevido-
mého dítěte, In.: Speciální pedagogika (1988) aj.

ludvík ix. 

* 1215
† 1270

Francouzský král.

Soudními a finanèními reformami reorganizoval 
království. V r. 1254 založil v Paøíži slavný útulek pro 
slepé Quinze-Vingts pro tøi sta rytíøù, kteøí byli násilně 
oslepeni pøi køižáckých taženích.

ludvík, František

* 18. 10. 1908
† 5. 12. 1974

Èeský defektolog.

Po studiích pùsobil 
jako uèitel v obecných 
školách v Praze. V roce 
1934 nastoupil jako 
uèitel zvláštní školy  
v Praze. V r. 1945 se stal 
èlenem školské rady.  
V r. 1949 byl povolán na 
ministerstvo školství do funkce ústøedního školního 
inspektora. Byl mu svěøen úsek pro mládež vyžadující 
zvláštní péèe. V r. 1958 pøešel do Výzkumného ústavu 
pedagogického jako vedoucí oddělení škol pro mládež 
vyžadující zvláštní péèe.

Pracoval ve Svazu uèitelstva pomocných škol. Stal 
se zakladatelem setkávání èeských a slovenských uèi-
telù speciálních škol. Byl odpovědným redaktorem 
èasopisu Otázky defektologie, kterému pøedcházel 
èasopis Mládež vyžadující zvláštní péèe. Externě pùso-
bil na katedrách speciální pedagogiky v Olomouci i v 
Praze. Nemohu však øíci, že by pøál vysokoškolskému 
studiu nevidomých.

Nevidomí, kteøí s ním pøišli do styku, mohli po-
znat, že k nim nemá zrovna kladný postoj. Údajně to 

bylo tím, že měl v rodině nevidomého pøíbuzného, se 
kterým se nesnášel.

Publikoval velké množství èlánkù, které se spora-
dicky týkají i nevidomých, pouze však okrajově. Na-
psal: Mládež vyžadující zvláštní péèe (1953); Školství 
pro mládež vyžadující zvláštní péèe (1954); Dějiny 
defektologie (1956) aj.

ludwig, hans

* 1. 7. 1891
† 18. 2. 1975

Pøedseda Německého 
svazu váleèných slepcù.

Vyuèil se stolaøem. 
O zrak pøišel zaèátkem 
první světové války na 
ruské frontě. Náhoda ho 
pøivedla na oèní kliniku 
do Marburku, kde ho 
bodovému písmu uèil C. Strehl. Stal se korektorem 
vědeckých knih pro právě zakládanou vysokoškolskou 
knihovnu pro nevidomé.

Vlastní pílí se pøipravil k maturitě. Na univerzitě  
v Marburku a v Berlíně studoval filozofii a protestant-
skou teologii. Po promoci získal aprobaci vyuèovat něm- 
èině, dějepisu a náboženství na støedních školách.

Vyuèoval na gymnáziu. Po neshodě s hitlerovským 
režimem byl pøesunut do Marburku. Stal se profeso-
rem zdejšího støediska pro nevidomé. Veškerý volný 
èas věnoval práci ve Svazu nevidomých.

ludwig von SAint mARie

* 1821
† 1900

Øeditel Ústavu pro nevi-
domé v Lipsku.

Na prvním Meziná-
rodním kongresu uèitelù 
nevidomých (1873) ho-
voøil o nutnosti vytvoøit 
a schválit písmo pro 
nevidomé. Je potøeba 
urèitého sjednocení. Neměl však pøedstavu, jaké by 
to mělo být. Svým projevem dal podnět k tomu, že 
toto téma se stalo stálým po několik dalších kongresù. 
On sám se jako první pokusil adaptovat francouzskou 
Braillovu bodovou abecedu na německý jazyk. V plno-
pise se jeho některé znaky používají dodnes.
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Lukeš, Klement

Zabýval se sociální a pedagogickou osvětou.  
O problémech vzdělávání a výchovy nevidomých po-
øádal pøednášky, které potom vycházely jednotlivě  
v sešitech.

luiSini, l.

* 1523
† 1568

Italský vědec.

V r. 1569 vyšel posmrtně jeho spis Dialog de la 
Cecita. Je to pojednání o slepotě jako sociálním pro-
blému. Nabádá, aby i slepci byli pøijati do spoleènosti 
a nebylo jim vymezováno místo mimo ni.

LukEš, klement

* 2. 11. 1926
† 2. 11. 2000

Spoleèensky a kulturně 
mimoøádně aktivní ne-
vidomý disident a èlen 
Nadace Olgy Havlové, 
Výboru dobré vùle, 
starosta neformálního 
klubu Salon, ve kterém 
pøedsedal prezident re-
publiky Václav Havel.

Narodil se jako nevidomý v Rakvicích. Byl obdaøe-
ný nadáním komunikovat s jinými dětmi, se kterými 
se potom i jako dospělý pøátelsky stýkal. Již v dětství, 
aè nevidomého, ho vesnická mládež spontánně vtaho-
vala do svého zpùsobu života. Tento úsek života mu 
vtiskl základní potøebu spoleèenské komunikace.

Do Ústavu pro nevidomé v Brně byl pøijat v roce 
1934. Ve škole velmi dobøe prospíval, což mu umo-
žòovala jeho nevídaně výborná pamě�. Mimoøádně 
dobrých výsledkù dosahoval bez zvláštního úsilí. 
Zvláštní zájem projevoval o zeměpis a dějepis. Za po-
moci kamarádù se vyuèil košikáøskému øemeslu, které 
však nikdy neprovozoval. Věnoval se též høe na klavír  
a ladění klavírù. Z ústavu odešel v r. 1946.

Protože tíhnul k literárním oborùm, využil mimo-
øádné pováleèné pøíležitosti. Pøihlásil se ke studiu na 
politické a sociální škole. Spoleèenská adaptabilita 
propracovaná již v dětství mu pøišla vhod, nezùstal 
ani nyní osamocený. Mezi kolegy na studiích i mimo 
ně našel øadu pøátel a známých z oblasti kultury. Po-
stupně během let se jeho kontakty rozrùstaly do té 
míry, že se stýkal s nejznámějšími umělci i politiky. 

Tak se postupně ocitl ve světě politiky, žurnalistiky, 
kulturních i vědeckých kruhù, lékaøù a zvláště mezi 
umělci. Intenzívně se stýkal s herci, filmaøi, spisova-
teli, výtvarníky, nejméně s hudebníky. Spojovaly ho  
s nimi zájmy spoleèenské, obèanské, osobní, nezøídka 
i intimní.

Studium pøerušil, protože ho lákalo vhodné za-
městnání v aparátu KSÈ jako konzultanta. Po propuš-
tění pracoval jako vedoucí oddělení pro vzdělávání 
veøejných pracovníkù v Osvětovém ústavu minister-
stva kultury.

Brzy se však zaèal jeho život komplikovat tím, že 
zaujal k politice KSÈ kritické stanovisko, se kterým 
se neskrýval. Po r. 1956 byl Bezpeèností sledovaný.  
V r. 1961 byl Státní bezpeèností zatèen a uvězněn. Po 
ukonèení vazby mu byly umožněny pouze dělnické 
práce a byl z politických dùvodù z Prahy vypovězen. 
Nastal èas hledání obživy. Koncem roku nastoupil 
do Brněnské drutěvy, aby se vyuèil kartáèníkem. Po 
dalších peripetiích byl v r. 1965 zákaz Prahy mlèky 
pominut.

Protože se jinak nemohl uživit, byla mu vykázána 
práce bibliografa ve Slepecké knihovně v Praze. V roce 
1968 se stal na krátkou dobu øeditelem vzdělávacího 
institutu. Po obsazení Èeskoslovenska vojsky Varšav-
ské smlouvy pøešel jako odborný pracovník do Ústa-
vu pro výzkum veøejného mínění pøi Èeskoslovenské 
akademii věd, odkud byl v r. 1973 znovu vyhozen 
jako politicky nezpùsobilý. Opět byl pøinucen se vrátit  
k manuálním pracím, které byly pro něho nanejvýš 
obtížné, pro které neměl vùbec žádné pøedpoklady. 
Stal se domácím pracovníkem invalidního družstva 
Obzor, kde pracoval do r. 1989. Musím pøipomenout, 
že pracovali hlavně jeho pøátelé z oblasti kultury  
a vědy, pro které to byla vhodná pøíležitost k debatám 
na aktuální politická témata.

Pøes pøísný dohled a sledování tajnou policií (vy- 
užíváním konfidentù, odposloucháváním telefonic-
kých hovorù i v bytě), navzdory represím a difamacím 
ze strany režimu, projevoval K. Lukeš nepøetržitě po 
celá sedmdesátá i osmdesátá léta odpor proti panu-
jící moci. Ve spolupráci  
s øadou pøátel a s pomocí 
své manželky organizoval 
rozsáhlé protirežimní vy-
dávání zakázaných knih 
a informací na magneto-
fonových páscích. Podí-
lel se na èilých stycích  
s emigranty a kolpor-
toval odtud zasílanou 
literaturu. Amatérský glóbus
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Patøil mezi první signatáøe Charty 77. Byl vyslý-
chán a pøed byt mu postavili policejní hlídky, které 
měly za úkol sledovat návštěvníky. Bohužel doplatili 
na to mnozí pøátelé K. Lukeše a nakonec i autor této 
práce.

Po roce 1989 se věnuje rùzným èinnostem již jen 
jako dùchodce. Je èlenem správní rady Výboru dobré 
vùle Nadace Olgy Havlové.

Tato strohá fakta jen rámují život K. Lukeše, nabitý 
rùznými spoleèenskými, hlavně privátními aktivitami 
a ději. Jejich zdrojem a hlavním pøedpokladem byly 
mimoøádně rozsáhlé kontakty s lidmi nejrùznějšího 
spoleèenského postavení, profesního zaøazení a ná-
zorové orientace. Kolem sedmdesátky ho postihla 
těžká sluchová porucha, se kterou se pustil odvážně 
do køížku.

Po celý život ho provází zájem o slepecké země-
pisné mapy, pøedevším ty fyzikální. Má mimoøádně 
rozsáhlou sbírku. Nejvíce si z hmatového hlediska 
cení zeměpisných map Fr. Urbana, brněnského tyflo-
technika a tyflokartografa. Druhým jeho zájmem je 
literatura. Je až nepochopitelná jeho široká znalost 
literárních děl našich i zahranièních spisovatelù. To 
není jen jeho pøísloveènou pamětí, ale souvisí to  
s hloubkou osobnosti nevidomého èlověka, který 
sice do slepeckého hnutí pøímo nezasáhl, ale svými 
kvalitami upravil spoleèenskou úlohu nejen pro sebe 
samého.

V r. 1996 ho postihla krutá rána, prudké oslabení 
sluchu, které se rovná jeho pouhým zbytkùm. Svou 
spoleèenskou a kulturní aktivitu neztratil.

lundbeRg, Alik

* 20. 2. 1867
† 19. 3. 1936

Švédský pracovník ve slepeckém hnutí.

Narodil se ve Stockholmu. Po zranění pøi dět-
ských hrách v 11 letech oslepl. Od r. 1891 byl èlenem 
pøedstavenstva nemovitého spolku nevidomých De 
blindas förening. V r. 1902 byl zvolen pøedsedou. 
Mimo koncového adresového registru byl redakto-
rem švédského týdeníku pro nevidomé ètenáøe De 
blilndas Veckoblad. Lundbergovým triumfem bylo, 
když se mu podaøilo zjistit, že se švédská korunní 
princezna Margareta zajímá o život nevidomých lidí 
a rozhodla se je podporovat. Jako výsledek vznikla 
celostátní organizace korunní princezny Margarety 
Arbetsnamnd för de blinda. Tento spolek podporoval 
zaměstnanost nevidomých øemeslníkù i pracovníkù 
jiných profesí.

luSSeyRAn, Jacques

* 19. 9. 1924
† 27. 7. 1971

Francouzský spisovatel  
a myslitel. Největší úspěch 
měl jeho autobiografic-
ký román A bylo světlo  
z r. 1953. Je pøelože-
ný do několika cizích 
jazykù. V èeštině vyšel 
pod názvem Nalezené 
světlo v r. 1977. Zvláštní pozornost si zaslouží jeho 
další kniha Rozpravy o lásce.

Narodil se v Paøíži v intelektuální rodině. Byl silně 
slabozraký. Úplně oslepl po zranění ve škole. Rodièe 
ho nauèili bodovému písmu a rovněž psát na běžném 
kanceláøském stroji, a tak mohl po krátké pøestávce 
pokraèovat v docházce do školy. Následovalo studium 
na gymnáziu. Dal se zapsat na univerzitu, ale ministr 
vlády ve Vichy mu studium nepovolil.

Prohraná válka a okupace Francie německými na-
cisty ho hluboce zasáhly. Rozhodl se pro úèast v hnutí 
odporu. Měl organizaèní talent, snad dovedl odhadovat 
i povahy neznámých lidí. Jeho slepota ho po urèitou 
dobu chránila pøed pozorností gestapa. Po vyzrazení 
byl i on zatèen. V koncentraèním táboøe Buchenwald si 
dovedl najít své místo. Jako nevidomý nemusel chodit 
do práce, a proto měl dokonce èas poslouchat německý 
rozhlas. Zprávy si pøehodnocoval a svým spoluvězòùm 
mohl líèit události na frontě. Těžce onemocněl, ale jako 
zázrakem se uzdravil a patøil k malé hrstce Francouzù, 
kteøí pobyt v Buchenwaldu pøežili.

Po návratu domù do Francie si jen trochu oddychl. 
Dostudoval na univerzitě francouzštinu a literaturu.

Za svou èinnost byl oceněn několika vysokými 
vyznamenáními, byl laureátem ceny L. Barthoua. 
Marně však hledal místo uèitele na některé støední 
nebo vysoké škole. Nepomohl ani pøíklad slavného 
P. Villeye. Platilo totiž ještě naøízení, že zdravotně 
postižený èlověk nemùže být uèitelem.

Nakonec však pøece jenom získal místo na Hollin-
sově koleji ve Virginii a později na Western reserve 
University v Clevelandu (USA). Zde se seznámil  
s malíøkou Bergerovou. Odjeli spolu na Havajské os-
trovy, kde se Lusseyran stal profesorem francouzské 
literatury na univerzitě v Honolulu. Tropické klima 
jim však nesloužilo.

V srpnu r. 1971 měl pøednášku v Curychu na téma 
Proti poskvròování svého já. Na silnici u Nantes dosta-
lo auto Lusseyranových øízené jeho manželkou smyk 
a oba manželé zahynuli.
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Mimo již uvedených románù napsal: Svět zaèíná 
dnes (1959); eseje Slepota – nové vidění světa  
a Nevidomí ve spoleènosti (1970).

lýSek, František

* 2. 5. 1904
† 16. 1. 1977

Èeský hudební pedagog a hudební vědec.

Narodil se v Proskovicích na Ostravsku. Pochází 
z hudební rodiny. Dosáhl aprobace pro vyuèování na 
měš�anských školách. V r. 1932 vykonal na Brněnské 
konzervatoøi státní zkoušku z hudby. Pokraèoval ve 
studiu na MU v Brně. Název dizertace: Hudebnost 

mládeže školou povinné. V pedagogické praxi se 
zaměøil na dětské pěvecké sbory, které dosahovaly 
vynikajících úspěchù. Vyuèoval na měš�anských ško-
lách a pak na Brněnské konzervatoøi a JAMU, i na 
tehdejší VŠP. 

Dětský pěvecký sbor pøivedl na vysokou úroveò. 
Vytvoøil tzv. nápěvkovou metodu, podle které si žáci 
velmi rychle vytvoøili pøesné hudební pøedstavy ho-
rizontální pomocí uvědomělé vokální intonace. Pro-
váděl rovněž výzkumy hudebnosti nevidomých dětí 
a dospěl k názoru, že okamžikem oslepnutí èlověka 
se zkvalitní jeho hudební pøedstavy a zvýší se tzv. 
hudební sluch. Výzkumy jiných však prokázaly, že 
tomu tak není.
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mAARí
(viz ABU ALLá BEN MALAINCAN AL MAARÍ)

mAcAn, karel emanuel

* 25. 12. 1858
† 6. 2. 1925

Pøesto, že byl osudem 
zaskoèen, zanechal po 
sobě 207 hudebních 
skladeb, 178 písní a 25 
instrumentálních děl. 
Pro èeské nevidomé ète-
náøe založil slepeckou 
knihovnu, èasopis Zora 
i další hodnoty, které 
pozvedly kulturní úroveò èeských slepcù. Navíc byl  
u nás mezi nevidomými prùkopníkem esperanta.

Narodil se v Pardubicích (v budově starého par-
dubického nádraží) jako syn železnièního inženýra, 
snad italského pùvodu. Rodina se kvùli otci, který 
byl stavitelem železnic, èasto stěhovala. Nejdøíve do 
Litoměøic, později do Prahy. U Macanù se pěstoval 
èilý hudební život. Za pomoci pøátel si vybudovali 
domácí divadlo, kde herci se stali všichni èlenové 
rodiny. Byly udržovány styky s Josefem Bohuslavem 
Foerstrem, H. Trneèkem, H. Kvapilovou aj.

Již v dětství projevoval Macan hudební nadání. 
Hrál dobøe na klavír a skládal drobné písnièky. V dět-
ství mu další život změnila zápalná kapsle rozbušky 
pro odstøelování skal, která mu neš�astnou manipulací 
vybuchla a pøipravila o jedno oko.

Po odstěhování rodiny do Liberce a pak do Prahy 
navštěvoval reálku a èeskou polytechniku. Ke studiu 
hudby na Pražské varhanické škole Zdeòka Skuher-
ského (1881–1883) a později u Zdeòka Fibicha 
(1886–1893) se dostává až v době svých vysokoškol-
ských studií chemie. Hudba ho mocně pøitahovala 
zvláště po prvních studijních úspěších. Životní dráhu 
mu však změnil další dramatický okamžik. Jedno oko 
ztratil již pøi dětských hrách s výbušninou, druhé si 
v době svých vysokoškolských studií (v 19 letech) 
vážně poranil o vyènívající hrot nešikovně položeného 
sestøina poèitadla (Pardubické noviny 13. 12. 1909). 
Lékaøi mu zrak nemohli zachránit. V pardubickém 
èasopisu Zprávy Klubu pøátel Pardubicka se uvádí, že 
na druhé oko oslepl po nezdaøené operaci.

Rodina i sám mladík Macan byli postaveni pøed 
volbu, jakým zpùsobem se dále bude realizovat a jak se 
bude živit. Návrh otce poøídit si ruèní tkalcovský stav 
odmítl. Svou budoucnost spatøoval ve studiu hudby 
a v hudební tvoøivosti. Pøi studiu ve varhanické škole 
u Zd. Skuherského vznikly první složitější vokální 
skladby. Pozdější soukromé studium u Zd. Fibicha mu 
zase prospělo v tvorbě instrumentálních skladeb.

Nadějný hudební skladatel zjistil, že se hudbou 
nemùže uživit a proto musel své tvùrèí èinnosti 
zanechat. Pøi øešení další Macanovy existence po-
mohl vzdálený pøíbuzný dr. A. Bráf, který radil, aby 
se stal uèitelem v Klarově ústavu pro zaopatøování  
a zaměstnávání slepcù v Praze. Také to bylo výslovné 
pøání øeditele R. Klara, který si tuto podmínku kladl 
pro jeho pøijetí do funkce uèitele. Z toho dùvodu 
absolvoval v r. 1890 ve Vídni kurz pro uèitele nevido-
mých žákù. Tak konèí slibně zapoèatá dráha èeského 
nevidomého skladatele, který podle dosavadní tvorby 
mohl zaujmout v hudbě významné postavení. Nebyl 
by to Macan, aby i z této nové situace nevytěžil, co 
bylo možné.

Na druhé straně však se Macan vnoøil do oblasti, 
která si ho vyvolila, tj. stal se osobností nevidomým 
lidem neméně prospěšnou. V r. 1885 si nechal vyrobit 
døevěnou jednoøádkovou pomùcku pro psaní Braillo-
vým písmem. Na vývoj pražské tabulky neměl žádný 
vliv.*1) Zato však v těsné spolupráci s tehdejším øedi-
telem vídeòského ústavu navrhl uspoøádání kovových 
typù písmen Kleinova psacího stroje do desetinné 
soustavy, což umožòovalo lepší orientaci hmatem pøi 
vyhledávání štoèkù.

Konzervatizmus øeditele R. Klara a Macanova 
pøílišná zaměstnanost v ústavu zapøíèinily, že neby-
lo dovoleno èeské stroje používat. Podobné to bylo  
i se ètením a psaním. Klar nebyl pro to, aby bylo jeho 
chovancùm umožněno více èíst a psát s odùvodněním, 
že zde těžce pracují a pro upracované ruce nemají 
potøebný citlivý hmat.

Místo komponování opisuje Macan èeské knihy 
do Braillova písma a pro tuto èinnost získává i své 
pøátele z intelektuálních kruhù. Stává se tak zakla-
datelem èeské Slepecké knihovny v Praze. V r. 1917 
zakládá pro nevidomé ètenáøe první èeský èasopis  
a nazval jej Zora, který o rok døíve pøedcházel èeský 
almanach Jitøenka. V té době redigoval také měsíèník 
Zvon. Tyto krátké věty zdaleka nemohou vystihnout 
hluboké úsilí se starostmi o technické vybavení, ob-

M
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sahovou náplò a všechno to, co se k tak závažným 
rozhodnutím a jejich realizaci vždy pøipojuje, finanèní 
nároky nevyjímaje.

Macanovi pøátelé mu však stále pøipomínali jeho 
úlohu hudebního skladatele. V r. 1919 uspoøádali  
z jeho skladeb slavnostní koncert ve Smetanově síni 
Obecního domu. Byl pozdní oslavou jeho šedesátin. 
Hráli a zpívali vynikající umělci za pøítomnosti prezi-
denta T. G. Masaryka. Na nové probuzení hudebního 
génia bylo však již pozdě (viz archiv pardubického 
muzea).

Macan se stává uèitelem (1891) a později (1919) 
i pedagogickým správcem pøed deseti lety založené 
školy pøi Klarově ústavu (vèetně MŠ s opatrovnou). 
Ve Výroèní zprávě (1924) se uvádí: „K. E. Macan, 
pedagogický správce, nyní v. v., uèil literním pøed-
mětùm v pøípravce na èeském oddělení a esperantu.  
1. 4. 1923 vstoupil do výslužby“.

Mimoøádné zásluhy měl Macan o rehabilitaci 
osleplých èeských vojákù za první světové války, kte-
øí byli za tím úèelem umís�ováni do Klarova ústavu. 
Uèil je èíst a psát Braillovým písmem. Snad právě tato 
èinnost byla posledním impulzem a vyburcovala ho  
k otevøení cesty kultuøe èeských slepcù, jejímž støedis-
kem měla být slepecká knihovna a orgánem èasopis 
Zora. Tak se skuteèně stalo. V obou institucích žije 
Macanovo jméno dosud.

Podobně i v èinnosti spolku ÈST, který se v r. 1916 
oddělil od již existujícího Podpùrného spolku samo-
statných slepcù. Nový spolek zaèal vydávat pøílohy 
èasopisu Zora. Jednou z prvních hudební pøílohu, ve 
které vycházely opisy skladeb èeských skladatelù do 
Braillovy hudební notace, které sloužily nevidomým 
uèitelùm hudby. Málo je známá Macanova odborná 
písemná práce Klíè k Braillovu notopisu, který zpra-
coval ve spolupráci s A. Hrabou. Vznikla tak první 
èeská pomùcka svého druhu. Je zpracovaná formou 
slovníku.

Macanùv zájem o esperanto byl rovněž podnícen 
pardubickým èasopisem Esperantista rondeto.*2)  
V roce 1920 zakládá esperantský èasopis v Braillově 
písmu Auroro.*3) Je výrazem snahy, aby i èeští slepci 
vstoupili do mezinárodního povědomí. Hned v pøíš-
tím roce zorganizoval první Mezinárodní kongres 
nevidomých esperantistù. Konal se v Praze. Tradice 
se udržuje dodnes s tím, že se konají støídavě v rùz-
ných městech Evropy. V r. 1922 založil Macan Spolek 
èeských nevidomých esperantistù (SOÈNE).

V následujícím roce dochází koneèně k otevøení 
èeské Slepecké knihovny v Praze. Zpoèátku tvoøily 
její fondy výhradně knihy ruèně opsané samotným 
Macanem nebo jeho pøáteli.

Na tomto místě není úkolem katalogizace Macano-
vých skladeb. Je tøeba uvést alespoò: slavný smyècový 
kvartet F moll (mělo jej v repertoáru Èeské kvarteto), 
několik cyklù písní, dvě mše, mužské sbory (zvláště 
populární byl Ó Praho!), Dumka a Barkarola pro 
housle, klavírní mazurky aj. Dále napsal melodram 
Amarus a písně s doprovodem orchestru (v cizině 
je šíøil Karel Burian). Vydal také Dvanáct písní pro 
děti. Macanovo skladatelské dílo je dnes opomíjeno,  
i když takøka celé vyšlo tiskem. Zvláště by si zasloužilo 
provedení mimoøádně zdaøilého smyècového kvarte-
tu. (Podrobně viz Pazdírkùv hudební slovník, Brno 
1938, Èeskoslovenský hudební slovník, Praha 1965 
i archiv Muzea města Pardubic).

Skladatelsky se Macan uplatnil zvláště v písòovém 
oboru, v němž zaujal svěží melodikou; některé jeho 
skladby, kvartet F moll i mše, se vyznaèují vyspělou 
polyfonickou prací. Uvádí se, že je pokraèovatelem 
Zd. Fibicha.

Obliba Macanovy tvorby je dokumentována  
v dochovaných programech koncertù nejen v Praze. 
Pøíkladem je program Veøejných výroèních zkoušek 
Městské hudební zpěvní školy v Prostějově z r. 1914, 
na kterých byly provedeny dvě skladby: Modlitba pro 
ženský pěvecký sbor a Cikánský tanec pro housle. Táž 
škola Macanovy písně zaøadila do svých uèebních os-
nov. Macanovy skladby na absolventské koncerty zaøa-
zoval i uèitelský ústav v Pøíbrami. Macanovy skladby 
bychom mohli slyšet i na koncertě uspoøádaném ve 
Smetanově síni v květnu 1920, provedeného ke sté-
mu výroèí narození Pavla Køížkovského aj. Pěvecké 
sdružení pražských uèitelù mělo na svých koncer-
tech èasto v programu některý z Macanových sborù.  
O Macanově hudbě se psalo, že z ní dýchá staroèeský 
chorál. To dokazuje i koncert abiturientù uèitelství  
v Plzni, konaný v r. 1920. Macanovy skladby bychom 
mohli slyšet na koncertech, kde se prezentovala díla 
Smetanova, Dvoøákova, Fibichova, Foersterova, No- 
vákova.

Dne 14. 5. 1925 uspoøádal Osvětový klub pražský ve 
Smetanově síni Obecního domu v Praze koncert z jeho 
skladeb. Úèinkovalo Èeské kvarteto, Pěvecké sdružení 
pražských uèitelù a pěvci Národního divadla.

Pomùcka pro psaní Braillovým písmem 
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Na poèest svého rodáka se městští radní usnesli 
nazvat Macanovým jménem jednu z ulic města Par-
dubic, a to právě blízko železnièního nádraží. Nejen 
tamní muzeum, nýbrž i spolek Klub pøátel Pardubic-
ka svému slepému rodákovi věnují trvale vzpomínku  
a seznamují své obèany s jeho životem. Měli by tak 
trvale èinit i sami nevidomí jednotlivci, jejich sdělo-
vací prostøedky i zájmové organizace.*4)

Na K. E. Macana v jedné kapitole své knihy 
Poutník vzpomíná i hudební skladatel J. B. Foerster. 
Hudební skladatel, odborný publicista a interpret 
Macanova díla Antonín Srba píše o jeho osudech 
(Praha 1936).

Oženil se až ve svých 38 letech se svou celoživot-
ní družkou Libuší Heidelbergovou, dcerou sochaøe.  
O jejich manželství se delikátně mlèí. 

V r. 1973 byla na Pedagogické fakultě, katedøe 
hudební výchovy, obhájena diplomová práce Dagmar 
Hutlové, ve které diplomantka zpracovala kompletní 
seznam Macanova hudebního díla (Hutlová 1973).

Macan je pohøben na Vyšehradském národním 
høbitově.

V r. 1947 byla ve tøech místnostech budovy na 
Krakovské ul. è. 21 v Praze instalována pozùstalost 
po K. E. Macanovi jako zárodek budoucího slepec-
kého muzea. V r. 1949–1950 bylo muzeum zrušeno  
z dùvodu uvolnit prostory pro èinnost nově vzni-
kající organizace zdravotně postižených osob ÚJI, 
která vznikla pøíkazem ze strany politických orgánù. 
Mobiliáø muzea byl rozkraden a zbytek uskladněn na 
pùdě budovy, kde několik desetiletí chátral (Smýkal 
1996–1997).
*1) Pražskou tabulku používal až po jejím vynálezu, který uèinil 

uèitel Klarova ústavu pro nevidomé Václav Malý (1886)
*2) V soukromém archivu (J. S.) jsou uloženy tøi prùkazky 

(1908, 1909, 1913–14) na Macanovo jméno vždy s po
øadovým èíslem 1 bez vlastnoruèního podpisu a dále tøi 
dopisy ze zahranièí – 1904, 1906 a bez data. Též originál 
fotografie K. E. Macana aj.

*3) V roce 1997 pøestal pro nedostatek penìz vycházet
*4)  Mìstské muzeum v Pardubicích má ve sbírce Slavín 

množství materiálù a fotografií, které zpracoval kustod 
muzea Otakar Pospíšil (17. 2. 1871–28. 3. 1949), pùvod
ním povoláním uèitel

mAcek, J.

* 1901

Èeský uèitel evangelického náboženství.

V mládí oslepl. Stal se prvním nevidomým uèite-
lem evangelického náboženství. Jak k tomu získal 
vzdělání se neuvádí.

mAchnneS, charles malcolm

* 21. 12. 1891
† 5. 3. 1971

Vysokoškolský pracovník.

Narodil se v Calgary (Kanada). O zrak pøišel  
v dětském věku. Rodièe se odstěhovali za prací do 
Anglie. Neuvádí se, kde získal základní ani kde støední 
vzdělání. Po absolvování studií na Oxfordu (Anglie 
1919) se stal profesorem univerzity v Bristolu, v roce 
1930 profesorem historie, r. 1943 profesorem nové 
katedry historie. Pro roky 1952–1955 byl zvolen 
děkanem fakulty. Podílel se na založení Royal Com-
monwealth Society for the Blind.

mAdeJ, Stanislaw

* 11. 11. 1910
† 1980

Zasloužilý pracovník polského Svazu nevidomých.

Narodil se ve vesnici Wierzchowisko. Po ukonèe-
ní ZŠ v rodné vsi studoval na gymnáziu v Olkuszu.  
V r. 1929 zaèal pracovat ve výrobním družstvu. Vi-
děl kolem sebe bídu, proto vstoupil do komunistické 
strany. V r. 1932 se pøestěhoval do Lodže, kde si 
našel práci v továrně. Celé dny se věnoval politické 
a kulturní èinnosti. Za tím úèelem vstoupil i do od-
borového hnutí.

Po vpádu německých fašistù organizoval v továrně 
sabotáže. Nakonec byl gestapem zatèen a zavleèen do 
koncentraèního tábora. Po návratu v r. 1945 oslepl. 
Zùstal pracovat jako funkcionáø polského Svazu nevi-
domých. Ve své funkci vykonal mnoho pro zajiš�ování 
práce i rekreace nevidomých.

mAdeR, Josef

* 1754
† 1815

Jeden ze zakladatelù Ústavu pro nevidomé v Praze 
na Hradèanech.

Trpěl těžkou oèní chorobou. Byla to pro něho 
inspirace. Podílel se na založení pražského ústavu  
s tím, že to bude zároveò i léèebna.

mAch, emil

* 1907
† 1994

První profesionální pøepisovaè hudebnin do braillské 
hudební notace.
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Macháèek, Tomáš

Byl odloženým dí- 
t ě t e m  n e z n á m ý c h 
rodièù. Vychován byl  
u neznámých pěstounù. 
Protože trpěl silnou 
slabozrakostí a měl 
poruchu øeèi a mírně 
postižené dolní konèeti-
ny, byl ve svých 8 letech 
umístěn do tehdejšího 
Deylova ústavu slepcù 
v Praze. Zde získal ne-
úplné základní vzdělání 
a věnoval se hudbě.

V té době se poci�oval nedostatek braillských 
hudebnin, které byly ke studiu hudby nezbytné. Žáci 
si vzájemně vypomáhali, ale jejich amatérské pøepisy 
měly hodně chyb. Protože Mach mohl se silnými brý-
lemi èíst, zaèal se již jako školák soustavně věnovat 
pøepisování běžných èernotiskových hudebnin do 
braillské hudební notace.

Po opuštění ústavu se pøepisování not věnoval tr-
vale. V r. 1945 otevøel spolek ÈST své oddělení pro 
pøepisování hudebnin. Prvním zaměstnancem se stal 
Kolmann, ale po krátkém èase nastoupil Emil Mach 
již jako známý v oboru. Oddělení pøepisování hudeb-
nin potom pøevzaly následné organizace nevidomých 
(ÚJI, SÈSI a SI). Později se stalo oddělením Slepecké 
tiskárny a knihovny v Praze. E. Mach zde pracoval až 
do odchodu do dùchodu. Poslední léta svého života 
strávil v pražském zaopatøovacím ústavu Palata.

E. Mach založil a vedl dechový soubor nevido-
mých  hudebníkù a duo foukacích harmonik. Pro 
ně zkonstruoval speciální foukací harmoniky (jednu  
v celotónovém a jednu v chromatickém ladění). Vy-
robil mu je hoøovický podnik pro výrobu hudebních 
nástrojù. Pro hru na oba hudební nástroje napsal ško-
lu. Velmi rád se zabýval hlavolamy, které rovněž sám 
vytváøel. Zkonstruoval rovněž speciální poèitadlo, 
které ovládalo základní poèetní úkony pøes desítky. 
Vyrobil je J. Lyzoò.*1)

*1) Je uloženo v depozitáøi odd. DTI TMB. V knižních fondech 
slepecké knihovny tohoto oddìlení se nachází i braillsky 
tištìný manuál

mAcháèek, tomáš

* 2. 5. 1915
† 7. 7. 1967

Pracovník ve spoleèenské organizaci èeských nevi-
domých.

První referent pro nevidomé èleny v ÚJI. Svou 
práci vykonával s vědomím, že ztrátu zraku je nutné 
kompenzovat urèitými opatøeními ze strany státu, 
která zmírní jejich spoleèenskou izolaci a zároveò 
budou mít materiální charakter. Jeho požadavky 
nebyly ovšem maximalistické. Trval na tom, že fi-
nanèní kompenzace pro nevidomé jedince i jejich 
spolky má hradit stát, nikoliv soukromé osoby nebo 
podnikatelé.

Narodil se v Násedlovicích v rodině rolníka. Od 
dětství trpěl zrakovou vadou, která se postupně stále 
zhoršovala. Pøiměla ho, aby studium na gymnáziu 
vyměnil za práci v koželužných dílnách Ba�ovy to-
várny ve Zlíně. Navštěvoval obchodní školu i školu 
jazykovou, jejichž absolvování mu umožnilo vstoupit 
do administrativy. Prudké zhoršení zraku ho však pøi-
vedlo do invalidního dùchodu.

Nejdøíve si pøivydělával prodejem novin. Potom 
ale odešel do zaopatøovacího ústavu pro nevidomé  
v Chrlicích u Brna. Zauèil se zde kartáèníkem. Konec 
války ho jako mnoho jiných nevidomých kamarádù 
vylákal do prùmyslu. Odešel do Zlína, kde se zabýval 
prodejem denního tisku.

Do stereotypního života ústavu pøinesl kulturní 
oživení. Psal literární texty a organizoval jejich prove-
dení s hudební improvizací. Mezi kamarády inicioval 
literární a hudební soutěž. Vítězové potom svá díla 
pøednesli veøejně a byla schopným písaøem vydána 
i v braillském písmu. Pøinesl i nové názory na život 
slepce, který se podle něho musí pøizpùsobit spoleèen-
ským podmínkám, jestliže usiluje o splynutí se spoleè-
ností. Prudce odmítal nové tzv. lidově demokratické 
ideje, které směøovaly k socializmu a komunizmu. To 
se také odráží v jeho divadelní høe Boj o světlo.

Oženil se a odstěhoval do Prahy. Pøešel do zaměst-
nání v nově se ustavující ÚJI. Další choroba, skleróza 
multiplex, ho postupně zbavila jakékoliv možnosti 
uplatnění. Celých deset rokù byl upoután na lùžku  
a opatrován svou nevidomou manželkou.

Ihned od zaèátku svého pùsobení v Jednotě zaèal 
upozoròovat na nedostatek základních slepeckých 
pomùcek. Èinil všechno, aby se tyto pøedměty, dù-
ležité pro život nevidomých dětí i dospělých osob, 
dostaly brzy v dostateèném množství do jejich rukou. 
Usiloval o získání domácího výrobce a o podmínky 
pro dovoz.

Jako vùbec první v ÈSR zajiš�oval výcvik vodicích 
psù, výrobu tzv. terèíkù pro nevidomé telefonní mani-
pulanty, zajistil slevy v pravidelné hromadné dopra-
vě, pøi vstupném na kulturní podniky, jeho zásluhou 
obdrželi nevidomí tzv. existenèní pøíspěvek, slevy na 
zavedení i provoz domácí telefonní stanice aj.
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Majorov, N. K.

Protože nesplynul s masou nevidomých funk-
cionáøù a zaměstnancù pozdějšího SÈSI, kteøí se 
pøizpùsobili ideologii komunizmu, brzy se na jeho 
zásluhy zapomnělo. Dnes už nikdo neví, jakého úsilí 
bylo tøeba k tomu, aby se do vyhlášek a zákonù dostala 
i první opatøení, která zmíròují nároèné životní pod-
mínky nevidomých lidí.

mAJoRov, n. k.

Po druhé světové válce žil a pracoval v Oděse. Zrak  
a téměø i sluch ztratil za váleèných událostí. Jeho po-
vídky Stateènost, Nezapomenutelné dny, Zápisky par-
tyzána, Krutá zkouška aj., hovoøí o vlastních zážitcích 
v bojích. Psal též humoristické i satirické miniatury. 
Jsou to sborníky: Šlehací metla, Humoresky aj.

mAkARov, michail R.

* 24. 12. 1914

Taškentský výtvarník.

Narodil se v Kujbyševě. Pùvodně byl dělníkem  
v továrně na obuv. Studoval na akademii malíøství, 
kterému se věnoval až do zaèátku druhé světové války. 
Na frontě byl raněn a pøišel o zrak a pravou ruku. 
Malovat nemohl, zaèal se tedy zabývat sochaøstvím. 
Modeloval z hlíny. Nechal se od sochaøù pouèit  
o základních zákonitostech této tvorby.

Šel na to metodicky. Zaèal modelovat kostky a jiné 
základní a později i složitější tvary. Po dlouhém úsilí 
se mu zaèalo daøit. Vytvoøil několik plastik a soch. 
Známý je napø. portrét Majakovského. Makarov zùstá-
vá bydlet a tvoøí v kulturním domě v Taškentu.

mäkelä, Pekka*1)

* 27. 1. 1913

Finský podnikatel.

Narodil se v osadě Litti. Oslepl ve věku tøí let.  
V letech 1921–1931 navštěvoval Ústav pro nevidomé 
v Helsinkách. Uèil se tradièním slepeckým øemeslùm, 
hudbě a ladění klavírù. Vyuèil se masérem. Živil se 
hudbou a laděním hudebních nástrojù. Později se 
svým pøítelem Olavim Marteliusem zavedl stěhovací 
firmu. V r. 1946 zaèali pracovat v podniku na výrobu 
klavírù Melas-piani, kterou nakonec koupili. Ukázalo 
se, že Martelius má talent pro obchod a Mäkelä talent 
technický. Nedaleko Helsink postavili novou továrnu 
a vyráběli roèně tisíc klavírù. Výrobu øídí vidomý od-
borník. Ve Finsku je firma bez konkurence. Klavíry 
vyváží do zahranièí. 
*1) Viz Olavi Martelius

mAkowSki, marek

* 14. 4. 1828
† 23. 1. 1893

Zakladatel Ústavu pro nevidomé ve Lvově (Lem-
berg).

Narodil se v hornickém městě Bochnia. Po studi-
ích na reálce se nechal zapsat na techniku, kde svá 
studia úspěšně zakonèil. Na závěr vykonal zkoušky 
uèitelské zpùsobilosti.

Zaèal ve Lvově vyuèovat jako soukromý uèitel.  
V r. 1849 se zde zaèalo s plánováním založení ústavu 
pro nevidomé. Makowski byl vyslán na studijní cestu 
do Vídně, aby se tam seznámil se základy výchovy  
a vzdělávání nevidomých i organizací ústavu. Po šes-
ti měsících vykonal zkoušky, které ho opravòovaly  
k vyuèování v ústavech pro nevidomé.

Dále vykonal rozsáhlou studijní cestu do Lince, 
Mnichova, Drážďan a Wroclawi. Zastavil se rovněž  
v Krakově a Varšavě. Zkušenosti z cest sepsal.

Požádal cara o povolení otevøít ústav pro nevi-
domé ve Lvově. Povolení bylo uděleno a ústav byl 
založen v r. 1850. Se svou manželkou zde pùsobil 
ètyøicet let. Za svou dlouholetou a úspěšnou èinnost 
si získal uznání nevidomých i tamních úøadù.

Největší pozornost věnoval rozvoji øemesel. 
Košikáøství uèil sám osobně. Ústav se pravidelně 
zúèastòoval soutěží výrobkù. Získal devět diplomù 
a několik medailí.

V Domě invalidù ve Lvově, který rovněž Makowski 
vedl, peèoval o tøicet osleplých vojákù, které uèil tka-
ní. V r. 1865 byl za tuto èinnost vyznamenán.

Pro podporu propuštěných chovancù vytvoøil 
finanèní fond. Protože nevidomých bylo mnoho, plá-
noval výstavbu nové, větší budovy.

Ještě doznívaly velkolepé oslavy obou manželù, 
kteøí věnovali svùj život ve prospěch péèe o výchovu 
a vzdělávání nevidomých, když jeho manželka nena-
dále zemøela. Tuto ztrátu nesl velice těžce. Brzy nato 
zemøel.

mAlAvAl, François

* 1627
† 14. 6. 1719

Profesor akademie v Marseille.

Patøí k několika málo nevidomým, jimž papežové 
umožnili vysvěcení na kněze. Do rozporu s církví pøi-
šel později, když napsal spis Practique facile. Vzápětí 
byla dána církví do seznamu zakázaných knih.
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Malý, František

mAlkowSki, mario

* 14. 6. 1926

Německý sochaø a keramik.

Jeho rodištěm je Magdeburk, kde žil celý život.  
O zrak ho ještě pøed koncem války pøipravila støepina 
granátu. Bylo mu tehdy osmnáct rokù. Nabídli mu, aby 
se vyuèil kartáèníkem nebo košikáøem, ale on to odmítl. 
Chtěl dělat něco, kde by mohl uplatnit svou fantazii, 
chtěl nějakým zpùsobem tvoøit. Již v době rekonvales-
cence zkoušel něco vyøezávat. Zaèal vyrábět døevěné 
hraèky, svícny, popelníky a upomínkové pøedměty.

Když se oženil, manželka mu jeho výrobky barvila, 
aby šly lépe na odbyt. V r. 1949 vystavoval své práce 
na výstavě v Schönebecku, kde upoutaly pozornost. 
Malkowski však nechtěl být pouze øemeslníkem, tou-
žil stát se umělcem. Koneèně získal stipendium pro 
studium na Umělecké škole v Magdeburku (1949) 
a později v Berlíně. Napínal všechny své síly, aby 
držel krok se svými spolužáky, podaøilo se. Na závěr 
vykonal státní zkoušku jako sochaø.

V r. 1953 dokonèil studia a stal se samostatně tvo-
øícím umělcem. Lákaly ho hlavně náměty ze života 
nevidomých, s nimiž se cítil být osudově svázaný. 
Tak vznikla bronzová socha v životní velikosti Ètoucí 
nevidomý, urèená pro Slepeckou knihovnu v Lipsku, 
a pùlmetrová plastika portrétu Louise Brailla. K Brail-
lovi se vrátil ještě jednou, a to jeho poprsím, které je 
umístěno v Braillově muzeu v Coupvray. Pro ozdravov-
nu Svazu nevidomých a slabozrakých ve Werningero-
de vytvoøil sochu Slepý kartáèník. Méně znamenaly 
práce na stavební keramice apod.

Vedl výtvarné kroužky pro děti i dospělé. Organi-
zoval také kurz pro instruktory modelování. Od roku 
1968 pracuje pod jeho vedením kroužek nevidomých 
a slabozrakých. Této èinnosti věnoval velmi mnoho 
èasu. Byl pøesvědèený o tom, že i tato èinnost některé 
nevidomé mùže posunout do oblasti umění.

mAloSová

Americká misionáøka.

V r. 1884 uèinila první pokus s adaptací Braillovy 
soustavy písma pro nevidomé na èínský jazyk. V jejím 
díle pokraèoval William Hill Murray Mike, rovněž 
misionáø. Vypracoval více než 400 znakù.

mAloSSi, eugenio

* 1885
† 1930

Uèitel dílenských prací v Neapolském ústavu pro 
nevidomé.

Byl nevidomý a neslyšící. Vzdor svému těžkému 
postižení se v dílně pohyboval úplně bezpeèně mezi 
stroji, elektromotory apod. Téměø jako samouk se 
nauèil pracovat na ruèním soustruhu, na kterém zho-
tovil výrobky udivující i zkušené odborníky.

Již v dětství pozbyl zrak i sluch. Dovedl se vyma-
nit z pøekážek tak velkého postižení. Láska k práci, 
záliba v mechanice, nadání pro jazyky a smysl pro 
literaturu mu dovolily, aby nad všemi pøekážkami 
nakonec zvítězil.

Nechal si patentovat vynález linkovací šablony 
pro výrobu reliéfně linkovaného papíru pro psaní 
tužkou.*1) Zkonstruoval pomùcky ke zhotovování 
váz, amfor aj.

Své zkušenosti rád pøedával. Ujal se hluchoslepého 
děvèátka, které po tøi roky živil a uèil. Jako pomùcku 
jí zhotovil model lidské hlavy s pohyby jazyku a rtù, 
na kterém znázoròoval tvoøení hlásek a slov. Vytvoøil 
také svùj systém dotykové prstové abecedy, která se  
v Itálii ujala. Její ekvivalent se používá dosud.

Nauèil se anglicky, francouzsky, německy a espe-
ranto. Udržoval bohatou mezinárodní koresponden-
ci, hlavně s Galeronovou a Kellerovou. Velice rád 
cestoval. Byl spoleèenský a plný optimizmu. Měl 
rád pøírodu, zvíøata a dokonce i hudbu. Položil ruku 
na desku klavíru a rozeznal jednotlivé tance. Velice 
si cenil své nezávislosti a rád chodil bez prùvodce,  
a to i po Neapoli. Rád pøijímal návštěvy. Ve své dílně 
pøijal i italského krále.

Jeho prostý, ale bohatý život je pøíkladem, jak 
silná osobnost mùže ovlivnit plnění životních ideálù  
a pøekonávat i ty nejvážnější potíže.

*1) Jeden exempláø lze spatøit v oddìlení DTI TMB

mAlý, František

* 9. 8. 1909
† 2. 9. 1988

Èeský nevidomý varha-
ník a hudební skladatel.

Narodil se v Batelo-
vě jako syn textilního 
dělníka. Obecnou školu 
vychodil ve své obci, 
měš�anku v Jihlavě.  
V době, kdy se uèil krej-
èím, se v r. 1926 zaèala projevovat urputná oèní cho-
roba. Z nemocnice se vrátil úplně slepý. V r. 1929 byl 
pøijat do Ústavu pro nevidomé v Brně. Zde se vyuèil 
košikáøem a získal výborné znalosti v hudbě, zvláště 
ve høe na klavír a varhany.
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Malý, Václav

Po opuštění ústavu (1931) nemohl najít žádné tr-
valé zaměstnání než hrát v kavárnách. Ladil klavíry 
a vyráběl koše. V r. 1934 získal varhanické místo  
v Daèicích za stravu, ošacení a byt. Zde však trpěl hla-
dem, proto odešel zpět domù. Pøijal nabízené místo  
v Losenici. Zaèalo se mu dobøe daøit, mohl se oženit. 
V obci pùsobil až do své smrti.

Již v Daèicích založil pěvecký sbor. V této práci 
pokraèoval i později. Pøi kùru založil i menší orches-
tr. Úèastnil se na pøípravách estrád a kabaretù. Bylo 
tøeba napsat hudbu, což se mu úspěšně daøilo. Pracně 
si vlastnoruèním opisováním vybudoval velký archiv 
bodových i běžných hudebnin, které mu diktovali 
hudebně zdatní èlenové jeho hudebních souborù. 
Mnohé z nich jsou zaøazeny do archivu Slepeckého 
muzea v Brně.

mAlý, václav

Uèitel v Klarově ústavu 
pro nevidomé v Praze.

V r. 1873 adaptoval 
Braillovu francouzskou 
bodovou abecedu na 
èeský jazyk. Ze tøí ná-
vrhù (Novák, Schwarz) 
byl nejúspěšnější. První 
rekodifikace byla potom 
provedena v roce 1922, 
druhá, velice závažná,  
v r. 1995.

V r. 1886 zkonstru-
oval kovovou dvoulisto-
vou šablonu pro psaní 
tímto písmem. Pomùc-
ka se velmi rychle roz-
šíøila do celého světa 
pod oznaèením Pražská 
tabulka, i když ji zpoèátku vyráběla jedna vídeòská 
firma. Postupně vznikly její nejrùznější varianty. Byly 
to rùzné velikosti a možnost oboustranného zápisu.

Jeho pomùcka je syntézou do té doby známých 
šablon. Charakterizuje ji v horním plátu vyøíznutý 
obdélník opatøený šesti polokulatými výøezy, na spod-
ním plátu øada dùlkù, které zaruèují pøesné rozměry 
písma i stejné tvary bodù.*1)

Sestrojil slevaèskou formu pro odlévání písmen 
Kleinovy propichované latinky.

*1) Pøesný popis viz J. Smýkal, 1994

mAmoJkA, branislav

* 1. 6. 1948

Slovenský vědecký pra- 
covník, funkcionáø spo-
leèenské organizace ne-
vidomých Slovenska i 
Evropské unie nevido-
mých.

Narodil se v Modré 
jako slabozraký. Postu-
pem èasu však zrak ztra-
til úplně. Jelikož otec byl pracovníkem ministerstva 
v Praze, zaèal chlapec navštěvovat èeskou školu.  
U otce pøevládlo pøesvědèení, že by se jejich syn mohl 
odnárodnit, vyvinul proto iniciativu k založení ZŠ pro 
slabozraké v Bratislavě, což se nakonec podaøilo. Po 
založení školy v Bratislavě tam Mamojka pøešel jako 
jeden z prvních žákù. Gymnázium pro nevidomé  
a slabozraké studoval opět v Praze, jelikož v tehdejším 
Èeskoslovensku bylo jediné. Vyuèovala se zde i sloven-
ština. Od dětských let ho lákaly matematika a fyzika. 
Tyto obory proto studoval na Pøírodovědecké fakultě 
Univerzity Komenského v Bratislavě. Po absolvování 
vykonal rigorózní zkoušky a získal doktorát pøírodních 
věd. Ihned se zapsal na aspiranturu. V r. 1982 se habi-
litoval na kandidáta matematicko-fyzikálních věd.

Od r. 1971 pracoval ve fyzikálním ústavu Sloven-
ské akademie věd, kde se zabýval teorií informatiky, 
fázovými pøechody, kvantovou mechanikou a vývojem 
i využitím kompenzaèních terminálových prostøedkù 
pro nevidomé. V této době byly takové pøístroje vzác-
né a drahé a jako pomùcky prakticky nedostupné. Tak 
jak i u nás zdomácněly rùzné digitální pomùcky pro 
nevidomé, i Mamojka zpracovával jejich využití a ko-
munikace s nimi. Podal návrhy na změnu kodifikace 
Braillova písma pro slovenštinu.

Ve studiu i pøi zaměstnání mu byla jeho manželka 
vzácnou pomocnicí. Stal se otcem tøí dětí.

Od mládí se věnoval práci v organizacích nevi-
domých. Největší aktivitu projevoval v získávání 
elektronických pomùcek pro nevidomé. Později se 
zabýval výpoèetní technikou do té míry, že vytváøel 
i programy pro poèítaèe. Nakonec se stal pøedsedou 
Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

mAneth, František

Košikáøský mistr.

Narodil se v Brně jako těžce slabozraký syn rovněž 
zrakově postiženého otce Jana Manetha, který pobyl 

Pražská tabulka velká

Èeský text Braillova písma
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Marchal, Andreé

v Brněnském ústavu pro nevidomé děti (1880–1881)  
z neznámých dùvodù jen jeden rok. Jeho syn Fran-
tišek byl jako těžce slabozraký pøijat do stejného 
ústavu v r. 1901. 

Vynikal v matematice a manuální zruènosti. Za-
býval se luštěním a tvorbou hlavolamù, platil za nej-
lepšího šachistu. Po ukonèení neúplného základního 
vzdělání*1) se vyuèil košikáøskému øemeslu. Rozhodl 
se, že si pro své øemeslo zvýší kvalifikaci a odchází 
proto do vyhlášené košikáøské školy v Morkovicích. 
Za krátkou dobu po vykonání mistrovských zkoušek 
a pøedepsané praxi byl na pøání øeditele A. Špièky 
znovu pøijat do téhož ústavu v Brně, ale již jako mistr 
a vedoucí košikáøské dílny.

Svým uèòùm rozuměl, dovedl vždy najít právě 
tu pøiměøenou metodu se kterou docílil nejlepších 
výsledkù. Byl nejlepším, ale kvùli diferenciaci èesko-
slovenských ústavù pro nevidomé děti také posledním 
košikáøským mistrem. V dílně se vyráběly nejen žá-
dané zemědělské koše, nýbrž i jemné zboží z bílého 
a loupaného proutí, fibru, rákosu i jiného materiálu. 
Se svými uèni se mistr Maneth setkával i mimo dílnu, 
nejvíce pro hru v šachy. Uèni ho měli rádi a nikdy  
s nimi neměl ani ty nejmenší kázeòské problémy. Ni-
kdo z nich by mu nechtěl zpùsobit nepøíjemnosti.

*1) Brnìnský ústav, jakož i jiná podobná zaøízení, mìl pouze 
ètyøi nebo pìt tøíd obecné školy, které žáci podle svých 
schopností a doby pøíchodu do ústavu absolvovali bìhem 
pìti až devíti èi deseti let

mARgolin, michail v.

* 1906
† 1975

Ukrajinský vynálezce.

Narodil se v Kyjevě. 
V r. 1924 po těžkém úra-
zu hlavy oslepl. Díky své 
neobyèejné pracovitosti 
a badatelskému sklonu  
i bohaté obrazotvornosti 
se stal vynikajícím vyná-
lezcem v puškaøství. Je 
autorem několika vyná-
lezù, mimo jiné i známé 
sportovní automatické 
malorážní pistole, za což byl poctěn titulem Èestný 
vynálezce.

Vyšlo o něm několik knih a esejù. On sám napsal 
dvě práce o malorážkách a jednu autobiografii. Jeho 
jménem byl nazván nově objevený asteroid.

mARhAueR, wilhelm

* 24. 1. 1917
† 24. 12. 1976

Zakladatel koncertní agentury pro nevidomé hudeb-
níky v Německu, je rovněž zakladatelem støediska 
pro hluchoslepé.

Narodil se v Hannoveru. Od narození byl nevido-
mý. Stal se žákem tamního ústavu pro nevidomé, kde 
získal základní všeobecné vzdělání. Obchodní školu 
absolvoval v Marburku. Zamýšlel se stát uèitelem 
hudby, vstoupil proto do hudebně pedagogického 
semináøe v Berlíně, aby se pøipravil ke státní zkoušce 
z hudby. Váleèné události však jeho záměr zmaøily.

V r. 1943 si založil vlastní koncertní agenturu pro 
poøádání koncertù nevidomých hudebníkù. Když se 
tato instituce stala po válce veøejně právní organizací, 
stal se jejím jednatelem.

Zastával několik funkcí v západoněmeckém hnutí 
nevidomých. Z jeho iniciativy bylo vybudováno ně-
kolik zotavoven, domovù dùchodcù i obytných domù 
pro nevidomé. Jeho největším èinem je vybudování 
støediska pro hluchoslepé v Hannoveru. Obsahuje 
školu, dílny i domov dùchodcù.

Marhauer si dále získal velké zásluhy v pomoci 
Svazu nevidomých Tuniska, jehož byl èestným mís-
topøedsedou.

mARchAl, Andreé

* 1894

Francouzský varhaník.

Narodil se v Paøíži. Hru na varhany studoval na 
Paøížské konzervatoøi. Po úspěšném dokonèení studia 

František Maneth se svými tovaryši
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Markéta z Ravenny

pùsobil jako varhaník v rùzných paøížských kostelech 
(St. Germain-des-pres, od r. 1915 do r. 1949, a později 
v kostele St. Eustache, do r. 1963).

Mimoto vyuèoval hudbě v paøížském Národním 
ústavu pro mladé slepce (1913–1959).

Koncertoval v øadě evropských měst i v Americe, 
kde si vydobyl velkou slávu. Jeho repertoár tvoøily 
skladby Bachovy, Frescobaldiho a francouzských 
mistrù. Sám nekomponoval.

mARkétA Z RAvenny

† 1505

Vzdělaná žena. Byla tak nazývána proto, že v tomto 
městě prožila většinu života a byla zde všeobecně 
známá a vážená.

O zrak pøišla již v dětském věku. Pocházela  
z chudé rodiny. Byla tak bystrá, že ji obèané èasto 
vyhledávali jako poradkyni a snad i jako rozhodèí ke 
sporùm. Podle některých zpráv nadiktovala zásady 
chování klášterního kléru, které se prý staly podkla-
dem pravidel jezuitského øádu. Výbornou pověst měla 
i u vévody z Mantovy a také u papeže.

Samozøejmě nemuselo vše odpovídat skuteènosti, 
je jisté, že byla idealizována pro svou slepotu v rámci 
názoru, že když jí scházel tělesný zrak, měla by mít 
tím lepší zrak duchovní.

mARkeZott, Arnold

* 1929

Brazilský pianista.

Podle spolehlivých pramenù byl nevidomý. Hrál 
nejrùznější skladby všech žánrù. Za to byl obdivovaný 
odborníky i laiky.

mArković, Zvonimir

* 1925

Jugoslávský hudební skladatel.

Je silně slabozraký nebo prakticky nevidomý. 
Stal se autorem opery Triumf, která byla provedena 
v Paøíži i v Německu. Napsal několik kvartet, suit, 
klavírních skladeb i symfonickou hudbu.

mArkušiN, A.

Èeskoslovenský tyfloped.

Pùsobil jako uèitel v Ústavu pro nevidomé v Mu-
kaèevě na tehdejší Podkarpatské Rusi. Je spoluauto-

rem první ruské èítanky Zornycja. Vytiskla ji tiskárna 
brněnského Ústavu pro nevidomé v r. 1926.

mRSchAl, André

* 1894

Francouzský koncertní varhaník.

Narodil se v Paøíži. Od dětství byl nevidomý. Po 
absolvování ústavu pro mladé slepce studoval hru na 
varhany na Paøížské konzervatoøi. Jako varhaník pù-
sobil v rùzných paøížských chrámech. Kromě toho 
vyuèoval hudbě na Národním ústavu pro mladé slepce 
(1913–1959). Nejvíce známý byl jako varhanní virtu-
os. Koncertoval v øadě evropských měst a v Americe. 
Hrál J. S. Bacha, G. Frescobaldiho i skladby francouz-
ských mistrù. Vlastní tvorbě se nevěnoval.

mARteliuS, olavi*1)

Majitel finské továrny na klavíry.

Byli již dobrými kamarády v ústavu pro nevidomé 
ve finském městě Kuopiu. Uèili se tradièním øemes-
lùm, hudbě a ladění klavírù. Po vstupu do praktického 
života je hudba a ladění klavírù také živily.

Rozhodli se, že budou podnikat spoleèně. Zaèali 
kupovat, opravovat a prodávat staré klavíry, někdy  
s větším, někdy s menším ziskem. Ukázalo se, že Mar-
telius má talent obchodní a Mäkelä talent technický.

Po druhé světové válce zdědil Martelius trochu 
peněz. Koupil za ně zkrachovanou firmu Helas-pia-
ni, která vyráběla klavíry a zaèali podnikat. Daøilo 
se jim dobøe. V obci vzdálené asi 40 km od Helsink 
postavili novou továrnu. Sto dělníkù v ní roèně vyrá-
bí asi tisíc klavírù. Mechaniky dovážejí od německé 
firmy Renner. Všechno ostatní vyrábějí sami. Tøi mo-
dely vyvážejí do Dánska, Švédska, Polska, Švýcarska  
a Německa.

Firma Helas-piani je ve Finsku bez konkurence. 
Martelius je obchodním øeditelem a Mäkelä øeditelem 
technickým. Výrobu øídí vidomý spolupracovník. Fir-
ma má velké obchody v Helsinkách a v Tampere.

*1) Viz Pekka Mäkelä

mARtinuSSen, leif

* 29. 7. 1941

Dánský varhaník a hudební skladatel.

Narodil se jako nevidomý v Hobro. Povinnou 
školní docházku dokonèil v Národním ústavu pro 
nevidomé a slabozraké v Kodani, kde se také věnoval  
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Masuelli, Ernesto

mASuelli, ernesto

* 1898

Italský sochaø.

Oslepl v době první 
světové války. Teprve  
v r. 1932 vymodeloval 
figurku oslíka; ukáza-
la jeho mimoøádný a 
dosud utajený výtvarný 
talent. Na naléhání své 
manželky zaèal studovat 
anatomii a základy sochaøství.

studiu hudby. V tomto studiu pokraèoval na Královské 
dánské hudební akademii v Kodani, obor varhany. 
Absolvoval v r. 1969. Ještě v tomtéž roce se stává 
regenschorim.

Po obdržení stipendia (1972) dále studoval pod ve-
dením skladatele Bedøicha Janáèka (Lund, Švédsko), 
katedrálního varhaníka Gottharda Arnéra a profesora 
skladby Ingvara Lindholma (Stockholm).

V r. 1970 nastupuje místo regenschoriho v chrá-
mu v Kodani. Od r. 1981 je uèitelem hry na klavír  
v městské hudební škole v Tarnby. Je èlenem Dánské 
asociace varhaníkù a regenschoriù, èlenem Dánské 
spoleènosti hudebních skladatelù, prezidentem hudeb-
ního festivalu Amager Music festival (od r. 1973).

Zúèastnil se několika mezinárodních soutěží těžce 
zrakově postižených hudebních skladatelù, na nichž 
získává výborná umístění (napø. r. 1972 Helsinky,  
r. 1988 Mariánské Lázně).

Napsal skladby pro varhany, klavír, komorní sou-
bory i orchestr. Psal také sbory, žalmy aj. Skladba 
pro smíšený sbor vyhrála první cenu v soutěži těžce 
zrakově postižených hudebníkù v Mariánských Láz-
ních (1985). V soutěži v r. 1990 byla oceněna jeho 
orchestrální Skladba pro flétnu a smyèce. Upoutává 
i jeho èinnost publicistická.

mARylSki, Anton-Józef

* 1894
† 1973

Polský tyfloped.

Spoluzakladatel Ústavu pro nevidomé v Laskách 
a prezident jeho pøedstavenstva. Dlouholetý organizá-
tor a koordinátor sedmi podobných center. Staral se 
také o stavbu pavilonového systému. Po druhé světové 
válce založil pokraèovací uèòovskou školu. Pracoval 
zde od r. 1922 až do své smrti. Svým energickým  
a pružným rozhodováním se zasloužil o nebývalý 
rozvoj tohoto velkého internátního zaøízení.

Rád bych uèinil poznámku, že právě toto zaøízení 
se stalo pro levoèský komplex pøíkladem. V èeských 
zemích se vždy jednalo spíše o diferencovanou výcho-
vu i vzdělávání nevidomých a slabozrakých.

mAScARó, don Aniceto
(zvaný Mascaró z Lisabonu)

* 1842
† 1906 (duben)

Proslulý portugalský oèní lékaø a tvùrce vlastního 
písma pro nevidomé.

Narodil se v Cladó 
jako syn chirurga. Již  
v raném mládí asisto-
val otci pøi operacích. 
Není proto divu, že se po 
absolvování univerzity 
v Barceloně stal léka-
øem. Jako specializaci 
si vybral oèní lékaøství. 
V tomto oboru se po-
stupně stal vyhlášeným 
odborníkem.

Pøi výkonu svého povolání se dostával èasto do 
styku s nevidomými. Problémy jejich života ho za-
ujaly.

Pokusil se dokonce sestavit vlastní bodové písmo 
(1892) kombinované s liniemi. Má šest bodù a je do-
bøe èitelné zrakem. V r. 1892 ho pøedvedl na kongresu 
uèitelù v Madridu.

Po krátkou dobu se dokonce v ústavech v Portu-
galsku i Španělsku užívalo. Bylo to tam, kam dosud 
Braillovo písmo neproniklo.

Mascaró se od r. 1897 zabýval vydáváním letákù 
nazvaných Mascaróova Revue. Byly tištěny jeho 
písmem. Po zavedení Braillova písma bylo brzy 
opuštěno.

Mascaróova latinka
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Matìjíèek, Ladislav

Již ve stejném roce vytvoøil øadu soch, jako byla 
Hlava slepce, Autoportrét, Mrtvý voják aj. Z jeho 
sochaøských prací jsou nejznámější: Postava ženy, 
Afriètí dělníci a Matka. Je pozoruhodné, že tato 
socha byla postavena na hrobě rakouského kancléøe 
Dollfuse, což je jistě výmluvné pro jeho popularitu  
i za hranicemi Itálie.

mAtìJíèek, ladislav

* 4. 6. 1930
† 21. 2. 1983

Èeský hudební pedagog.

Již v útlém dětství u něho lékaøi zjistili závažnou 
oèní chorobu. V sedmi letech byl pøijat do Deylova 
ústavu pro nevidomé v Praze, aby zde nabyl všeobec-
né základní i elementární hudební vzdělání. V roce 
1946 byl pøijat na Pražskou konzervatoø. Rozhodl se 
zakonèit studium pětileté. Studia dokonèil v r. 1951 
vystoupením s orchestrem. Zahrál klavírní koncert 
E moll V. Nováka.

Tentýž rok byl pøijat jako uèitel hudební školy pøi 
Deylově ústavu, kde byla i LŠU pro okruh Malé Stra-
ny. Po kratším pùsobení nastoupil do LŠU v Praze, 
kde pùsobil dvacet let. Jeho pedagogická i umělecká 
èinnost byla velmi úspěšná. V r. 1971 pøešel do støední 
hudební školy internátní pro mládež s vadami zraku 
v Praze. Vedení školy poèítalo, že Matějíèek bude 
pøedávat své zkušenosti z práce v LŠU. Své poslání 
splnil nad oèekávání dobøe.

Svou manželku nauèil ovládat Braillùv notopis, 
takže se mohla stát odbornou opisovaèkou z běžného 
písma do písma bodového.

Vedle pedagogické èinnosti se uplatòoval pøi 
koncertní èinnosti v rámci poøádaných koncertù 
profesorù školy.

Byl výborným šachistou. Teorii šachové hry stu-
doval soustavně.

mAtheSon, george

* 27. 3. 1842
† 28. 8. 1906

Skotský kněz.

Narodil se v Glasgowě. Oslepl v době studií ve 
věku 20 let. Po ukonèení studií na Glasgowské univer-
zitě získal zaměstnání v místě svého rodiště. Později 
byl kazatelem u Sv. Bernharda v Edinburghu, v roce 
1889 obdržel na tamější univerzitě hodnost doktora. 
Hned pøíštího roku k tomu pøibylo èlenství v místní 

Spoleènosti věd. Matheson napsal mnoho cenných 
bohosloveckých i světských prací. Jako kněz měl  
v Edinburghu výsadní postavení.

V r. 1890 se nauèil Braillovu písmu, kterému nevi-
domé osoby uèil tím zpùsobem, že je shromažďoval 
na své faøe. Èilost těla i ducha si uchoval až do stáøí. 
Ještě dlouho po jeho smrti byl znám jeho hymnus 
Oh Love that will not let me go (Ó, lásko, kteráž ne-
dovolíš mi odejít).

mAthiAS, Fr.

† 12. 5. 1887

Øeditel Ústavu pro neslyšící a nevidomé ve Friedber-
ku.

Patøil mezi tyflopedy, kteøí se obávali poskytnout 
nevidomým žákùm vyšší (tj. tehdy úplné základní) 
vzdělání s odùvodněním, že vzdělání by na ně moh-
lo pùsobit negativně. Mohlo by prý být pøíèinou 
jejich neštěstí, jelikož by si tím více uvědomili svou 
bezvýchodnou situaci. V této době se diskutovalo  
o vzdělání, které se rovnalo osmileté školní docházce. 
Rozhodně nikdo neměl na mysli vzdělání støedoškol-
ské u většiny nevidomých, tím méně vysokoškolské. 
S tímto názorem zùstal Mathias v menšině. O tom se 
pøesvědèil pøi své návštěvě v Brně u J. R. Beitla, který 
kladl dùraz na to, že nevidomí jsou schopni úplného 
základního vzdělání. Nejdùležitější ovšem je, najít 
jim zaměstnání.

mAtić, miodrag v.

* 11. 8. 1895
† 14. 9. 1982

Spolu s V. Ramadano-
vićem je zakladatelem 
srbské tyflopedie. 

Narodil se v Secej-
-Roci. Uèitelský ústav 
absolvoval v Jagodine. 
Odbornou kvalifikaci 
pro výchovu a vzdělává-
ní zdravotně postižených 
dětí nabyl v Praze (1922–1923). 

Od r. 1919 pùsobil na rùzných ústavech pro nesly-
šící a nevidomé (Zemun, Jagodina aj. V r. 1945 se stal 
øeditelem Domova jugoslávských dětí v Bulharsku. Od 
roku 1947 pøednášel na defektologickém oddělení Vyšší 
pedagogické školy v Bělehradě. Po otevøení Vyšší školy 
speciální pedagogiky se stal jejím øeditelem. 
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Maurer, Mark

Napsal na 800 èlánkù, většinou z oblasti speciál-
ní pedagogiky. Pøispíval též do èeských odborných 
èasopisù. Do srbštiny pøekládal i èeskou literaturu 
(Zemana, Jesenského aj.). Pozoruhodný je napø. ob-
sah jeho èlánku: Nědostaci i poremetaji govora slepe 
děce (viz sborník Pola veka...). Èasto navštěvoval 
Èeskoslovensko, kde èasto pøednášel. 

Podílel se na reformách jugoslávských škol a byl 
èlenem komise pro øešení výchovy a vzdělávání zdra-
votně postižených dětí. Stal se nositelem několika 
ocenění a vyznamenání. 

mAŤušiNová, olga konstantinovna

* 1885
† 1975

Ruská spisovatelka.

Narodila se v městeèku Slobodskoje. Vdala se do 
Petrohradu. Ona i její manžel se zabývali výtvarnými 
pracemi. Její muž tvoøil z hlíny, ona malovala. Pøi 
blokádě Leningradu (Petrohradu) německými fašis-
ty ztratila své nejbližší. Ona sama pøi obraně města 
utrpěla těžké zranění výbuchem èasované bomby  
a pøišla o zrak. Zùstal jí pouze světlocit.

Nepropadla rezignaci. Štětce vyměnila za pero. 
Pro nedostatek jiných možností psala oøezanou døe-
věnou násadkou, kterou namáèela do inkoustu. Psala 
do øádkù, které měla oznaèené vyšitím nitěmi.

V literární práci nebyla úplným nováèkem. Již 
pøed válkou uveøejòovala osobní vzpomínky na 
Gorkého a Majakovského. V krutých podmínkách 
blokády a ve své èerstvé slepotě napsala povídku 
Píseò o životě.

Již pøed revolucí pracovala v redakci komunistic-
kých èasopisù. Osobně se poznala s Leninem i jeho 
ženou. O tom napsala povídky Nehasnoucí jiskry  
a Okøídlení lidé. V této době již psala pomocí sekretá- 
øek a tělesně postižených invalidù. V urèitých údobích 
jich měla souèasně hned několik. Není divu, vždy� 
byla prominentní ženou vládnoucí ideologie.

Byla vynikající vypravěèkou. Èasto poøádala be-
sedy s ètenáøi. Byly sice v duchu konkrétní politické 
situace, ale svému umění se nikdy nezpronevěøila víc 
než ostatní.

Napsala asi 15 knih, které vyšly i v cizině. Zpraco-
vala rovněž autobiografii s názvem Život vítězí. Za své 
práce byla několikrát vyznamenána. Svùj život dožila 
v petrohradském historickém domě, kde pøed ní žilo 
několik slavných spisovatelù.

mAueR, Jan

* 1. 6. 1878
† 27. 9. 1937

Èeský speciální peda-
gog, později øeditel 
Pedagogické knihovny 
Komenského v Praze.

Narodil se v Kamen-
ném Újezdu u Støíbra. 
Pùvodně byl uèitelem. 
Zabýval se výchovou  
a vzděláváním zdravotně postižených dětí a mládeže. 
O svých zkušenostech pøednášel na odborných sjez-
dech (tzv. Èádových) a napsal celou øadu pojednání 
formou èasopiseckých pøíspěvkù i několika rozsáhlej-
ších prací: Škola pomocná (1912), Duševně úchylná 
mládež (1917), Výchova dětí úchylných (1920) aj. 
Jeho syntetickým dílem je Pedopsychologie a náprav-
ná pedagogika. Zabýval se i pøeklady z cizích jazykù 
(němèina, francouzština, angliètina a ruština). Hlavní 
jeho prací byla úèast na budování komplexního pohle-
du na výchovu a vzdělávání úchylné*1) mládeže. 

Vzhledem k širokému záběru pedagogické temati-
ky je všeobecně pokládán za zakladatele èeské speci-
ální pedagogiky. Položené základy později rozvinul 
B. Popeláø, z marxistického hlediska M. Sovák, na 
Slovensku V. Gaòo.
*1)  Úchylná mládež – byla to svého èasu jedna ze základních 

kategorií speciální pedagogiky. Pozdìji zrakovì vadný, 
tìlesnì vadný atp., v souèasné dobì obecnìjší kategorie 
– zdravotnì postižený, zvláštní kategorie – zrakovì posti
žený, tìlesnì postižený atp. 

mAuReR, mark

Prezident Národní federace nevidomých USA.

Jeho osobnost charakterizuje životní optimizmus 
a cílevědomost. Je nevidomý od narození. Absolvoval 
studium univerzity Notre Dame. Sám uvádí, že pøi 
studiu se cítil osamocený a neschopný. Vyuèující mu 
nabízeli výborné výsledky bez zkoušek, což zásadně 
odmítl. V r. 1977 studia ukonèil.

O rok později získal zaměstnání v Úøadu pro civil-
ní letectví. Vyskytly se nové pøekážky v podobě úmys-
lu některých lidí osvobodit ho prakticky od jakékoliv 
èinnosti.*1) Tento pøístup ho neuspokojoval. V r. 1981 
proto ze studií odchází. Založil si soukromou právnic-
kou praxi, která prosperovala.

Aby se pokusil změnit myšlení lidí, vstoupil do 
Národní federace nevidomých USA, kde se posléze 
stal jejím pøedsedou.
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McCredie, Laurence

*1) Tak lidé jeho okolí na nìho nahlíželi, jelikož byli zvyklí na 
nevidomé vybírat almužnu. V rámci této moderní žebroty 
pøipravujeme bohužel nevidomým smutný život

mccRedie, laurence

* 16. 12. 1928

Australský vysokoškolský pracovník.

Narodil se v Laurcestonu. Vystudoval vojenskou 
akademii. V r. 1952 po nehodě ve vojenské službě 
ztratil zrak, èásteèně sluch i èást pravé ruky. Na re-
habilitaci byl vyslán do Anglie. Pevnou vùlí docílil 
výborných výsledkù a byl pøesvědèený, že najde novou 
cestu do života.

V r. 1954 se vrátil do Austrálie. Pracoval jako úøed-
ník ve vojenské správě. Práce byla pøíliš jednotvárná 
a stále èastěji poci�oval nedostatek odborných juris-
tických znalostí. V letech 1955–1959 studoval na uni-
verzitě v Melbourne práva. Po výborných studijních 
výsledcích byl pøijat jako asistent na tutéž univerzitu; 
od r. 1980 jako mimoøádný profesor.

Věnoval se rovněž práci v zájmových organizacích 
nevidomých. Od r. 1974 byl viceprezidentem Royal 
Victorian Institute for the Blind. V r. 1979 a 1981 
byl prezidentem Australského národního svazu ne-
vidomých.

mcgillicuddy, edgar waldo

* 17. 6. 1884
† 2. 1. 1966

Organizátor péèe o nevi-
domé v Anglii.

Narodil se v Corn-
wallu. Žil v Londýně. 
Po dokonèení studií na 
univerzitě v Oxfordu se 
věnoval organizaci péèe 
o nevidomé, kteøí byli 
vychováváni v rodinách. 
V r. 1928 byl jmenován místopøedsedou Národního 
institutu pro nevidomé v Londýně, který reorganizo-
val. Během druhé světové války se věnoval rehabilitaci 
osleplých letcù. Po válce napsal o své práci několik 
studií a pøíspěvkù do rùzných èasopisù.

mcPheRSon, daniel

Na základě výzvy edinburské Spoleènosti pro umění 
podal v r. 1832 návrh na reliéfní písmo pro nevidomé. 

Sestávalo se z rùzných grafických symbolù. V praxi 
se neuplatnilo.

meckelinová, cely

Zakladatelka slepecké knihovny v Helsinkách.

V r. 1890 založila spolek Bocher at de Blinde. Své 
pøítelkyně nauèila pøepisovat běžné knihy do Braillova 
písma. Postupně jich byla slušná hromádka. Z jejího 
podnětu byla potom tímto spolkem založena slepecká 
knihovna. Meckelinová byla 40 let pøedsedkyní spolku 
a s pýchou se dívala na rozkvět knihovny.

meckeR, wilhelm

* 14. 1. 1839
† 7. 9. 1898

Øeditel Ústavu pro nevi-
domé v Dürenu.

Byl redaktorem èaso-
pisu Der Blindenfreund, 
který měl vynikající vě-
deckou úroveò. Vycházel 
do r. 1933, kdy bylo jeho 
vydávání německými 
nacisty zakázáno a nahrazeno èasopisem Die Blin-
dewelt. Ještě v souèasné době lze z obsahu èasopisu 
Blindenfreund èerpat mnoho informací. Je bohužel 
pramenem málo známým. V Èeské republice se podle 
všeho nachází pouze v jednom souboru. Pro Mellovu 
Encyklopedii zpracoval několik hesel.

meieR, hansburkard

* 17. 6. 1926

Švýcarský klavírista.

Narodil se v Emmenbrücke. Od dětství byl nevi-
domý. Stal se žákem švýcarského nevidomého chrá-
mového hudebníka a skladatele J. F. Buchera. Po 
následujícím dvouletém pobytu v ústavu pro nevido-
mé vstoupil v r. 1945 na tamní konzervatoø. V r. 1947 
získal diplom klavírního pedagoga, v r. 1951 diplom 
klavírního sólisty. O tøi roky později se oženil.

Sám vypráví: „V mém mládí nebyla invalidní renta 
ani poradenství pro volbu povolání. Jako dítě jsem 
hrál na harmoniku a tento „zednický klavír“ mi velmi 
pøirostl k srdci. Teprve v tøinácti letech jsem zaèal hrát 
na klavír, to bylo jistě dost pozdě. Pro nevidomého 
pøipadalo tehdy v úvahu povolání maséra, košikáøe  
a nebo kartáèníka. Zaměstnání v administrativě teh-
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Mell, Alexandr

dy neexistovalo, povolání nevidomého hudebníka má 
dlouhou tradici.“

Známý byl pøedevším ve své zemi. Hrál ovšem  
i v cizině. Během dvacetileté koncertní èinnosti orga-
nizovala Maierovi zájezdy jeho manželka. Hrál rád 
Beethovena, Debussyho a Musorgského. Živila ho 
èinnost pedagogická, z koncertní èinnosti byly výno-
sy pøíliš malé.

V r. 1961 nastoupil jako uèitel hry na klavír a dě-
jin hudby v semináøi v Hitzkirchu. Pùsobil zde až do 
svého odchodu do dùchodu v r. 1991.

melicheR, Ján

* 27. 11. 1940

Ladiè klavírù, uèitel la-
dění na Odborné ladiè-
ské škole pro mládež s 
vadami zraku v Praze 
na které zastává funkci 
jejího vedoucího.

Narodil se v Pobe-
dímě, okres Trenèín. 
Do svých devíti rokù 
navštěvoval ZŠ v místě svého bydliště. O zrak pøišel po 
zranění, které si pøivodil pøi kopané. Ani po operaci se 
už do běžné školy nemohl vrátit.

V r. 1949 nastoupil do školy pøi Ústavu pro nevi-
domé v Brně, která byla blíž jeho rodišti než škola 
pøi ústavu v Levoèi. Pro svou dobrou adaptabilitu se 
během jednoho roku nauèil èesky a zvládl Braillovo 
písmo.

Brzy se zaèal věnovat hudbě. Krátce se uèil høe na 
housle. Od r. 1951 se zaèal velmi intenzívně věnovat 
høe na klavír, ve které dobøe prospíval.

Ve svém volném èase se rád věnoval sportu. Zú-
èastòoval se Sportovních her nevidomé a slabozraké 
mládeže, které se právě rozvíjely ve spolupráci se zá-
kladními školami pro nevidomé v Praze a v Levoèi.

V r. 1956 po úspěšných pøijímacích zkouškách 
odchází studovat do Prahy na støední hudební školu 
internátní pro mládež s vadami zraku. Zde se pøipra-
voval jednak pro dráhu uèitele hudby, jednak i pro 
obor ladění, což tehdejší statut školy umožòoval. Po 
maturitě nepokraèoval v nástavbovém studiu na SHŠI, 
zaèal se intenzívně věnovat ladění klavírù. Tomuto 
oboru se v pomaturitním studiu vyuèil u Františka 
Podluckého, který na ladièskou školu pøešel z brněn-
ského ústavu.

Po odchodu ze školy dostal Melicher nabídku 
ladit ve službách uměleckých škol, což se nakonec 

neuskuteènilo. 3. øíjna 1961 nastupuje jako ladiè do 
orchestru FOK a Èeské filharmonie. Byl vyhledávaný 
jako nejlepší ladiè i u pøíležitostí koncertù slavných 
èeských i zahranièních klavíristù. Pracoval zde až do 
r. 1967, kdy po odchodu Fr. Podluckého do penze 
obdržel nabídku od tehdejšího øeditele SHŠI J. Drtiny 
vyuèovat ladění klavírù na Odborné ladièské škole 
pro mládež s vadami zraku. Po dlouhém váhání tuto 
nabídku pøijal.

Ján Melicher vychoval øadu výborných absolventù, 
kteøí jsou rozmístěni po celé Èeské republice, i na Slo-
vensku. Od záøí 1995 byl jmenován vedoucím OLŠ.

Kromě pedagogické èinnosti ladí pøi rùzných pøí-
ležitostech všude tam, kde je to potøeba. Jeho práci 
dodnes velmi cení i světoví klavíristé pøi svých koncert-
ních turné. Většina z nich si výslovně pøeje odbornou 
práci J. Melichera.

mell, Alexandr

* 17. 2. 1850
† 30. 9. 1931

Øeditel Ústavu pro výchovu 
a vzdělávání nevidomých 
dětí ve Vídni (1886–1919). 
Významný rakouský tyflo-
ped a encyklopedista. Byl 
zastáncem integrity nevi-
domých v místě bydliště.  
K tomu měli být ovšem sou-
stavně pøipravováni již od dětských let.

Narodil se v Praze. Studoval pøírodní vědy. V roce 
1886 byl jmenován øeditelem Ústavu pro nevidomé 
ve Vídni, kde pùsobil do r. 1919. Jako øeditel ústavu 
vyvinul mnoho aktivit. Zajistil stavbu nové budovy, 
modernizoval slepeckou tiskárnu, rozšíøil žákovskou 
knihovnu, zavedl povinné vycházky do pøírody, za-
vedl prázdninové pobyty žákù v pøírodě aj. Zatímco  
S. Heller se věnoval koncipování psychologie slepcù, 
Mell shromažďoval historická data.

A. Mell je autorem historicky prvního a dodnes 
aktuálního tyflopedického slovníku Encyklopädisches 
Handbuch des Blindenwesens (1900). Toto dílo ho 
proslavilo v celé Evropě. Je to ojedinělá, gigantická 
práce, která vyrostla v nejvyšší èas, aby shrnula tehdej-
ší poznatky z historie slepectví, poèátkù tyflopedické 
psychologie i pedagogiky a shrnula poznatky o nej-
významnějších osobnostech tohoto oboru. Obsahuje 
osobní i věcná data a údaje. Je obohacena tabulkami, 
grafy a množstvím fotografií osob i pøedmětù. Mnohé 
z nich bychom už dnes těžko hledali jinde.
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Mercadante, Giuseppe Saverio Raffaele

Napsal i jiné závažné odborné práce. Jsou to napø.: 
Die Kunstwarte (1910); Der Blindeunterricht (1910); 
Kurze Ratschläge und Winke zur richtigen Erziehung 
blinder Kinder (1913); Mitteilungen aus dem Gebiete 
des Blindenwesens (1919) aj.

Jeho díla jsou stále cenným a nezbytným pra-
menem informací. Nejedná se pouze o jedineèné 
informace z historie. Napsal větší množství èlánkù 
do odborných èasopisù a rozsáhlé historické tabulky 
uveøejòované po několik rokù na pokraèování v èaso-
pise Der Blindenfreund.

Mimoøádnou péèi věnoval obnově a novému uspo-
øádání slepeckého muzea založeného J. W. Kleinem 
ve Vídni. Sbírky znovu popsal a upravil slepecké 
muzeum pøístupné pro veøejnost.

meRcAdAnte, giuseppe Saverio Raffaele

* 10. 9. 1795
† 17. 12. 1870

Italský hudební skladatel.

Jeho rodištěm je Altamura. Zrak ztratil v pozděj-
ším věku. Nejdøíve ztratil jedno oko, druhé se mu 
neustále zhoršovalo, až v r. 1862 oslepl úplně. Své 
další skladby diktoval. Je autorem asi 66 oper. Byl 
reformátorem opery, autor padesáti skladeb scénické 
hudby. Byl dómským kapelníkem v Novaøe, později 
øeditelem konzervatoøe v Neapoli. Mimo oper napsal 
asi 20 mší, kantáty, skladby orchestrální aj.

meRle, georg heinrich

* 22. 11. 1856

Německý tyfloped.

Narodil se v Ellings-
hausenu. Od r. 1880 byl 
výpomocným uèitelem 
ve škole Ústavu pro ne-
vidomé ve Frankfurtu 
nad Mohanem, kde byl v 
r. 1886 jmenován vedou-
cím uèitelem. Později 
byl øeditelem Ústavu pro nevidomé v Hamburku. 
Publikoval v odborných èasopisech. Pro Mellovu  
Encyklopedii zpracoval několik hesel.

meRliová, enrichetta

* 1841

Italská klavíristka.

Narodila se jako nevidomá. Velmi záhy projevila 
mimoøádné hudební nadání. Již ve svých 6 letech 
veøejně vystupovala. Poté se stopy o její koncertní 
èinnosti objevují jen sporadicky. 

meRmod, Anni

* 1911

Organizátor kultury nevidomých ve Švýcarsku.

V mládí oslepl. Zabýval se mezinárodním ob-
chodem. Mimo své povolání se věnoval èinnosti ve 
francouzské sekci švýcarského Svazu nevidomých  
v mezinárodním rámci. Od r. 1950 zastával funkci pre-
zidenta tohoto svazu. Od r. 1962 do r. 1973 pùsobil 
jako prezident Švýcarského svazu nevidomých a ge-
nerální øeditel Evropské regionální komise. Pro svou 
mimoøádnou službu mu francouzská vláda udělila 
medaili Médaille de l´Orde du Mérite typhlophile. 

meSSeRSchmidt, karl

V r. 1951 koncipoval, jak má vypadat slepecká pomùc-
ka. Základní hledisko shrnul do tøí bodù s mnoha 
podbody. Øíká, že podstatná je její haptická hodno-
ta, musí mít formu odpovídající podstatě hmatu, má 
sloužit k vlastní práci žáka aj.*1)

*1) Nelze opomíjet hmotnou podstatu svìta a taktilní schop
nosti nevidomého èlovìka. Teprve slouèením obou velièin 
(objektu – hmoty a subjektu – èlovìka) lze považovat 
za základní podmínky k vnímání hmatem, a to v kom
penzaèním procesu. Z neopomenutelných haptických 
vlastností pøedmìtu je to pøedevším jeho vztah velikosti 
èlenìní, povrch, druh hmoty aj. Z taktilních podmínek je 
to hlavnì rozlišení fyziologie a psychika vnímání hmatem, 
trojí funkce ruky aj.

meSSneR, Anton

* 30. 4. 1847
† 16. 12. 1915

Uèitel v Ústavu pro nevidomé ve Vídni, konstruktér 
pomùcky pro elementární vyuèování latince i Brail-
lovu písmu.

Narodil se v Nussdorfu. Oslepl v pěti letech ná-
sledkem pádu pøi dětských hrách. Do ústavu ve Vídni 
byl pøijat až ve svých jedenácti letech. Do té doby byl 
svými rodièi úspěšně vychovávaný k samostatnosti.

Ve vídeòském ústavu byl vynikajícím žákem. Pro-
jevoval zájem o všeobecné znalosti. Uèivo ve škole 
proto zvládal lehce. Dokonce i sám øeditel Pablasek 
mu věnoval mimoøádnou péèi.
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Po absolvování ústavu studoval v oddělení, kde se 
pøipravovali kandidáti uèitelství. Po získání kvalifika-
ce byl pøijat do ústavu jako výpomocný uèitel. V roce 
1873 obdržel stipendium a existenèně byl zajištěný  
i pravidelným platem.

V r. 1877 se pøihlásil ke studiu na gymnáziu, ale ne-
byl pøijat, protože studovat zde mohli pouze lidé zdraví. 
Vyuèovat v ústavu však mohl i nadále. V r. 1890 mu 
byla za mimoøádné výsledky ve vyuèování poskytnuta 
trvalá dispenz. Stává se uèitelem s definitivou.

Projevil se jako prvotøídní metodik. V mnoha pøí-
padech měl svými návrhy vliv na øešení vyuèování 
a hlavně na tvorbu uèebních pomùcek. Dochovala 
se tzv. Messnerova krabice, tj. sada písmen latinky  
i Braillova písma na destièkách, kterými se zasunová-
ním do lišt v øádcích vytváøela slova a věty.

Kromě celé øady básní napsal metodická pojedná-
ní, ze kterých jsou významné pokyny o orientaci èlově-
ka v prostoru s názvy Orientace slepce a Elementární 
tøída ve slepecké škole. Známé byly i jeho referáty  
o slepeckém zkratkopisu. Na toto téma hovoøil i na 
Mezinárodním kongresu uèitelù nevidomých v Lipsku. 
Sám byl i v tomto pøípadě názorným pøíkladem.

 Kasa Braillových písmen se nachází v odd. DTI TMB

méSZáRoS, Anton

* 3. 9. 1959

Profesor konzervatoøe.

Narodil se v Nových 
Zámcích jako nevido-
mý syn maďarských 
rodièù. Povinnou školní 
docházku absolvoval  
v ZŠ pro nevidomé žáky 
v Levoèi. Vynikal svým 
pøirozeným hudebním 
nadáním a improvizaèními schopnostmi hrou na kla-
vír. Ve studiu hudby pokraèoval na Konzervatoøi pro 
mládež s vadami zraku v Praze. V r. 1983 absolvoval 
ze hry na klavír a varhany.

Do zaměstnání nastoupil jako uèitel hry na klavír 
a korepetitor v LŠU ve Slaném, později pøešel do 
LŠU v Praze. V r. 1989 se i s rodinou pøestěhoval 
do Brna. Do r. 1992 pùsobil v Taneèní konzervatoøi 
jako korepetitor, po úspěšném konkurzu nastoupil  
v r. 1992 jako profesor klavírní improvizace a korepeti-
tor taneèního a dramatického oddělení konzervatoøe. 
Věnuje se též kompozici, kterou soukromě studoval 
u Eduarda Douši.

Komponuje v menších klavírních formách spíše 
improvizaèního zaměøení, napsal též několik písní. 
Dovede improvizovat na daná témata. Poøádá klavírní 
a pěvecké recitály ze svých skladeb a písní.

Jeho velkou zálibou je sport, hlavně jízda na dvoj-
kole a vytrvalostní běh. V r. 1996 a 1997, dále pak  
v r. 1999 a 2001 úspěšně absolvoval s vodièem mezi-
národní běh maratónu v Praze a Košicích.

V r. 1999 mu byla Zastupitelstvem města Brna 
udělena Cena města Brna v oboru sport.

Vlastním nákladem vydal v roce 2002 Vzpomínky 
psané ve tmě. Touto publikací se v r. 2003 zúèastnil 
v Parlamentu ÈR výstavy u pøíležitosti Evropského 
roku zdravotně postižených.

Tøemi skladbami pro klavír se v r. 2004 zúèastnil 
soutěže nevidomých skladatelù, kterou poøádala Ital-
ská unie nevidomých v Øímě.

mEšÈErJAkov, Alexander

* 1923
† 1974

Ruský organizátor péèe o nevidomé.

Narodil se v Rjazanské gubernii. Po absolvování 
školy se stal vojákem z povolání. Po druhé světové 
válce studoval psychologii na univerzitě v Moskvě. Od  
r. 1952 pracoval v Ústavu pro rehabilitaci nevido-
mých, kde byl vedoucím skupiny pro výchovu hlucho-
slepých. Je autorem více než 80 prací.

V r. 1971 vyšla jeho kniha Hluchoslepé dítě (Obu-
èenie slepogluchoněmych dětěj, 1972).

metcAlF, John

* 1717
† 1802

Anglický podnikatel, zvaný slepý Jack.

Narodil se v Knaresboroughu jako syn velmi chu-
dých rodièù. V šesti letech ztratil zrak. Pøesto se mu 
podaøilo, že na základě pochopení uèitele mohl na-
vštěvovat školu ve svém bydlišti. Byl družný. Se svými 
spolužáky se stýkal a hodně si s nimi hrál, později 

Kasa latinských i Braillových písmen
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se zúèastòoval i všech 
klukovských her. Rád 
sportoval, rád se uèil 
hrát na housle.

Ve høe na housle do-
sahoval pěkných výsled-
kù. Vystupoval i veøejně 
a mohl podporovat své 
rodièe. Hostoval i mimo 
své rodné město. Z vý-
těžkù si zakoupil koně a s ním se dokonce zúèastòoval 
dostihù.

V 21 letech byl silné, pěkné postavy a bystrého 
ducha. Velmi dobøe se orientoval jednak spoleèensky, 
jednak v prostoru. Obě tyto dovednosti mu zaruèovaly 
spoleèenský úspěch.

Vzal si dceru hostinského. Ujal se spoluúèasti 
na øízení podniku. Postupně se jim narodily ètyøi 
děti, a tak se musel bystøe otáèet. Zaøídil si nájemní 
drožky.

Když se odstěhovali do Manchesteru, věnoval se 
obchodu rybami. Měl dokonce schopnost øídit koòské 
spøežení a nedocházelo ke kolizím.

V r. 1751 zaèal provozovat nákladní dopravu. Stal 
se známým dopravcem. Jeho dosavadní zkušenosti 
vedly k tomu, že na jeho nátlak se zaèala zlepšovat 
kvalita silnic. Dokonce jednu nechal zøídit sám. Bylo 
to v bažinatém prostøedí, kde vymyslel nový zpùsob 
odvodnění i založení podloží silnice. Objednávky 
potøebného materiálu øídil osobně.

V r. 1765 se zúèastnil povstání jako vojenský hu-
debník. Vrátil se až když povstání skonèilo. Zjistil, 
že urèité textilní výrobky se v Anglii dobøe prodávají, 
urèitou dobu se věnoval tomuto obchodu.

Rád hrál karty, které si sám oznaèil. Znaènou 
èást majetku posléze ztrácí neúspěšnými peněžními 
machinacemi. V r. 1792 skonèil s obchodováním  
a usadil se v Yorku jako chudý obèan. Žil spokojeně 
i v těchto nových podmínkách.

metZleR, Jakob

* 31. 1. 1836
† 2. 4. 1892

Německý tyfloped.

Narodil se v Oberhörlenu. Po zakonèení studií 
vyuèoval ve škole Ústavu pro nevidomé ve Friedber-
ku. Potom pùsobil celých 24 rokù ve frankfurtském 
ústavu, ve kterém se soustøeďoval na péèi o později 
osleplé.

Napsal Encyklopedii o slepectví.

mexiA, Pero z
(viz PERO z Mexia)

mey, gerrit van der

* 5. 1. 1914

Nizozemský matematik.
Narodil se v Lisse. Ve věku 5 let oslepl. V r. 1926 

byl pøijat do Ústavu pro nevidomé v Amsterodamu. 
V r. 1931 zaèal studovat v Marburku na speciálním 
gymnáziu.

Dne 9. èervna 1947 měla univerzita v Leidenu sen-
zaci. Ten den zde byl promován na doktora pøírodních 
věd tento hluchoslepý matematik. Jeho rigorózní práce 
byla na téma: Výslednice algebraických pramenù.

V pěti letech ztratil zrak. Brzy na sebe upozornil 
svým nadáním pro matematiku a fyziku. V r. 1946 
po zápalu mozkových blan ohluchl. Dokonèil školu  
v Ústavu pro nevidomé v Amsterodamu, kde vy-
nikl i svou manuální zruèností. Absolvoval Gym-
názium pro nevidomé v Marburku. R. 1936 se 
dal zapsat na pøírodovědeckou fakultu univerzity  
v Leidenu. Když byla německými nacisty uzavøena, 
pøestoupil na univerzitu v Amsterodamu, ale tu brzy 
postihl tentýž osud.

Studia pøerušil do konce druhé světové války. Po 
promoci nastoupil místo ve velkém výpoèetním støe-
disku. Potom pracoval jako samostatně tvoøící vědec 
tlumoènických systémù pro samoèinné poèítaèe. Ně-
které se uplatnily i v zahranièí. Bylo jen dílem èasu, 
kdy pøešel k informatice. Posléze pracoval i na vysoké 
škole. K podání výsledkù práce používal nejdøíve tele-
fonní linku, později elektronické prostøedky. Skvělou 
pomocnicí mu byla jeho manželka. V r. 1961 pøedná-
šel o své vědecké èinnosti na univerzitě v Mohuèi.

Ve svém pojednání Co mi odhalila moje hlucho-
ta píše, že úplné ohluchnutí ho pøepadlo náhle ve 
spánku. Léèení nepomohlo. Následovala porucha 
rovnováhy.

Ke styku s okolím používá malý pøístroj, který byl 
zhotoven podle jeho návrhu.

mey, oskar

* 2. 3. 1851
† 8. 9. 1915

Øeditel Ústavu pro nevidomé v Halle.

Podle spolehlivých informací byl nevidomý. Svou 
práci vykonával svědomitě. Dbal pøedevším na zajiš-
�ování uèebních pomùcek pro všechny vyuèovací 
pøedměty i øemeslo.
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mEyEr–FörstEr, wilhelm

* 12. 6. 1862
† 1934

Německý spisovatel. 

Narodil se v Hannoveru. Studoval práva a umění 
(Berlín, Mnichov a Vídeò). Ve svých 23 letech na-
psal pod pseudonymem Samar Gregerow román Die 
Saxo-Saxonen (Berlín 1897). Dále Die Fahrt und die 
Erde (Stuttgart 1897), Derby (Stuttgart 1898) aj. Dále 
dramata: Unsichtbare Ketten a Kriemhild. Veselohry: 
Eine böse Nacht a Der Vielgeprüfte. Po svém oslepnu-
tí napsal divadelní pøedstavení Alt-Heidelberg (Berlín 
1903). Pøes své problémy, které mu pøinášela slepota, 
jsou další jeho díla plná veselých pøíhod.

meyeR, Johann Friedrich

* 1831
† 16. 1. 1892

Holandský tyfloped.

Narodil se v Amste-
rodamu. Ve svých 18 
letech měl zájem stát se 
uèitelem. Vykonal stát-
ní zkoušku pro støední 
školy. Kvùli praxi odejel 
do Londýna, Paø íže  
a Heidelberku.

V roce 1858 pøijal 
místo v královském Athe- 
naeu v Maastrichtu a o pět let později pøešel jako 
profesor cizích jazykù na gymnázium a vyšší měš�an-
skou školu v Devemeru. Napsal několik anglických  
a francouzských školních uèebnic.

V r. 1875 se uvolnilo místo øeditele. Meyer nabídku 
pøevzít vedení gymnázia pøijal a během několika málo 
rokù se ústav stal jedním z nejlepších. Podaøilo se mu 
postavit a zaøídit novou budovu.

V gymnáziu získal mnoho pedagogických i orga-
nizaèních zkušeností, které později uplatnil pøi budo-
vání mateøské školy pro nevidomé děti v Benekomu 
u Amsterodamu. Do školy byly pøijímány děti ètyø až 
desetileté. Nesla název Škola prince Alexandra. Hlav-
ní metodou zde bylo vzdělávat nevidomé děti hrou  
a zábavou. Pro získávání finanèních prostøedkù zalo-
žil Meyer spolek s celostátní pùsobností. Jeho škola 
měla vynikající pověst a děti, které potom odcházely, 
byly k pøijetí do výchovně vzdělávacích ústavù velmi 
dobøe pøipraveny.

meyStRe, eduard

* 1826

Švýcarský hluchoslepý soustružník.

Narodil se v Lausanne. V r. 1834 ztratil zrak a v 11 
letech i sluch. Do výchovného ústavu pro hluchoslepé 
v Lausanne byl pøijat až ve svých 18 letech. Nejdøíve 
se vzdělával pomocí prstové abecedy, prùběžně bylo 
možné používat i øeè. Zaměstnával se manuálními 
èinnostmi, pøedevším soustružením døeva, ve kterém 
dosahoval pozoruhodných výsledkù, což dokazovaly 
výstavy jeho výrobkù. Největšího úspěchu docílil na 
výstavě v Londýně. 

mihRAn
(viz ABU MUHAMMED SULAIMAN  
ABU MIHRAN)

michálek, miroslav

* 28. 8. 1954

Èeský ekonom a bás-
ník.

Narodil se v Hodo-
níně. ZŠ navštěvoval ve 
svém bydlišti (1960 až 
1969). V 9. tøídě však 
pro pokroèilou slabozra-
kost pøešel do ZŠ pro 
slabozraké žáky v Litov- 
li. Ve studiu pokraèoval na gymnáziu pro mládež  
s vadami zraku v Praze (1969–1973), kde maturoval  
v r. 1973. Nechal se zapsat na Vysokou školu eko-
nomickou v Praze, kde v r. 1978 získal titul inženýr. 
Téma závěreèné (diplomové) práce: Ekonomické 
nástroje v péèi o životní prostøedí.

Do zaměstnání nastoupil jako ekonom na praž-
ské Výstaviště, kde pracoval 10 rokù. Protože se mu 
zrak neustále zhoršoval, pøijal místo v Metě, později 
v Mechanice a posléze v Obzoru. Pro praktickou 
ztrátu zraku opouští povolání ekonoma. Byl pøijat 
do Centra Tyflokabinetu v Praze. V r. 1997 byl jme-
nován vedoucím všech støedisek.

Jako chlapec velmi rád èetl, zvláště o astronomii. 
Dětskou klasickou literaturu úplně pøeskoèil. Ve ètr-
nácti letech se pak v Hodoníně dostal do prostøedí 
mladých lidí, kteøí byli nadšeni pro moderní hudbu  
a literaturu. I v Praze na støední škole pøetrvával jeho 
zájem o literaturu. Navštěvoval antikvariáty, což dělá 
dodnes.
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Psaní poezie se věnoval od mládí. Již na støední 
škole navštěvoval literární kroužek. Na vysoké škole 
pøispíval do èasopisu Voják. Potom zaèal psát spíše 
pro své pøátele a rodinu. V době, kdy nastoupil jako 
vedoucí Tyflokabinetu ho technika pøiměla k tvorbě 
osobité poezie. Vydal několik básnických sbírek.

Spolu s P. Francovou založili nové obèanské sdru-
žení Okamžik, které si vzalo za úkol poskytovat nevi-
domým osobám prùvodcovskou i jinou službu. Tato 
organizace hojně publikuje.

Pozoruhodná je Michálkova humorně laděná poe-
zie: Hele – rýmy i zádrhele (SNS, Praha 1995); Mrkni 
na mě (SNS, Praha 1995); V hlavě ètyøi roztoèi (SNS, 
Praha 1996); Vrazit nervy do konzervy (SNS, Praha 
1996); Pěkná hromada, Erorýmy (NVT Repro, Pra-
ha 1999); Naprostá ztráta soudnosti (SONS, Praha 
1999); Ten mùj anděl poněkud se zarděl (NVT Repro, 
Praha 2001); Pražský sysel (Okamžik, Praha 2004). 
Dále se autorsky i redakèně podílel na publikacích, 
které vydala o.p.s. Okamžik v Praze. Větší množství 
básní i próz bylo publikováno v rùzných èasopisech.

mikšA, ladislav

* 20. 11. 1911
† 15. 12. 1981

Èeský pracovník ve vodohospodáøství, vodohospo-
dáøský inspektor.

Narodil se na Slovensku v obci Zbehy. Až do od-
chodu do dùchodu pùsobil v Náchodě jako vodohos-
podáøský inženýr. V 36 letech ztratil zrak. Navíc ztra-
til rodinu a všechny pøátele. Polekali se jeho slepoty. 
Jen velkou houževnatostí a snad i pudem sebezáchovy 
dosáhl toho, že zùstal pracovat ve svém oboru. Bylo 
to za pomoci jeho druhé manželky. Podaøilo se mu vy-
pracovat se do postavení, které dosud mohl zaujímat 
pouze vidomý èlověk.

Pùvodně byl projektantem vodohospodáøských  
a silnièních staveb. Po ztrátě zraku v r. 1947 se spe-
cializoval na èistírny odpadních vod. Kolem r. 1960 
vynalezl biologický filtr s lehkou polystyrenovou ná-
plní, který nahradil dosud užívaný štěrk. Vynález si 
nechal patentovat. Své životní štěstí viděl v užiteèném 
spoleèenském zaøazení. Největším neštěstím by pro 
něho byla izolace od veøejného dění, aniž by mohl 
do něho zasahovat.

Z.Š

mill, R.

Anglický konstruktér. Pokusil se sestrojit pomùcku, 
kterou by mohl jeho nevidomý pøítel používat pøi 
psaní perem. Takovou se mu podaøilo vyrobit.

milne, Robert

Uèitel nevidomých v Edinburghu se v r. 1833 pokusil 
sestavit reliéfní písmo pro nevidomé. Sám byl nevi-
domý. Uèinil tak na výzvu k soutěži, kterou vypsala 
edinburská Spoleènost pro umění. Jeho písmo se 
však nerozšíøilo.

milton, John

* 9. 12. 1608
† 8. 11. 1674

Anglický publicista, po-
litik a básník. Je poklá-
daný za dovršitele rene-
sance.

Pocházel z dobøe si-
tuované rodiny, která 
mu umožnila solidní 
vzdělání. V mládí rád cestoval a navštěvoval øadu 
støedisek evropské vzdělanosti. V r. 1638 se v Itálii 
setkal s Galileem Galileim. Cesty po Evropě byly pro 
něho politickou školou. Uplatnil své názory, kdy se 
postavil do služeb revoluce.

Jako publicista propagoval myšlenku, že lid má 
právo zbavit se panovníka. Naznaèil tak cestu k revo-
luènímu øešení nesmiøitelného konfliktu. Pøevratné 
politické události vynesly Miltona na místo sekretáøe 
anglické republiky. Snad se zrakově pøeceòoval pøi své 
písemné práci za neúplného osvětlení, snad to byla 
jiná pøíèina, ale nakonec úplně oslepl.

Stalo se to v jeho 45 letech. Mohl tedy èerpat ze 
svých døívějších životních zkušeností jako vidomý. 
Byl stoupencem republiky. Po porážce zùstal naživu 
jen díky svým vlivným pøátelùm, ale slepý a navíc 
chudý. Jeho prozaické dílo bylo v klatbě. Básník však 
nepropadl zoufalství. Naopak, v tomto těžkém období 
vznikla jeho veliká díla náboženské poezie: Ztracený 
ráj (1667); Získaný ráj (1671). Samson Agonistes je 
monumentální dramatickou básní, vystavěnou podle 
øeckých vzorù.

Jeho mnohostranně nadaná osobnost našla své 
nové vyjádøení v poezii. Pro později osleplého Mil-
tona, který neznal žádný zpùsob, jak by psal, nebyla 
literární práce snadnou záležitostí. Tvoøil s pomocí 
své dcery. Na Ztraceném ráji pracoval celých deset let. 
Naøíká zde, že nevidí pasoucí se stáda, západ slunce 
a místo knihy drží v ruce pouhý list papíru.

Miltonùv Ztracený ráj patøí do světové pokladnice 
literatury. U nás tento literární poèin od obrozenec-
kých dob v pøekladu J. Jungmanna patøil mezi díla, 
jež obohacovala i èeský jazyk.
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mittelStein-Scheid, Friedrich

* 1891
† 30. 7. 1981

Ruský matematik a teoretický astronom.

Zrak pozbyl v raném dětství. Po úspěšném zakon-
èení studia matematiky, fyziky a filozofie stal se v roce 
1923 ve studijním støedisku v Marburku uèitelem. 
V r. 1915 zaèal pracovat na systému matematických 
symbolù v Braillově písmě. Spoleèně s C. Strehlem 
založil v r. 1916 Spolek nevidomých akademikù Ně-
mecka. 

mJAèin, v. F.

* 1930

Ruský matematik a teoretický astronom.

Podle doložených pramenù v dospělosti oslepl. 
Svùj obor však rozpracovával i nadále.

moenSová, Petronella

* 1765

Nizozemská spisovatel-
ka a básníøka.

Narodila se v Zubar-
tu (Friesland) jako dcera 
protestantského pastora. 
Oslepla ve tøech letech. 
Otec podporoval její li-
terární schopnosti, které 
projevovala již od dětství 
a věnoval jí i ve výchově 
velkou péèi.

V r. 1788 napsala svou první báseò ve tøech zpě-
vech nazvanou Jaro, která měla velký úspěch. Později 
další básně, napø. Historie humanisty a Reflexe 18. 
století. Všechna díla jsou na velmi dobré úrovni. Získa-
la za ně cenu od akademie a zvláštní cenu za pøednes. 
Napsala veršované dílo o bitvě u Waterloo.

Zvláštního úspěchu dosáhl román Karolina z Ele-
denberku èili vyzkoušená láska manželská.

Byla nazývána holandskou Sapfó. Tvoøila až do 
svého pokroèilého stáøí. Pøed svou smrtí vydala ještě 
sbírku Kytice pro mládež.

moJŽíšEk, Jiøí

* 25. 11. 1952

Èeský programátor a tvùrce tyflografiky.

Narodil se jako ne-
vidomý ve Frýdku-Míst-
ku. Rané dětství prožil 
v Sedlištích. Trpěl ne-
dostatkem kamarádù.  
V roce 1959 nastoupil 
do ZŠ pro nevidomé  
v Brně. Jelikož oèní 
oddělení v Olomouci 
ho nenahlásilo brněnské 
škole, nastoupil poně-
kud později, což v této době nebylo nic neobvyklé-
ho. Na ZŠ si našel mnoho kamarádù a velmi brzy  
a úspěšně se zaèal věnovat hudbě. Protože výuka hry 
na kytaru zde nebyla, docházel spolu s dalšími dvěma 
spolužáky do LŠU za prof. P. Janíèkem.

Po absolvování ZŠ nastoupil v r. 1968 na Støední 
hudební školu pro mládež s vadami zraku v Praze. 
Od 2. roèníku se zaèal věnovat poèítaèùm. Nejdøíve 
s ing. Vránou, později samostatně. Studium hudby 
však nezanedbával. Èasto svou školu reprezentoval 
na mnohých koncertech.

Poèítaèová technika J. Mojžíška zaujala natolik, 
že po absolvování SHŠI v r. 1975 se rozhodl pro drá-
hu programátora. V době, kdy se poèítaèùm zaèal 
věnovat, žádné programy pro nevidomé neexistovaly. 
Proto cítil potøebu v této oblasti něco vytvoøit. Tato 
snaha trvala mnoho rokù. V r. 1990 pøišel koneèně  
s programem KUK, který umožnil, že poèítaèe zaèaly 
mluvit. A to zdaleka není všechno. Nedávno pøišel 
pro nevidomé zájemce na trh jeho nový kapesní zápis-
ník, který nazval Gin. Instaloval do něj zdokonalený 
program KUK.

Souběžně se věnoval tvorbě reliéfních obrázkù vy-
tváøených termovakuovou technikou. Je také autorem 
mnohých barevných reliéfních pohlednic.

Na hudbu nezapomněl. Je mnoho spoleèenských 
pøíležitostí, kde mùže svùj um uplatnit. Vždy� kdysi 
patøil mezi nejlepší studenty. Velmi úspěšně pùsobí 
v ochotnickém divadelním souboru zdravotně posti-
žených Verva.

A to ještě zdaleka není všechno. Je maximálně 
samostatný i ve výběru sportovních èinností. Mimo-
to že lyžuje, vymýšlí stále nové sporty pro nevidomé, 
skoèil v nedávné době (1997) na upoutaném laně ze 
ètyøicetimetrového mostu. Pokud je známo, je dosud 
jediným nevidomým, který se tohoto riskantního sko-
ku odvážil.

Zvláštní ocenění si však zaslouží, že od novoroze-
neckého věku vychovává svého syna, protože manžel-
ka pøi porodu zemøela. Nezùstal u toho sám, ale øídil 
se radami zkušených maminek.

 Ukázky jeho tyflografiky se nacházejí v odd. DT ITMB
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moldenhAweR, Johanes

* 1829
† 22. 3. 1908

Zakladatel a øeditel Ústavu 
pro nevidomé v Kodani.

Narodil se jako první syn in-
spektora Královské knihovny 
v Kodani. Po dokonèení stu- 
dia na reálce se věnoval stu-
diu na univerzitě – obor èistá 
filozofie.

V r. 1854 se na vlastní náklady vydává na studijní 
pedagogické cesty a pøi té pøíležitosti navštívil rov-
něž několik ústavù pro nevidomé v Německu a ve 
Švýcarsku. O získaných poznatcích sepsal rozsáhlou 
zprávu. Se státní podporou potom navštívil i ústavy ve 
Francii, Nizozemí, Belgii a znovu v Německu. Jeho 
úkolem bylo poznat život v ústavech pro nevidomé  
a také studovat problematiku debilních dětí. V r. 1857 
obdržel další podporu k cestám už s tím cílem, že  
s ním dánská vláda poèítala jako se zakladatelem péèe 
o postižené děti. Navštívil Velkou Británii. Delší dobu 
se zdržel v Paøíži a znovu v Německu.

Po návratu pøedložil koncepci pro založení Ústa-
vu v Dánsku. V r. 1848 pøevzal vedení nového ústa-
vu pro nevidomé v Kodani. Nezbytné však bylo, aby 
Braillovu francouzskou bodovou abecedu adaptoval 
na dánský jazyk. Uèinil tak již v r. 1858. Výchovu 
slepcù je tøeba posunout od pouhého filantropizmu  
k soustavnému vzdělávání a pøípravě pro život. Takové 
bylo jeho životní heslo.

Upozornil na možnost zakládat pøípravné školy 
(mateøské) pro nevidomé jako pøípravu k pøijetí do 
ústavu. Byl zastáncem názoru, že slepec je nejspokoje-
nější, když mùže pracovat. Zøejmě však byly, podobně 
jako i jinde v této době, velké potíže s umís�ováním 
absolventù. Podává proto v r. 1862 návrh na otevøení 
azylu, a také pøedškolní tøídy. V r. 1864 vzniká z jeho 
iniciativy Spolek pro podporu samostatně se živících 
nevidomých.

U pøíležitosti 25 let jeho pùsobení a 25 let existen-
ce ústavu byla ve vestibulu budovy ústavu umístěna 
jeho socha poøízená z prostøedkù nevidomých øeme-
slníkù, kteøí tak dali najevo svou vděènost. Nikoliv 
tedy z prostøedkù získaných od bohatých obèanù, 
jak tomu bylo jinde.

Pøi té pøíležitosti napsal Slavnostní spis. V letech 
1867–1884 vydává Nordický odborný èasopis, který 
se zabýval problematikou péèe o nevidomé, neslyšící 
a debilní děti. Dále vydal Sborník instrukcí pro nenor-
mální děti v zemích skandinávských. Publikoval i v za-

hranièí. V r. 1858 vydává významný spis Úèel a úloha 
slepeckých ústavù a Nenormální děti v Gartenlaube. 
Z historických spisù je to Histoire de l’Institutroyal 
les aveugles (Copenhagen – 1907). Pro Mellovu En-
cyklopedii zpracoval několik hesel.

U pøíležitosti ètyøiceti let pùsobení byl oceněn 
vysokým vyznamenáním.

O Moldenhawerových zpùsobech práce se dovídá-
me z jeho spisù a vystoupení na Mezinárodních kon-
gresech uèitelù nevidomých, kde byl jednou z hlav- 
ních osobností. 

mondolFo, Sebastiano
(Sabato Levi MONDOLFO)

* 9. 7. 1796
† 5. 5. 1873

Italský mecenáš a filantrop.

Pùvodně pøíslušník vysoké židovské spoleèenské 
vrstvy v Terstu se po konverzi do øímskokatolické 
církve proslavil v prùběhu let prožitých v Miláně svou 
mimoøádnou šlechetností a štědrostí v souvislosti  
s chudými a slepými dětmi tohoto města. Užitek  
z toho měl pøedevším tzv. Milosrdný institut slepcù 
(Pio Istituto dei Ciechi) a charitativní kongregace.

Mlèení katolického prostøedí o prvním pùlstoletí 
života S. Mondolfa v Terstu nachází vysvětlení v jeho 
židovském pùvodu. Do Milána pøišel a do øímskoka-
tolické církve konvertoval kvùli tomu, aby se mohl 
oženit s umělkyni chudého pùvodu. Již od poèátku 
milánského pobytu se Mondolfo vyznaèoval svým 
upøímným zájmem o chudinu a slepé děti. To po-
tvrzují také èetné dopisy M. Barozzimu, zakladateli  
a prezidentu Milosrdného institutu slepcù, do kterého 
pøicházely nevidomé děti pocházející z celé Itálie, aby 
se jim zde dostalo vzdělání.

V r. 1851 Mondolfo pøi poděkování Barozzimu za 
to, že pøijal do institutu tøi nevidomé děti, které on 
sám vybral, využil pøíležitosti, aby mu vyjádøil svou 
vděènost: „A teď je na mně, abych Vám poděkoval 
za to, že jste mi poskytl prostøedek, jak se mùžu pøi-
pojit k vašemu andělskému dílu a prosím vás, abyste 
mi jakoukoliv věc, která by Vám mohla být zapotøe-
bí, bezodkladně sdělil“. Byl to poèátek pøátelského 
svazku, který se proměnil v dobré a pevné pøátelství 
obou mužù. Již r. 1852 Mondolfo projevil své pøání 
najít nějaké øešení co se týèe ubohého bydlení „těch 
neš�astníkù“. Mondolfo po uzavøení formalit spoje-
ných s koupí nové budovy pro Milosrdný institut 
slepcù napsal Barozzimu dopis, ve kterém ho žádal, 
aby nezveøejòoval tento jeho projev štědrosti. Nevi-
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domé děti se do nové budovy pøestěhovaly v r. 1855. 
Po smrti Michele Barozziho (1867) se Mondolfo stal 
doživotním prezidentem ústavu a pokraèoval v jeho 
vydržování až do konce svého života.

Do období krátce pøed Mondolfovou smrtí spadá 
jeho poslední iniciativa ve prospěch této instituce. Již 
dlouho si všímal, že mladí nevidomí chovanci, když 
ukonèili 8 let svého pobytu v ústavu, museli se znovu 
vrátit ke svým rodinám, neměli možnost uplatnit své 
znalosti, vèlenit se do běžného života, a také i èlenové 
rodin nebyli vždycky schopni je morálně i ekonomicky 
podporovat. Zrodil se proto u Mondolfa úmysl otevøít 
útulek, do kterého by byly pøijímány starší nevidomé 
děti, aby si doplnily své vzdělání, které jim poskytl 
Milosrdný institut. Mondolfùv útulek by poskytoval 
navázanou další pomoc, která mohla zabezpeèit 
„trvalost plodù pøedcházející výchovy“. Mondolfo 
investoval do projektu útulku znaènou èástku lir. 
Otevøení se konalo r. 1876, tøi roky po Mondolfově 
smrti. Mondolfo odkázal znaèné sumy oběma sle-
peckým institucím. Velkou èástku zanechal pro úèel 
založení nadace, jejímž úkolem by bylo podporovat 
chudé, kteøí by se ocitli v nouzi. 

Mondolfo pocházel ze zámožné rodiny sefardské-
ho pùvodu, respektující tradici, se kterou i pøes svou 
konverzi zùstal svázaný až do své smrti.

montAl, claude

* 1800
† 1865

Francouzský ladiè kla-
vírù.

Mnohé zprávy se 
o něm zmiòují jako  
o jednom z nejpozoru-
hodnějších slepcù 19. 
století. Svou mimoøád-
nou pílí a nezdolnou 
energií dosáhl vysokého vzdělání. Je zakladatelem 
tradice nevidomých ladièù klavírù.

Narodil se v Palisse jako syn sedláøe. Pocházel  
z velmi chudého prostøedí. Oslepl v šesti letech po 
tyfu. Navštěvoval místní školu a pomáhal otci v díl-
ně. Projevoval hudební nadání. K pøekvapení všech 
si sám zhotovil housle.

Do Národního ústavu pro mladé slepce byl pøijat 
až ve svých 17 letech. Již po tøech letech zvládl vše, 
co mu mohlo prostøedí ústavu poskytnout. Stal se 
zde výpomocným uèitelem matematiky, francouzštiny  
a hry na hudební nástroje.

Po opuštění ústavu se zabýval vzděláváním chu-
dých dětí. Lákalo ho však ladění a opravy klavírù.  
S podporou profesora Laurence z Paøížské konzerva-
toøe se stává ladièem klavírù. Když se mu podaøilo na- 
ladit dva naprosto rozdílné nástroje, stává se známým 
ladièem. O Montalùv věhlas se zasloužil sám Laurenc.

Montal se pokouší i o vylepšení klavírù. Výsledky 
se projevily na několika výstavách. V r. 1851 obdržel 
titul Èlen Èestné legie a na Světové výstavě v Londý-
ně zlatou medaili.

Nejvýznamnějším Montalovým èinem, který měl 
vliv na to, že se nevidomí zaèali věnovat ladění klaví-
rù, byly jeho kurzy a spis o ladění klavírù, který vyšel 
v r. 1834 pod názvem: Jak si naladím své piano sám. 
Pøinesl veliký pokrok v tomto umění. Až do této doby 
si ladièi své zkušenosti ponechávali sami pro sebe, 
jak tomu koneèně bylo také v jiných oborech z obav 
pøed konkurencí.

Později založil vlastní továrnu na klavíry. Do pod-
nikání vložil všechny úspory. Svým dvěma dcerám 
však zanechal jen nepatrné jmění.

moon, william

* 18. 12. 1818
† 10. 10. 1894

Anglický právník, tvùrce 
písma pro nevidomé.

Narodil se v Hors- 
mondenu. Ve ètyøech 
letech oslepl na jedno 
oko. Zrak pozbyl úplně 
v r. 1839. Seznámil se  
s celou øadou tehdy zná-
mých písem pro nevidomé. Nauèil se písmu Frere-
ho, které mu nejvíce vyhovovalo. Pět let podle něho 
vzdělával jednoho nevidomého chlapce. Soukromě 
se věnoval vzdělávání více nevidomých.

Protože mu žádné z písem, kterých v té době bylo 
v Anglii a Skotsku asi 30 druhù, nevyhovovalo, sestavil 
v r. 1847 vlastní, jemu vyhovující soustavu. O tomto 
datu se údaje liší.

Někteøí tyflopedové v anglosaské oblasti ještě 
donedávna tvrdili, že Moonovo písmo je vhodné pro 
později osleplé, nebo pro ty, kteøí těžce pracují. Mo-
onùv systém je ze všech liniových písem jediný, kte-
rý se v praxi ujal. Královská knihovna pro nevidomé  
v Londýně obsahovala ještě donedávna takøka polo-
vinu svých knižních fondù v Moonově písmu. Také 
vycházelo několik èasopisù. Poslední jsme zachytili 
v r. 1968.
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Moonovo písmo je syntézou všech písem, kte-
rá poznal. Vytvoøil soustavu znakù, která vychází  
z tvarù latinky. Některá písmena pøipomínají systém 
Willisových znakù pro anglický stenografický záznam. 
Písmo je reliéfně vysoké, ale pro nevidomého od na-
rození zvláště nevhodné, protože nemá pøedstavu  
o systému latinky.

Pokusy o zavedení jeho písma byly èiněny i v Ber-
líně, kde dokonce vznikl spolek peèující o nevidomé, 
nazvaný jeho jménem. Však Moon také několikrát 
Berlín za tímto úèelem navštívil. V souèasné době 
se jeho písmo stalo významné pouze z historického  
a vývojového hlediska.

 Psací stroj pro Moonovo písmo je ve sbírkových fondech 
slepeckého muzea v Madridu

moRAwetZ, Franz

Rakouský vodoléèitel.

Založil ve Vídni So-
fiiny lázně. Otevøel je 
v roce 1834. Léèilo se 
studenou vodou. I když 
žádným lékaøem nebyl, 
získal díky svému léèitel-
skému umění výbornou 
pověst. Existuje rovněž 
zpráva, že používal i 
jakési elektrické vodièe. 

moRet de beuRchenu de vAlbonAiR, 
Johann Peter

* 1651

Parlamentní rada.

Narodil se v Grenoblu jako syn radního v par-
lamentu. V mládí procestoval Itálii, Holandsko  
a Anglii. V bitvě u Solbaye byl v anglické flotile tak 
zklamán, že se rozhodl vzdát se svých cest a věnovat 
se magistratuøe. Krátce nato oslepl. Pøesto zastával 
postupně úøady jako radní parlamentu, prezident úèet-
ní komory v Grenoblu a jako èestný státní rada. Po 
svém oslepnutí napsal Dvoudílné dějiny Dauphiné  
a rùzná pojednání.

moSeR, Simon

* 1775

Rakouský listonoš.

Narodil se nevidomý. Později byl známý jako slepý 
Simerl. Jeho rodièe byli velice chudí. Místní duchovní 

se postaral, aby chlapce vzali na výchovu do kláštera 
v Mariazell. Od útlého dětského věku ho zde øeholní 
sestry uèily orientaci po budovách kláštera tím, že byl 
zaměstnáván jako poslíèek. Tuto èinnost později rád 
uplatòoval i pøi obstarávání rùzných pochùzek mimo 
klášter. Zabýval se doruèováním dopisù i balíèkù.

Nejdøíve za pomoci jednoho dùstojníka, později 
putoval Moser do Štýrského Hradce bez prùvodce. 
Tam se v úzkých ulièkách nauèil bez potíží samostat-
ně pohybovat. Odtamtud pøinášel dopisy i peněžní 
zásilky. Pøi procházení Alp používal rùzné pasy. Cesty 
se èasto opakovaly. Kvùli své neobvyklé dovednosti  
a znalosti místa i pro svou spolehlivost se proslavil.

Rakouský èasopis Der Wanderer dne 10. 12. 1815 
oznamuje tehdy asi o ètyøicetiletém Moserovi, že ten-
to slepec je na svém místě spolehlivým odborníkem  
a budiž pro své dovednosti sociálně integrován. Moser 
byl pro možnost své užiteènosti š�astný a svùj život 
prožíval spokojeně oproti jiným, jejichž povoláním 
byla ponižující žebrota.

moudRý, hubert

* 1865
† 1920

Èeský výtvarník.

Byl berním úøedníkem v Moravské Tøebové a Li-
tovli. V dùsledku glaukomu v r. 1900 oslepl. Pokud 
viděl, rád èetl a kreslil. Kterýsi známý mu doporuèil, 
aby využil své kreslíøské nadání a pokusil se o mode-
lování. Moudrý to nejprve odmítl, jelikož měl dojem, 
že se po něm žádá něco zcela nemožného. Pøece však 
tomu modelování neušel.

Vstoupil do Klarova ústavu pro nevidomé v Praze, 
aby se tam nauèil slepeckému písmu a snad i něja-
kému vhodnému øemeslu. Když mu øeditel ústavu 
doporuèoval, aby se pokusil o modelování, Moudrý 
to zkusil a měl úspěch. Dokonce našel v modelování 
i vnitøní uspokojení pøi tvorbě hliněných váz. Nej-
døíve zcela jednoduchých, později i složitých tvarù,  
a koneèně je zdobil ornamenty i květy. Aè sám øedi-
tel ústavu k modelování Moudrého vybídl, byla mu 
později tato zábava trnem v oku, protože Moudrý 
tím zanedbával vyplétání židlí, které mělo být jeho 
zaměstnáním.

Po roce Klarùv ústav proto opustil a věnoval se 
výrobě váz, za něž obdržel po èase pochvalu zákaz-
níkù a èestná uznání na výstavách v Praze, Ústí nad 
Labem, Olomouci a Vídni. Pokusil se rovněž o portré-
ty, ale zde mu chybělo sochaøské vzdělání. Pracoval 
pouze rukama bez jakýchkoliv nástrojù, jeho práce 
mají proto osobitý ráz.
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Mráz, Juraj

O tom, co zpùsobilo, že se stal, jak on øíká, mode-
láøem, píše v èasopise Zeitschrift r. 1914, s. 45.

moyeS, henry

* 1750
† 10. 8. 1807

Anglický pøírodovědec.

Narodil se v hrabství 
Fifeshire. O zrak pøišel 
již v dětství. K jeho velké-
mu štěstí mu rodina byla 
nejlepším vychovatelem. 
Nezahltila se neštěstím a 
usilovala o jeho vzdělání 
prostøednictvím soukromých uèitelù. Poté studoval 
jazyky, matematiku a pøírodní vědy na univerzitě.

Po dosažení doktorátu byl uèitelem chemie ve 
skotském Pitsenweenu. Žil velice spokojeně a s po-
citem užiteènosti, který je pro postiženého èlověka 
velikým zadostiuèiněním. Uskuteènil øadu objevù  
v oblasti užité chemie.

moZZAti, Alberto

* 13. 5. 1917
† 12. 7. 1982

Italský pianista.

Narodil se v Miláně. Zrak ztratil v dětství. Již od 
raného věku ho lákala hudba. Té se mohl zaèít sou-
stavně věnovat, když byl pøijat do Ústavu pro nevido-
mé v Miláně. V klavírní høe byl žákem Schieppatiho.  
V období studia na konzervatoøi obdržel v r. 1934 
mimoøádnou medaili a diplom za své interpretaèní 
výkony. Po dokonèení studia zaèala jeho mezinárod-
ní kariéra. Vykonal několik zahranièních koncertních 
turné. V r. 1940 zaèal vyuèovat v Ústavu pro nevidomé 
v Miláně; od r. 1955 v Liceo musicale di Vercelli, po-
sléze pøešel pùsobit na Milánskou konzervatoø. Zvláště 
vynikal interpretací skladeb romantických skladatelù, 
v oblibě měl díla Chopinova a Schumannova.

mRáèek, Antonín

* 5. 5. 1868
† 26. 3. 1944

Uèitel v Klarově ústavu, později øeditel Ústavu pro 
nevidomé v Praze.

Narodil se v Hoštěnicích. Pøednášel o výchově  
a vzdělávání nevidomých dětí na uèitelském ústavu 

v Praze. Je autorem několika odborných pojednání 
o jejich výchově, napø. Otázky slepcù (1902); do Ka-
lendáøe Národní politiky O Deylově výchově (1913) 
aj. Některé své pøíspěvky uveøejòoval v èasopise 
Světozor. V Matici lidu vyšel jeho spis Naše školy  
a budoucí povolání dítek (1910); Zemský spolek pro 
výchovu a opatrování slepých v Království èeském  
a jeho Deylova výchovna slepých (1913). Pøispěl do 
Mellovy Encyklopedie. Napsal publikaci Naše školy 
a budoucí povolání dítek (1910). Je autorem èítanky 
pro nevidomé žáky (1897).

mRáZ, Juraj

* 6. 8. 1924

Slovenský tyfloped, øe-
ditel ZŠ pro nevidomé 
v Levoèi.

Narodil se v Levoèi. 
Zde prožíval dětství 
i  ško ln í  docházk u.  
V letech 1940–1945 
studoval na státní uèi- 
telské akademii ve Spiš- 
ské Nové Vsi. Otec pra- 
coval v levoèském ústavu pro nevidomé, a tak se  
i syn seznamuje s životem nevidomých dětí. Dospělé 
potkával na ulici.

Bližší kontakty s tehdejším øeditelem Jánem Šol-
tésem mu otevøely cestu do ústavu, kam jako uèitel 
nastoupil v r. 1945. Setkal se zde se skuteènými od-
borníky, jakými byli napø. Jozef Vrabel, Štefan Valent 
a Štefan Šoltés. V r. 1948 se v Bratislavě podrobil 
odborné zkoušce zpùsobilosti vyuèovat ve škole pro 
nevidomé. Vyuèoval na prvním stupni školy.

V letech 1953–56 studoval na Vyšší pedagogické 
škole v Bratislavě, kde získal aprobaci z dějepisu  
a zeměpisu. V letech 1956–1961 studoval v Bratislavě 
na VŠP tyflopedii. V r. 1981 vykonal rigorózní zkoušky 
a získal doktorát pedagogických věd.

Nevidomým žákùm se věnoval i mimo vyuèování. 
Pøedèítal jim, nacvièoval hudební pásma a posléze 
se intenzívně věnoval rozvíjení sportu. Byl èinný  
v organizaci pøípravy lehkoatletických závodù nevido-
mých (Praha, Brno, Levoèa) jako dlouholetý pøedseda 
pøípravného výboru lehkoatletických závodù.

V r. 1959 vedl krátký èas knihovnu a tiskárnu 
pro nevidomé. V r. 1961 se po odchodu J. Šoltése 
do Bratislavy stává øeditelem školy. Velice rád spolu-
pracoval s èeskými školami stejného zaměøení. Měl 
zájem na trvalých kontaktech a výměně zkušeností. 
Spolupracoval se Slepeckou knihovnou a tiskárnou 
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Mukuj, Sasuke

v Levoèi, která byla v blízkosti školy. Zúèastòoval se 
pøípravy nových speciálních uèebnic. Pøispěl do Pe-
dagogické encyklopedie Slovenska. Ve škole pùsobil 
do r. 1986.

mukuJ, Sasuke

* 1820
† 14. 10. 1907

Vynikající japonský později osleplý hráè na hudební 
nástroj zvaný koto.

Jako lékárenský uèeò se zaèal uèit høe na koto 
tajně. Hudba pro něho byla pøirozenou souèástí ži-
vota. Cvièil jen v noci, ve dne èas nezbýval. V 18 
letech ho zaèala uèit nevidomá devatenáctiletá Šun 
Kin. Našli k sobě sympatie, které se za èas proměnily 
v lásku. Oba žili celý život v Ósace. Mukuj nakonec 
také oslepl. Zrak pozbyl ve 41 letech. Vypráví se  
o tom, že ho jeho uèitelka hudby tělesně trestala, a to 
i potom, když už žili jako manželé. Vypráví se také, 
že se vlastně oslepil sám, protože se nechtěl dívat na 
zohavenou tváø své ženy, kterou protivníci z konku-
renèních dùvodù opaøili. Oèi si snad sám propíchl 
tenkými jehlami. Údajně mu to ona sama navrhla. 
Byla to láska, která vyžadovala osobní oběti.

Ve høe na koto dosáhl vynikajících výsledkù. Cí-
saøem byl oceněn titulem Mistr. Mistrně hrál až do 
svého vysokého věku.

mülleR, A.

Rakouský tyfloped.

V r. 1823 sestrojil pomùcku, která nevidomým 
umožòovala psát tužkou (tuhou, olùvkem). J. W. 
Klein vydal ve Vídni brožuru, ve které tuto pomùcku 
popisuje.

mülleR, carl ludwig

Vídeòský konstruktér.

V r. 1825 sestrojil první plnicí pero. Pùvodně 
mělo sloužit nevidomým, aby nemuseli běžný brk na-
máèet do inkoustu. Pero mělo vlastní náplò. Později 
se více ujalo jako běžná pomùcka pro obecnou po-
tøebu. Podrobně svou pomùcku popisuje v publikaci 
Schreib–Maschine, která vyšla téhož roku.

Osobní data obou Müllerù nejsou známá. Existuje 
podezøení, že se jedná o jednu a tutéž osobu. Prameny 
se rozcházejí v uvádění jmen.

mülleR, Jochum nicolai (Johansen)

* 2. 10. 1823
† 23. 1. 1913

Zakladatel norského 
školství pro nevidomé 
děti.

Usiloval o plné zhod- 
 nocení osobnosti nevi-
domých lidí. Byl jed- 
ním z těch pedagogù, 
kteøí vedli své chovance 
k slušnému a užiteènému 
životu. Zachovával k nim pøátelský vztah, který v 
této době nebyl zrovna obvyklý. Uèil je slušnému 
chování jako jednomu z pøedpokladù úspěšnosti  
v životě. Jeho vyuèování na žáky pùsobilo kladně.

mülleR-uRi, l.

Německý technik.

V r. 1835 zaèal vyrábět první skleněné oèní pro-
tézy.

muRRAy mike, william hill

Anglický misionáø v Èíně.

V r. 1876 zaèal v Pekingu vyuèovat nevidomé.  
V r. 1879 byl založen ústav Ming Sum v Kantonu, kde 
téhož roku uèinil první pokus o adaptaci Braillova 
písma na èínský jazyk. V r. 1887 uèinil zdaøilejší po-
kus. Dal tak základ vzdělávání alespoò těch několika 
vybraných nevidomých. Jeho systém však nemohl vy-
jadøovat odchylky v hlavních tøech jazykových oblas-

Sada plnicích per pro nevidomé uživatele
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Mutter, Alfons

tech. Vypracoval 408 znakù. V r. 1891 byla založena 
Škola pro nevidomé chlapce v Hankau.

mutteR, Alfons

* 1914

Německý diplomat.

Narodil se v Basileji. Oslepl v pěti letech. Byl pøijat 
do Ústavu pro nevidomé v Spieze. Poslední tøi roky 
školní docházky navštěvoval běžnou školu druhého 

stupně. Potom se stal žákem Studijního ústavu pro 
nevidomé v Marburku. V Lausanne a Paøíži studoval 
národní hospodáøství a cizí jazyky. V r. 1939 vykonal 
na tlumoènickém ústavu v Heidelberku zkoušku di-
plomovaného tlumoèníka. V r. 1941 byl promován 
na doktora politických věd.

Po válce vstoupil do diplomatických služeb Ně-
mecka (NSR). V r. 1951 nastoupil místo vedoucího 
pracovníka v Ústavu pro světové hospodáøství v Kielu. 
Od r. 1976 rediguje èasopis švýcarských nevidomých 
Schweizerischer Blindennbote.
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Nädler, Hermann Friedrich

nädleR, hermann Friedrich

* 1845

Inspektor slepeckých zaøízení v Petrohradě.

Narodil se v Petrohradě. Tam se také stal øeditelem 
Ústavu pro nevidomé Mariínského spolku. V r. 1880 
byl jmenován inspektorem. Vydal několik brožurek 
pojednávajících o problematice nevidomých. Pro 
Mellovu Encyklopedii zpracoval několik hesel.

nAhodil, karel

Poduèitel v Brně.

Od r. 1846 do r. 1855 pùsobil jako první výpomoc-
ný poduèitel v Ústavu pro nevidomé v Brně. Jeho 
denní rozvrh byl naplněn prací ve škole, spolu s Beit-
lem vykonával rovněž práci vychovatele i peèovatele  
o nevidomé žáky. Povinnosti pro něho konèily vět-
šinou až ve veèerních hodinách, kdy zodpovídal za 
uložení dětí ke spánku. 

Poduèitel Karel Nahodil byl pøijat, jak se praví, 
pro „dozor“ ve druhé tøídě, kde se zaèínají používat 
tzv. Kleinovy psací stroje pro propichovanou latinku 
a ruské sèoty. Vyuèování ovšem probíhalo nejvíce 
pamětně.

nAiA, Filip

* 1918
† 1958

Rumunský tyfloped.

Oslepl v dětském věku. Vykonával rovněž funk-
ci v Rumunském svazu nevidomých. Uveøejòoval  
v odborných èasopisech èlánky, ve kterých se zabýval 
psychologií nevidomých.

nAkAmuRA, kjotaro

* 1880
† 1964

Japonský organizátor péèe o nevidomé.

Narodil se v Japonsku. V sedmi letech oslepl.  
V období 1900–1912 pracoval v Centru pro nevidomé 
na Taiwanu. Poté mohl jít studovat do Velké Británie. 
Od r. 1919 byl vydavatelem slepeckého èasopisu Ake- 
bono, v letech 1922–1935 vydával èasopis Braille Mai- 
nich. V r. 1928 založil Domov pro nevidomé ženy.

nálevkA, bohumír

* 13. 5. 1909
† 27. 5. 1977

Èeský hudební pedagog. Profesor Støední hudební 
školy pro mládež s vadami zraku v Praze. Patøil mezi 
její první pedagogy.

Narodil se v Pardubicích. V útlém věku ztratil zrak. 
Krátce po skonèení první světové války byl v r. 1919 
pøijat do Deylova ústavu pro výchovu nevidomých  
v Praze. Zde získal základní všeobecné i hudební vzdě-
lání. Již v prùběhu studií projevil velký hudební i výraz-
ný literární talent. Psal verše, které jsou roztroušeny 
v rùzných dobových èasopisech. Aktivně se zajímal 
o esperanto a zúèastòoval se sjezdu esperantistù. Byl 
výborným šachistou.

V r. 1938 vykonal státní zkoušku z hudby a odešel 
vyuèovat hudbě do svého rodiště. Existenèní zabezpe-
èení však získal až v r. 1949 jako uèitel Deylova ústavu, 
který se mezitím transformoval na hudební školu.

Vyuèoval ve SHŠI pro mládež s vadami zraku  
v Praze od jejího založení. Státní zkouškou ze hry 
na akordeon, které se podrobil v r. 1954, si rozšíøil 
svou aprobaci. Zasloužil se o rozvoj akordeonového 
oddělení v době, kdy se teprve zavádělo vyuèování høe 
na tento pùvodně lidový hudební nástroj. Na hudeb-
ních školách se výuka rozšiøuje. O svých zkušenostech 
psal do odborných èasopisù vèetně hudební pøílohy 
èasopisu Zora.

Dlouhá léta byl èinný ve slepeckých organizacích. 
Za svou práci byl oceněn medailí SI.

Na poèátku šedesátých let odešel do dùchodu. Ne-
trpěl bolestínstvím, žil plným a tvoøivým životem.

Z.Š.

nAòkA, Jaroslav

* 21. 2. 1916
† 10. 8. 1968

Èeský houslista a hudební pedagog, pùsobil na 
Støední hudební škole pro mládež s vadami zraku 
v Praze.

Narodil se v Chrudimi v rodině oficiála èeskoslo-
venských železnic. Později se rodina pøestěhovala 
do Pardubic. V místě bydliště vychodil obecnou  
i měš�anskou školu. Další studia nemohl nastoupit, 
jelikož se mu neustále zhoršoval zrak. V r. 1931 byl 

N



lexikon

277

Nemeth, Ondrej

pøijat do Deylova ústavu pro nevidomé v Praze. Za-
èal se věnovat høe na housle. Stal se žákem Františka 
Køivého. Uèil se též høe na klavír. Rád pùsobil jako 
bubeník ve školním dechovém souboru.

Èasto vystupoval pøi veøejných produkcích, kde 
hrával na housle. Státní zkoušku z hudby (hlavní obor 
housle) vykonal v r. 1940. Pøi pozdějších veøejných 
vystoupeních spolupracoval s Ivanem Tylòakem, který 
ho doprovázel hrou na klavír.

Pøijal místo externího uèitele ve škole, kde právě 
dostudoval. To rozhodně nemohlo staèit k obživě.  
K otevøení vlastní soukromé hudební školy v Cha-
brech mu pomohl správce hudební školy pøi ústavu 
K. Hejda. To už se mohl i oženit. Jeho paní mu byla 
dobrou a spolehlivou manželkou. Nechtěl ustrnout,  
a proto se rozhodl i dále studovat. Navštěvoval hodiny 
u B. Voldana. Pøes svou nároènou hudebně pedagogic-
kou èinnost si svùj houslový repertoár neustále dopl-
òoval pro èasté koncerty, které poøádal ve spolupráci 
s I. Tylòakem, L. Korunkou a O. Heindlem.

Založení celostátní hudební školy pro nevidomé 
Naòka uvítal a jejímu rozvoji věnoval všechny své 
síly. Souèasně vyuèoval i ve škole pro nevidomé na 
Hradèanech a ve škole pro slabozraké.

Znaèné pøepínání vlastních možností vedlo ke 
zhoršení jeho zdravotního stavu. O svých potížích 
nehovoøil. Nakonec podlehl srdeènímu infarktu. Má 
znaèný podíl na stále vzrùstající dobré pověsti èes-
kých nevidomých hudebních pedagogù i interpretù.

nedelJko Z lotu

Poslední chorvatský guslar. Píše o něm èasopis Der 
Blindenfreund r. 1904, s. 239.

nedleR, german Pavloviè

* 1845
† 1917

Ruský tyflopedagog, spo-
leèenský èinitel.

Narodil se v Petrohra-
dě. Vzdělával se v Peters- 
schule pøi luteránském 
chrámu sv. Petra na 
Něvském prospektu. Po 
ukonèení školy nastoupil 
studium historie na FF 
petrohradské univerzity. 
Studium neukonèil, vykonal státní zkoušku z němèiny, 
aby se stal uèitelem německého jazyka.

Pracoval jako uèitel němèiny v Mariínském žen-
ském institutu, později se stal jeho inspektorem. Od 
r. 1896, kdy se vedení ústavu vzdal zakladatel a do-
savadní øeditel K. K. Grot, se Nedler stal oficiálním 
øeditelem Petrohradského ústavu pro nevidomé děti 
a mládež. V r. 1889 pøevzal redakci èasopisu Slepec. 
Vylepšoval typografii pro tisk knih a uèebnic v Brail-
lově písmu. Jeho zásluhou v r. 1905 zaèal vycházet 
èasopis reliéfním bodovým písmem Dosug slepych.

V letech 1888–1914 se osobně podílel na práci 
mezinárodních sjezdù uèitelù nevidomých žákù, kde 
byl oficiálním pøedstavitelem ruské tyflopedie.

V posledních letech svého života pøeložil práci 
významného německého tyflopedagoga zaèátku 20. 
století Friedricha Zecha Výchova a vzdělávání nevido-
mých dětí, publikovanou poprvé v èasopise Sljepec. 
Vyšla pod jeho redakcí v Petrohradě r. 1917.

E.J. 

németh, ondrej

* 16. 4. 1950

Slovenský tyfloped se 
zaměøením na speciálně 
pedagogické poraden-
ství.

Narodil se v Bratisla-
vě. Tamtéž navštěvoval 
ZŠ (1956–1965). Ve 
studiu pokraèoval na 
SVŠ (1965–1968), kde 
maturoval. Pokraèoval 
ve studiu na FF UKo v Bratislavě na katedøe speciální 
pedagogiky (obor tyflopedie). Absolvoval v r. 1973. 
Téma diplomové práce: Osobitosti èítánia žiakov 
prvého stupòa ZDŠI pre slabozrakých (1973). Téma 
rigorózní práce: Niektore aspekty optimálizácie výuky 
èítania slabozrakých žiakov (1980).

V r. 1973 nastoupil do ZDŠI pro slabozraké žáky  
v Bratislavě jako vychovatel. V letech 1978–1981 
pøešel na katedru speciální pedagogiky PF UKo  
v Bratislavě jako odborný asistent (pedagogika zra-
kově postižených). V období 1981–1984 pracoval na 
ministerstvu školství jako odborný referent v odděle-
ní speciálního školství. V r. 1984 se vrací na ZDŠI 
pro slabozraké žáky v Bratislavě, kde pùsobil do  
r. 1991 jako zástupce øeditele a øeditel. Od r. 1991 zde 
zùstává pracovat ve speciálně-pedagogické poradně 
pro zrakově postižené děti, zároveò pracuje v Státním 
pedagogickém ústavu v Bratislavě jako výzkumný  
a vývojový zamestnanec pro tyflopedagogiku a spe-
ciálně pedagogické poradenství. Je èlenem Ústøední 
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odborné komise pro komplexní rešerše ze speciálně 
pedagogického poradenství a Vědecké rady Výzkum-
ného ústavu dětské psychologie a patopsychologie  
v Bratislavě a pùsobí v mezinárodních projektech 
integrovaného vzdělávání zrakově postižených dětí. 

O. Németh je autorem koncepce výchovy  
a vzdělávání ZP dětí, autorem Koncepce speciálně 
pedagogického poradenství, s ministerstvem školství 
spolupracuje na tvorbě koncepèních materiálù a le-
gislativních úprav pro tuto oblast.

Zpracoval více než 40 pøíspěvkù do odborných 
i jiných èasopisù, ve kterých se zabývá pøedevším 
poradenstvím a jeho praktickým uplatòováním. Ze 
samostatných prací je to napø. Nieko¾ko pozná-
mok k súèasnému stavu špeciálnopedagogického 
poradenstva na Slovensku, Nieko¾ko poh¾adov na 
špeciálnopedagogické poradenstvo, Struèná história 
a súèasnos� špeciálnopedagogického poradenstva na 
Slovensku, Slabozrakos� ako pedagogický problém 
(monografia), Kijkdoos príruèka na obsluhu poèíta-
èového stimulaèného programu aj.

O. Németh je držitelem Medaile J. A. Komen-
ského. Patøí mezi odborníky, kteøí se podílejí na 
zobecòování a uplatòování souèasných spoleèenských 
požadavkù v oblasti výchovy a vzdělávání ZP dětí  
a mládeže.

nePomucký, oldøich

* 28. 8. 1886
† 18. 1. 1950

Èeský klavírista.

Na spoleèných koncertech s A. Permanem nebyl 
jen citlivým doprovazeèem, ale také brilantním sólis-
tou. Patøil mezi nevidomé, kteøí poèátkem 20. století 
zaèali usilovat o vyšší vzdělání a nejen hudební. Byl 
mezi zakládajícími èleny Podpùrného spolku samo-
statných slepcù.

Narodil se ve Vraòanech v uèitelské rodině. Oslepl 
v pěti letech. Své všeobecné i hudební vzdělání získal 
v Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradèanech. Hned 
prvním rokem se zaèíná uèit høe na klavír a na hous-
le. V r. 1901 pøešel do Klarova ústavu, aby se vyuèil 
øemeslu. Avšak ve studiu hudby neustal.

Hudební studia zakonèil vykonáním státní zkoušky 
z hudby (klavír r. 1908, o tøi roky později housle a só-
lový zpěv). V této době spolupracuje s A. Permanem 
pøi koncertní èinnosti. Za pøispění rodièù navštěvoval 
soukromé hodiny u J. Káana.

Po dokonèení hudebních studií pùsobí krátký èas  
v Èeských Budějovicích. Posléze se pokusil provozo-
vat vlastní hudební školu na Hradèanech, ale později 

byl uèitelem hudby v Klarově ústavu pro nevidomé. 
V Klarově ústavu vyuèoval též ladění klavírù, høe na 
hudební nástroje a vedl ústavní orchestr. Vybudoval 
i dílny pro výuku ladění klavírù. Napsal èeskou pøí-
ruèku pro ladièe klavírù. Obsahuje i reliéfní zobra-
zení některých souèástí klavíru. Od r. 1916 vyuèuje 
v Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradèanech. 
Souběžně hrával v bohatých rodinách pøi hudebních 
veèírcích.

Ve høe na housle dosáhl dobré úrovně. Od roku 
1913 veøejně vystupoval s nevidomým A. Permanem 
i jinými houslisty. Od. r. 1927 koncertovali několik 
let v rozhlase. Doprovody se uèil náslechem podle 
pøedehrávání svou ženou.

Napsal sbory, písně, i Vánoèní směs pro orchestr 
a sbor. Jeho skladby se povětšinou nedochovaly.  
V bodovém písmu vyšly Silhouetty a parafráze na motivy 
èeských skladatelù. Jeho skladby se dnes již nehrají.

Byl funkcionáøem Podpùrného spolku samostat-
ných slepcù i spolku ÈST. Po øadu rokù redigoval 
notovou pøílohu èasopisu Zora (od r. 1917), která 
vycházela v bodovém písmu.

neSSy, karel

* 1857
† 18. 4. 1891

Èeský hudebník.

Byl nevidomý od narození. Kromě hudebně peda-
gogické èinnosti skládal pøíležitostnou hudbu. Jeho 
dcera Julie byla známou pěvkyní.

neubeRt, František kamil

* 14. 6. 1912
† 16. 6. 1995

Publicista, spisovatel, archiváø, historik a hlavně orga-
nizátor restaurátorských prací na několika zámcích.

Narodil se v Kladně. Zrak ztratil po úrazu ve 
svých ètyøech letech. Byl pøijat do Deylova ústavu 
pro nevidomé v Praze. V deseti letech se podrobil 
operaci, po které se mu na jednom oku èásteèně zrak 
vrátil. Studoval na reálce i na pedagogickém oddělení 
Pražské konzervatoøe.

Po urèitou dobu byl zaměstnaný v redakci Práva 
lidu. Tam se setkal s J. Horou, J. Seifertem, V. Nezva-
lem, I. Olbrachtem a H. Malíøovou. Později nastoupil 
ve zpravodajském a reportážním oddělení pražského 
rozhlasu. To ho pøivedlo k novináøské práci zaměøené 
pøedevším na historické náměty.

Po roce 1945 odešel na Karlovarsko. Zámky v Lokti 
a Kynžvartu nesou trvalé stopy jeho záslužné práce.
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Z jeho popudu vzniklo v Lokti Letní divadlo světel 
a zvukù. Věnoval mu obsáhlou studii. Po pøíchodu do 
Chebu se soustøedil na èinnost v SI. Po øadu rokù zde 
vedl pro sociální i pedagogické pracovníky semináøe 
zaměøené na péèi o nevidomé a slabozraké.

Kromě básní otiskovaných v rùzných èasopisech 
mùžeme uvést sbírku Mùj rodný kraj, hru Právem 
žaluji. Z jeho publicistických prací je to napø. Hrad 
Loket v historii a umění, Hrad Loket a městské památ-
ky a Deylùv první èeský ústav pro nevidomé.

V r. 1958 ztratil opět zrak. V r. 1985 obdržel státní 
vyznamenání.

nicASiuS z voerdy (verdenu)

* 1440
† 16. 8. 1492

Belgický právník a náboženský kazatel.

Narodil se v Heyst-ob-den-Bergu. Zrak ztratil ve 
tøech letech. Již v dětství projevoval mimoøádný in-
telekt. Studoval na univerzitě v Loewenu (Lovani) 
obor filozofie. Pøi promoci (1459) byl vyhlášen jako 
nejlepší student.

Byl pøijat na kolínskou univerzitu, kde pøednášel 
kanovnické a obèanské právo. Udivoval citáty z mno-
hých právnických spisù, které ovládal pamětně. Když 
dosáhl doktorátu, dovolil papež, aby byl vysvěcen na 
kněze. Pokud se mi podaøilo zjistit, byl prvním ne-
vidomým øímskokatolickým knězem. Vysvěcený  
s dispenzem byl v r. 1492.

Z jeho spisù byla známá hlavně pojednání k Insti-
tutiones Justiniani a Quatior libri a pro Pietra Lom-
bardského napsal Sententiarum.

niccolo, slepec z Arezza

Žil v první polovinì 14. století.

Italský hudebník a básník.

Byl věhlasný jako hudební improvizátor a hudební 
skladatel slavnostních kusù pro oslavné pøíležitosti 
šlechty. Stal se výborným vypravěèem a hudebním 
skladatelem sváteèní hudby pro knížata a panovníky 
nebo z podnětu zvláštní spoleèenské události. 

Psal poetické básně s moralistickým obsahem.

nicolle, André

* 1907

Francouzský masér, mezinárodní èinitel ve slepec-
kém hnutí.

Narodil se v Paøíži. Jako student støední školy pøi-
šel pøi klukovských hrách o zrak. Studia dokonèil. 
Uplatnění své aktivity našel ve vedení jednoho domu 
pro nemocné, kde vykonával práci maséra.

Zajímala ho èinnost v zájmových organizacích 
nevidomých. Stal se generálním sekretáøem National 
pour la Promotion sociale des aveugles, pøedsedou 
Federace nevidomých Francie, pøedsedou Unie nevi-
domých a pøedsedou Spolku fyzioterapeutù Francie. 
V poslední době zastával funkci pøedsedy Evropského 
regionálního výboru Světové rady pro blaho slepcù.

Nicolle je držitelem medaile Louise Brailla.

nicolodi, Aurelio

* 1. 4. 1894
† 27. 10. 1950

Organizátor péèe o nevidomé v Itálii.

Narodil se ve Florencii. Oslepl jako dùstojník  
v bojích za první světové války. Studoval ve Francii  
a v Belgii, později pobyl v Argentině. Po válce se vrátil 
domù. Ve Florencii založil rehabilitaèní støedisko pro 
váleèné poškozence. Stal se pøedsedou Spolku váleè-
ných slepcù. V r. 1919 založil italský Svaz osleplých 
vojákù, r. 1919 tyflologický èasopis Corriere dei ciechi. 
V r. 1920 založil celonárodní organizaci nevidomých 
Unione italiana ciechi. V r. 1921 vznikla z jeho ini-
ciativy Federace ústavù pro nevidomé Itálie. Spolu  
s Romagnolim prosadili, že v r. 1923 pøevzalo minis-
terstvo školství do své správy dvanáct internátù pro 
nevidomé. Prakticky to znamenalo, že tato dosud 
azylová zaøízení se stala školami.

V r. 1924 založil velkou slepeckou tiskárnu a v roce 
1928 slepeckou knihovnu. Téhož roku otevøel i støe-
disko pro výcvik slepeckých vodicích psù. V r. 1929 
vznikl z jeho iniciativy Velký ústav pro nevidomé ve 
Florencii. R. 1934 prosadil uzákonění státních penzí 
pro civilní nevidomé. Dalším velkým dílem A. Nico-
lodiho bylo vytvoøení výrobního podniku, který v ob-
dobí svého rozkvětu poskytl práci několika tisícùm 
nevidomých a slabozrakých. Jeho rozvoj zastavila 
druhá světová válka. V r. 1936 založil spolek Ente 
Nazionale di Lavoro per i ciechi.

Tento faktografický výèet jeho èinnosti je vý-
sledkem dlouhodobého a cílevědomého pùsobení 
èlověka, který byl hluboce pøesvědèený, že nevidomí 
jsou schopní zaujmout dùstojné místo v lidské spo-
leènosti. O tom však bylo tøeba pøesvědèit pøedevším 
státní úøedníky a zajistit dostateèné finanèní pro- 
støedky. Nemenším úkolem bylo zajistit dostateèný 
poèet vhodných vedoucích pracovníkù. I pøesto bylo  
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nejdùležitější nalézt zpùsoby, jak toho docílit a hlavně 
vytrvat. Itálie v Nicolodiho osobnosti našla toho pra-
vého èlověka, který dovedl vytrvat a vystavěl všechny 
pøedpoklady, aby se nevidomí mohli stát dùstojnými 
èleny spoleènosti.

Jeho památka je v Itálii dosud živá, i když v jiných 
zemích se o jeho mimoøádném významu pro italské 
nevidomé mnoho neví.

niedeRhäuSeRn, heinrich von

* 8. 9. 1850

Zakladatel slepecké 
tiskárny a knihovny  
v Anglii.

Narodil se v němec- 
ké pøistěhovalecké ro- 
dině v Londýně. Na 
svých cestách poznal 
touhu nevidomých lidí 
po vzdělání. Po návratu 
založil v Londýně Spole-
ènost pro pomoc nevido- 
mým ètenáøùm. V r. 1873 založil v North-Shields no-
vou knihovnu v Moonově písmu, která již pùsobila  
v Londýně a Berlíně. V r. 1884 zde založil i tiskárnu 
pro tisk Moonovým písmem. 

niemcZyñSki, August

* 1860
† 1936

Uèitel v Ústavu pro nevi-
domé v Brně.

Narodil se a žil v Br- 
ně. Otec Polák, matka 
Èeška.

Spolupracoval na Mel-
lově Encyklopedii. Je au-
torem několika uèebnic 
pro nevidomé děti, napø. 
jednu zpracoval s øeditelem Ústavu pro nevidomé  
v Ústí nad Labem. Vydal publikaci o výchově a vzdě-
lávání nevidomých dětí. Z dalších prací je to napø. 
uèebnice Obrazy z dějin. Psal pøedevším v němec-
kém jazyce. Během zrušení ústavu v Ústí nad Labem 
byly všechny německé knihy znièeny. Pøes znaèné 
úsilí se nepodaøilo pro fondy Slepeckého muzea  
v Brně najít ani jedinou.

Po odchodu øeditele Fr. Pavlíka do penze v r. 1919 
měl šanci stát se v Brně jeho nástupcem, ale nebyl jme-

nován právě z dùvodù svého německého smýšlení. Po 
první světové válce bylo tøeba vedením ústavu jmenovat 
øeditele èeské národnosti a vlasteneckého zaměøení.

Známý je pouze jeho jeden èasopisecký pøíspěvek: 
Moderní duch péèe o slepé (Úèetní zpráva r. 1909).

niendoRFeR, Johann, Friedrich

* 1757

Nevidomý hodináø.

O zrak pøišel ve svých tøech letech. Projevoval se 
jako mimoøádně zruèný hoch. L. A. Baczko o něm 
ve svém pojednání o několika zajímavých slepcích 
píše, že Niendorfer, vyuèený hodináøskému umění, 
rozebral a pøesně opravil kapesní, dámské, pokojové 
i věžní hodiny.*1) 

*1) Viz Podlucký, František

nieSen, christian

† 1784

Soukromý vědec.

Vzhledem k jeho zájmùm i praktické èinnosti ho 
lze považovat za prvního uèitele nevidomých v Němec-
ku. O jeho pokusu se v širším okruhu nevědělo. Jeho 
èinnost byla zastíněna dalšími tyflopedy.

V r. 1770 se ujal vzdělávání nevidomého 14letého 
R. Weissenburga, narozeného r. 1756 v Mannheimu. 
Niessen vytvoøil pro svou práci celou øadu metod  
a snad i pomùcek, aby svému nevidomému žákovi 
všechno co nejlépe pøiblížil. Daøilo se mu také díky 
talentu i chuti žáka, který dával svou úrovní uèiteli 
mnoho podnětù. Pro matematiku používali Saun-
dersonovu pomùcku, geometrické tvary zhotovoval 
Niessen z drátu a cvièil jejich obtahováním. Vyráběl 
také zeměpisné mapky, které zhotovoval pomocí na-
lepených drátkù, motouzù, knoflíkù a špendlíkových 
hlavièek. Pro Weissenburga upravil i šachovnici.

Zemøel jako neznámý filantrop. O jeho pokusu 
se dovídáme z jeho vlastních spisù. Jsou to: Poèetní 
umění pro vidomé a pro slepé a Algebra pro vidomé 
a pro slepé (1773).

noP, lubomír

* 30. 11. 1915
† 15. 12. 1986

Výrazná osobnost èeské tyflopedie. Uèitel ve škole 
Ústavu pro nevidomé v Brně, později øeditel školy 



lexikon

281

Norsa, Achille

pražského Ústavu pro ne-
vidomé na Hradèanech, 
zakladatel sportovních 
her nevidomých dětí.

Narodil se v Hošti-
cích u Vyškova. Pět tøíd 
OŠ i gymnázium na-
vštěvoval v Buèovicích, 
pedagogické minimum 
získal na pedagogické 
akademii v Brně r. 1937, 
zpùsobilost vyuèovat v obecných školách r. 1939. 
Zpùsobilost vyuèovat ve školách pro nevidomé zís-
kal zkouškou v r. 1940.

Venkovským uèitelem se stal v r. 1937. Do Ústavu 
pro nevidomé v Brně nastoupil jako uèitel po dlou-
hodobé stáži o dva roky později. Jeho pedagogické 
zásady se však nesetkávaly s kladnou odezvou, pro-
tože bylo pro něho obtížné vniknout do možností 
nevidomého žáka, zvláště toho méně schopného.

Spolu s R. Krchòákem inicioval založení Dne nevi-
domých (1947), který se však nepodaøilo prosadit jako 
mezinárodní. Oba pedagogové usilovali o odstranění 
žebroty heslem Pryè s pokladnièkami. Směøovali k po-
zvednutí osobnosti nevidomého z finanèní závislosti 
na almužně. Jedině stát má povinnost kompenzovat 
dùsledky slepoty. Taková idea byla v rozporu s praxí 
ve většině jiných zemí, kde se organizátoøi naopak 
spoléhali na soukromé dary bohatých obèanù.

Ve stejném roce byl také iniciátorem zahájení 
spolupráce mezi všemi ústavy pro nevidomé v Èes-
koslovensku, ta však byla pøerušena válkou. Po komu-
nistickém pøevratu v únoru 1948 se stal pøedsedou 
tzv. akèního výboru Národní fronty, který rozhodl  
o tom, že vrchní øeditel N. Doležel byl dán do penze, 
dosavadní zastupující øeditel uèitel Vincenc Král byl 
zbaven funkce a L. Nop pověøen zastupujícím za dlou-
hodobě nepøítomného øeditele školy R. Vejmělka.

V období po pøevzetí moci komunistickou stranou, 
aè nikdy døíve ke KSÈ nezaujímal kladné stanovisko, 
uplatòoval ve funkci pøedsedy akèního výboru politiku 
vlastního prospěchu. Z tohoto dùvodu byl později 
pøinucen souhlasit se změnou pracoviště.

Do Ústavu pro nevidomé v Praze pøešel v r. 1949, 
kde se později stal øeditelem. V r. 1953 se konaly první 
Sportovní hry nevidomých a slabozrakých žákù ZŠ, 
jejichž iniciátorem se stal po dohodě s øeditelem ZŠ 
pro nevidomé v Brně.

Po dva roky (1968–1970) pùsobil na Kubě. Jeho 
úkolem bylo organizovat školy pro nevidomé. O svých 
dojmech posílal zprávy do èasopisù pro nevidomé. 
Výsledky jeho odborného pùsobení neznáme.

Po návratu založil a také později v dùchodu orga-
nizoval žákovské soutěže ve ètení a psaní Braillova 
písma. V r. 1975 byl raněn mozkovou mrtvicí a musel 
své práce zanechat. Z osobních dùvodù mu nastupují-
cí nová øeditelka znepøíjemòovala vstup do školy.

Byl pilným dopisovatelem do propagaèních i od-
borných èasopisù. Ve svých pøíspěvcích se zabýval 
historií, uèebními pomùckami, sportem, pedagogic-
kou osvětou, èrtami ze života nevidomých žákù, pro-
blematikou speciálních uèebnic, reportážemi z Kuby 
aj. Z jeho rozsáhlejších prací je to Metodický prùvod-
ce k uèebnici zeměpisu. Napsal novelu Zachráněný 
život (1948). Nejvýznamnější je sborník Péèe o děti 
s vadami zraku (1957), do kterého pøispělo několik 
èeských tyflopedù.

Z pøíspěvkù do odborných a propagaèních èa-
sopisù to jsou napø.: Reforma slepecké výchovy na 
Moravě (Pedologické rozhledy r. 1946); Zavedeme  
u nás Den slepcù (Svět nevidomých r. 1947); Z tma-
vého domu (Péèe o slepé r. 1947); Ve slepecké škole 
(tamtéž r. 1947); Lidé ve vlaku (tamtéž r. 1947);  
O prvním Dnu slepcù (Svět nevidomých r. 1948); Jak 
se slepí žáci uèí (Cesta slepých r. 1948); Slepý dra-
matik František Síla (tamtéž r. 1948); Vypracujeme 
uèebnice pro slepecké školy (tamtéž r. 1948); Svátek 
slavený nejusilovnější prací (Práce invalidù r. 1950); 
Ryszard Gruszczyñski (tamtéž r. 1950); Slepí žáci 
potøebují vycvièit co nejvíce své manuální schopnosti 
(tamtéž r. 1950) aj.

Pøesto, že se projevoval spíše jako malicherný,  
k žákùm někdy nespravedlivý, zanechal za sebou dílo, 
které pomohlo vymanit život nevidomých z pasivity.

noRSA, Achille

Italský vědecký pracovník.

Jako nevidomý profesor dějin a politických věd 
na Královské univerzitě v Miláně vydal v r. 1938  Sportovní hry nevidomé mládeže r. 1953
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obsáhlé vědecké dílo Princip násilí v politických 
idejích Machiavelliových.

noSek, Jindøich

* 1883

Èeský elektrotechnik.

Narodil se v Berouně. Otcova zámeènická a elek-
tromechanická dílna, v níž v dětství pøišel úrazem 
o zrak, urèila nejen jeho životní osud, ale dala mu  
i životní náplò. Otcovu øemeslu se sice øádně nevyuèil, 
ale zapracoval se v něm tak, že se mohl živit opravami 
běžných elektrických spotøebièù.

Nebyl však jen opraváøem, byl i tvùrcem. Vynalezl 
zaøízení pro kontrolu spotøeby elektrického proudu, 
které si dal patentovat. Toto poèitadlo vystavoval na 
mezinárodní výstavě v Gentu, kde za ně získal èestné 
uznání. Vynález byl publikovaný i v zahranièí.

Z.Š.

nothnAgel, oskar

* 1854

Litevský tyfloped židov-
ského pùvodu.

Narodil se v městeè-
ku Altona. Jako uèitel  
v Ústavu pro nevidomé  
v Rize pùsobil od roku 
1882. O rok později se 
stal jeho øeditelem. Kla-
dl dùraz na manuální 
práce. Pro nevidomé uèně zøídil dílny. Založil tradici 
tyflopedie. Je jedním z nejvýznamnějších tyflopedù 
tohoto teritoria.

notZ, bernhard

* 1904
† 1974 (1970)

Německý hudební skladatel a varhaník.

Narodil se v Berlíně jako nevidomý. Kvalifikoval se 
jako uèitel školní hudební výchovy. Pùsobil v Ústavu 
pro nevidomé v Berlíně. Po vybombardování odešel 
do Rimbachu, kde našel druhý domov. Získal místo 
varhaníka. Se svou manželkou založil Spolek pro 
podporu cizineckého ruchu.

Komponoval písně, sbory (některé na vlastní tex-
ty), mše a kantáty. Jeho sborová kantáta Rej života 
byla vysílána rozhlasem. Po druhé světové válce zalo-

žil pěvecký sbor Bayerwaldchor, který dirigoval až do 
své smrti. Èasto úèinkoval na koncertních zájezdech. 
V r. 1973 mu byl udělen Záslužný køíž I. tøídy.

nouet cantonet

Kanovník.

Projevoval zájem o život slepcù. Nejvíce ho však 
lákalo sestrojit speciální písmo. Braillovu písmu vytý-
kal, že je nemùže nikdo kromě nevidomých ètenáøù 
èíst. Vytvoøil nové bodové písmo. Několik bodù bylo 
vždy sestaveno tak, aby kopírovaly některé písmeno 
latinky.

novák, václav

* 1842
† 1910

Èeský uèitel, později øídící uèitel v Ústavu pro nevido-
mé v Praze na Hradèanech, vynikající houslista.

V ústavu pùsobil v letech 1862–1908.
Podílel se na kodifikaci Braillova písma pro èeský 

jazyk. Svùj návrh uveøejnil v èasopise Posel z Budèe 
r. 1891, kdy už byly známé návrhy Malého i Schwar-
zovy. Navrhoval pouze dílèí změny.

Jako výborný houslista pøi vyuèování nevidomých 
žákù høe na hudební nástroje dával pøednost Braillo-
vě hudební notaci pøed metodou pouhého náslechu 
nebo metodou prstovou. 

Byl na dlouhá léta posledním civilním uèitelem. 
Po něm nastoupily øádové sestry.

novoveSký, štefan
(rodné jméno Štefan OLTVáNI)

* 9. 7. 1904
† 9. 4. 1959

Øeditel uèòovské školy 
pro nevidomé v Levoèi.

 Narodil se ve Spiš-
ské Nové Vsi, kde absol-
voval nižší gymnázium  
a uèitelský ústav, a zde 
také vykonal zkoušku 
dospělosti (20. 6. 1923) 
a zkoušku uèitelské zpù-
sobilosti se zvláštní dovedností hry na housle. 

Krátce po ukonèení studia a po tøíměsíèním pùso-
bení v Dedince se stává (10. 9. 1923) tøetím uèitelem 
ve Státním ústavu pro slepce v Levoèi. Od r. 1946, 
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Nowillová, Dorina de Gouvea

kdy byla otevøena Štátna odborná škola pre slepcov, 
stává se jejím prvním øeditelem. Tuto funkci zastával 
až do své smrti.

Kulturně byl mimoøádně èinný. Zúèastnil se napø.  
i nastudování Blodkovy opery V studni, kde zazněl 
jeho mohutný bas. Nebylo žádné kulturní akce v Le-
voèi a okolí, do které by se aktivně nezapojil.

Z azylu pro nevidomé v Báhoni vytvoøil pracovní 
støedisko, byl zakladatelem Družstva invalidù v Levo-
èi. Spoleèně s J. Vrablem vytváøel uèební pomùcky.  
V r. 1951 redigoval slepecký èasopis Nový život.

Spoleèně s øeditelem Ústavu pro nevidomé v Bá-
honi Pavlem Richvaldským vydali v r. 1948 publikaci 
Starostlivos� o slepcov. Obsahuje některé informace  
o rozvoji vzdělanosti nevidomých na Slovensku.

novoZámSký, František

* 3. 12. 1903
† 19.  6. 1994

Èeský uèitel, později 
dobrovolný èinovník  
v èeské kultuøe nevido-
mých.

Narodil se jako syn 
domkáøe a cukrovarské-
ho dělníka ve Velešo-
vicích. Maturoval na 
uèitelském ústavu v Brně r. 1922. Vyuèoval ve 
školách vyškovského okresu (Podbøežice, Rychtá- 
øov, Kojátky, Buèovice, Pozoøice). Během této doby 
externě studoval na pøírodovědecké fakultě. Získal 
kvalifikaci vyuèovat v měš�anských školách. V rámci 
své uèitelské èinnosti považoval za samozøejmé, že 
vykonával kulturní èinnost, jako napø. v divadelních 
souborech; byl cvièitelem na Všesokolský slet, kni-
hovníkem obecní knihovny, a dokonce sbormistrem 
pěveckého sboru.

V r. 1939 pøešel do měš�anské školy v Brně. Jeho 
život vážně poznamenala německá fašistická okupa-
ce. Byl nasazený na žòové práce, kde utrpěl úraz, po 
němž ztratil zrak. Nová životní situace ho natolik 
zaskoèila, že celý rok neèinně trpěl. Pozvolna zaèal 
peèovat o své dvě děti a domácnost. V r. 1945 vstoupil 
do Podpùrného spolku samostatných slepcù. Nauèil 
se Braillovu písmu, stal se kulturním referentem ZO 
nevidomých v Brně. Poøádal pøednášky, hudební be-
sídky, spoleèné vycházky. Po vzniku ZK organizoval 
spoleèný poslech, vedl kurz němèiny aj. Po jiných 

funkcích netoužil. Aktivně pùsobil až do svého vy-
sokého stáøí.

Je spolu s autorem tohoto pojednání zakladatelem 
historicky prvního klubu nevidomých v Èeskosloven-
sku, který zahájil svou èinnost poèátkem šedesátých 
let 20. století v Brně bez pomoci SI. Provoz klubu byl 
finanèně zajištěný Národním výborem města Brna 
jako klub dùchodcù. Rozvinul v něm dosud neob-
vyklou a rozsáhlou zájmovou a kulturní èinnost pro 
nevidomé èleny. Ideově politické akce Novozámský 
neorganizoval. Bylo to unikátní zaøízení, kde se nevi-
domí a slabozrací mohli scházet a pøipravovat vlastní 
akce. Zde vznikala pøátelství, rozvinula se pøednáško-
vá i hudební èinnost. Nevidomí se mohli scházet za 
vlastní zábavou i pouèením. Byl prvním instruktorem 
výuky Braillova bodového písma pro později osleplé 
a vedl kurz němèiny.

Do posledních dnù svého života se vzdělával 
èetbou, za svou těžce nemocnou manželku se staral  
o domácnost. Vždy peèlivý a neústupný proti snahám 
o znehodnocování kulturního zaměøení klubu, který 
tuto tradici plně nevyužívá. V r. 2003 byl klub zrušen 
a nahrazen jinou zájmovou èinností.

nowillová, dorina de gouvea

* 1919

Organizátorka vzdělávání nevidomých v Brazílii.

O zrak pøišla jako sedmnáctiletá. Pøes tuto velmi 
bolestnou ránu nezahoøkla, neoddala se pasivitě. Prá-
vě naopak. Absolvovala pedagogický institut a zaèala 
pracovat jako uèitelka ve škole pro nevidomé žáky. 
Její rozsáhlá aktivita, dokonce už v mladším věku, 
vedla k množství vymožeností v Brazílii, jako napø. 
první tiskárenská dílna, první rehabilitaèní støedisko 
a institut pro speciální vyuèování. V r. 1946 založila 
v Brazílii slepeckou knihovnu. Byl to zaèátek moder-
ního systému služeb pro nevidomé v její zemi.

Zajistila rovněž potøebné zákonné opatøení, které 
zpøístupnilo veøejné školy nevidomým. Byla ustave-
na do funkce poradní pracovnice na ministerstvu 
školství, kde měla na starosti pøípravu uèitelù pro 
nevidomé. Uspoøádala několik akcí pro zviditelnění 
problematiky nevidomých. Udělala také mnoho  
v oblasti propagace pøedcházení slepotě.

Pøes své povinnosti matky pěti dětí je neúnavná 
ve své práci pro nevidomé. Získala si velkou úctu  
a uznání. Je èlenkou výkonného výboru Svazové rady 
pro blaho slepcù od r. 1967 a její místopøedsedkyní 
od r. 1974.
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O´Carolan, Turlough

o´CAroLAN, turlough

* 1670
† 1738

Irský hudebník a hudeb-
ní skladatel.

Narodil se v County 
Meath. Oslepl v 18 le-
tech. Jeho otec byl prav-
děpodobně konstruk-
térem zemědělských 
strojù. V r. 1684 rodina 
pøesídlila do Balyfarnonu, kde Carolan onemocněl 
neštovicemi, po nichž oslepl. Jaké hledat východis-
ko? Zaèal se uèit høe na harfu, tehdy v Irsku oblíbený 
hudební nástroj, a stal se jedním z mnohých cestují-
cích harfenistù.

Hrál na vzácný, ale obtížně ovladatelný keltský 
nástroj, na který nebylo možné interpretovat nároè-
né skladby. Věnoval se prezentaci skladeb italského 
vrcholného baroka, pøedevším to byl Corelli, Vivaldi 
a Geminiani. Zaměøil se rovněž na lidovou hudbu. 
Zaèal se také věnovat kompozici. Napsal pøes 200 
skladeb, které ukazují na jeho mistrovství. Jeho vlastní 
kompozice jsou v Irsku dosud velmi populární.

V r. 1990 u nás vydala firma Bonton album Keltská 
kytara, na němž koncertní kytarista Michal Hromek 
velmi pùsobivě interpretoval zádumèivé a melancho-
licky laděné skladby Turlougha O´Carolana.

oèko, Jan

* 1887

Chorvatský tyfloped.

Pùsobil ve výchovně vzdělávacím ústavu pro ne-
vidomé děti v Záhøebu. Ústav však později zanikl.  
V r. 1928 vznikla v Záhøebu tøída pro nevidomé žáky. 
Vedl ji Jan Oèko, který získal odbornou kvalifikaci 
zkouškami u komise složené z uèitelù pùsobících  
v ústavech pro nevidomé v Praze. Stal se naším vel-
kým pøítelem.

oelkeRS, hans ludwig

* 1924
† 3. 11. 1978

Redaktor německého èasopisu Die Gegenwart. Èaso-
pis byl vydávaný v běžném i Braillově písmu Svazem 

nevidomých a slabozrakých Německé demokratické 
republiky.

Narodil se v okolí Brém. Byl hudebně nadaný,  
a proto poèítal s povoláním uèitele hudby. Válka naru-
šila jeho plány. Po válce se nadchl pro nové sociální 
myšlenky. Byl obžalován pro velezradu a vězněn. Ve 
vězení oslepl. V r. 1957 požádal o politický azyl v Ně-
mecké demokratické republice, bylo mu vyhověno.

Zapojil se do spolkové èinnosti. Pracoval velice 
aktivně. Bylo mu nabídnuto místo redaktora Die 
Gegenwart. Pøijal s radostí. Redigoval i všechny 
pøílohy. Redigoval i èasopis Vědecké listy a roèenku 
Die Brücke.

oelwein, karl

* 3. 10. 1825
† 10. 10. 1891

Německý tyfloped.

Narodil se ve Výmaru. Byl tamtéž vychován v ústa-
vu pro nevidomé. Studoval v Lipsku a Jeně. V této 
době se ujal výchovy hluchoslepého dítěte. V Ústavu 
pro hluchoněmé ve Výmaru pøijímal i nevidomé děti. 
V r. 1867 navrhl nový systém bodové hudební notace. 
V praxi se však neuplatnil. Snažil se øešit problémy 
vyplývající z písmenného charakteru Braillovy hudeb-
ní notace a zápis intervalù.

oHérAL-ŽALkovský, J. 

* 21. 9. 1810
† 22. 10. 1868

Redaktor èasopisu Moravie.

Èasto uveøejòoval èlánky o J. R. Beitlovi a jeho 
práci v brněnském ústavu pro nevidomé a rovněž 
pøíspěvky o životě nevidomých na Moravě. Objevil 
také nevidomého klavíristu L. Balcara. Jeho význam-
ný kulturní èasopis je pramenem informací o kultur-
ním dění města Brna. Najdeme v něm i svědectví  
o problémech nevidomých.

oleJník, Jan

* 8. 1. 1930

Jeden z nejúspěšnějších èeských uèitelù hudby, èlen 
celostátní komise nevidomých uèitelù hudby.

O
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Orelli, Johann Heinrich

Už jen ta skuteènost, 
že v LŠU v Kladně pùso-
bil nepøetržitě od roku 
1959 až do odchodu do 
dùchodu, je jistě pozoru-
hodná. To by však bylo 
pøíliš málo pro zhod-
nocení jeho hudebně 
pedagogické èinnosti.

Narodil se v malé 
vesnièce Květná, jako 
syn skláøe. Obecnou a měš�anskou školu navštěvo-
val ve svém rodišti. Jeho bezstarostné dětství bylo 
náhle v patnácti letech pøerváno vážným úrazem pøi 
náhodném setkání s bojovými prostøedky, po kterém 
pøišel o zrak. Starší bratr zjistil možnosti vzdělávání 
i studií nevidomých dětí. Byl proto pøijat do Ústavu 
pro nevidomé v Praze na Hradèanech. Sám nejvíce 
oceòuje pomoc spolužákù pøi zdolávání nové životní 
situace.

Protože k hudbě měl blízko od raného dětství  
(v šesti letech se zaèal uèit høe na housle), pustil se po 
osvojení Braillova písma a speciální hudební notace se 
vší energií do studia hry na klavír a flétnu u Otakara 
Heindla. Pøípravu ke státním zkouškám z hudby na-
rušila právě probíhající diferenciace speciálních škol. 
Nenastoupil do hudebního oddělení Deylova ústavu, 
ale odchází k soukromému studiu do Olomouce, kde 
se u M. Liškové–Kreutzerové, R. Slámy a J. Petzolda 
pøipravil ke státním zkouškám z hudby (flétna, 1951). 
Druhou státní zkoušku vykonal v r. 1953 (klavír).

V r. 1954 se oženil a pøestěhoval se do Kladna, 
kde pøijal místo uèitele v LŠU (1955). Ve výuce hry 
na pøíènou i zobcovou flétnu a v žákovském souboru 
dosahoval ihned od zaèátku výborných výsledkù.

Nástavbovým studiem na Pražské konzervatoøi, kte-
ré dokonèil v r. 1971, si rozšíøil své hudební vzdělání.

S flétnou se také pøedstavoval širší hudební veøej-
nosti na koncertech uèitelù. Hudebně pedagogické 
èinnosti se věnoval s mimoøádným odborným zápa-
lem. Dokazuje to mimo jiné i takøka dvacítka pøipra-
vených žákù ke studiu na konzervatoøi. V ústøedních 
kolech celostátních hudebních soutěží obsazovali jeho 
žáci vždy pøední místa. Podobné úspěchy sklízely  
i jeho žákovské soubory. Pøipravil 14 žákù k vyššímu 
hudebnímu studiu. Byl vybrán k pøepracování uèeb-
ních osnov hry na flétnu. 

Ve výuce hry na zobcovou flétnu se setkával s ne-
dostatkem studijní literatury. Tato situace ho pøiměla 
ke kompozici etudových sbírek, které vyšly tiskem. 

J. Olejník se nedovedl nikdy spokojit s prùměrně 
dobrými hudebně pedagogickými výsledky. Jakoby 

jeho rodný rázovitý kraj pod Javoøinou zasel do jeho 
osobnosti nevyèerpatelnou energii, pro kterou slepota 
znamenala pouhou epizodu.

Dlouhá léta byl èlenem celostátní komise nevi-
domých uèitelù hudby, kde patøil mezi rozvážné  
a cílevědomé èleny. Na několika kurzech zrakově těž-
ce postižených uèitelù hudby byl lektorem. Výbornou 
úroveò hry na flétnu dokazoval svými výkony na kon-
certech uèitelù tamní LŠU. Byl také èlenem kabinetu 
oblastního pedagogického støediska, spolupracoval 
na tvorbě uèebních osnov pro pøíènou i zobcovou 
flétnu.

V r. 2002 mu Ministerstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy ÈR udělilo medaili 1. stupně za celoživotní 
hudebně pedagogickou èinnost.

oPReAnu, Serban

* 1924

Rumunský tyfloped a publicista.

Vědecký pracovník, žurnalista v oboru tyflologie, 
redaktor èasopisu Viaþã nouã. Je autorem význam-
ného spisu Lexique des aveugles et des typhlologues 
renommés, de la Roumanie et de l´Étranger (1969). 
Mimoto napsal více vědeckých prací o problematice 
aktivního života zdravotně postižených.

oRdneR, berthold

* 1891

Rakouský výtvarník.

Zrak ztratil v r. 1927. Pùvodním povoláním byl 
úøedník. K výtvarnému umění projevoval vždy velké 
sympatie. Po ztrátě zraku a prožitých depresích se 
pokusil modelovat z hlíny. To bylo dosti drahé, a tak 
se obrátil k výtvarné práci s dráty. Rùznými kombi-
nacemi a druhy tohoto materiálu a doplòování barev-
nými kameny a skly dociloval mimoøádně zajímavé 
pùsobnosti. To mu umožnilo konat výstavy. Je snad 
jediným nevidomým výtvarníkem, který svá díla tvoøil 
z neobvyklých materiálù.

oRelli, Johann heinrich

* 3. 5. 1773
† 26.  12. 1860

Švýcarský právník, zakladatel Ústavu pro nevidomé 
děti v Curychu.

Narodil se v Curychu. Studoval práva v Holand-
sku, Německu a Paøíži. V r. 1808 nastoupil na okresní 
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Ormis, Samuel

soud a r. 1816 pøešel do nově organizované úøední 
správy Curychu, v letech 1819–1843 vykonával funkci 
soudce u vrchního soudu.

V r. 1806 založil Orelli v Curychu spoleènost pro 
pomoc potøebným obèanùm, která se zasadila o zalo-
žení výchovného a vzdělávacího ústavu pro nevidomé 
a hluchoněmé děti. K jeho založení došlo v r. 1809  
a Orelli byl jmenován jeho øeditelem. Soustavná peda-
gogická péèe o děti trvala do jejich opuštění ústavu.

Ústav se ve své organizaci ani náplni nelišil od 
ostatních. Žákùm bylo poskytováno neúplné základ-
ní vzdělání, v dílnách se pøi vyhledávání vhodných 
èinností experimentovalo, pěstovala se hudba. A jako 
i jinde, nebylo jasné, jak naložit s těmi chovanci, které 
bylo tøeba propustit do péèe rodièù. 

oRmiS, Samuel

* 1.  6. 1824
† 18. 10. 1875

Slovenský osvětový pracovník a pedagog.

Narodil se v Revúci. Na støedních školách studo-
val v Báòské Štiavnici a v Bratislavě. Byl nadšeným 
pøívržencem ¼. Štúra. Pùsobil jako støedoškolský pro-
fesor matematiky a pøírodovědy na gymnáziu ve Vel. 
Revúci. Ve své Výchovovědě (1874) se zabývá i potøe-
bou výchovy a vzdělávání nevidomých dětí. Jedná se 
spíše o akademickou formu diskuze. Jeho dílo nemělo 
valný vliv na zlepšení situace slovenských slepcù.

Výchovu nevidomých dětí nazývá „milosrdnou 
uèbou“, „cíl její je ten istý, èo inej uèby, totiž obnovi� 
obraz boží na èloveku, vzbudi� a vycvièi� jeho duchov- 
né dary, aby pravdu poznal...“ Poskytuje pokyny, 
jak nevidomé dítě vychovávat v domě rodinném 
i ve škole, kamž má pøijíti v sedmém roce. Uèitel 
má je nauèit èíst vypichované písmo (není to písmo 
Braillovo), „psáti tupým pérem na papíøe potøeném 
kaší z mouèky a gumy“. Uvádí i pøíklady některých 
uèebních pomùcek. Zvláštní dùraz klade na výcvik  
v ruèních pracích. 

oSmontová, Sophie

Francouzská hudebnice.

Oslepla v raném dětství. Stala se žákyní Národní-
ho ústavu pro mladé slepce v Paøíži, kde právě byl 
øeditelem Guillié. Měla vynikající hudební nadání  
i píli. Byla zruènou pianistkou a harfenistkou. Veøej-
nosti byla rovněž známá jako obratná ve filozofických 
literárních diskusích. Neustále si rozšiøovala znalosti 
v okruhu známých uèencù a spisovatelù. 

oSSiAn
(Irský Ossin, nebo Ossin, také Oissean galský)

Žil kolem r. 300 n. l.

Irský potulný autor balad.

Ossian je hrdinou jihoirských bájí. Již v starém 
Irsku nechal ve svých písních vystupovat slavné hr-
diny. Pøispěl k pøipomenutí tradic bardské slepecké 
prehistorie. Skotsko pøevzalo vyzpívané a pøevyprávě-
né Ossianovy hrdiny. Zájem o historii pověstí a balad 
projevil nejprve McPherson, který jeho písně a básně 
pokládal za pozùstatek Starogalské kultury. Galské 
balady jsou Ossianem znovu pøipomenuty. On sám 
je vzácným pøíkladem nevidomého èlověka, který 
se se svými baladami i písněmi ztotožòuje s daleko 
pozdějšími evropskými guslary i jinými potulnými 
nevidomými hudebníky. 

oStRovSkiJ, nikolaj Alexejeviè
(vlastním jménem Pavka KORÈAGIN)

* 16. 9. 1904
† 12. 12. 1936

Ukrajinsko-sovětský spisovatel.

Jeho rodištěm je městeèko Vilja na Ukrajině. 
Mezi r. 1918–1924 pracoval pro Komunistickou ligu, 
byl aktivním úèastníkem øíjnové revoluce. Z té doby 
pochází jeho zranění. V r. 1926 ochrnul a oslepl. 
Jeho těžké zdravotní postižení mu nebylo pøekážkou 
angažovanosti pro sovětskou moc. Napsal romány: 
Jak se kalila ocel (1930) a Bouøí zrození, který ne-
dokonèil. Obě díla mají životopisný podtext (Pavka 
Korèagin). Knihy byly sovětské mládeži pøedkládány 
jako uèebnice komunismu.

otáhAl, R.

* 21. 9. 1869
† 14. 12. 1954

Èeský kontrabasista.

Vyuèoval høe na hudební nástroje v Ústavu pro 
nevidomé v Praze na Hradèanech. Pøipravil do života 
několik nevidomých muzikantù.

otto, karl

* 8. 6. 1902
† 1978 (øíjen)

Německý spisovatel.
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Ouøedník, Jindøich

Narodil se v Chem-
nitz jako syn městského 
tajemníka. Ve ètrnácti 
letech nastoupil jako 
praktikant do advokátní 
kanceláøe, aby se sezná-
mil s úøednickou profesí. 
Toto zaměstnání se mu 
nelíbilo. Po první světo-
vé válce uprchl rodièùm 
do Itálie, avšak brzy se 
vrátil. Dostal se k èetbě Komunistického manifestu. 
Vstoupil do komunistické strany. V jejím deníku pu-
blikoval.

Za nacistické vlády byl vězněn. Zrak ztratil jako 
dospělý (1947), ale teprve v této době měl možnost 
rozvinout své literární schopnosti. Po válce se stal 
funkcionáøem dělnické strany. Tato práce ho èasově 
velmi zaneprázdòovala, takže poněkud zanedbával 
své literární nadání. Byl funkcionáøem Svazu spiso-
vatelù, èlenem mnoha komisí, staral se o politickou 
výchovu zaèínajících autorù, pøednášel na nejrùzněj-
ších shromážděních, pøedèítal ze svých prací v továr-
nách a všude tam, kde se jednalo o navázání kontaktù  
s dělníky. Pravý pøíklad komunistického aktivisty, 
který neměl pøíležitost poznat jinou cestu.

S výjimkou svazku básní Falešné hrdinství napsal 
celé své další dílo jako nevidomý. V r. 1961 mu vyšla 
knížka Od kanceláøského pomocníka k velezrádci. 
Cenu města Drážďan získal za sbírku básní Zwin-
gerdonette, inspirovanou drážďanskou obrazovou 
galerií. Kritika velmi kladně ocenila jeho román An-
waltsstift zum Hochverräter, v němž líèí osudy ně-
mecké inteligence v době fašismu. Dále napsal poemy  
o Spartakovi, Münzerovi, Liebknechtovi aj.

ouøedník, Jindøich

* 22. 2. 1921
† 1985

První èeský hudební pedagog s vysokoškolským 
vzděláním.

Narodil se v rolnické rodině na Berounsku. Od 
svého raného věku byl nevidomý. Již od útlého dětství 
ho lákala hudba. Jeho hlubší zájmy v tomto směru se 
probudily v době, kdy pobýval jako žák v Ústavu pro 
nevidomé v Praze na Hradèanech. Studijní výsledky ve 
høe na hudební nástroje byly tak dobré, že bylo jasné, 
že jeho životní perspektivou bude povolání uèitele hud-
by. Státní zkoušku ze hry na klavír a varhany vykonal  
v období druhé světové války. Později si svou kvalifikaci 
rozšíøil i státní zkouškou ze hry na akordeon.

Neúnavně šel také cestou za rozšíøením svého 
všeobecného vzdělání. Externě maturoval na støední 
škole a na FF UK v Praze vystudoval hudební vědy a fi-
lozofii. Jako první èeský nevidomý získal akademický 
titul v r. 1962. Úspěšně vykonal i zkoušky vědecké as-
pirantury a stal se prvním èeským kandidátem věd.

Pùsobil jako uèitel na pedagogickém gymnáziu  
v Praze, v ZŠ pro nevidomé v Praze na Hradèanech 
i v LŠU. Jeho vědecky zpracovaným zájmem byly 
harmonizace doprovodu lidových písní.

Od života ve slepeckém hnutí se poněkud izoloval, 
ale jakmile byla pøi SI ustavena tzv. vysokoškolská 
komise pro podporu nevidomých studentù, pracoval 
v ní s velkým zájmem. U Ouøedníka oceòujeme jeho 
neochvějnou vùli po vzdělání zvláště proto, že v této 
oblasti byl první, bez možnosti pøevzít zkušenosti od 
jiných a neměl k dispozici speciální studijní prostøed-
ky, o jaké ve vysokoškolské komisi usiloval pro další 
nevidomé studenty.

Z.Š.
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Pablasek, Mathias

PAblASek, mathias

* 24. 2. 1810
† 5. 9. 1883

Rakouský tyfloped. Øeditel 
Ústavu pro nevidomé ve 
Vídni.

Narodil se v Modøicích 
u Brna jako syn zemědělce. 
Po absolvování støední školy 
se nechal zapsat ke studiu na 
univerzitě v Olomouci, obor 
práva a cizí jazyky.

V r. 1830 pøijal místo uèitele v olomouckém 
gymnáziu. V r. 1836 nastupuje jako praktikant do 
univerzitní knihovny ve Vídni. O rok později se zde 
stává amanuensem, od r. 1849 registrantem Dvorního 
archivu. Později pùsobil na reálce v Bratislavě, kde 
redigoval Pressburger Zeitung. 

Je literárně i vědecky èinný. Píše dramata, vydává 
francouzskou gramatiku a pojednání o italské orto-
grafii. Založil jazykovou školu. V r. 1847 se úspěšně 
zúèastnil konkurzu na uèební stolici (katedru) cizích 
jazykù a obchodního slohu jako vedoucí na vídeòské 
polytechnice.

V r. 1850 se stává øeditelem vyšší městské reálky 
v Bratislavě, kde pùsobil dvanáct let. Pøechází jako 
redaktor do Bratislavských novin. Pøevraty v Maďar-
sku (1861) ho donutily vrátit se do Vídně, kde je  
o rok později povolán do funkce øeditele ústavu pro 
nevidomé.

Do práce se dal úèelnou pøestavbou budovy ústa-
vu, rozšíøil poèet tøíd, založil fondy pro propuštěné 
chovance a koneèně dal popud ke stavbě nové budovy 
ústavu. V r. 1873 se zúèastnil Světové výstavy. Obdržel 
Øád Františka Josefa I.

Plynulou práci mu narušovaly žaludeèní potíže, 
které se neustále zhoršovaly. Také se některé jeho 
názory zaèaly dostávat do støetu s názory některých 
kolegù a nadøízených úøadù. To ještě více jeho zdra-
votní stav zhoršovalo. Nemùžeme se proto divit, že 
nakonec rezignoval a zastával heslo: Péèe o nevidomé 
od kolébky do hrobu, protože neviděl výsledky sna-
hy o zaèlenění svých absolventù do běžného života. 
Trvalé zaměstnání samostatného nevidomého bylo 
stále výjimkou.

Byl jedním z iniciátorù konání prvního Mezinárod-
ního kongresu uèitelù nevidomých ve Vídni r. 1873. 
Na tomto sjezdu měl referát o vyuèování hudbě. 
Položil si otázku, zda se nevidomí mohou hudbou 
samostatně uživit. Odpovídá, že ano. Mùže to být 
jedno z povolání, na které mají být chovanci pøipra-
vováni. Tímto tématem se zabývá v několika svých 
písemných pracích.

Byl dále propagátorem Braillova písma, pro jehož 
psaní zkonstruoval pomùcku, která umožòovala psát 
pozitivně. Z nejasných dùvodù se však neujala. Do-
konce se ztratil i její prototyp.*1) Neuvádí ji ani Mell 
ve své Encyklopedii.

Zemøel v Gablitzu, kam se koncem života uchýlil.
Spisy: Geschichte, Chronik und Statistik Verfas-

sung ber Blinde in Wien; Blinden-Erziehungs-Anstalt, 
seine Anlage und Tätigkeit; Erziehung und Unterricht 
blinder Kinder im Elternhause (1867); Das k.k. 
Blinden-Erziehungs-Institut in Wien (1864); Johann 
Wilhelm Klein (1865); Fütsorge für die Blinden von 
der Wiege bis zum Grabe (1867); Die Blinden-Bil-
dugs-Anstalten (1876); Die Erziehung und Unterricht 
blinder Kinder in Elternhause (1883) aj.

*1) Slepeckému muzeu v Brnì se podaøilo získat jeden výrobek 
ze souèasné doby. Je z plastu a nepíše spolehlivì. Jedná 
se o holandský výrobek

PAleocAPA, Pietro

* 11. 11. 1788
† 13. 12. 1869

Italský technik.

Nejdøíve studoval v Padově práva, ale později 
pøešel na matematiku. Zvolil si dráhu inženýra hyd-
rauliky. Jeho technické výkony byly v rakousko–uher-
ském císaøství velmi ohodnoceny. V r. 1848 odchází 
do Benátek. Pro spory vzniklé z plnění smlouvy nebo 
v souvislosti s ní se pøestěhoval na Sardinii, kde za od-
cházejícího konstruktéra pøevzal některé vládní úkoly 
a objednávky. Vyznamenal se zvláště jako organizátor 
rozvoje železnièní sítě v Piemontu, kde byl èinný i po 
r. 1857 v ministerstvu práce, i když ztratil svùj zrak, 
který se již døíve dlouhou dobu zhoršoval – zùstal 
ještě několik let ve vládní službě a pokraèovaly jeho 
pracovní aktivity.

P
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Paradisová, Marie Terezie

PAPloñSki, Jan

* 1819
† 28. 11. 1885

Øeditel Ústavu pro nevidomé ve Varšavě.

Narodil se v Litvě. Po dokonèení studia na gym-
náziu se zapsal na Moskevskou univerzitu ke studiu 
cizích jazykù.

Od r. 1840 byl øeditelem gymnázia. Zanedlouho 
se stal inspektorem školství. V r. 1864 byl na nově 
otevøené univerzitě ve Varšavě jmenován profesorem. 
Zde pùsobil až do penze v r. 1871.

Kromě těchto profesí se v r. 1864 stal øeditelem 
Ústavu pro nevidomé ve Varšavě. V r. 1869 podnikl 
studijní cestu po Německu. Zúèastnil se prvního Kon-
gresu uèitelù nevidomých dětí (1873). Měl smysl pro 
vylepšování organizace ústavu a dovedl své myšlenky 
prosadit i mezi uèiteli. Jelikož bylo velice málo uèeb-
nic, povzbuzoval uèitele, aby je sestavovali. Finanèní 
stránku vždycky zajistil. V r. 1870 vydává první ro-
èenku ústavu, aby veøejnost lépe seznámil se svými 
cíli výchovy a vzdělávání nevidomých. Rozšíøil dílny  
a o hudbu peèoval do takové míry, aby se stala sluš-
ným prostøedkem obživy. Je zakladatelem prvního 
spolku polských nevidomých.

Svá další díla publikoval polsky ve Varšavě a rusky 
ve Lvově.

PARAdiSová, marie terezie

* 15. 5. 1759
† 1. 2. 1824

Klavírní virtuoska, kon-
certní pěvkyně a první 
žena-skladatelka.

Narodila se ve Vídni 
jako dcera vládního rady. 
Ve tøech letech po závažné zánětlivé kožní chorobě 
ztratila zrak. Od dětství velmi ráda zpívala. Již od 
sedmi let to byl její pøevažující zájem. Rodièe toto 
zaměøení podporovali a umožnili jí studium zpěvu 
a hry na klavír. Vyuèoval ji èeský hudební skladatel 
Leopold Koželuh. V kompozici byla žákyní Itala An-
tonia Salieriho. S Koželuhem nastudovala na šedesát 
rozsáhlých skladeb.

Ve svých jedenácti letech snad zpívala sopránový 
part Pergolesiho Stabat Mater. Doprovázela se sama 
hrou na varhany. Uvádí se, že toto vystoupení uèinilo 
na pøítomné hluboký dojem.

Rovněž císaøovna Marie Terezie ji slyšela hrát  
a zpívat. U tzv. biømování (církevní úkon) se stala 

její kmotrou a dala jí dùchod 200 zlatých roèně, 
které měly zabezpeèit její hudební vzdělávání. Již  
v této době se Paradisová pokoušela o vlastní hudební 
skladby.

Věnovala se rovněž studiu cizích jazykù, dějepisu 
a zeměpisu. Po domě se údajně pohybovala lehce  
a pružně. Tanèila, hrála kuželky a pùsobila také pøi 
divadelních pøedstaveních. Nového neznámého pro-
storu se nebála, výborně se orientovala. Ráda si pro-
hlížela sochy. Dovedla rozeznávat mince. Byla veselé 
povahy, ráda hrála karty, které měla oznaèené znaky 
vypíchanými pomocí špendlíkù. Známý mechanik pro 
ni zhotovil strojek pro psaní olùvkem.

Ve zpěvu i ve høe na klavír se stále zdokonalovala. 
Její skladbièky se těšily velké pozornosti. Ve svých 
23 letech uspoøádala první turné do Německa a Švý-
carska. Byla nadšeně pøijímána a pro své vytøíbené 
spoleèenské chování se stala vždy støedem spoleènos-
ti. Stýkala se s nejslavnějšími osobnostmi. Zavedla si 
pamětní knihu, kam se všichni podepisovali. Úspěchy 
jí dodávaly odvahu a chu� do další práce.

V r. 1785 se odebrala do Paøíže, kde zpívala také 
ve prospěch nového Haüyova ústavu pro nevidomé. 
Stala se jednou z dam královny Marie Antoinetty, 
dcery Marie Terezie. Pøi této pøíležitosti se seznámila 
s V. Haüyem, na kterého mocně zapùsobila. V r. 1785 
navštívila i Prahu, kde uspoøádala klavírní koncert  
s mimoøádně velkým úspěchem.

Po pùl roce odchází do Londýna, kde se doèkala 
nových úspěchù. Pøi jednom z koncertù doprovázela 
prince z Walesu pøi høe na violoncello. Z Londýna 
odcestovala do Bruselu, kde zpívala v kantátě L. Kože-
luha na text německého nevidomého básníka Pfeffela, 
který v ní líèí její osudy.

Po dvouleté nepøítomnosti se vrací do Vídně, kde 
je pøijata císaøem Josefem II., který jí projevil mimo-
øádnou pøízeò. Dal najevo, že ji zná jako skladatelku. 
Jako zpěvaèka a klavíristka už v této době vystupovala 
jen sporadicky. Více se věnovala hudební tvorbě. Také 
hudbě vyuèovala. Založila si vlastní hudební školu.  
V jednom písemném prameni se uvádí, že se podrobi-
la operaci oèí u dr. Messnera, že po ní nabyla světlocit. 
Snad z vděènosti se k Messnerovi odstěhovala, ale 
otec za použití zbraně ji dovedl zpět domù.

Napsala komickou operu Rinaldino a Alcina aneb 
Ostrov pokušení na libreto nevidomého L. Baczka, 
která měla světovou premiéru v Praze r. 1797. Orches-
tr prý øídila sama autorka od cembala. Dále napsala 
melodram Ariadna a Bacchus, lidovou hru se zpěvy 
Der Schulkandidat a drobnější kompozice. Většina 
jejích skladeb se ztratila.
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Parker, J. Tom

Pohøbena byla na høbitově sv. Marxara, kde snad ležel 
i Mozart. Oba hroby jsou bohužel neidentifikovatelné.

 Zemìpisnou mapu a noty má ve svých sbírkových fondech 
Slepecké muzeum ve Vídni

PARkeR, J. tom

* 1909

Anglický pracovník v rehabilitaci nevidomých  
a propagátor jejich uplatnění v nových, netradièních 
zaměstnáních.

PARtykA, Pavel

* 1. 12. 1963

Èeský podnikatel a hu-
debník.

Narodil se v Hustope-
èích v dělnické rodině. 
Od narození měl zbytky 
zraku, později pouze 
světlocit. Na rané dětství 
vzpomíná rád, zùstalo 
mu mnoho vzpomínek 
na pěkný rodinný ži-
vot. Na údobí prožité 
v internátu by nejraději 
zapomněl. Do ZŠ pro nevidomé žáky v Brně byl pøijat 
v r. 1969. Byl hloubavé povahy, a proto mnoho chvil 
prožíval s hudbou, pro jejíž støedoškolské studium se 
cílevědomě pøipravoval. Po úspěšně vykonané zkouš-
ce studoval od r. 1978 na Konzervatoøi pro mládež 
s vadami zraku v Praze. Využíval možnosti vyuèit 
se ladění klavírù, které provozoval již v době studia.  
Z vlastní iniciativy si osvojil práci režisérskou i něco 
z oblasti nahrávací techniky.

Vzrostl jeho zájem o náboženskou oblast, ve které 
realizoval možnost poøizovat náboženskou literaturu 
svědkù Jehovových a Bible na kazetách èi v Brail- 
lově písmu. Byla to ovšem èinnost tehdy nesluèitelná 
se studiem na støední škole. Ze školy proto odešel 
nedobrovolně. Vedení školy využilo i tehdejší StB, 
která jemu, i jiným, omezovala volný pohyb mimo 
internát. Maturitu již měl, a tak byl pøipraven zaøídit 
si život po svém.

V r. 1985 nastupuje zaměstnání v telefonní ústøed-
ně. Zaèíná rovněž soukromě vyuèovat høe na klavír  
a hudební improvizaci. Pøijímal hlavně dospělé žáky. 
Spatøoval v tom pøíležitost pro zajímavá setkání. Od 
r. 1987 rozšíøil svou èinnost o ladění a menší opra-

vy klavírù. Zpoèátku se spokojil s menším poètem 
hodin soukromého vyuèování, rozšíøil ale klientelu 
pro ladění klavírù. A pak pøibyly poèítaèové aktivity  
a aktivity v oblasti telekomunikací – mobily.

V r. 1992 zaèal prvními vážnějšími kontakty  
s problematikou PC, v r. 1994 si v tomto směru inten-
zivně prohlubuje své znalosti, následně od r. 1995 se 
ujal vedení kurzù obsluhy PC v tehdejším Tyflokabi-
netu SNS a zároveò si zažádal o Živnostenský list 
pro sestavování ètecích zaøízení urèených nevidomým 
uživatelùm poèítaèù. Podílel se na vzniku textového 
editoru EDA, který byl kompatibilní se všemi tehdejší-
mi známými kódovacími tabulkami pro diakritiku. Od  
r. 1999 rozšíøil svou technickou orientaci o speciali-
zaci pro oblast telekomunikací a problematiku mobil-
ních telefonù, ve které měl svùj podíl na jejich rozšíøe-
ní mezi NS, zejména formou technické i jiné osvěty 
(množství èlánkù v zájmovém èasopise Zora). 

Od r. 2003 se opět intenzivněji soustøeďuje na 
hudbu (korepetice v soukromé pěvecké tøídě a v sou- 
 kromé hudební škole). V r. 2004 si Partyka natoèil 
vlastní CD, na kterém je jeho relaxaèní klavírní  
a písòová tvorba. 

Partykovy èinnosti se opírají o jeho dvě zásady:  
a) integrace do zdravé spoleènosti, b) možnost svobod-
ného rozhodování a svobodné volby èinností. 

Jeho životní cesta vede od hudby pøes elektroniku  
a nahrávací techniku znovu k hudbě. Má však několik 
dalších námětù, mezi které patøí napø. zpracování podmí-
nek pro práci NS lidí na rùzných linkách dùvěry apod.

Partykova touha po èinnosti, soběstaènosti a svo-
bodě má charakter pohybu ve smyslu pøizpùsobit se 
k jeho aktuálním touhám a existenèním potøebám. 
Tyto jeho osobní vlastnosti komunikují s obrazem 
samostatného nevidomého èlověka souèasnosti.

PAøíZek, Petr

* 18. 11. 1980

Èeský klavírista a hudeb-
ní skladatel.

Narodil se v Brně 
jako nevidomý. Navště-
voval speciální MŠ pro 
nevidomé děti v Brně 
(1986–88). Základní 
vzdělání nabyl v ZDŠI 
pro nevidomé žáky  
v Brně (1988–1997). 
Uèil se høe na klavír, 
zobcovou a pøíènou flétnu. V letech 1991–2001 navště-
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voval soukromou výuku harmonie, kompozice a práce  
s elektronickými hudebními nástroji u MgA. Daniela 
Forró (Karla Horkého), bývalého èlena art-rockových 
Progres 2. Svou školu reprezentoval na veøejných hu-
debních produkcích. Zvláštní pozornosti si zaslou-
žilo souèasné používání hudebního editoru Eureky  
v kombinaci s magnetofonovou nahrávkou a souèasnou 
pøímou vlastní hrou na klavír. Paøízkovy improvizace 
budily zaslouženou pozornost. Nebylo proto divu, že 
byl v r. 1997 pøijat ke studiu na pražské Konzervatoøi 
Jana Deyla. Studoval hru na klavír u Ivy Skalákové. 
Závěreèná studie: Tajemství souzvukù – na co noty 
nestaèí? (2004). V souèasné době studuje (od r. 2004) 
na Hudební fakultě JAMU v Brně kompozici. 

Paøízek byl finalistou soutěže Mladá píseò (Jihlava 
1998).

Dosud písemně zpracoval témata: Co je to Euler-
-Fokker Genus (2002) a Vývoj a užití intonace (2005) 
a permanentně pøispívá do celosvětové internetové 
konference zaměøené na problematiku alternativních 
ladění Alternate Tunings Mailing List. 

PAScAl, henry

Švýcarský konstruktér.

Vynalezl døevěnou šablonu s posuvným øádkem, 
která mohla sloužit nevidomým osobám za vodítko 
øádkù pro psaní běžným písmem. Poèátkem 20. sto-
letí byla používána v Levoèském ústavu pro výchovu 
a vzdělávání nevidomých dětí.

PASSeRAt, též Passerati, Jean

* 1534
† 1602

Francouzský básník a kritik.

Narodil se v městeèku Troyes. Nevidomý básník. 
Úplně oslepl v pozdějším věku. Byl uèitelem, studoval 
práva. V r. 1560 pøesídlil do Paøíže, kde zaèal vyuèovat 
rétoriku. J. Baczko píše, že své básně psal latinsky. 
Latinsky psal i své jiné písemné práce. 

PAumAnn, konrad

* 1410
† 24. 1. 1473

Jeden z největších německých skladatelù 15. století. 
Zakladatel evropské varhanní literatury.

Až do této doby se v evropské hudbě nerozli-
šoval instrumentální sloh od vokálního. Zda bude 

urèitá skladba zpívána 
nebo hrána na hudební 
nástroj, bylo ponechává-
no na vùli hudebníkù. 
Paumann vychází z var-
hanních úprav vokálních 
skladeb, jejichž melodie 
pro varhany koloruje, tj. 
vyzdobuje jinými tóny. 
Proto on i ostatní patøí 
mezi tzv. koloristy.

Narodil se v Norimberku jako slepé dítě chudých 
rodièù. Díky pomoci norimberských patricijù se na-
uèil hrát na klávesové hudební nástroje. K pøekvape-
ní všech dosáhl takové technické vyspělosti, že mu 
bylo svěøeno místo varhaníka v kostele sv. Sebalda.  
V r. 1447 o něm napsal norimberský básník Rosen-
plut, že je mistrem nad všechny mistry a že kdyby 
měli být mistøi korunováni za své umění, potom že 
by si Paumann zasloužil korunu zlatou.

V r. 1467 ho získal do svých služeb bavorský vévo-
da Albert II. Paumann proto pøesídlil do Mnichova. 
Obdržel mimoøádně vysoký plat. Byl zván význam-
nými šlechtici na jejich sídla, aby jim tam hrál. V r. 
1473 hrál na pøání svého chlebodárce pøed císaøem 
Friedrichem III. v Regensburgu. Hned pøíštího roku 
však umírá. Byl pochován v Mariánském kostele  
v Mnichově. Náhrobek zobrazuje mistra sedícího  
u portativu. Kolem něho jsou hudební nástroje, na 
které hrál nejraději.

Paumann místo svým jménem oznaèoval vlastní 
skladby jen slovem Caecus, což znaèí slepý. Je auto-
rem nejstarší uèebnice varhanní hry, kterou nazval 
Fundamentum organisandi. Jeho skladby najdeme 
ve všech sbírkách staré varhanní hudby, i když jejich 
cena je už dnes pøevážně pouze historická.

PAuw, theodore

* 1918

Anglický vydavatel listu pro hluchoslepé.

Narodil se v africké Rhodesii. Studoval na univer-
zitě v Londýně. Od r. 1942 pracoval jako gymnaziální 
profesor na rùzných školách. Od r. 1960 spolupraco-
val se Školou pro nevidomé ve Worcesteru. Nejvíce se 
však zabýval otázkami výchovy hluchoslepých. Zaèal 
pro ně vydávat èasopis v bodovém písmu. Èasopis měl 
název The Educator. Od r. 1964 byl viceprezidentem  
a od r. 1966 prezidentem Spoleènosti pro hlucho-
slepé. Po svém penzionování se stal profesorem na 
University Of South Africa.
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PAvelková, emilie

* 21. 10. 1903
† 14. 2. 1971

Majitelka pletaøské dílny, 
kartáènice, amatérská 
básníøka.

Narodila se v Nížko-
vě na Èeskomoravské 
vrchovině jako praktic-
ky nevidomá v rodině 
pekaøského mistra. Zá-
kladní vzdělání získala 
èásteèně ve svém rodišti, v letech 1911–1919 v Deylově 
ústavu pro nevidomé děti v Praze. Uèila se výborně, 
věnovala se høe na hudební nástroje, pøedevším høe 
na klavír. Ráda recituje a pokouší se o první literární 
tvoøivost.

Otec ji však odmítá na dlouhých hudebních studi-
ích vydržovat. Pøestupuje proto v r. 1919 do Klarova 
ústavu, aby se vyuèila øemeslu. Od dětství byla mimo-
øádně zruèná v ruèním pletení a náruživá ètenáøka.

 Vyuèila se proto pletaøkou na pletacím stroji.  
Z Klarova ústavu vystoupila v r. 1922. Rodièe jí kou-
pili pletací stroj. Od té doby jim pøispívá na výživu. 
Ve výroèní zprávě z r. 1918–1923 se píše, že požádala  
o pøíspěvek na pøízi, aby mohla zaměstnat ještě jed-
nu pletaøku. Pøíspěvek jí byl poskytnut. Práce však 
nebylo mnoho.

Stala se èlenkou PSSS a za pomoci tohoto spol-
ku domácí dělnicí výrobou kartáèù. Spolek se sídlem  
v Brně poøádal výroèní schùze, na něž se sjížděli jeho 
èlenové z celé Moravy. Zde se seznámila se svým 
budoucím manželem, nevidomým ladièem klavírù. 
Pocházel z Ostravska, kam se po svatbě za ním od-
stěhovala. Lašský kraj si zamilovala a věnovala mu 
několik svých básní. V r. 1938 byli oba manželé pol-
skými okupaèními úøady (v této době polské území) 
vypovězeni a odstěhovali se do Brna. Zde zaèala 
pracovat v dílnách PSSS, které byly na tzv. „Domeè-
ku“ na Tøebízského ul. v Brně-Králově Poli (dnešní 
Chaloupkova). Později pracovala pøi výrobě kartáèù 
jako domácí dělnice.

V její skromné literární tvorbě se odráží život 
horníkù, ponurost lašského kraje a palèivá touha po 
návratu. Miluje ten kraj, protože – jak píše: „Tam 
nejchudší, však nejlepší je lid, tam mùže slepec také 
jako èlověk žít.“ Psala také poezii a menší prózy  
o problémech slepého èlověka. Publikovala také pod 
dívèím jménem E. Vojtíšková i R. Hanka.

Ráda a dobøe recitovala. Byla zdatnou èlenkou 
Brněnského pěveckého sboru nevidomých žen.

PAvlík, František

* 4. 10. 1851
† 7. 6. 1944

Øeditel Výchovně vzdě-
lávacího ústavu pro nevi-
domé v Brně. Základní 
vzdělání nevidomých 
povyšuje na nezbytné. 
Výrazem jeho velkorysos-
ti je stavba nové budovy 
pro ústav. Pøes svùj èes-
koněmecký utrakvismus 
se věnoval zdùrazòování a rozvoji mateøského jazyka 
èeských chovancù. Tehdy nové esperanto povolil jen 
omezenému poètu chovancù. Věnoval se publikaèní 
èinnosti.

Narodil se v Žarošicích v rodině èeského uèitele. 
Jako dítě projevoval hudební nadání. Rodièe mu pro-
to umožnili, aby se hudbě věnoval. Již jako chlapec 
mohl zastupovat svého otce, který byl v místě varha-
níkem. V r. 1864 zaèal studovat na gymnáziu v Brně, 
nejprve na německém, potom na èeském. Studia 
dokonèil ve Vídni. Po maturitní zkoušce se zapsal ke 
studiu na Vídeòské univerzitě. Pøešel však do Brna 
na uèitelský ústav. Věnoval se také vojenské kariéøe 
v domobraně.

Prvním jeho pùsobištěm bylo Veselí nad Moravou, 
kde vyuèoval v OŠ od r. 1873. Od r. 1875 vyuèoval na 
obecných školách v Brně. Do Ústavu pro nevidomé  
v Brně nastoupil v r. 1878 jako uèitel. V r. 1888 se 
stal jeho øeditelem.

Byl považovaný za germanizátora. Na druhé straně 
nechal v ústavní tiskárně vytisknout napø. Èechovu 
Slavii, Èelakovského Rùži stolistou, Jiráskovy Povíd-
ky a novely a od Sienkiewicze Za chlebem. V r. 1896 
vytvoøil èeskou èítanku.

Zaměøil se na zvýšení úrovně vzdělání svých žákù. 
Nebál se, že jeho žáci by mohli být natolik vzdělaní, 
aby ho pøedèili. V r. 1895 rozšiøuje poèet tøíd na pět. 
Tento stav se změnil až v r. 1950.*1) Z tohoto dùvodu se 
zabýval i opatøováním speciálních uèebních pomùcek, 
což mimo jiné dokazuje i výstava na Kongresu uèitelù 
nevidomých, konaném ve Wroclawi r. 1901. Zavedl tzv. 
písanku Braillova písma pro elementární stupeò, dvou-
øádkovou Entlicherovu šablonu pro psaní Braillovým 
písmem, pražskou tabulku aj. Pro matematiku to byla 
vídeòská poèetní krabice a Schleussnerova tabulka. Jako 
èlen několika hudebních spolkù věnoval pozornost hu-
debnímu vzdělávání nevidomých, které kladl na jedno 
z prvních míst. Ve svém Slavnostním spisu uvádí, že 
hudbou se živí několik nevidomých hudebníkù.
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Pokud se jednalo o pøípravu na zaměstnání, vy-
zkoušel nová øemesla. Zavedl masérství, nevidomé 
dívky uèí šít na šicím stroji. Ve Slavnostním spisu se 
dále zmiòuje i o nevidomé telefonistce.

Málo známé jsou jeho názory na cíle výchovy ne-
vidomých. Dělí je do tøí stupòù: a) dùkladné duševní 
i technické vychování pro ty nejzdatnější, b) èinorodá 
podpora možnosti pracovat pro většinu nevidomých, 
c) pøípravu pracovních dovedností nelze rozvíjet  
u těch, kteøí toho nejsou schopni. I těmto se věnoval, 
založil pro ně pomocnou tøídu. Tento pokus o typolo-
gii je zakotvený ve Statutu ústavu z r. 1900. Mùžeme 
ho hodnotit jako nový pøíspěvek do rozvíjející se nové 
vědy, tyflopedie.

Z dalších èinù Fr. Pavlíka uveďme napø. to, že  
v roce 1903 založil Spolek uèitelù nevidomých žákù 
se sídlem ve Vídni. Postaral se o rozšíøení bezplatných 
míst pro nejchudší chovance, dává bezprostøední po-
pud k založení Spolku dam a dívek. Spolek později 
zøídil pro nevidomé dívky německé národnosti útul-
nu.*2) Nejdøíve sídlila na Jánské ul. v Brně, později se 
pøestěhovala do nové budovy na dnešní Èernopolní 
ul., kde je nyní infekèní pavilon Dětské nemocnice.

V r. 1906, u pøíležitosti konání Dne uèitelù nevido-
mých v Brně, byl vyznamenán titulem Vládní rada.

Fr. Pavlíkovi se po několika nedostaèujících 
stavebních pøístavbách dosavadní budovy ústavu 
na Radvítově nám. (dnešním Žerotínově) podaøilo 
uskuteènit výstavbu velké a moderní nové budovy na 
dnešní Zemědělské ul. (později ji zabrala Vysoká ško-
la zemědělská), která ve své době patøila k stavebním 
dominantám Brna. V období první světové války slou-
žila jako lazaret, v němž byl Pavlík ve vojenské funkci. 
Kolem roku 1917 jsou znovu povoláváni chovanci. 
Po vzniku Èeskoslovenska mu bylo doporuèeno, aby 
odstoupil, což uèinil v r. 1919. Po nástupu německých 
fašistù požádal o øíšské obèanství, k èemuž podle do-
chovaného jím psaného dopisu využívá smyšleného 
tvrzení, že byl ze strany Èechù utlaèován. Zpronevěøil 

se tak velkému dílu a zkalil svùj odkaz velkorysého 
budovatele.

Z jeho èasopiseckých pøíspěvkù to jsou napø.:  
O slepotě (Úèetní zpráva 1887); Ueber Blindsein 
(Der Blindenfreund 1888); Den chudých slepcù 
(Úèetní zpráva 1909); Den slepých vojínù (tamtéž 
1889); Slepý jako èlen lidské spoleènosti (tamtéž 
1990); O sociálním postavení uèitelù slepých (Zpráva  
o Druhém rakouském Dnu uèitelù slepých – 1890); 
K problému péèe o váleèné slepce (Zeitschrift für das 
Österreichische Blindenwesen) aj.

*1) Po zrušení ústavù vznikly osmileté základní a neúplné 
støední školy

*2) Po druhé svìtové válce byla po odsunutí nìmeckých žen 
zrušena, budova èásteènì spolkem Péèe o slepé na Moravì 
nastavena a posléze, jako koneènì i budova na Zemìdìl
ské ul. v Brnì, nevidomým nepøidìlena. Po pøevzetí mi
nisterstvem zdravotnictví byl zde otevøen infekèní pavilon 
Dìtské nemocnice

PeARSon, cyrill Arthur

* 20. 4. 1866
† 19. 12. 1921

Organizátor novodobé 
péèe o anglické nevido-
mé.

Narodil se ve Woo- 
key jako syn anglického 
faráøe. V r. 1890 se stal 
novináøem, pracoval v 
listu Tit–Bits. O deset 
let později si založil svùj èasopis Pearson’s Weekly, 
který se zabýval pouze slepeckou tématikou. V roce 
1900 založil Daily Express. V r. 1904 koupil èasopis 
Standard. V r. 1908 má pod kontrolou i The Times. 
Zaèal projevovat zájem o sociální otázky. Založil 
spolek, který organizoval prázdninové pobyty nevi-
domých dětí.

Zrak ztratil v r. 1913 jako tiskový magnát. Byl 
majitelem deníku Daily Express, Evening Standard 
a několika jiných èasopisù. Své organizaèní schopnos-
ti věnoval ve prospěch nevidomých. Využil vynálezu 
telegrafie tím, že dal vysílat pro všechny lodě výzvu, 
aby bohatší lidé věnovali peněžité dary anglickým 
nevidomým. Další jeho velkou akcí byl milion liber 
šterlinkù pro anglické nevidomé na Fond prince 
Waleského.

Pearson se stal pokladníkem spoleènosti Národní 
institut pro slepé, která z těchto obrovských prostøed-
kù vybudovala velkou slepeckou tiskárnu, moderní Èeská perlièková latinka
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školu pro nevidomé maséry, a dílny pro výrobu sle-
peckých pomùcek. V r. 1914 se stal pøedsedou. Pro 
osleplé vojáky založil školu St. Dunstans. Pro její 
podporu založil se svou manželkou Spoleènost krá-
lovny Marie. Pearson se stal obětí dopravní nehody, 
pøi které zahynul.

Péchy, Alexander

* 5. 8. 1947

Slovenský tyfloped.

Jméno tohoto Le-
voèana se spojuje pøe-
devším se sportovními  
a mimoškolskými akti-
vitami nevidomých a 
slabozrakých žákù Spe-
ciální školy pro zrakově 
postižené v Levoèi. Po 
maturitě (1965) nastou-
pil na tehdejší ZŠ pro 
nevidomé v Levoèi jako vychovatel. Své odborné 
vzdělání si postupně doplnil. 

Soustøedil se na tělesnou výchovu svých žákù  
a jejich sportovní aktivity. Úspěšně zavedl i některé 
netradièní sporty. Jeho zrakově postižení sportovci 
na celostátních sportovních hrách nevidomých a sla-
bozrakých dětí a mládeže dosahovali vždy vynikající 
výkony. Je pøesvědèený, že právě sport je významným 
èinitelem, který děti pøipravuje na zdravý a spokoje-
ný život.

Peignot, gustav

Francouzský tyfloped.

Sestrojil později populární uèební pomùcku pro 
matematiku, tzv. Cubaritmus. Velmi brzy se rozšíøi-

la do všech blízkých ústavù pro nevidomé. Vznikla 
někdy zaèátkem 20. století. Spoèívala v tom, že na 
malých krychlièkách byly èíslice nejdøíve arabské, 
později Braillovy. Krychlièky žáci vsazovali do sítě 
ètvercových otvorù s patøiènou èíslicí nahoøe.

PEJšA, otakar

* 21. 2. 1898
† 3. 3. 1970

Uèitel hry na hudební 
nástroje.

Narodil se v Èervené 
Øeèici. V letech 1927 
až 1945 velmi aktivně 
pùsobil jako uèitel hry 
na hudební nástroje  
v Ústavu pro výchovu  
a vzdělávání nevido-
mých dětí v Brně. Vyuèo-
val høe na housle a žes�ové hudební nástroje. Vedl zde 
i velký žákovský orchestr. Pro hudebnost i praxi svých 
žákù vykonal mnoho. Velmi èasto s nimi jezdil na hu-
dební zájezdy. Z neznámých dùvodù odešel vyuèovat 
do LŠU v Děèíně, kde pùsobil jako øeditel. Koncem 
života se léèil v Karlových Varech, kde zemøel.

Pelikánová, dagmar

* 17. 4. 1966

Èeská speciální peda-
gožka.

Narodila se v Brně. 
Již v dětství se projevil 
její sklon k péèi o malé 
děti. Po ukonèení ZŠ 
byla pøijata na SPeŠ  
v Brně. V prùběhu studia 
získala nejen teoretické 
znalosti, ale osvojila si 
mnoho praktických dovedností, které využila pozdě-
ji pøi výchovné èinnosti s dětmi. Po maturitě (1985) 
zaèala pracovat jako uèitelka v MŠ. V r. 1986 se jí 
naskytla pøíležitost získat místo uèitelky v MŠ pro 
NS děti v Brně, které pøijala. Byla to nová a velmi 
zajímavá zkušenost. Rozhodla se zùstat natrvalo  
a doplnit si v tomto oboru potøebné vzdělání. Na UP 
v Olomouci nejprve absolvovala rozšiøující studium 
speciální pedagogiky pro uèitelky MŠ. Bakaláøské  
a následně magisterské studium speciální pedagogi-
ky dokonèila pøi zaměstnání na MU v Brně (1998). Cubaritmy
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Peòáz, Petr

Diplomová práce byla na téma Prostorová orientace 
těžce zrakově postižených dětí.

Výchově a vzdělávání NS dětí pøedškolního věku se 
s výjimkou několika rokù, kdy na mateøské dovolené 
peèovala o své dvě děti, věnuje dosud s mimoøádným 
zaujetím. Stále sleduje možnosti využívat nové herní 
pomùcky, které by obohatily dětské pøedstavy o světě, 
rozvíjely jejich manuální zruènost i taktilní citlivost.

Podnětná a pøínosná byla pro ni spolupráce  
s Josefem Smýkalem a dalšími kolegy v Tyflopedické 
poradně v Brně, kde pracovala jako poradkyně rodin, 
které vychovávají NS dítě raného věku. Tato nároèná 
práce èasem vyžadovala, aby byl poradce zaměstnán 
na plný pracovní úvazek, a proto své pùsobení v po-
radně (dnes Rané péèe) ukonèila, aby se věnovala 
výchově a vzdělávání NS dětí v MŠ. S kolegyněmi ze 
Støediska rané péèe spolupracuje dodnes.

Vzhledem k nutnosti zajistit pro nevidomé pøed-
školní děti odbornou logopedickou péèi, si D. Peliká-
nová doplnila vzdělání v oboru logopedie a tuto péèi 
v MŠ pro NS děti v Brně zajiš�uje.

Pracuje na tvorbě výchovného a vzdělávacího pro-
gramu mateøské školy, který je zaměøen na aktuální 
problémy výchovně vzdělávací péèe NS dětí, jejichž 
těžké zrakové postižení je kombinováno dalším těles-
ným èi mentálním postižením.

PeòáZ, Petr

* 3. 9. 1959

Vysokoškolský uèitel, později zakladatel a vedoucí 
støediska Teiresiás, pro pomoc studentùm se speci-
fickými nároky v Brně.

Narodil se v Brně. Po dokonèení základního vzdě-
lání studoval na gymnáziu v Brně (1974–1978) s roz-
šíøeným vyuèováním klasickým jazykùm. 1978–1983 
èeština, latina a klasická øeètina na FF dnešní MU, 
9. semestr r. 1983 na univerzitách v Øímě a v Terstu. 
Diplomová práce: Participia a infinitivy jako konden-
zátory vedlejších vět v latině a v øeètině ve srovnání 
se staroslověnštinou. Následovalo postgraduální 
studium klasické filologie, rigorózní práce: Poèátky 
øecké jazykové kultury ve světle nejstarších alfabetic-
kých nápisù.

Odborná praxe: 1983–1990 Ústav pro jazyk èeský, 
1990–1999 Ústav klasických studií FF MU v Brně 
(odborný asistent na oborech klasická øeètina a latina, 
speciální zaměøení syntax, lexikologie, translatologie), 
1998–1999 pověøen asistencí pro nevidomou student-
ku Ústavu klasických studií FF MU, 1998 katedra 
informaèních technologií FI MU v Brně.

V letech 1998–2000 byl P. Peòáz pověøen zøízením 
Støediska pro pomoc nevidomým a slabozrakým 
studentùm (pøi katedøe informatických technologií 
FI MU). V r. 2000 byl jmenován øeditelem celouni-
verzitního Støediska pro pomoc nevidomým a slabo-
zrakým studentùm MU. Vede program celoživotního 
vzdělávání zrakově postižených studentù, stal se 
èeským národním koordinátorem Mezinárodního 
poèítaèového tábora pro nevidomé (International 
Computer Camp for the Blind) a r. 2003 øeditelem 
Støediska pro pomoc studentùm se specifickými náro-
ky MU, jež vzniká rozšíøením asistence pro sluchově 
postižené studenty. Koneèně v roce 2004 rozšíøil 
Støedisko pro pomoc studentùm se specifickými 
nároky MU na studenty se všemi druhy smyslových  
a fyzických hendikepù (60 těžce zrakově postižených, 
20 těžce sluchově postižených, 10 těžce pohybově 
postižených).

Kromě zahranièních stáží se zúèastnil několika 
odborných zahranièních konferencí.

Zpracoval mnoho projektù, které kvantitativně  
i kvalitativně mění asistenèní èinnost zdravotně po-
stiženým studentùm.

Publikace: Zúèastnil se na tvorbě Etymologického 
slovníku jazyka staroslověnského. Dále: Pøeklad Και 
λίην! K Šrámkově pøekladu Homéra, In.: Mezinárodní 
vědecká konference na pamě� 50. výroèí úmrtí èeského 
klasického filologa a pøekladatele Otmara Vaòorného 
(Vysoké Mýto 1996), sborník; Okresní muzeum 
(1997); Norm und Normverletzung in antiken Texten, 
In.: Akten des VIII. internationalen Kolloquiums zur 
lateinischen Linguistik, In.: Akten des VIII. interna-
tionalen Kolloquiums zur lateinischen Linguistik 
(Heidelberg, 1996); Original value or traditional 
meaning? Some remarks on different conceptions 
of translation, In.: Pavlincová, H. – Papoušek, D., 
eds; The Bible in cultural context (Brno, MU 1994); 
Cantilenae diversae pro Distractione Animi adhibenae 
Anno 1745 – II. èást, Opus musicum (Hudební revue, 
Brno, 1992); Cantilenae diversae pro Distractione 
Animi adhibendae Anno 1745 – I. èást, Opus musicum 
(Hudební revue, Brno, 1992); Cantilenae diversae 
pro Distractione Animi adhibendae Anno 1745 – III. 
èást, Opus musicum (Hudební revue, Brno), Opus 
musicum, XXIV–1992, 6, s. 33–48. ISSN 0860-8505. 
1993. CEZ: J07/98:142100002, záměr. Štědroò, 
Miloš – Peòáz, Petr – Frýdková, Zdenka. Cantilenae 
diversae pro Distractione Animi adhibendae Anno 
1745 – V. èást, Opus musicum (Hudební revue, Brno, 
1993); Cantilenae diversae pro Districtione Animi 
adhibendae Anno 1745 – IV. èást, Opus musicum 
(Brno, 1993); Die Stratifikationen der Lehnwörter 
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Péphau, Jean Alphonse

im Altkirchenslavischen, In.: Panzer, Baldur: Aufbau, 
Entwicklung und Struktur des Wortschatzes in den 
europäischen Sprachen (Frankfurt am Main – New 
York – Wien, Peter Lang, 1993); Latinské zpùsobové 
ut a jeho funkèní ekvivalenty, Sborník prací Filoso-
fické fakulty Brněnské university, Brno, MU (Brno, 
1993); Etymologický slovník jazyka staroslověnského 
3, dělo-gospod, In.: Havlová, Eva: Etymologický slov-
ník jazyka staroslověnského 3, dělo–gospod (Praha, 
1994); Ations in margine de l'analyse sémantique du 
lexique mycénien, In.: Mykenaika (Athenes–Paris, 
1992); Etymologický slovník jazyka staroslověnského, 
In.: Havlová, Eva: Etymologický slovník jazyka 
staroslověnského (Praha, 1991); Il lessico dei secoli 
oscuri: aspetti lessicologici ed etimologici del patrimo-
nio lessicale miceneo, In.: La transizione dal miceneo 
all'alto arcaismo – dal palazzo alla citta, Roma (Roma, 
1991); Etymologický slovník jazyka staroslověnského 
1, In.: Havlová, Eva: Etymologický slovník jazyka 
staroslověnského (Praha, 1989). 

PéPhAu, Jean Alphonse

* 1. 7. 1837 

Øeditel azylu Quinze–
Vingts.

Tento starobylý azyl 
pro slepce Péphau re-
formoval. Nešlo mu jen  
o to, aby zde byli nevi-
domí spokojeni, aby zde 
pouze pøežívali, nýbrž 
vyvinul úsilí o jejich 
základní vzdělávání  
a výchovu k práci vèetně spolupráce s oèními lékaøi. 
Od poèátku roku 1886 se po 600 letech své existence 
azyl stal École Braille, tedy i vzdělávacím zaøízením. 
Péphau údajně vynalezl tiskaøský pøístroj, který nazval 
Imprimeur. 

Per Aron, boRg
(viz BORG, Per Aron)

PeRgleRová, Anna
(roz. BUŠOVá)

* 13. 8. 1938

Slovenská hudební pedagožka.

Narodila se v Bošáci. Od narození je nevidomá. 
Povinnou školní docházku splnila v ZŠ pro nevidomé 

v Levoèi, kde se uèila høe 
na klavír již od 1. tøídy. 
Pro svou píli a hudební 
nadání byla v r. 1953 pøi- 
jata ke studiu na Støed- 
ní hudební škole pro 
mládež s vadami zraku 
v Praze, které ukonèila 
v r. 1959.

Od tohoto roku trvale 
vyuèuje v ZUŠ v Novém 
Mestě nad Váhom. Dosahuje mimoøádných hudebně 
pedagogických výsledkù, o èemž svědèí pøední umís-
tění jejích žákù na soutěžích v krajských i ústøedních 
kolech, pøipravuje žáky ke studiu na konzervatoøi  
i na pedagogické fakultě. Za výsledky své èinnosti 
byla několikrát oceněna.

A. Perglerová vychovala dvě děti. Trvale spolu-
pracovala s místní organizací nevidomých a slabo-
zrakých. Mimo své povolání ráda recituje a zabývá 
se ženskými ruèními pracemi.

PeRkinS, thomas h.

Viceprezident Ústavu 
pro nevidomé v Bostonu.

Ve funkci byl v le-
tech 1835–1846. Svou 
prací směøoval k intenci-
onální výchově nevido- 
mých. Promyšlené zása-
dy si soustavně ověøoval  
v praxi. Svým žákùm 
věøil a viděl v nich speci-
fické osobnosti. Zaøízení nese dodnes jeho jméno.

 Psací stroj se nachází ve sbírkových fondech slepeckých 
muzeí v Brnì, Florencii, Moskvì a Sankt Petìrburku

Psací stroj pro Braillovo písmo
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Pero z Mexia

PeRmAn, Alois

* 6. 5. 1890
† 2. 7. 1975

Èeský hudební pedagog, 
skladatel a koncertní 
umělec. Svou tvùrèí 
schopnost si udržel do 
pozdního věku.

Narodil se v Libu-
šíně, jako syn dělníka. 
Zrak ztratil již v prvním 
roce života. Nejdøíve 
navštěvoval obecnou školu v místě bydliště, kde ho 
uèitel nauèil psát Kleinovým strojem. Měl tedy i jako 
nevidomý mimoøádně vhodné podmínky, jak pøi 
vzdělávání, tak i ve spolupráci s ostatními spolužáky 
v dětských hrách. Uèil se høe na housle a již v pěti 
letech hrál v hornické kapele.

V r. 1898 byl pøijat do Ústavu pro nevidomé  
v Praze na Hradèanech. Dokonèil povinnou školní 
docházku. Již v této době vynikal svým hudebním 
nadáním i pílí. Uèil se hrát na klavír, varhany a na 
housle, výborně zpíval. Pøi opisování hudebnin do 
bodového písma mu obětavě pomáhala øeditelka školy 
Aquina Sedláèková. Obtížnější houslové skladby mu 
diktoval jeho uèitel Otakar Kozel, koncertní mistr 
Národního divadla a profesor konzervatoøe, u kterého 
se soukromě pøipravoval ke státní zkoušce.

V r. 1911 vykonal státní zkoušku ze hry na housle. 
V r. 1916 se podrobil další státní zkoušce ze hry na 
klavír, sólového zpěvu a øízení pěveckého sboru. Již 
v této době se věnoval výuce hry na hudební nástroje 
v ústavu na Hradèanech. Založil zde i malý žákovský 
orchestr. Žákùm byl nejen dobrým uèitelem, ale také 
dobrým rádcem. Znalosti z hudební teorie si doplòo-
val u soukromého uèitele.

Založil si vlastní prosperující hudební školu v Pra- 
 ze-Holešovicích a zároveò vyuèoval høe na klavír  
a housle v hradèanském ústavu (od r. 1911 do r. 1949). 
V tomtéž roce získal varhanické místo u Karmelitá-
nek. Spolu s nevidomým hudebníkem Oldøichem 
Nepomuckým se věnoval koncertní èinnosti. Chysta-
li umělecké turné do Ameriky, ale nedošlo k němu, 
jelikož právě vypukla první světová válka.

Ve høe na housle dosahoval pozoruhodných vý-
sledkù. Vystupoval koncertně jako houslista. Zaèal 
se také prosazovat jako hudební skladatel.

Oženil se s vidomou ženou, která mu byla po celý 
život obětavou družkou a ve všech jeho aktivitách 
ho podporovala. Z běžné hudební literatury spolu 
opsali do bodového písma velké množství hudebnin, 

o èemž svědèil bohatý hudební archiv v ústavu na 
Hradèanech. Pracovali tím zpùsobem, že mu jeho 
paní skladby pøehrávala na klavíru. Tato ojedinělá 
metoda pøedpokládala u Permana vynikající hudební 
sluch a mimoøádnou pamě�, u jeho paní nesmírnou 
trpělivost.

V r. 1948 mu J. Drtina navrhl, aby pøešel do hu-
debního oddělení Deylova ústavu, kde již pùsobili jiní 
výborní nevidomí hudební pedagogové. Nabídku pøi-
jal. Pùsobil zde ovšem pouze po dva roky a odešel do 
dùchodu. Stává se varhaníkem v Roztokách u Prahy. 
V opisování not stále pokraèuje, protože vytištěných 
hudebnin v Braillově notaci je poskrovnu.

Manželé Permanovi odešli do domova dùchodcù  
v Božicích u Znojma. Perman ani tam nezahálel. Hrál 
v kapli na varhany. Zaměstnanci je oba měli velmi rádi, 
protože byli spoleèenští a vždy v dobré náladě. V r. 1973 
mu jeho paní zemøela. V létě r. 1975 odejel na dovole-
nou ke své neteøi, kde hodlal dokonèit svou rozepsanou 
skladbu. Po krátké nemoci však náhle zemøel.

Kromě èinnosti pedagogické zaujímá v jeho živo-
tě tvùrèí èinnost skladatelská. Pedagogická práce ho 
natolik zaneprázdòovala, že se nemohl věnovat sklad-
bě větších forem. Napsal 13 mší, Concertino pro flét-
nu, Šest malých skladbièek pro klavír, Romanci pro 
housle s klavírem, Tarantellu pro housle s klavírem, 
Koncertní fantazii na èeské národní písně pro hous-
le s klavírem, Ètyøi skladby pro klavír, Vzpomínky, 
Dva smíšené sbory s orchestrem, Sbírku písní aj. Ještě  
v r. 1973 diktoval, a to už za pobytu v domově dù-
chodcù v Božicích, své manželce koncert pro housle 
a orchestr. V r. 1975 napsal svou poslední skladbu 
Suitu pro lesní roh a klavír, tentokrát již v bodovém 
písmu, jelikož již nebylo, komu by diktoval.

PeRov, m.

Ruský tyfloped.

V r. 1901 sestavil návrh zkratkopisu pro Braillovu 
ruskou azbuku. Pro slovanské jazyky není zatím žád-
ný zkratkopis vhodný. Buď je natolik složitý, že jeho 
soustava je zvládnutelná jen s velkými obtížemi, nebo 
je z hlediska ortografického nepøijatelná. Nejedná 
se o těsnopis, kde bychom mohli tuto skuteènost 
pøehlédnout.

PeRo z mexia

Španělský vědec.

V r. 1542 vydal spis Silvio variarum lectionum, ve 
kterém se zmiòuje o možnostech psaní a ètení rytých 
tabulek s voskovou vrstvou pomocí rydla a hmatu. 
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Pesenti, Martino

Zabývá se i jinými možnostmi ètení pro nevidomé. 
Popisuje vlastně první speciální pomùcku urèenou 
pro nevidomé. Vzorem písma, jako koneèně všem  
v této době, je Quintilianova Tabella.*1)

*1) Ruský tyfloped Semjevskij zkonstruoval ve 20. století po
dobnou podložku pro kreslení a rýsování. Vosk doplnil 
jinými vhodnými hmotami

PeSenti, martino

* 1600
† 1647

Mistr instrumentální hudby raného baroka.

Narodil se v Benátkách. Ke svému jménu vždy 
pøipojoval slovo cieco – slepý nebo caecus a nativitate 
– slepý od narození. Jeho nakladatel ho považoval za 
jeden z divù Benátek. Jindy ho jmenuje Il meriviglio 
del nostro secolo, div našeho století.

Z jeho děl to jsou pøedevším capriccia (Capricci 
stravaganti), moteta, taneèní formy, tria aj. Jejich ti-
tulní list je vyzdobený portrétem autora. V tancích 
uplatòuje enharmoniku a užívá dosud neznámé tóni-
ny, jako Dis dur apod.

PEšák, milan

* 22. 4. 1963

Od poloviny 90. let 20. 
století je vùdèí postavou 
Hnutí nevidomých obèa-
nù Èeské republiky.

Narodil se v Pøerově. 
Již v dětství se u něho 
projevila vážná zraková 
vada, v jejímž dùsledku 
navštěvoval ZŠ pro slabo-
zraké žáky v Bratislavě. 
Studia na Gymnáziu 
pro mládež s vadami zraku v Praze úspěšně ukonèil  
v r. 1982. Už tehdy se projevil jeho živý zájem o vý-
poèetní techniku, který po pøíštích deset let profesně 
uplatnil jako programátor a vedoucí programátorské-
ho týmu ve výrobním podniku SI META a posléze 
jako odborník na zpøístupòování technických slepec-
kých pomùcek ve FENES ÈSFR. V r. 2005 úspěšně 
zakonèil magisterské studium na katedøe speciální 
pedagogiky PF MU v Brně a získal titul Mgr. Název 
diplomové práce: Aspekty zaměstnatelnosti obèanù 
se zrakovým postižením.

Do hnutí nevidomých obèanù se zapojil již v 80. 
letech minulého století jako kvalifikovaný dobrovol-

ný instruktor prostorové orientace a samostatného 
pohybu později osleplých osob. To však byl pouze 
zaèátek jeho cílevědomé dráhy. Bezprostøedně po 
17. listopadu 1989 se stal jedním ze zakládajících 
èlenù ÈUNS.

Koncem r. 1992 nastoupil do funkce výkonného 
øeditele ÈUNS a v r. 1994 byl III. valným shromáž-
děním zvolen jejím druhým prezidentem. V následují-
cích dvou letech intenzívně pracoval – spolu se svým 
protějškem ze SNS Vlastimilem Císaøem – na slou-
èení těchto dvou celostátně pùsobících organizací. 
Když pak v r. 1996 ke slouèení došlo, stal se prvním 
prezidentem SONS ÈR a je jím dosud.

Z dalších koncepèních poèinù M. Pešáka jmenuj-
me transformaci speciálních služeb pro nevidomé  
a slabozraké obèany do obecně prospěšných spoleè-
ností Dědina, Tyfloservis a krajských TyfloCenter. 
Tímto opatøením byla oddělena profesionální èinnost 
v oblasti péèe o NS obèany od spolkových aktivit èle-
nù SONS. Je také jeho zásluhou, že tato organizace 
má od r. 2001 koneèně sídlo v budově odpovídající 
jejímu významu.

V posledních letech se M. Pešák věnoval kromě 
práce pro SONS i vlastnímu vzdělávání a veøejné 
politické èinnosti. V r. 2002 byl zvolen zastupitelem 
městské èásti Praha 11 (svého bydliště). Je si vědom, 
že v péèi o nevidomé osoby je tøeba navazovat na 
døívější zkušenosti. Také proto vlivem své neformální 
autority podpoøil vydání tohoto lexikonu.

Jeho autoritu se nauèily ctít i státní orgány poté, 
co v lednu r. 2000 vedl èeské nevidomé obèany do 
úspěšné protestní demonstrace pøed Ministerstvem 
práce a sociálních věcí ÈR za zachování specifických 
služeb pro NS. Je držitelem Výroèní ceny za èinnost 
ve prospěch zdravotně postižených osob každoroèně 
udělované Ministrem zdravotnictví ÈR.

Oporou v jeho èinnosti je mu jeho manželka,  
s níž vychoval dvě děti.

R.V.

Petiová, terézia

* 9. 5. 1952

Pracovnice Únie nevidi-
acich Slovenska.

Narodila se ve Vi-
nièkách. V rodné obci, 
později v Stredě nad 
Bodrogom a nakonec  
v Bratislavě absolvovala 
ZŠ (1958–1962), v le-
 tech 1965–1967 navště-
vovala ZŠ pro slabozraké  
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v Bratislavě. Støední škola ekonomická (1967–1971)  
v Trebišově a UKo v Bratislavě (1995–2000) obor Špeci-
álna pedagogika, specializace: výchova hluchoslepých.

Svùj profesionální život zaèala v košických Inže-
nýrskych stavbách jako samostatná referentka eko-
nomiky práce pro dopravu. Léta 1982–1988 prožila  
v plném invalidním dùchodu bez zaměstnání a v letech 
1988–1991 pracovala ve výrobním družstvu Obzor  
v Košicích. Od r. 1992 až do souèasnosti je vedoucí 
krajského støediska ÚNSS v Košicích. 

T. Petiová je od r. 1993 èlenkou ÚR ÚNSS, od 
r. 1996 její místopøedsedkyní. Významnou měrou se 
pøièinila o získání budovy pro otevøení Oblastního 
(t. è. krajského) støediska ÚNSS a jeho postupného 
pøebudovaní na Dùm aktivního vidění. Cílem je vy-
tvoøit prostorové podmínky na poskytování služeb 
komplexní péèe pro ZP obèany, kde je vytvoøeno 
pracoviště pro oftalmologa, optometristu, zrakové-
ho terapeuta, sociálního pracovníka a instruktora 
sociální rehabilitace. 

Ve snaze pomáhat a zkvalitòovat život a práci 
nevidomých lidí na Slovensku si T. Petiová rozšiøo-
vala znalosti a poznatky na rùzných zahranièních 
cestách: Evropské fórum nevidomých žen v Stock-
holmu, generální shromáždění WEBU v Torontu  
a návštěva Kanadského národního institutu pro ZP, 
stáž v Perkinsově škole (Watertown), světové shro-
máždění nevidomých žen a generální shromáždění 
WEBU, Evropské setkání nevidomých žen a generální 
shromáždění EBU.

T. Petiová je mezi slovenskou nevidomou komuni-
tou známa svou zaníceností, obětavostí, vytrvalostí se 
snahou dotahovat věci do konce. I tyto vlastnosti se 
podepsaly pod ocenění Cena města Košice (za rozvoj 
sociálních služeb pro NS (1996) a státní vyznamenání 
Pribinùv kríž 3. stupně.

G.R.

PetZelt, A. R.

V r. 1868 vynalezl šablonu pro psaní Braillovým 
bodovým písmem a podal návrh na rekodifikaci sys-
tému Braillovy bodové hudební notace. Oba návrhy 
mají dnes pouze historickou cenu. V praxi se neujaly  
a zapadly.

PFAnStiel, bernhard

* 1861
† 1940

Německý hudebník. Proslul rovněž znalostmi něko-
lika cizích jazykù.

Narodil se v Drážďanech. Oslepl po spále v prvním 
roce svého života. Vyrostl v Lipsku, kde již jako ètr-
náctiletý hrál veøejně s orchestrem lipského Gewand- 
 hausu Mozartùv klavírní koncert. Na Lisztovu radu 
pøešel od klavíru k varhanám.

Ve své době patøil k nejvýznamnějším německým 
koncertním varhaníkùm. Byl regenschorim v kostele 
sv. Køíže v Drážďanech. Pøispěl k oživení hudebního 
života města.

Kromě hudebního talentu měl nadání pro cizí 
jazyky. Ovládal latinu, øeètinu a dalších osm živých 
jazykù.

PFeFFel, gottlieb konrad

* 26. 6. 1736
† 1809

Německý básník a spi-
sovatel.

Narodil se v Colma-
ru. Od dětství trpěl váž-
nou oèní chorobou. Ve 
21 letech oslepl úplně. 
Uvádí se, že byl zakla-
datelem a vedoucím jakéhosi azylu pro nevidomé 
(od 1773), který za Francouzské revoluce zanikl. 
Od r. 1803 zastával místo prezidenta evangelického 
konzistoria.

Získal si popularitu svými básněmi a povídkami. 
Èást jeho díla jsou alegorie. Ve svých básních použí-
val i vtipy, které mnohé obèany pohoršovaly. Co je 
však pozoruhodné, napsal báseò o Paradisové, která 
ji zhudebnila.

Mnohem později, až kolem roku 1970 byl v Ně-
mecku vydán výbor jeho díla pod názvem Štír a pa-
sáèek. Jsou to bajky, epigramy a povídka o pudlíkovi, 
kterou kritika oznaèuje za nejlepší.

PFeiFeR, hubert

* 1891
† 1932

Německý hudební skladatel.

Narodil se v Barmenu jako syn barvíøe. Oslepl 
brzy po narození po zánětu rohovky, který vznikl 
nevypláchnutím oèí po porodu.*1) Vychován byl  
v Ústavu pro nevidomé v Dürenu, kde se uèil høe na 
klavír, varhany a violoncello. Své hudební vzdělání si 
doplnil na konzervatoøi v Elberfeldu.

Nějaký èas byl varhaníkem ve svém rodišti. Pozdě-
ji pùsobil jako koncertní klavírista a jako soukromý 
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uèitel hudby. Marně hledal místo uèitele kompozice 
na některé z konzervatoøí. Jeho pøíjmy byly proto 
nepravidelné a navíc se o ně musel dělit s písaøi not, 
kterým diktoval své skladby.

Byl jedním z těch, kteøí neváhali své tvorbě oběto-
vat existenèní zabezpeèení a v jeho pøípadě i zdraví 
a život.

Jeho tvorba zaèíná skladbami klavírními a písně-
mi. Později to byly sonáty a nakonec i velké orchest-
rální partitury. Není snad bez zajímavosti, že již jako 
pětiletý skládal drobné skladbièky pro citeru, na kte-
rou se již tehdy nauèil hrát.

V pětatøiceti letech zaèíná churavět, ale nemá do-
statek peněz na léèení. Jeho tvùrèí zaujetí mu také 
nedovolovalo odpoèinek. Cítil, že je tøeba spěchat, 
má-li své dílo dokonèit. Umírá uprostøed svého nejzá-
važnějšího díla, kantáty Chvalozpěv slunci.

Po jeho smrti byla založena Spoleènost pøátel Pfei-
ferova umění, která si vytkla cíl vydat a propagovat 
jeho dílo. Jak už to bývá, pozdě, ale pøece. Takovou 
pomoc potøeboval za svého života. Němeètí nacisté 
tuto spoleènost však brzy rozpustili.

Pfeifer skladatelsky vychází z polyfonie, kterou 
rozvíjí uvolòováním jednotlivých hlasù. Umírá v době, 
kdy snad dospěl k symfonické i operní tvorbě, které 
však zùstaly pouze jeho snem. Nejvýznamnější z jeho 
díla je mše E dur, kantáta Láska, tøi zpěvy pro alt  
s orchestrem, klavírní sonáty, Houslová sonáta aj.

*1) V té dobì nebyla provádìna kredeizace

PielASch, helmut

* 24. 3. 1917
† 28. 4. 1986

Pøedseda Svazu nevido-
mých a slabozrakých 
NDR a generální tajem-
ník Evropského regionál-
ního výboru WEBU.

Narodil se v Gelsen-
kirchenu jako syn horní-
ka. Vyuèil se karosáøem. 
Na studium neměla rodina dost peněz. Netrvalo dlou-
ho a Pielasch narukoval jako mnoho jiných Němcù, 
aby bojoval za Hitlerovy zvrácené ideje. Stal se letcem. 
V r. 1941 byl těžce raněn do hlavy a oslepl.

V letech 1941–1943 se pøipravoval na povolání 
stenotypisty. Potom navštěvoval dvouletou školu pro 
správní zaměstnance.

Po válce se stal øeditelem rehabilitaèního støedis-
ka v Neuklosteru. Toto zaměstnání ho pøivedlo do 

kontaktu s øešením širších problémù nevidomých. 
Později byl povolán na místo vědeckého spolupra-
covníka do Ministerstva zdravotnictví NDR, kde 
pùsobil až do r. 1976.

Nejdøíve byly v Německu zakázány všechny spo-
leèenské organizace. V padesátých letech se situace 
změnila. Stal se èlenem pøípravného výboru tvoøící 
se organizace nevidomých NDR. Na jejím ustavují-
cím sjezdu v r. 1959 byl zvolen pøedsedou. Pøièinil 
se o bohatý život této nové organizace státem mocně 
podporované. V r. 1972 byl zvolen generálním tajem-
níkem Evropského regionálního výboru Světové rady 
pro blaho slepcù. Stal se zakladatelem světové orga-
nizace nevidomých sportovcù.

Vedle svého zaměstnání i funkcí se staral o neustá-
lé sebevzdělávání. V r. 1953 ukonèil studium uèitel-
ské, r. 1969 studium na Akademii pro státní a právní 
vědy v Babelsberku. Výsledkem byly dvě doktorské 
promoce, ekonomických věd a filozofie. Jeho rigoróz-
ní práce Geschichte des Blindenwesens in Deutsch- 
land und der DDR (1971), jejímž spoluautorem je 
dr. Jedicke je plná tøídního boje, komunistické ideo-
logie a socialistického pojetí péèe o nevidomé. Pøesto 
obsahuje informace a data, kterými obohatila historii 
tyflopedie. Ve stejném roce napsal i Das Recht der 
Sehgeschädikten.

PigmeniuS

† 363

Øímský kněz.

Narodil se v Øímě, kde také pùsobil. Zrak ztratil ve 
své dospělosti. Traduje se o něm, že po svém oslepnu-
tí se vrhl z mostu do Tibery, jelikož mu jako slepci 
nebylo dovoleno sloužit. Vzniklo podezøení, že Bùh 
ho potrestal za nějaké nepravosti.

PignieR

* 1785
† 1874

Øeditel Národního ústavu pro mladé slepce v Paøíži.

Narodil se v Paøíži. Vystudoval lékaøství. V roce 
1821 byl povolán za øeditele Ústavu pro nevidomé  
v Paøíži. Podaøilo se mu ústav zvelebit. I hudbě věno-
val patøiènou pozornost. Hudební oddělení povýšil na 
støedoškolskou úroveò. V reliéfním písmu byla vydána 
uèebnice harmonie a hry na varhany. V r. 1836 zavedl 
ladění klavírù, na kterém si zvláště zakládal.

Otázka nejvhodnějšího písma pro nevidomé žáky 
nebyla dosud vyøešena. Pignier zpoèátku podporoval 



lexikon

301

Picht, Oskar

zavedení písma svého pøedchùdce, ale byl zastáncem 
jakékoliv soustavy bodového písma. Dokument o ko-
respondenci Barbiera s Pignierem a Braillem se nalézá 
v Braillově muzeu v Coupvray.

Podle některých pramenù se pokusil zavést Braillo-
vo bodové písmo, ale spíše jako pozoruhodnost, a to 
zase jen pro psaní, pøedevším však not. Snad vyzval 
Brailla, aby pøepsal do svého písma dějiny Francie.

Podporoval hudební vzdělávání nevidomých  
s cílem jejich životního uplatnění, zavedl pøípravu  
k povolání varhaník a ladiè klavírù.

Nejschopnějším absolventùm ústavu doporuèoval, 
aby zde zùstali vyuèovat. Šlo to tak daleko, že vy- 
uèovali takøka jenom nevidomí uèitelé, což rozhodně 
nepøispívalo k výchově v nejširším slova smyslu.

Každý nevidomý byl povinen vyuèit se více øe-
meslùm. V r. 1836 získali dva chovanci za své objevy 
patenty. Není však známo, které to byly.

Pøesto se stále èastěji ozývá kritika, že věnuje 
největší pozornost manuální výchově. Tato kritika 
ho deptala, protože byl pøesvědèený, že právě tyto 
dovednosti nejvíce pøispívají k samostatnému životu 
nevidomého. Ze strany chovancù měl ale podporu  
a vděènost.

Napsal dva spisy: Notices biographiques sur trois 
prophesseurs et ancienseléves de l’Institution des je-
nues–aveugles de Paris a dále Essai historique sur 
l’Institution des Jeunes–abeugles de pari.

Picht, oskar

* 27. 5. 1871
† 15. 8. 1945

Uèitel v Ústavu pro ne-
vidomé děti v Berlíně-
Steglitz, později øedi- 
tel ústavu v Bromberku  
a koneèně v Berlíně-
Steglitz. Konstruktér 
několika typù psacího 
stroje Braillovým bodo-
vým písmem, propagátor vzdělávání nevidomých  
a organizátor jejich spoleèenského života.

Narodil se v Pasewalku jako syn pekaøe. Jelikož 
toto øemeslo mělo v rodině dlouholetou tradici, pøed-
pokládalo se, že i Oskar bude pekaøem. Brzy se však 
projevilo jeho mimoøádné intelektuální nadání, a pro-
to po dokonèení povinné školní docházky odchází na 
uèitelský semináø. Po jeho absolvování (1891) pùsobil 
jako uèitel nejdøíve v Marienthalu a od r. 1894 v po-
moøanském Bahnu.

V r. 1897 vstupuje 
do kurzu, poøádaného 
vedením ústavu pro 
nevidomé ve Steglitz  
u Berlína, poøádaného 
pro pøípravu uèitelù, 
kteøí se hodlají věnovat 
výchově a vzdělávání nevi-
domých. Během dvou let 
vnikl do problematiky na-
tolik, že kurz absolvoval  
s tvùrèími záměry pøispět 
k rozvoji pøesnosti, rych-
losti i kvalitě psaní Brail-
lovým bodovým písmem 
s možností souèasné 
kontroly psaného textu, 
což dosavadní pomùcky 
neumožòovaly.

V r. 1899 nastupuje 
do steglitzkého ústavu 
jako uèitel. Byla mu svě-
øena péèe o rozsáhlou 
ústavní knihovnu. Stará 
se o soustavné rozšiøová-
ní jejích fondù. Technika 
opisování tradièním zpùsobem byla velmi nesnadná. 
Psaní na pražské tabulce vyžadovalo znaènou náma-
hu. Použití jiných pomùcek bylo ještě nároènější. 
Od zaèátku se proto Picht zabývá zdokonalováním 
svého psacího stroje, který zkonstruoval již v době 
dokonèení speciálního kurzu (1899).*1)

O. Picht byl iniciátorem natoèení prvního filmu 
o životě a práci nevidomých. Později zaèal také vy- 
užívat rozhlas, který se zaèal rozvíjet, k pøednáškám  
o výchově nevidomých.

V r. 1912 odchází do Ústavu pro nevidomé  
v Bromberku jako øeditel. V r. 1920 byl nucený území 
dnešního Polska opustit. Ještě tentýž rok je jmeno-
ván øeditelem ústavu ve Steglitz, který vedl 13 let. Po 
nástupu fašismu v Německu byl v r. 1933 dán z tzv. 
úsporných dùvodù do penze. Prožil potom druhou 
světovou válku v ústraní. V muzeu jeho rodného 
městeèka jsou vystaveny dva typy jeho stroje vèetně 
pomùcky pro dorozumívání s hluchoslepými.*2)

Již v r. 1899 „spatøil světlo světa“ první skuteèný 
Pichtùv psací stroj pro Braillovo písmo s dosud ne-
obvyklým øešením. Byl konstruován pro psaní obě-
ma rukama.*3) Patentovat si jej nechal až v r. 1901. 
Následovalo potom dalších devět patentù, jejichž 
pøedmětem byly stroje pro stenotypisty i pro psaní 
běžnou latinkou.

Psací stroj z r. 1897

Psací stroj pro  
stenotypisty z r. 1905

Psací stroj pro psaní 
latinkou



Tyflopedický

302

Pinkerneil, August Friedrich

Zvláště zajímavou byla novinka z r. 1916. Mecha-
nickou sílu nahradil elektromagnety. Ve dvacátých 
letech uèinil pokus vyrobit perforováním pásku papíru 
automatické psaní.

Napodobil perforovaný papír používaný u tzv. flaši-
netù. Tyto elektrické stroje měla údajně vyrábět firma 
Haake. V r. 1926 se vyrobilo několik psacích strojù, 
které bylo možné mechanicky propojit k poøizování 
kopií. Posledním typem psacího stroje (1932), který 
Picht zkonstruoval, byl typ pro psaní osmibodovým 
německým zkratkopisem.

V r. 1907 byla na výstavě psacích strojù v Benát-
kách udělena Pichtovi zlatá medaile. V r. 1918 byl 
vyznamenán Záslužným køížem za péèi o váleèné 
slepce.

Picht nebyl jediným vynálezcem. Pomineme-li ame-
rického Halla, byli to další, z jejichž strojù se žádný  
v Evropě nerozšíøil. Byly to stroje jako napø. rakouský 
Nowak, Herzberg, v Holandsku tzv. hultigraph, stroj 
Engelmannùv, Dussandùv, Vaughanùv, Pascalùv, Uza-
kiho, Staisbyùv, èeského konstruktéra Rokose aj.

O. Picht si byl vědom významu dějin slepeckého 
hnutí. Když se stal v r. 1920 øeditelem Ústavu pro 
nevidomé děti, nastal i další rozmach pøi ústavu fun-
gujícího slepeckého muzea. 

Pichtovo jméno se denně na školách pro nevido-
mé skloòuje ve všech pádech v souvislosti s dosud 
nejužívanější pomùckou, která zprostøedkovává nevi-
domým vzdělání. Oskar Picht se zapsal jako jeden 
z nejvýznamnějších tyflotechnikù. Jeho psací stroj 
byl donedávna nepostradatelnou uèební pomùckou 
a provázel studenty i ostatní nevidomé po celý život. 
V souèasné době se stále více uplatòují elektronická 
zaøízení, z nich některá využívají podobné klávesnice 
jako má Pichtùv stroj, u jiných lze používat běžnou 
poèítaèovou klávesnici.

První výrobky mechanických Pichtových psacích 
strojù zhotovila berlínská firma Ruppert. Od r. 1901 
vyráběla stroje firma Richard Schuff. V r. 1902 pro-
vedl mechanik Vernicke úpravu pro tovární výrobu  
u firmy Edelmann, která později vytvoøila fúzi s firmou 
Herde a Wendt. V r. 1931 získává právo prodeje Otto 
Vierling v Drážďanech. Jeho firmu po druhé světové 
válce pøevzal německý Svaz nevidomých. Po r. 1945 
vyráběl Pichtovy psací stroje také Svaz nevidomých 
v Marburku. Po roce 1993 zaèala vyrábět tyto stroje 
i èeská firma Spektra. Na Slovensku je vyráběn typ 
Tatrapoint. Dnes již nelze zjistit všechny výrobce.

*1) V ruské literatuøe se mùžeme doèíst, že snad psací stroj 
pro psaní Braillovým písmem vynalezl ještì pøed Pichtem 
petrohradský tyflopedagog A. N. Robako. Uvádí se, že 

Picht jeho konstrukci okopíroval. Takové tvrzení nebylo 
jinde nalezeno

*2) Pichtovy psací stroje jsou ve sbírkových fondech slepeckých 
muzeí v Berlínì, DTI TMB, Hannoveru, Moskvì a Vídni

*3) Teprve v pozdìjší dobì se objevily typy pro psaní pravou 
rukou (v pøípadech zkøížené laterality i pro levou ruku)

PinkeRneil, August Friedrich

* 1890
† 21. 5. 1967

Pracovník Marburského studijního ústavu pro nevi-
domé akademiky.

Narodil se v Bochumi. Po dokonèení studia dějin, 
germanistiky a filozofie, byl v r. 1916 na Philippově 
univerzitě v Marburku promován. V r. 1917 se stal 
èlenem a pøedsedou vysokoškolské knihovny Studij-
ního ústavu marburských nevidomých akademikù. Za 
své zásluhy hospodáøského odborníka, ale zvláště za 
èinnost v péèi o slepé mu v r. 1963 bylo uděleno vyso-
ké vyznamenání a v r. 1965 byl navíc oceněn velkým 
spolkovým záslužným køížem s hvězdou.

PiršÈová, mária

* 6. 5. 1922
† 7. 8. 2002

Slovenská vychovatel-
ka.

Narodila se v obci 
Pongrácovce. Celý svùj 
život zasvětila práci pro 
nevidomé děti v levoèské 
ZŠI pro NS. Za 30 rokù, 
které věnovala výchově 
ZP mládeže prožila  
s nimi množství lidských 
osudù. Ve svém životě i práci dodržovala zásady jako 
spravedlnost, disciplina, kultura, o kterých byla pøe-
svědèená, že jen jejich principiálním dodržováním 
ulehèí praktický život svým svěøencùm. Ona sama se 
v životě øídila stejnými principy. 

Po skonèení měš�anské školy absolvovala dvouletý 
kurz pro vychovatele a na tomto postě pracovala od  
r. 1949 do r. 1962, kdy se stala vedoucí vychovatelkou 
v levoèské ZŠI. V r. 1979 odešla do dùchodu.

V květnu r. 2002 M. Piršèovou, u pøíležitosti je-
jích osmdesátin, pøijal primátor města Levoèe, aby jí 
osobně poděkoval za péèi, kterou věnovala výchově 
nevidomých dětí. 

G.R.



lexikon

303

Po, Liny Michajlovna

PiváR, ignac

Maďarský tyfloped, øeditel Ústavu pro nevidomé  
v Budapešti.

V r. 1893 podává návrh na adaptaci Braillova pís-
ma pro nevidomé na maďarský jazyk. Oficiálně byla 
schválena až v r. 1901.

PlAteAu, Josef Antoine Ferdinand

* 14. 10. 1801
† 25. 9. 1883

Význaèný experimentální fyzik, byl téměø tøicet let 
svého dlouhého života nevidomý.

Narodil se v Bruselu. Vystudoval na univerzitě  
v Lutychu fyziku a matematiku. Promoval v r. 1829.

Nejprve vyuèoval fyzice v Bruselu, později byl 
povolán na univerzitu v Gentu jako profesor fyziky. 
Za své výzkumy v oboru světla byl v r. 1836 jmenován 
øádným èlenem belgické Akademie. Tyto výzkumy 
nepøinesly Plateauovi pouze slávu, ale měly pro něho 
také tragické následky. Poranil si pøi nich sítnici do 
té míry, že to vedlo k úplné ztrátě zraku. Z tohoto 
dùvodu se r. 1843 vzdal své profesury. O rok později 
byl na své pùvodní místo znovu povolán a byla mu 
umožněna další vědecká èinnost.

Když zaèal ztrácet zrak, pøešel od světelných ex-
perimentù k výzkumu změn tvarù kapky oleje v rozto-
ku vody a alkoholu. V těchto výzkumech pokraèoval  
i jako nevidomý.

Plateau byl èlenem akademií v Paøíži, Londýně, 
Berlíně a Amsterodamu.

PlAtZeR, Prokop Franz Rafael

* 25. 10. 1758
† 19. 7. 1825
Organizátor péèe o nevidomé v Èechách. Jeden ze 
zakladatelù Soukromého ústavu pro slepé děti a na 
oèi choré v Praze na Hradèanech.

Narodil se v Praze. Byl jedním ze zakladatelù 
Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradèanech a jeho 
první øeditel. O vedení ústavu buď ztratil zájem nebo 
neměl èas, protože nový øeditel musel mnoho napra-
vovat. Byly zde ovšem problémy, protože ústav byl  
v první øadě léèebnou. Metodické otázky pedagogické 
a didaktické se rozvíjely souběžně.

PlonkA, Jerzy

Polský matematik.

Matematika ho zaujala již v dětství, ale jako nevido-
mý nemyslel, že by se jí mohl zabývat profesionálně. 
Věnoval se studiu hudby. O matematiku se zaèal zají-
mat hlouběji u pøíležitosti zkoušek pro støedoškolské 
uèitele, kterých se zúèastnil v r. 1954.

Po dokonèení kurzu nastoupil jako uèitel do Wroc-
lawské školy pro nevidomé a zaèal studovat na tamní 
univerzitě matematiku. V této době vyšel jeho zajíma-
vý èlánek v èasopise Szkola specialna o hudebních 
schopnostech nevidomých. V r. 1961 získal diplom 
magistra. Po tøech letech promoval jako doktor ma-
tematických věd.

Jeho dizertaèní práce byla pøijata a získal místo 
asistenta na wroclawské poboèce Akademie věd. Po 
dalších tøech letech se stal docentem matematického 
ústavu ve Varšavě. V r. 1969 se opět vrátil do Wroclawi 
jako samostatný vědecký pracovník.

Zúèastnil se matematických konferencí v Èesko-
slovensku, Maďarsku, Rumunsku a Německu, kde 
pøednášel. Byl pozván na roèní stáž na univerzitu 
ve Winnipegu. Měl možnost studovat i pøednášet. 
Napsal tam asi 12 pojednání, která byla publikována  
v USA. Po návratu studijně navštívil Anglii a Francii. 
Pøednášel na darmstadtském støedisku pro algebru.

Po, liny michajlovna
(vlastním jménem Polina Michajlovna  
GORENSTEINOVá)

* 1899
† 1948

Ukrajinská výtvarnice.

Narodila se v Jekatěri-
noslavi na Ukrajině. Již 
od dětství ráda modelo-
vala. Stejně tak ráda také 
tanèila. Protože bylo pro 
ni těžké rozhodnout se 
pro jednu z těchto lásek, 
pøihlásila se v roce 1921 
souèasně k pøijímacím 
zkouškám na vysokou 
školu choreografickou a na vysokou školu výtvarných 
umění obor sochaøství. Po úspěšně vykonaných obou 
zkouškách se rozhodla pro choreografii a postupně 
se stala vynikající a známou balerinou.

Po dokonèení studií si založila vlastní baletní stu-
dio a pøijala umělecké jméno. Ohlasy na její umělecké 
výkony byly velmi pøíznivé. Ve svých dvaceti letech 
se zúèastnila konkurzu do moskevského Velkého di-
vadla. Byla pøijata. Stávalo se, že bylo tøeba všechny 
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pohyby skicovat. Vzhledem k jejím sklonùm k výtvar-
nému umění se jí to daøilo.

V r. 1934 po těžké chorobě (zápalu mozkových 
blan) ochrnula a ztratila zrak. Když si jednou v ne-
mocnici lékaø povšiml figurky, kterou z pøebytku vol-
ného èasu vymodelovala ze støídy chleba, pøinesl jí 
plastelínu, aby si ukrátila dlouhou chvíli. Po několika 
pokusech vymodelovala malou myšku a později hlavu 
zasmušilé dívky, kterou pojmenovala Veronika. Zvlášt-
ní význam pro ni mělo setkání s akademickým malí- 
øem Něstrovem, který ji povzbudil v jejím zájmu.

Úspěch smutné Veroniky rozhodl o budoucnosti 
Liny Po. Zùstane umělkyní. Své pøedstavy však ne-
bude vyjadøovat tancem, nýbrž sochami. Naplní svùj 
život, nebude nikomu na obtíž.

Zpoèátku modelovala z plastelíny, později pøešla  
k hlíně. To bylo dalších několik let, kdy byla upoutána 
na lùžko. Každou sochu nejprve zvolna modelovala ve 
své pøedstavě a pak teprve pøistoupila k modelování 
skuteènému. Pracovala téměø výhradně jen rukama, 
výjimeèně používala malé kostěné dláto. Pravou rukou 
modelovala, levou si stále ověøovala výsledky. Byla si 
vědoma potíží komponovat vzájemné proporce sochy. 
Mezi prací proto ustávala a vyvolávala si zrakové pøed- 
stavy o pøedmětu. Vypovídala, že ji inspiruje ruská 
romantická hudba.

Když po mnoha letech opustila lùžko, navštěvova-
la galerie a muzea a studovala tam velká sochaøská 
díla. V r. 1937 vytvoøila cyklus soch Taneèní suita,  
v r. 1938 sochu Skok. Potom to byly Národní tance, 
z nichž upoutaly Gopak a Ruský národní tanec.  
K taneèním námětùm se vrátila ještě v r. 1942 Východ-
ní suitou. Vytvoøila též portréty Puškina, Èechova, 
Paganiniho aj.

Za války byla evakuována do Ufy, kde vytvoøila 
øadu děl inspirovaných touto těžkou dobou. Jsou to: 
Bez pøístøeší, Lidový mstitel, Hrdinský èin vojína Cu-
kalina, Ve fašistickém otroctví, Mladý partyzán aj. 
Po ukonèení války vytvoøila sochy: Děvèe u volantu 
a Naše mládež.

Když byla v r. 1946 uspoøádána první souborná 
výstava této nevidomé sochaøky, bylo na ní soustøedě-
no pøes sedmdesát jejích prací. Soubor výtvarných děl 
vzbudil zaslouženou pozornost laikù i odborníkù.

PodhRAdSký, Adam

Slovenský písnièkáø.

Povoláním faráø. Oslepl v dospělosti r. 1841. Ver-
šovat nepøestal. Skládal i nadále rozmarné písnièky, 
které se ještě dlouho zpívaly v Malostankovské oblasti 
u Trenèína. 

Podlucký, František

* 7. 4. 1905
† 21. 4. 1996

Ladiè klavírù i jiných 
hudebních nástrojù, 
uèitel ladění.

Narodil se v Kuželově 
na Moravském Slovácku. 
Do školy zaèal chodit  
v místě bydliště. Do br-
něnského ústavu byl jako 
nevidomý pøijat až r. 1922. Po dokonèení povinné 
školní docházky a povinném vyuèení kartáèníkem se 
věnoval hudbě a vyuèil se ladění klavírù, které potom 
provozoval po celý život. Z ústavu odešel v r. 1928.

Po odchodu J. Vinglárka byl v r. 1936 pøijat jako 
uèitel ladění klavírù do Ústavu pro nevidomé v Brně, 
kde pùsobil do r. 1950. Zavedl výuku ladění akordeo-
nù a harmonií. Seznamoval žáky i s laděním varhan. 
Byl mimoøádně zruèný. Tuto zruènost vyžadoval  
i po žácích zdùrazòováním dovedností v malých kla-
vírnických pracích. Byl posledním uèitelem ladění, 
protože ústavy byly koncem r. 1950 zrušeny a nastala 
diferenciace základních a støedních škol.

Poèátkem r. 1951 pøestupuje jako uèitel ladění do 
uèòovské školy pro nevidomé v Praze po dobu, než 
byla založena Odborná ladièská škola pro mládež  
s vadami zraku pøi Odborné hudební škole v Praze, 
kam pøicházejí i žáci z Brna. Svou pilnou prací a dù-
sledností pøispěl ke zvýšení úrovně této školy, která 
je mimo Královskou kolej v anglickém Albrightonu 
jediným odborným støedním uèilištěm svého druhu. 
Pøispěl k upevnění tradice nevidomých a slabozrakých 
ladièù. Vychoval několik generací absolventù, kteøí se 
v tomto povolání dobøe uplatòují. Zasloužil se o to, 
že jsou u nás nevidomí a slabozrací ladièi neustále 
vyhledáváni.

Na Odborné ladièské škole pùsobil do roku 1965. 
Vychoval za sebe zdatného nástupce v osobě Jána 
Melichera, rovněž døívějšího žáka brněnské školy.

František Podlucký patøil mezi mimoøádně zruèné 
a svérázné nevidomé osobnosti. Tělesnou i duševní 
svěžest, pracovní iniciativu a zájem o starosti jiných 
si uchoval až do stáøí. Po odchodu do dùchodu ještě 
ladil klavíry všude tam, kde to bylo potøeba. Byl mimo-
øádně zruèný i jako opraváø hodin. Sám proponoval 
a naplánoval zavedení ústøedního vytápění ve svém 
domku. I v této době se zajímal o práci na Odborné 
ladièské škole v Praze.

Byl to èlověk skromný a prostý. Ze svých prak-
tických zkušeností rozdával žákùm vše, co dovedl. 
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Aby lépe pochopili konstrukci klavírù, vyráběl s nimi 
napø. školní koleèníky*1) aj. Byl to èlověk poctivý  
a pracovitý.

*1) Souèást klavíru pro uchycení strun

PodZimek, Josef

* 11. 1. 1906
† 6. 10. 1974

Uèitel ZŠ pro nevidomé 
v Praze na Hradèanech.

Narodil se v Roven-
sku. Nejdøíve vyuèoval 
v Deylově ústavu, kde 
také vedl dětský pěvecký 
sbor. Později na ZŠ pro 
nevidomé v Praze na 
Hradèanech vyuèoval do r. 1973.

Po diferenciaci èeskoslovenských speciálních škol 
a ústavù v r. 1951 se stal øeditelem školy. Svou práci 
vykonával tvùrèím zpùsobem. Věnoval se tvorbě uèeb-
nic a uèebních pomùcek.

Podzimek po léta vedl èasopis Pro naše nejmenší. 
Do jisté míry navázal na tradici hudebního vzdělávání 
nevidomých, která ovšem právě pøešla vyšší formou 
do Deylova ústavu. Høe na hudební nástroje se však 
vyuèovat nepøestalo, i když zpoèátku pùsobila urèité 
obtíže nová organizace ZŠ pro nevidomé i ZŠ pro 
slabozraké.

Velice aktuálním a nanejvýš potøebným jeho dí-
lem byla Pravidla pro pøepis matematických znaèek 
do Braillova písma (1958). Po několik desetiletí byla 
jedinou pøíruèkou pro uèitele matematiky na základ-
ních i støedních školách pro nevidomé. V r. 1983 
vyšel v Moskvě Bykovùv Systém matematických, 
fyzikálních, astronomických a chemických znakù,  
s jehož zaváděním byly urèité obtíže, a tak uèitelé 
ještě do r. 1995 pracovali podle Podzimkovy pøíruèky. 
V roce 1995 vyšla v Praze nová kodifikace Braillova 
písma pro èeský jazyk, ve které byla obsažena i nová 
rekodifikace matematických znakù. Do škol byla 
zavedena postupně.

Poggiolini, oreste

† 1. 8. 1938

Italský pracovník ve slepectví.

Prezident spojených škol pro nevidomé, zaklada-
tel èasopisu Gennariello a šéfredaktor èasopisu Argo 
– Rivistra trinestra. Zastával též funkci prezidenta ná-

rodní školy pro nevidomé žáky Vittoria Emanuella II.  
ve Florencii, vedl slepeckou tiskárnu a byl pokladní-
kem Spojených organizací nevidomých Itálie. 

PokoRná, marie

* 4. 5. 1879
† 17. 11. 1942

Uèitelka hry na hudební 
nástroje v Ústavu pro 
nevidomé v Brně, kon-
certní pěvkyně.

Narodila se v Dol-
ních Borech jako nevi-
domá. Do ústavu pro 
výchovu a vzdělávání 
nevidomých dětí byla 
pøijata v r. 1892. Uèila se høe na klavír a výborně 
zpívala. Chovankou ústavu byla do 31. prosince 1911. 
Potom byla øeditelem Fr. Pavlíkem pøijata do zaměst-
naneckého poměru jako dozorkyně.*1) Vyuèovala však 
høe na klavír – pøedevším zaèáteèníky – a bodovému 
notopisu. V ústavní tiskárně sázela pro tisk ústavem 
vydávané knihy a hudebniny pro nevidomé.

Mimo výuku se věnovala sporadické koncertní 
èinnosti. Stojí za povšimnutí koncert, na kterém zpí-
vala s bratry Burianovými – evropskými tenoristy –  
v brněnském Besedním domě.*2) Výuku tohoto obo-
ru však pro svou pasivitu v ústavu nikdy neuplatnila. 
Dùchod prožívala v zaopatøovacím ústavu v Chrlicích 
od r. 1935, kde také zemøela.

*1) Tuto èinnost jako nevidomá nemohla provádìt. Bylo to 
obcházení naøízení o poètu uèitelù hudby

*2) Besední dùm byl oproti Nìmeckému domu støediskem 
brnìnské èeské a moravské kultury

PoLášEk, václav

* 15. 8. 1958

Pracovník v oblasti kul-
tury a zahranièních sty-
kù èeských organizací 
nevidomých osob.

Narodil se ve Frýdku-
Místku jako slabozraký s 
postupnou progresí ost- 
rosti vidění až na prak-
tickou slepotu. Základní 
školu zaèal navštěvovat  
v  M í s t k u ,  p o z d ě j i 
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(1964–1965) pøešel do ZŠ pro slabozraké v Litovli, 
v r. 1966 pøestoupil do ZŠ pro slabozraké žáky v 
Opavě, kde své základní vzdělání dokonèil. Støedo-
školské vzdělání ukonèil maturitou na Gymnáziu 
pro mládež s vadami zraku v Praze (1977). V r. 
1979 absolvoval rozšiøující studium vědecko-tech-
nických informací na støední knihovnické škole. 
Ve studiu pokraèoval (1980–1985) na FF UK  
v Praze, obor Teorie a øízení kultury. Název diplomové 
práce: Zpùsob života mladé generace (1985). V roce 
1993 absolvoval školení Masters CNIB v Kanadě.

Své první zaměstnání získal v Ústavu školských 
informací, odboru Státní pedagogická knihovna 
Komenského v Praze jako knihovník (vedoucí stu-
dovny, 1976–1985). V letech 1985–1990 pùsobil na 
federálním výboru Svazu invalidù jako referent pro 
práci se zdravotně postiženými dětmi a mládeží, od 
r. 1991 pracoval ve SNS ÈR jako ústøední sekretáø, 
1991–1992 pracoval v ANS FENeS ÈSFR jako gene-
rální tajemník. Tato organizace byla transformována 
(1993–1996) na SONS (I) ÈR, kde pracoval jako 
výkonný øeditel. Od r. 1997 pùsobí v SONS (2) ÈR, 
kde zastává funkci øeditele Oddělení pro zahranièní 
styky a kulturně osvětovou èinnost.

Význam V. Poláška je v širokých aktivitách mezi-
národního hnutí nevidomých osob. V r. 1990 zaèal 
budovat zahranièní styky NS v mezinárodních orga-
nizacích (WBU, EBU). Vzhledem k tomu, že v letech 
1952–1989 pùsobily v èeských zemích organizace NS 
pod kuratelou SI, byly proto jejich samostatné mezi-
národní styky demontovány. Bylo proto nutné takové 
kontakty a vztahy znovu navazovat, udržovat, rozví-
jet a aktivně se zapojit do mezinárodního hnutí NS.  
V r. 1993 navázal Polášek aktivní spolupráci s EBU. 
V letech 1993–1998 pùsobil jako místopøedseda ko-
mise EBU pro informace a kulturu, 1998–2003 se stal 
èlenem Øídícího výboru EBU. Od r. 2003 (dodnes) 
je generálním tajemníkem EBU.

Zorganizoval: Valné shromáždění EBU (Praha 
1999), první fórum NS žen a výstavu kompenzaè-
ních pomùcek, mezinárodní konferenci o vztazích  
k veøejnosti (Konference on public relations – Praha 
1991), konferenci o hudebním vzdělávání a jeho vy- 
užití v životě NS (Mariánské Lázně 1994), meziná-
rodní kongres NS esperantistù (Praha 1996). V letech 
1991, 1994, 1997, 2000 a 2003 zorganizoval 6.–10. 
roèník Mezinárodní soutěže nevidomých hudebních 
interpretù a Mezinárodní soutěže nevidomých hudeb-
ních skladatelù. 

Poláškovy aktivity v hnutí èeských NS: Od roku 
1973 èlen ZO zrakově postižené mládeže, 1989 
aktivní úèast pøi zakládání ÈUNS, 1995–1996 mo-

derátor sluèovacího jednání ÈUNS a SNS a autor 
spoleèných komuniké. Podílí se na èinnosti místních 
orgánù SONS.

Poláškovy aktivity v oblasti kultury: organizuje pøe-
hlídky zájmové umělecké èinnosti NS Tyfloart, Dny 
umění nevidomých na Moravě, Pražské hudební léto 
nevidomých (koncerty studentù a absolventù Konzer-
vatoøe J. Deyla a dalších NS hudebníkù), spolupùsobil 
pøi zakládání Slepeckého muzea v Brně aj.

V letech 1982–1986 vykonával funkci pøedsedy 
oddílu zrakově postižených sportovcù TJ Slovan 
Svoboda Praha, 1986–1988 zakladatelem a pøedse-
dou odboru zrakově postižených sportovcù TJ Slavia 
Praha, 1986–1988 èlenem výboru Svazu invalidních 
sportovcù, 1980–1988 aktivním sportovcem v lehké 
atletice, lyžování a kuželkách ZP.

V letech 1986–1989 byl vedoucím Literární pøí-
lohy èasopisu Zora, zpracovával mnoho èlánkù do 
èasopisu Zora a EBU News Letter.

Polednová, marie

* 1895
† 1973

Èeská básníøka, sazeèka 
a knihovnice.

Narodila se v Zada-
ru jako dcera èeského 
vojenského kapelníka  
a matky z Dalmácie. 
Otec rodinu opustil.  
O zrak ji pøipravila spá-
la. Byla vychována v Klarově ústavu (od r. 1910)  
a poèítala s povoláním uèitelky hudby. K. E. Macan 
ji však získal do redakce èasopisu Zora. Po odcho-
du do dùchodu se odstěhovala do vesnièky Sněžná  
u Kraslic, kde také zemøela.

Byla první sazeèkou èasopisu Zora a navíc první 
knihovnicí Macanovy slepecké knihovny. Nebyla 
to žádná dobøe placená práce. Měla jen na životní 
minimum. Pro èeské nevidomé vykonala ve funkci 
knihovnice velmi mnoho.

Tiskem vyšly její dvě sbírky duchovní poezie: První 
probuzení ze svatého ducha (1934) a Štěstí samoty. 
Vydávala soukromý èasopis Světlo v tmách. Její poe-
zie i prózy mají náboženský charakter.

PolikARPov, nikolaj Petroviè

* 1921
Skladatel ruské populární hudby.
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Narodil se ve vesnici �aplovo. Od dětství byl ne-
vidomý. Stal se žákem Moskevského ústavu pro nevi-
domé, kde se mu dostalo také základního hudebního 
vzdělání. Ve studiu pokraèoval v moskevské hudební 
škole. Své vzdělání potom dokonèil na Jelecké hudeb-
ní škole pro nevidomé, kde studoval hru na bajan.

Do praktického života vstoupil jako akordeonista 
v závodním klubu v Krasnoarmějsku. Jeho prvními 
skladbami jsou vlastenecké a lyrické písně, které vzni-
kaly na poèátku války. Lidovými hudebními soubory 
byly pøijímány nadšeně. Poèet jeho skladeb rostl, rost-
la i jejich obliba.

Uvědomil si, že v hudební skladbě je vlastně sa-
moukem. V letech 1950–1956 navštěvoval proto se-
mináøe hudební teorie. Jeho skladby vyšly v několika 
sbornících.

PollAk, Simon

Americký tyfloped, øeditel Ústavu pro nevidomé  
v Saint Louis v Missouri.

V r. 1860 zavedl v Ústavu pro nevidomé v Saint 
Louis (Missouri) Braillovo bodové písmo. Jeho roz-
šíøení bylo zpoèátku zamezeno právě vzniklou tzv. 
newyorskou osmibodovou soustavou. Nakonec však 
bylo Braillovo písmo uplatněno na všech amerických 
ústavech.

PollAndová-RAbAnová, ema
(viz RABANOVá, Ema)

Poludnicin, Alexandr

* 1924 (duben)

Ruský hudebník.

Narodil se v sibiøské vesnièce Ogněva-Zajimka. 
V osmi letech si vlastnoruèně zhotovil balalajku, na 
kterou se nauèil hrát jako samouk. Ve svých 12 letech 
oslepl. Stal se žákem školy pro nevidomé v Novosi-
birsku, kde se věnoval pøedevším hudbě. Zvolil si 
hru na akordeon. V období války èasto koncertoval 
v nemocnicích.

Po ukonèení výuky na slepecké škole se stal èle-
nem loutkového divadla v Novosibirsku. S tímto 
souborem procestoval celou Sibiø, většinou pěšky 
za volským potahem. V této době zaèal komponovat 
hudbu k loutkovým hrám.

Koncem padesátých let koncertoval se svou man-
želkou. Zaèali ho nazývat zasloužilým umělcem 
Sibiøe. V té době byl pozván k natáèení do Moskvy. 

Nahrál 60 gramofonových desek. Na zvláštní objed-
návku nahrál ruské písně pro americké rozhlasové 
stanice.

V èase zájezdu sibiøského souboru do Francie se 
oblibě nejvíce těšila Poludnicinova úprava lidových 
písní. Vydal několik sborníkù, ze kterých èerpají 
amatéøi i profesionálové. Kromě lidových písní hrál  
i skladby Bachovy aj.

Poncová-vokounová, Božena

* 15. 3. 1909
† 12. 5. 1985

Èeská pěvkyně.

Narodila se v Šedajovicích. Od narození byla té-
měø nevidomá, a tak rodièe udělali největší chybu, že 
ji dali ve tøech letech do opatrovny pro nevidomé děti 
pøi Klarově ústavu v Praze. Výchova zde probíhala 
pasivně, což mělo pro její další život trvale negativní 
následky. V devíti letech (1918) byla pøijata do školy 
Hradèanského ústavu pro nevidomé, kde získala vše-
obecné základní vzdělání. Rovněž se věnovala høe na 
klavír a na housle.

Když jí bylo 19 let, projevila zájem o sólový zpěv. 
Základy pěvecké techniky získala u své první uèitel-
ky M. Šuhové. V r. 1933 ji pøi nějaké pøíležitosti 
slyšela zpívat J. Nessy–Becherová. Pøijala ji za svou 
žaèku.*1) Protože Poncová měla absolutní hudební 
sluch, výbornou pamě� pro hudbu i slovní text,  
a k tomu i potøebnou píli i vytrvalost, výsledky se 
brzy dostavily. Nastudovala se svou uèitelkou poměr-
ně rozsáhlý repertoár zahrnující písně a árie ze všech 
slohových období, od J. S. Bacha až po souèasné 
skladatele vèetně árií oper St. Sudy a písòových cyklù  
K. E. Macana. Písně J. Suka a J. Køièky studovala 
pod dohledem autorù. Její hlas zaujal také Igora Fjo-
dorovièe Stravinského, který byl právě tehdy hostem 
Nessy-Becherové.

V r. 1936 vykonala Poncová státní zkoušku ze só-
lového zpěvu. Vystupovala potom velmi èasto na pøí-
ležitostných koncertech, a také v rozhlase. Prožívala 
nadšený potlesk posluchaèù s neskrývanou radostí.

Stále bydlela v ústavu. K vlastnímu vyuèování 
se téměø vùbec nedostala, protože pro vedení hrad-
èanského ústavu staèilo, když svým uměním ústav 
reprezentovala. Vùbec nikoho nezajímal její soukromý 
život. Byla také proto stále vedena jako chovanka, 
nikoliv jako uèitelka.

Tato situace trvala až do r. 1948, kdy došlo k re-
organizaci slepeckých škol a ústavù. Protože nebyla  
v zaměstnaneckém poměru, nepøešla do stavu uèitelù 
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ani v nově vytvoøené ZŠ pro nevidomé ani na hudební 
škole v Deylově ústavu. Národní správa (v èele s J. 
Drtinou) rozhodla, aby byla pøedána do zaopatøovací-
ho ústavu Palata, tøebaže její věk tomu neodpovídal. 
Bylo jí teprve 39 let. Tímto zásahem byl zpøetrhán její 
další umělecký život. A znovu nebylo nikoho, kdo by 
se postaral o ústavního èlověka. Ústavního proto, že 
snad by už nedovedla øídit svùj samostatný život.

V ústavních zaøízeních strávila celých 73 let bez 
práva na vlastní soukromí. Nikdy nepoznala teplo 
domova. V polovině padesátých let se sice provdala, 
ale tento svazek netrval dlouho. Manžel jí záhy ze-
møel. Takže ani bohatství lásky jí nebylo dopøáno 
v plné míøe. Mnohaletý vliv internátního prostøedí 
neblaze pùsobil na její duševní i tělesný stav, takže 
v poslední době byla apatická. A v tomto neštěstí 
konèil i její život.

V této souvislosti si pøipomeòme jinou, méně 
úspěšnou nevidomou pěvkyni M. Pokornou, která 
rovněž celý život trávila v ústavu, které se však navíc 
nedostalo profesionální péèe o její hlas.

*1) J. NessyBecherová byla dcerou K. Nessyho (1857–1891), 
èeského nevidomého hudebního skladatele

Ponton, mungo

Skotský tyfloped.

V r. 1833 reagoval na výzvu edinburské Spoleènos-
ti pro umění vlastním návrhem reliéfního písma pro 
nevidomé. Sestávalo se z rùzných reliéfních tvarù. 
Zobrazeno je v Mellově Encyklopedii. V praxi se 
neuplatnilo.

PontRJAgin, lev Semjonoviè

* 21. 8. 1908

Ruský matematik, uni-
verzitní profesor světo-
vého jména.

Narodil se v Mosk-
vě v rodině úøedníka. 
Jeho láska k technice 
ho pøivedla ve 14 letech  
k neš�astné události. Do-
šlo k výbuchu, v jehož 
dùsledku oslepl. Rodièe 
ho poslali do ústavu pro 
nevidomé. Ani chlapec, ani rodièe nebyli s novým 
prostøedím spokojeni. Bylo to pøedevším proto, že 
úroveò vzdělávání spěla jedině k vyuèení se øemeslu, 

ale Pontrjaginùv chlapec měl jiné záměry. Ve škole 
se uèil velmi dobøe.

V ústavu dlouho nepobyl a vrátil se do místní 
školy, kam docházel døíve. Našel si pøítele, který mu 
vypracované matematické texty zapisoval. Také mu 
hodně èetl.

Pontrjagin byl velmi kamarádský, a proto měl 
mnoho pøátel, se kterými se zúèastòoval dětských 
her. Spolužákùm oplácel jejich pøízeò pomocí v ma-
tematice, kde stále vynikal. Jelikož uèivo bylo pro 
něho pøíliš lehké, našli mu rodièe soukromého uèitele. 
Ke konci školní docházky znal z matematiky napø. 
integrální výpoèty apod.

Pro vstup na univerzitu bylo tøeba povolení okres-
ního úøadu, který to odmítl s odùvodněním, že sle-
pec nemùže studovat. Vlivný pøítel povolení vymohl. 
Jako sedmnáctiletý zaèal studovat na fyzikální fakultě 
Moskevské univerzity. Od té doby se profesionálně 
zabývá matematikou.

Pontrjagin sám øíká, že poslouchat pøednášky 
nebylo pro něho žádným problémem. Jiné to bylo  
s prací s uèebnicemi. Aktivně se zapojoval do odbor-
ných semináøù. Nejvíce ho zaujaly topologické práce, 
které se potom staly jeho celoživotním tématem.

Po ukonèení studií byl už považovaný za vynikající-
ho matematika. Byl pøijat jako aspirant. Za pouhý rok 
se stal docentem a mohl pøednášet v plném nasazení.

Zaèal se zabývat homologickou teorií rozměrnosti, 
kde dosahoval mimoøádných a objevných výsledkù. 
Zaèal být v oboru známý i za hranicemi.

Pøes tyto úspěchy v něm hlodala myšlenka, k èemu 
je to všechno dobré, jak matematický obor spojit  
s praxí. Po spøátelení s fyzikem Andronovem se obje-
vily možnosti. V polovině tøicátých let se Pontrjagin 
pokusil o realizaci abstraktní algebry. Své výzkumy 
zobecnil v monografii, která vyšla v r. 1938. Brzy 
vyšla i v USA. O rok později byl jmenován èlenem 
korespondentem Akademie věd SSSR.

Už od doby studií se jeho sekretáøkou stala matka. 
Aèkoliv matematice nerozuměla, byla ochotná mu 
pøedèítat vše, co potøeboval. Vyøizovala mu i cizoja-
zyènou korespondenci, aèkoliv žádný cizí jazyk ne- 
ovládala. Sám øíká, že všechny těžkosti v zaměstnání 
i studiu pøekonával mobilizací vlastních sil, ale bez 
pomoci matky si to vše nedovede pøedstavit. Pøizná-
vá, že matematicky myslel pøi každé pøíležitosti  
i èinnosti. Všechny životní situace pøekládal do mate-
matické øeèi. Jeho odborných semináøù se pravidelně 
zúèastòovali vědci ze všech oborù a pøedpokládali, že 
Pontrjagin jim vyøeší jejich technické problémy užitím 
matematiky. Vznikla tak teorie optimizace, kterou lze 
považovat za Pontrjaginùv objev.
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Podle některých informací byla jeho pamě� hodno-
cena jako absolutní, jeho myšlení èistě matematické. 
Jinak by nebylo možné těmi metodami, které použí-
val, dosáhnout světově významných výsledkù. K tomu 
ovšem pøistoupila jeho exaktní logika, bez které nelze 
matematicky uvažovat.

PoPeláø, bohumil

† 15. 7. 1969

Èeský historik a defektolog.

Po Mauerovi u nás koncipoval speciální pedagogi-
ku. Jeho systém však neodpovídal tehdejší ideologii  
a byl nahrazen Sovákovým. V souèasné době je uvá-
děn jako epizoda. Pùsobil na Pedagogické fakultě Pa-
lackého univerzity v Olomouci jako externí pracovník. 
Jako uèitel pùsobil na pomocné škole v Brně.

Napsal několik skript a èlánkù do odborných èaso-
pisù, které mají pøevážně koncepèní ráz. Nevidomý-
mi ani slabozrakými se však specificky ani hlouběji 
nezabýval. Jeho koncepce speciální pedagogiky však 
ovlivnila charakter tyflopedie (okulopedie, oftalmope-
die).

Z jeho spisù: Úvod do defektologie (1949); Úvod 
do pedagogické defektologie (1949); Úvod do náprav-
né pedagogiky (1949); Úvod do studia problémù 
dítěte vyžadujícího zvláštní péèi (1955); Úvod do 
speciální pedagogiky (1955); Systém speciální peda-
gogiky (1957); Anomálie mládeže z hlediska speciální 
pedagogiky (1957) aj.

PoStleRová, martha

Americká misionáøka.

V r. 1896 pøichází do Hongkongu a v té souvislos-
ti se věnuje výchově a nakonec i vzdělávání tamních 
nevidomých. Hned v pøíštím roce pro ně založila 
ústav.

Potholt, Jakob

* 1726
† 1800(?)

Holandský varhanní virtuos a hudební skladatel.

Narodil se v Amsterodamu. V sedmi letech ztratil 
zrak po neštovicích. Rodina ho zaměstnávala hudbou, 
aèkoliv do této doby k ní neprojevoval žádné sklony. 
Nakonec se však hudba stala jeho velkou zálibou.

Obdivuhodně zruèná byla jeho hra na zvonkohru 
místní radnice, kterou ovládal již ve tøinácti letech. 

Stal se varhaníkem v jednom z kostelù rodného měs-
ta, které mimo několikadenní cesty do Haagu po celý 
život neopustil.

Jeho hudba byla znaèně komplikovaná, až osmihla-
sá, plná melodických ozdob, ale nikoliv strnulá ani 
fádní. Je podivuhodné, jak ke svému hudebnímu 
stylu dospěl, když hudební život v Amsterodamu byl 
velmi chudý. Není jasné, kde získal tvùrèí podněty 
ke svému stylu.

Psal skladby varhanní i vokální hudbu chrámovou. 
Jeho skladby jsou však již zapomenuty.

PoZdník, Jaroslav

* 24. 12. 1889
† 9. 10. 1958

Uèitel v Ústavu pro nevi-
domé v Brně, později øe-
ditel školy (1942–1945) 
tohoto ústavu.

Narodil se v Hor-
ních Heømanicích na 
Lanškrounsku v rodině 
uèitele. Obecnou školu 
navštěvoval v Hnátnicích, měš�anskou v Chotěboøi, 
reálku v Pardubicích a v Kostelci nad Orlicí, ètyøi 
roky Èeského uèitelského ústavu v Brně, kam se 
rodina pøestěhovala. Uèitelskou zpùsobilost získal 
vykonáním zkoušky v r. 1911. Svou aprobaci si roz-
šíøil kurzem pro další vzdělávání uèitelù, kurzem 
těsnopisu a kreslení.

Uèitelskou dráhu zaèal v Brně–Komíně v r. 1909. 
V r. 1914 absolvoval v Praze kurz pro vyuèování nevi-
domých. Na Zemský ústav pro výchovu nevidomých 
v Brně nastoupil po návratu z nemocnice, kde se 
léèil po zranění na frontě v r. 1919. Po celou dobu 
vyuèoval ve 4. roèníku. V r. 1942 odešel øeditel ústavu  
R. Vejmělek do penze. Øeditelem byl jmenován páter 
N. Doležel. Pozdník byl jmenován øeditelem školy.

Pøevzít vedení školy právě v období fašistické oku-
pace nebylo pro J. Pozdníka nijak radostné. Musel 
èelit tlaku Němcù i útokùm vrchního øeditele, který 
chtěl uplatòovat ve škole své pøedstavy (viz Doležel). 
Bylo to nejobtížnější období i proto, že ústav žil  
v provizorních prostorách. Vládl tu neodborník Dole-
žel. Pozdník se musel spokojit s øeditelnou umístěnou  
v koupelně, později vùbec mimo budovu ústavu. Na-
konec Doležel zakázal v budově ústavu i vyuèovat. 
Byly propùjèeny dvě uèebny v místní škole.

Pøes tyto potíže se Pozdníkovi podaøilo udržet 
jednu tøídu pokraèovací školy. To umožòovalo i v do- 
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bě války organizovat uèòovské a tovaryšské zkoušky. 
V r. 1945 bylo i jemu jasné, aè se vùèi svému poslá-
ní èeského uèitele nezpronevěøil, že nadále nemùže 
zastávat vedoucí funkci. Kolektiv uèitelù ho však jako 
kolegu nepøijal. Mnozí si èinili nárok na tuto funkci. 
Z Chrlic odešel a krátkou dobu vyuèoval elementár-
ní tøídu dosud umístěnou v opatrovně pro nevidomé  
v Brně–Pisárkách.

Po dvou infarktech se již do ústavu nevrátil. V roce 
1948 nastupuje do zaměstnání jako úøedník. Koncem 
roku 1949 odchází do dùchodu.

Vypracoval pokusné texty pro vyuèování èeské-
mu jazyku, které v r. 1937 vydala ústavní tiskárna  
v Braillově písmu pod názvem Krátká èeská mluvni-
ce pro ústavy nevidomých, což byla první uèebnice 
svého druhu. V období války organizoval kolektivní 
ètenáøské besedy, na kterých sám pøedèítal. Nacvi- 
èoval s chovanci divadelní hry, které byly pøedváděny 
na akademiích. Snažil se tak rozšíøit zájmové oblasti 
žákù i uèòù. Několik rokù (1938–1948) redakèně øídil 
èasopis pro nevidomé žáky Na úsvitě, do kterého za-
øazoval i pøíspěvky ve zkratkopisu.

Své žáky měl rád otcovskou láskou, potrpěl si na 
to, aby byli dobøe upravení. Upozoròoval je na jejich 
vzhled a mnohým daroval i menší kousky oděvu.

Hlubší vztah k výchově a vzdělávání nevidomých 
dokladoval i svou úèastí na tzv. Èádových pedolo-
gických sjezdech pro výzkum dítěte. Byl èinný i pøi 
zakládání Podpùrného spolku samostatných slepcù  
v Brně. V r. 1935 redigoval vydání propagaèního 
spisku V tmách, ve kterém jsou uveøejněny literární 
práce několika èeských nevidomých autorù. Knížeèka 
je vytištěna perlièkovou latinkou.

Podaøilo se mi zjistit, že uveøejnil tøi odborné 
èlánky.

PrášiL, František
(pseudonymy: Stáòa JAROŠ a Jaroš BLANKYT)

* 29. 6. 1909
† 26. 4. 1944

Èeský těžce slabozraký 
spisovatel, povoláním 
uèitel cizích jazykù.

Narodil se v Kameni-
ci nad Lipou. Od dětství 
měl jen nepatrný zbytek 
zraku. Pøesto absolvoval 
obecnou i měš�anskou 
školu ve svém rodišti. Již v tomto věku se u něho 
projevilo literární nadání. Napsal povídku Pøíhody 
malých nezbedù. Koncem školní docházky se pokusil 

i o několik básní. Jelikož po dokonèení povinné školní 
docházky nemohl najít vhodné povolání, nastoupil do 
Klarova ústavu v Praze, kde se vyuèil košikáøem. Jeho 
cílem však bylo studovat cizí jazyky, na èemž později 
založil svou existenci. Literární tvoøivost v něm stále 
narùstala. Z r. 1927 pochází napø. dvě rozhlasové hry: 
Tmou ku štěstí a Zázrak.

Navštěvoval veèerní kurzy němèiny, angliètiny 
a esperanta. Pøihlásil se k univerzitním zkouškám  
z němèiny a angliètiny, ke kterým nebyl pøipuštěn pro 
svou těžkou zrakovou vadu.

V Klarově ústavu si chovanci založili èasopis Budí-
èek (snad také Záhonek køenu), do kterého Prášil psal 
pod pseudonymem Jaroš Blankyt. V r. 1935 založil 
spolek ÈST èasopis Naše beseda, vycházející v Brail-
lově písmu, jehož redaktorem se stal právě Fr. Prášil. 
Soustøeďovaly se v něm literární práce nevidomých 
autorù. Øídil jej až do své smrti. V té době vznikaly 
první básně cyklu Sněženky, který dokonèil později.

V r. 1935 Prášil ústav opouští a vrací se do svého 
rodiště, kde zaèal vyuèovat cizím jazykùm. V r. 1936 
se oženil s A. Mòukovou, uèitelkou hudby, později 
knihovnicí slepecké knihovny v Praze.

Od této doby psal pod pseudonymem Stáòa Ja-
roš. Zabýval se myšlenkou napsat trilogii ze života 
nevidomých. První díl o dětech školního věku vyšel 
pod názvem Slunce na akátu (1944) až po jeho smr-
ti. Napsal jej spolu se svou nevidomou manželkou 
Annou. Byl vydán také pod pseudonymem Stáòa 
Jaroš. Kniha velmi poutavě líèí život v bývalém Dey-
lově ústavu mezi oběma válkami a je jediným dílem 
v èeské literatuøe, které realisticky bez pøíkras, ale 
také bez zbyteèné tragiky popisuje život nevidomé 
mládeže své doby. Druhý díl pod názvem Za žlutou 
zdí napsal jako bezprostøední vzpomínky na pobyt  
v ústavu. Podrobuje neúprosné kritice život v tehdej-
ším soukromém, z milodarù vydržovaném Klarově 
ústavu (román zùstal v rukopise). Byl poctěn cenou 
spolku ÈST. Pro vydání tiskem bylo tøeba rukopis 
pøepracovat, èemuž zabránila jeho smrt. Tiskem vyšla 
jeho epická báseò Svatveèer. V r. 1931 vyšla rozsáhlá 
sbírka básní Květa.

Po krátkém pùsobení v Kamenici nad Lipou ze-
møel spisovatel, který mohl obohatit literaturu faktu 
z prostøedí života nevidomých.

PrášiLová, Anna

* 18. 4. 1912

Povoláním uèitelka hudby, později vedoucí Slepecké 
knihovny v Praze, vedoucí pøílohy èasopisu Zora. 
Nevidomá hudebnice, beletristka.
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Narodila se v Kostel-
ci nad Orlicí. Ve ètyøech 
letech si nožem poranila 
oko, v šesti letech pøišla 
o zrak úplně. Tím skon- 
èilo mnoho spoleèných 
dětských her, protože 
nebylo jiné øešení než 
ústav pro nevidomé.

Do Deylova ústavu 
pro nevidomé v Praze 
byla pøijata ve svých sedmi letech. Ve škole se uèila vý-
borně, ráda na ni později vzpomínala. Ústav byl plný 
hudby, protože se mnoho žákù uèilo hrát na rùzné 
hudební nástroje. To bylo krásné a sama se uèila høe 
na klavír velice ráda. Druhou její láskou byla èetba 
knih. V hudbě a krásné literatuøe plynulo její dětství. 
Pøišel èas volby povolání. Po dokonèení povinné 
školní docházky pøestoupila na Klarùv ústav, kde se 
již rovněž zøídilo hudební oddělení, které uèni navště-
vovali pøi svém øemeslu. Mladá dívka však toužila po 
kvalifikaci uèitelky hudby. Státní zkoušku vykonala  
v r. 1933. Vyuèovat zaèala ve svém rodišti.

V ústavu se seznámila se svým budoucím manže-
lem Františkem Prášilem, se kterým měli spoleènou 
lásku k literatuøe. Později jako manželka s ním spo-
lupracovala pøi jeho literární tvorbě. Sama již døíve 
za pobytu v ústavu pøispívala èrtami, povídkami  
i básněmi do èasopisu Budíèek, který založili sami 
chovanci. Po smrti svého manžela (1944) pøevzala øí-
zení èasopisu Naše beseda, který vydával spolek ÈST.  
V něm i v èasopise Zora otiskovala jemné lyrické verše 
pod pseudonymem Stáòa Labská (napø. báseò Vzpo-
mínka v Pozdníkově sbírce V tmách aj.). V èasopise 
Cesta slepých publikovala cyklus drobných povídek 
o nevidomých ženách s názvem Noci.

Živila se vyuèováním høe na klavír a v době války 
využila i svou kvalifikaci masérky.

V roce 1946 nastoupila do zaměstnání v nově se 
instalující budově, kterou PSSS obdržel jako náhradu 
za bombardováním znièenou budovu ve Vysoèanech. 
Stala se zde vedoucí knihovny, obsahující i fondy bo-
dově tištěných hudebnin spolku ÈST, kterou znovu 
uspoøádala, jelikož dosavadní fondy knih byly znièeny 
pøi bombardování. Pracovala zde až do r. 1973.

V letech 1949–1974 vedla hudební pøílohu èasopi-
su Zora vhodným výběrem a zpracováním materiálù 
z hudebních èasopisù a jejich citlivým spojováním 
do jednotlivých cyklù dovedla ètenáøe informovat  
o soudobém hudebním životě. Mimoøádnou pozor-
nost věnovala hudebnímu životu nevidomých. Pøíloha 
soustavně informovala o vznikajících hudebních ško-

lách a nevidomých uèitelích hudby. Tak pøenesla své 
pùsobení do oblasti, kde jí k tomu byla dána možnost. 
Tam deklarovala touhu po tvoøivosti.

V r. 1994 odešla do domova Palata, aby uvolnila 
byt pro stále se rozšiøující služby Tyflokabinetu. I zde 
žije kulturně a vytváøí kolem sebe vhodné prostøedí 
pro klidné stáøí. Její dopisy jsou většinou malými 
esejemi.

PrAŽák, Jan

* 8. 6. 1932

Èeský hudební pedagog.

Narodil se v Brně. 
Zraková vada se u něho 
projevila ihned po na-
rození. Matka byla pro 
zvláště svízelné rodinné 
poměry nucena dát dítě 
již v prvním roce do br-
něnské opatrovny s MŠ 
spolku Péèe o slepé na Moravě. Do zaøízení byly 
pøijímány i děti s nejrùznějšími tělesnými a mentál-
ními poruchami. Vládl zde kněz N. Doležel, který 
nedovedl nebo nechtěl vytvoøit pøiměøené výchovné 
prostøedí. Tato instituce byla spíše azylem. Sloužily 
øádové sestry, kterých bylo na poèet velmi těžce po-
stižených dětí málo, a tak chovanci citově i tělesně 
strádali. Situace se změnila v době, kdy zde pùsobily 
civilní uèitelky. Později se ještě více polidštila v době, 
kdy do budovy tohoto zaøízení byly umístěny i tøídy 
Zemského ústavu pro nevidomé.

Po nastoupení povinné školní docházky se malý 
Jenda zaèal uèit i høe na klavír. Nejdøíve u R. Krch-
òáka, později u Vl. Hawlíka. Také to později zkoušel 
s houslemi. V r. 1950 byla provedena diferenciace 
základních a støedních škol pro nevidomé a Pražák 
odchází do Prahy do hudebního oddělení Deylova 
ústavu pro nevidomé, který se právě diferenciací změ-
nil na Odbornou hudební školu pro nevidomé.

Na støední hudební škole byl v klavírní tøídě vedou-
cího K. Hejdy. Vyzkoušel si varhany, kytaru i violon-
cello, u Fr. Podluckého se později uèil ladění klavírù. 
Nakonec zùstal u klavíru. O svùj hudební nástroj měl 
veliký zájem, zúèastòoval se rùzných klavírních sou-
těží, studoval rùzné techniky a metodiky hry na tento 
hudební nástroj.

Po vykonání státní zkoušky z hudby (1955) se hod-
lal vrátit do Brna, což se mu nepodaøilo. Nastoupil 
do LŠU ve Mšeně. Vyuèoval høe na klavír i akordeon, 
pøípravné hudební výchově a hudební nauce. Vedl 
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rovněž dětský pěvecký sbor. V r. 1962 nastoupil do 
LŠU v Kladně. Jeho žáci se zúèastòovali krajských 
soutěží a on sám se neustále zdokonaloval ve høe 
na oblíbený nástroj. Zvláště ho zajímala metodika 
klavírní hry, kterou neustále studoval soukromě i na 
metodických kurzech.

Rozhodl se zvýšit si svou hudební kvalifikaci. 
V r. 1968 byl pøijat na Pražskou konzervatoø do 4. 
roèníku. Studoval u prof. Dítětové. Studium úspěšně 
zakonèil v r. 1971.

V r. 1973 byl na doporuèení autora tohoto textu 
pøijat øeditelem J. Drtinou jako uèitel na Støední hu-
dební školu pro mládež s vadami zraku v Praze, nej-
døíve na èásteèný, později na plný pracovní úvazek. 
Vyuèoval vždy s dobrými výsledky høe na klavír. Pro 
stejně zrakově postižené studenty měl pøi jejich studij-
ních i osobních problémech upøímné pochopení.

PrAŽENiCA, Ján

* 6. 4. 1943

Slovenský hudební pedagog.

Narodil se v Liptovské Nižné Revúci. Od dětství 
byl nevidomý. O zrak pøišel pøi výbuchu granátu. Na 
levé ruce mu zùstal pouze jeden prst. Byl žákem Le-
voèského ústavu pro nevidomé, kde se věnoval hudbě. 
V tomto studiu pokraèoval na Støední hudební škole 
pro mládež s vadami zraku v Praze. Absolvoval v roce 
1968 (akordeon, trubka).

Od roku 1968 pùsobil v LŠU v Bytèi, pak v Žilině. 
Vždy vynikal aktivitou, stejně tak i pøi svém povolání. 
Jeho žáci dosahovali pøi hudebních soutěžích vždy 
velkých úspěchù, umís�ovali se na pøedních místech. 
Pøipravil několik žákù ke studiu na konzervatoøi.

V r. 1991 získal v ústøedním kole soutěží LŠU 
druhé místo za pedagogické ètení. Je vedoucím odbor-
ných semináøù. Za svou vysoce odbornou úroveò byl 
několikrát veøejně oceněn. Napsal pedagogické ètení 
Specifické požadavky pøi vyuèování høe na akorde-
on. Pøednáší na odborných semináøích o metodách 
akordeonové hry.

Za svou hudebně pedagogickou èinnost byl něko-
likrát oceněn, kupøíkladu Pochvalné uznání odboru 
okresního i krajského školství. Obdržel Medaili za 
rozvoj okresu Žilina.

PReScot, harry Shoobridge

* 1850?

Zakladatel péèe o vzdělávání nevidomých na Novém 
Zélandě. Zasloužil se o zlepšení života nevidomých 
této, pro nás odlehlé oblasti.

Zaèal se živit jako cihláø. Když pozbyl jedno oko, 
odstěhoval se do Ameriky, jelikož věøil, že se tam 
lépe uplatní. Pracoval jako námoøník, později jako 
policista. Znechucen se vrací na Nový Zéland, kde 
brzy oslepl úplně.

Dostal se do chudobince, kde se nauèil èíst hma-
tem. Pøestoupil do ústavu v Melbourne s úmyslem 
stát se varhaníkem. Neměl však ani nadání ani jiné 
nezbytné pøedpoklady. Nenašel žádné zaměstnání  
a selhalo i košikáøství.

Náhoda mu pomohla k pøiměøené èinnosti. Jedno 
malé dítě ho požádalo, aby mu pøedèítal náboženské 
texty. Zpùsob pøednesu pøilákal posluchaèe. To ho pøi-
vedlo na myšlenku o nedělích pøedèítat z Bible. S tímto 
úmyslem odešel do Sydney, kde pùsobil devět let.

Po celé jižní Austrálii vyhledával nevidomé a uèil 
je èíst, a to Braillovým i Moonovým písmem. Byly to 
reliéfně tištěné knihy, které obdržel z Anglie. Nevido-
mým zajiš�oval i práci. K této jeho èinnosti mu želez-
nice bezplatně poskytla jízdné. Navíc pro tuto èinnost 
obdržel od státních orgánù peněžní podporu.

Když se oženil, manželka mu pomáhala a aktivně 
ho podporovala. Její zásluhou vznikl spolek, který poz-
ději založil azyl. Prescot založil jiný spolek, který si vzal 
za úkol vyuèovat nevidomé v jejich domácnostech.

Z výsledkù jeho èinnosti èerpají nevidomí této 
oblasti dosud.

PReScott, william hickling

* 4. 5. 1796
† 28. 1. 1859

Americký odborník pro 
španělskou historii.

Narodil se v Salemu 
(stát Massachussetts) 
jako syn zámožného 
právníka. Jako student 
Harvardské univerzity 
byl pøi dovádění s kama-
rády raněn kouskem tvr-
dého chleba do oka, na které oslepl. Brzy onemocnělo 
i druhé oko. Na něm zbyl Prescottovi malý zbytek 
zraku. Byl proto pøi své práci odkázaný na pomoc 
pøedèitatelù a vědeckých asistentù.

Pùvodně studoval práva, ale potom se věnoval stu-
diu historie. Rodinné poměry mu dovolovaly finanèní 
nezávislost, mohl si dovolit pøedèitatele i sekretáøe.

Psal své spisy tyèinkami ze slonoviny na papír 
položený na mosazných destièkách s vyznaèenými 
reliéfními øádkami. Kopie poøizoval pomocí papíru 
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ze spodní strany naèerněného, který pùsobil jako 
kopírovací papír.

Ovládal španělštinu i s jejími náøeèími, italštinu, 
latinu a francouzštinu. Potíže mu pùsobilo zajistit si 
pøedèitatele, kteøí by tyto jazyky ovládali.

Prvním Prescottovým velkým dílem byly Dějiny 
vlády Ferdinanda a Izabely Španělské (1839). Toto 
dílo mělo velký úspěch a otevøelo mu cestu do všech 
španělských archivù. Potom napsal dvě díla, která  
v Americe dosáhla velké popularity: Dobytí Mexika  
a Dobytí Peru. V nich odhaluje historii národù pøed-
kolumbovské Ameriky, která byla tehdy vùbec nezná-
má. Posledním velkým Prescottovým dílem byla kniha  
o Filipovi II., kterou však nedokonèil.

PRéville, A. F. J.

Francouzský pøírodovědec.

V r. 1797 vydal v Paøíži publikaci o slavných psech. 
Uvádí i psy, kteøí sloužili nevidomým.

PRocháZkA, Josef

* 1770
† 1844

Tajný rada a guberniální viceprezident, øeditel Ústavu 
pro nevidomé v Praze na Hradèanech.

Po ukonèení studií se stal øídícím uèitelem v Chu-
chelné. Od r. 1828 pùsobil v direktoriu Hradèanského 
ústavu pro nevidomé. Traduje se, že vládl pevnou 
rukou. Ústav uvedl do stavu, kdy mohl zdvojnásobit 
stav chovancù. Tím se dosavadní budova stala nedo-
staèující. Zajistil koupi (1836) jiné budovy, ve které 
je ústav doposud.

Má svùj podíl na rozsáhlém pojednání s názvem 
Jak se ku slepcùm míti ve škole, které vycházelo na 
pokraèování v èasopise Pøítel mládeže (1840). Je vel-
mi pouèné nejen z hlediska jeho obsahu, nýbrž také 
svým formálním pojetím. Je tøeba pøipomenout, že je 
to pravděpodobně první sta� o výchově a vzdělávání 
nevidomých dětí, která byla napsána v èeštině. Ně-
kolik citací: „...ale kdož mohl by tak ukrutným býti  
a slepé dítko jen proto bez vzdělání nechati, protože 
slepé... Poskytněmež mu alespoò toho, èehož každé-
mu jinému dítku dostává se...“ Na str. 274 se píše  
o kompenzaci: „Vyuèování názorné, jakž nám je Ko-
menský ukázal, nezanedbává žádného smyslu: nalezne 
tedy i dítko slepé dosti pøíležitosti tím spíše, aby obor 
svých názorù a pojmù rozšiøovalo, pamě� svou oboha-
covalo, poněvadž smysl scházející větší silou a èinností 
smyslù ostatních èásteèně nahražován bývá.“ 

PRocháZkA, vlastimil

* 24. 9. 1936 
† 17. 7. 1994

Èeský sportovec a orga-
nizátor. Uèinil rovněž 
několik pokusù o menší 
literární èinnost.

Narodil se v Dubně 
na Ukrajině. Otec Èech, 
matka Ruska. Po druhé 
světové válce rodina 
pøesídlila do Èeskoslovenska. Po ukonèení povinné 
školní docházky v Lovosicích se Vl. Procházka vyuèil 
zedníkem. V r. 1955 nastoupil vojenskou službu. Pøi 
plnění služebních úkolù na státní hranici v r. 1955 utr-
pěl støelný úraz, který měl za následek úplnou slepotu.  
V r. 1957 vstoupil do SI a nauèil se èíst Braillovo 
písmo. V uèòovské škole pro nevidomé se vyuèil èa-
louníkem. Toto povolání však nevykonával.

Oženil se. V manželce nalezl spolehlivou partner-
ku. V r. 1962 se stal pøedsedou místní organizace 
nevidomých v Litoměøicích. V letech 1970–1974 se 
stal pøedsedou krajského výboru Svazu nevidomých 
a slabozrakých. Později zastával i funkce v nejvyšším 
orgánu tohoto svazu.

V r. 1977 nastupuje jako telefonní manipulant do 
místní polikliniky v Lovosicích. 

Stává se pravidelným dopisovatelem slepeckých 
èasopisù, místních novin a èasopisù. Je èlenem redakè-
ní rady èasopisu Zora, kde po 10 let vedl Literární 
pøílohu. Založil Sportovní pøílohu, kterou od r. 1880 
redigoval.

Od mládí se věnoval sportu. Byl úspěšným úèastní-
kem lehkoatletických závodù nevidomé mládeže. Od 
šedesátých let se věnoval horolezectví, později vysoko-
horské turistice. Zdolal Gerlachovský štít v Tatrách. 
Založil oddíl plavání zrakově postižených sportovcù. 
V plavání získal několik mistrovských titulù v celo-
státním měøítku a reprezentoval i v zahranièí. V roce  
1970 založil místní klub zrakově postižených kuželká-
øù. Pracoval i v orgánech èeskoslovenské tělovýcho-
vy. Stal se nositelem rùzných sportovních ocenění 
a vyznamenání a obdržel plaketu dr. Janského za 
dobrovolné dárcovství krve.

PRokSch, Josef

* 4. 8. 1794
† 20. 12. 1864

Hudební skladatel a majitel významné hudební školy 
v Praze. Jeho skladatelské dílo je sice zapomenuto, 
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ale zato žije jeho hudebně pe-
dagogické mistrovství. Podle 
jeho klavírní školy se uèilo 
několik generací mladých 
klavíristù.

Narodil se v Liberci jako 
syn tkalce, který měl svou 
kapelu, jejímž èlenem se 
dokonce již v sedmi letech 
stal i malý Proksch. Tato èin-
nost, pøi níž se hudebně vzdělával ve høe na několik 
hudebních nástrojù, měla na rozvoj jeho hudebního 
nadání zásadní vliv. Od svých osmi let trpěl vážnou 
oèní chorobou, která vyvrcholila v jeho 13 letech úpl-
nou ztrátou zraku. V r. 1811 se stal jedním z prvních 
žákù nově založeného Ústavu pro léèení a výchovu 
nevidomých v Praze na Hradèanech, kde pobyl sedm 
let. Již v době docházky do školy se uèil høe na klavír 
a na klarinet. Byl žákem V. Koželuha a V. Farníka. Po 
odchodu z ústavu vystupoval několik let jako klarine-
tista. Svá vystoupení konèí v Drážďanech, kde poznal 
budoucího osobního pøítele C. M. von Webera.

Když se dověděl o vynikajícím berlínském hudeb-
ním pedagogovi Logierovi, neváhal a stal se jeho žá-
kem. Pøesto, že Logier nutil Proksche používat svùj 
vynález na držení ruky, mělo jeho pùsobení výborný 
vliv pøedevším na rozvoj Prokschovy píle a cílevědo-
mosti.

Po návratu založil Proksch se svou sestrou a bra-
trem hudební školu v Liberci. U svých žákù dosaho-
val tak dobrých výsledkù, že byl v r. 1827 jmenován 
èestným obèanem Liberce. V r. 1831 pøeložil svou 
později slavnou školu do Prahy. Kladl si úkol pøipra-
vovat výkonné klavíristy a hudební skladatele. Jeho 
žáky byli napø. B. Smetana, J. Èermák, Fr. Bendl, 
Fr. Kavan aj.

Na Pražské konzervatoøi se v té době nevyuèo-
valo høe na klavír. Z toho dùvodu byla Prokschova 
hudební škola pro pražský hudební život nepostra-
datelná. Vyuèovalo se v ní všem hudebním pøedmě-
tùm vèetně kompozice. Konzervatoø lpěla spíše na 
osvědèených principech. Zato Proksch dával hrát 
skladby soudobých autorù. Traduje se, že orchest-
rální skladby velkých soudobých mistrù upravoval 
pro ètyøi klavíry, na kterých se navíc hrálo ètyøruèně. 
Mimo Proksche vyuèovali i jeho asistenti. Škola byla 
vybavena asi patnácti klavíry. Hojně se studovala 
souborová hra.

Její pověst dosahovala i do zahranièí. Všichni hu-
debníci, kteøí navštívili Prahu, se zastavili a alespoò 
se podepsali do pamětní knihy. Z hostù to byli napø. 
Liszt, Berlioz, Büllow i Klára Schumannová.

Prokschovo skladatelské dílo je znaèně rozsáhlé. 
Napsal koncert pro klavír a harfu, množství drobných 
skladeb klavírních a chrámových.

Jeho žáci ustavili výbor pro postavení dùstojného 
pomníku, který stojí na Olšanských høbitovech. V ži-
votě i souèasné èeské hudební kultury je jeho jméno 
stále živé. Nepøeženu, když J. Proksche považuji za 
jednoho z nevidomých géniù.

PøíboRSký, Jan

* 3. 2. 1947

Èeský organizátor péèe 
o nevidomé a jejich kul-
turu.

Narodil se ve Štern-
berku. Od dětství trpěl 
silnou slabozrakostí, kte-
rá se v jinošství změnila 
na úplnou slepotu. Povin-
né vzdělání získal v ZŠ 
pro slabozraké v Litovli, 
odkud pøešel na odbor-
né uèiliště pro zrakově 
postižené v Praze, kde se vyuèil èalouníkem. Toto 
povolání však pro prašnost prostøedí mohl vykonávat 
jen po krátkou dobu. ZŠ v J. Pøíborském nerozeznala 
perspektivního èlověka, neumožnila mu støedoškolské 
vzdělání. On však svou usilovnou èinorodostí docílil 
svého místa v péèi o nevidomé i tak.

Po absolvování kurzu pro telefonní manipulanty 
u J. Šedivého zaèal vykonávat práci spojovatele na 
podnikových telefonních ústøednách.

Již od dětství jevil schopnosti vyšších rozumových 
èinností, ale podstatnější pro něho bylo založení ro-
diny. Pøesto se vzdělával èetbou i jinými prostøedky. 
Vysokou úroveò svého intelektu prokazoval v pøíspěv-
cích do èasopisu Zora i do místního tisku.

Vždy se věnoval práci ve spoleèenských organiza-
cích nevidomých a esperantu. Velká životní pøíleži-
tost se naskytla, když ÈUNS zaèala realizovat profe-
sionální projekt služeb nevidomým, tzv. Tyfloservis. 
Aè zpoèátku nebyl jejím èlenem, ujal se iniciativy  
v Olomouci a stal se vedoucím jeho oblastního ambu-
lantního støediska. Byla to velká pøíležitost pro reali-
zaci jeho dosavadních snah. V krátké době bylo toto 
støedisko nejlepší v celé Èeské republice. Vydávalo 
bulletin Majáèek. Z dùvodu vážné nemoci se èinnosti 
vzdal. Po několika letech, kdy se zotavoval, se opět 
vrací k èinorodé práci ve prospěch nevidomých, nej-
døíve v rámci støediska integraèních aktivit SONS.  
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Pøikrylová, Božena (Vavreková)

V r. 2000 byl pověøen vedením jedné z krajských o.p.s. 
typu TyfloCentrum, kde zastává funkci øeditele. 

Dalším ojedinělým èinem bylo založení prodej-
ního støediska speciálních slepeckých pomùcek.  
V této době na poèátku devadesátých let se sí� prode-
jen rozpadla. Výrobcùm se nevyplatilo vyrábět jednot-
livé kusy. Bylo pøedevším zásluhou J. Pøíborského, že 
situaci zachytil již v poèátcích a založil olomouckou 
prodejnu, kterou pøivedl na nejlepší úroveò ze všech. 
Z dalších opatøení to bylo prosazení a realizace ori-
entaèních signálù pro nevidomé jako jsou zvukové 
a hlasové majáèky, reliéfní pásy na ulici, na nádraží 
aj. Péèi o nevidomé se snažil realizovat skuteènými 
èiny a nikoliv náøky nad imaginární ztrátou sociálních 
opatøení, ke kterým nedošlo.

V r. 1993 vytvoøil novou metodiku ètení a psaní 
Braillova písma pro dospělé nevidomé ètenáøe. Jejím 
využitím byl sestaven nový slabikáø a èítanka Braill-
ova písma pro později osleplé osoby. Používají se 
dosud.

H.B.

PøíhonSký, František

* 1788
† 1859

Univerzitní profesor, øeditel Ústavu pro nevidomé  
v Praze na Hradèanech.

Do ústavu v Praze nastoupil ve funkci øeditele 
r. 1828. Školní vyuèování pozvedl na lepší úroveò. 
Pùsobil zde do r. 1839, aniž musel opustit své hlavní 
povolání. Napsal první dějiny tohoto ústavu.

PøikRylová, Božena (vavreková)

* 6. 9. 1978

Èeská sochaøka.

Narodila se ve Spiš-
ské Nové Vsi. Je rom-
ského pùvodu. V rodině 
s osmi dětmi bylo dost 
starostí. V r. 1981 se pøe-
stěhovali do Šlapanic  
u Brna. B. Pøikrylová 
vypravuje, že již jako 
malé dítě si ráda hrávala  
s blátem, které nalézala 
na hromadách vykopané hlíny. Tehdy ještě měla 
nepatrný zbytek zraku. Vzpomíná, jak se dívala na 
sluníèko, které si chodí po obloze stále dokola. „Bylo 
mi pøitom krásně. A ty chvíle jsem milovala“. 

Roky batolení blátem 
však utekly a nastal èas 
jít do školy. Nastoupila 
do ZŠ pro nevidomé 
žáky v Brně. „Jednoho 
dne,“ vzpomíná, „pøišel 
uèitel s materiálem, kte-
rý mi pøipomínal bláto, 
jak se lepí na paty. Byla 
to moje hlína.“ Zaèala 
modelovat všechno, co 
ji právě napadlo. Dodává: „Z každého výrobku jsem 
měla velkou radost a pøipadala jsem si jako stvoøi-
tel“. Své výrobky s radostí rozdávala pøátelùm, což 
ji mnohdy těšilo víc než obdarované. S hlínou si pro 
svou i naši radost rozumí dodnes. 

Prožila několik let, výtvarně pozvolna vyzrávala. 
Øíká: „Ráda pozoruji pøátele, kterým jsem ukázala 
hlínu a co se z ní dá vytvoøit a těší mne, jestliže si tuto 
výtvarnou práci oblíbili. I oni teď tvoøí krásná díla  
a já si je s radostí prohlížím.“ První samostatné výsta-
vy měla již jako žaèka ZŠ (Oøechov u Brna, Rožnov 
pod Radhoštěm aj.). 

V r. 1994 spoleèně se Štěpánem Axmanem založila 
ateliér, který nesl její jméno Boženka. Èinnost zahá-
jili její první samostatnou výstavou. O ateliér zaèali 
mít zájem i jiní nevidomí mladí lidé, kteøí se zajímali  
o modelování. Těšilo je také, že se do ateliéru nauèili 
samostatně chodit. Vyrobené sochy se množily – co 
s nimi? Na výstavu. V r. 1996 uspoøádala výstavu se 
svým kolegou Petrem Pavelkou v brněnském Domě 
umění a Moravské galerii. 

V této době pøipravila výzdobu kaple ve Vlaštoviè-
kách u Opavy. Byl to velký reliéf Cyrila a Metoděje  
a stojan pod svíèku. 

V r. 1996 z ateliéru odešla a pokusila se pracovat 
samostatně. Velké obtíže zaèaly pøi shánění vlastní 
dílny. To se jí nakonec podaøilo. Po èase musela však 
dílnu opustit. A zase hledá „ubytování pro svou hlínu“, 
jak øíká. Našlo se v Domově sociální péèe v Brně–Chr-
licích. V těchto dvou dílnách vytvoøila šest soch. 

Vdala se. Se svým manželem peèuje o dvě děti. 
Pracuje doma a u Axmana. Vytvoøila jednu souèást 
pamětní desky pro Èernovice u Kunštátu, sochu Ma-
dony, která je na Svatém kopeèku u Olomouce, jeden 
metr vysokou sochu Spravedlnost, která se nalézá  
v budově ochránce lidských práv v Brně. Sochy Mi-
lenci a Strach vystavovala v Moskvě v rámci výstavy 
Svět haptický – II (2004). Ve svých 26 letech má 
již za sebou 13 samostatných výstav vèetně těch se 
spoluúèastí jiných nevidomých výtvarníkù.

Nìkolik jejích soch se nachází ve sbírkových fondech DTI TMB

Artefakty B. Pøikrylové
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Pšánský, Jaromír

PšáNský, Jaromír

* 5. 6. 1975

Èeský flétnista.

Narodil se v Kralu-
pech nad Vltavou jako 
nevidomý. Rodièe jeho 
zájem o hudbu již v ra- 
 ném dětském věku pod-
porovali. Od tøí let se 
věnoval høe na flétnu  
a na klavír. Jako šestiletý 
byl pøijat do ZŠ pro nevidomé v Praze na Hradèa-
nech. Mimo základního vzdělání zde získal i základy 
hry na hudební nástroje, zvláště na flétnu. Pro své 
úspěchy byl pøijat na Konzervatoø J. Deyla v Praze, 
kde úspěšně absolvoval. Zapsal se ke studiu historie 
na FF UK v Praze. Soukromě se zajímá o filozofie 
východních národù.

Poprvé se zúèastnil Mezinárodní soutěže ZP hu-
debníkù v r. 1994. V r. 1997 na téže soutěži získal 
druhou cenu. V r. 2003 tuto soutěž absolvoval znovu 
a tentokrát se stal absolutním vítězem. Ještě v době 
støedoškolských studií na konzervatoøi dosáhl èetných 
hudebních úspěchù. Za nejvýznamnější sám považuje 
vítězství v mezinárodní rozhlasové soutěži mladých 
interpretù do 18 let Concertino Praga v r. 1992  
v kategorii pøíèná flétna. R. 1993 se pøedstavil krát-
kým vystoupením ve Spojených státech amerických 
jako jeden z vybraných talentovaných hudebníkù 
v soutěži o cenu Isaaca Perlmana, kterou rovněž 
obdržel. Tento úspěšný mladý flétnista koncertoval 
i na mezinárodních pódiích (Itálie, Německo a Ra-
kousko). V souèasné době pracuje jako pedagog na 
Konzervatoøi Jana Deyla v Praze. Zde se věnuje výuce 
dějepisu a høe na pøíènou flétnu. 

Ptáèek, václav

* 1797
† 9. 6. 1874

Uèitel v Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradèanech. 
Byl prvním plně kvalifikovaným uèitelem.

Narodil se v Praze. Od dětství byl slabozraký, na-
víc viděl pouze na jedno oko. O zrak na druhém oku 
pøišel po zranění výstøelem z brokovnice. Všestranně 
nadaný chlapec ztrácí životní perspektivu do té doby, 
než byl pøijat v r. 1812 jako pacient a později jako cho-
vanec Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradèanech. 
Ve všeobecném i hudebním vzdělávání prospíval 
výborně. Mimoøádně vynikal v matematice a hudbě. 

Ve høe na hudební nástroje byl žákem J. Bezecného. 
Ústav opustil v r. 1819.

Ihned po propuštění je Ptáèek vedením ústavu na-
vržen a posléze i pøijat (1819) jako uèitel. Vyuèoval 
matematice, němèině, høe na kytaru a flétnu. Necítil 
se dostateèně kvalifikovaný, proto usiloval o možnost 
se dále vzdělávat. Plnou kvalifikaci získal absoluto-
riem Týnské hlavní školy v Praze. Studia dokonèil  
v r. 1825. Zaèal vyuèovat mluvnici a poètùm. V tom-
to směru byl výborným pomocníkem J. Bezecnému. 
Jeho uèební pomùcky sám ověøoval, sám některé vy-
tváøel. Brzy se oba sblížili a uzavøeli pevné pøátelství, 
které jim vydrželo až do konce jejich aktivní služby.

Mimo práce výpomocného uèitele věnoval veške-
rý èas hudbě. Bylo to trvalé vlastní zdokonalování 
ve høe na hudební nástroje. Vyuèoval høe na flétnu, 
klarinet, kytaru, harfu a žes�ové nástroje. Pod vede-
ním vynikajícího hudebníka J. Bezecného dosahoval 
velmi dobrých hudebně pedagogických výsledkù. Ab-
solventi ústavu se stávají vyhledávanými hudebníky  
v kavárnách. Někteøí se zapojují do hudebních sou-
borù a orchestrù.

V. Ptáèek bydlel po celý život v budově ústavu. 
Vyuèoval bez nároku na peněžní odměnu, měl pou-
ze stravu, ošacení a bydlení. Na trvalý odpoèinek 
odchází v r. 1872, rok po náhlé smrti J. Bezecného. 
Do dvou let umírá i Ptáèek, který neznal na světě 
prakticky nic než svou milovanou práci s nevidomými 
žáky. Žil osamoceně a není známo, že by měl nějaké 
hudební aktivity mimo ústav. Život mu krášlilo pøá-
telství s Bezecným.

Ptáèník, Pavel

* 17. 9. 1961

Vynikající èeský nevidomý právník v oboru práva 
sociálního zabezpeèení a pracovního práva, vedoucí 
sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postiže-
né obèany.

Narodil se v Èáslavi s těžkým zrakovým postiže-
ním. Pøed zahájením povinné školní docházky oslepl 
úplně. Dětství prožil ještě s dalšími tøemi sourozenci 
u rodièù v Lomeèku u Kutné Hory. Základní školní 
docházku absolvoval v ZDŠI pro nevidomé žáky  
v Praze na Hradèanech s výborným prospěchem. Zá-
jem projevoval spíše o humanitní pøedměty. Po ukon-
èení povinné školní docházky pokraèuje ve studiu na 
Gymnáziu pro zrakově postiženou mládež v Praze. 
Po vykonání maturitní zkoušky (1981) pokraèoval ve 
studiu na PrF UK v Praze. Od 3. roèníku pøestoupil 
ze sociálních dùvodù z denní formy studia na dálko-
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vou a zaèal pracovat ve Slepecké tiskárně a knihovně 
K. E. Macana jako knihovník. Vysokoškolská studia 
úspěšně absolvoval v r. 1987. Název diplomové prá-
ce: Pracovní èinnost obèanù po nároku na starobní 
dùchod.

Po ukonèení studií nastoupil do funkce samostatné-
ho odborného referenta odboru pro styk s veøejností 
na Èeské správě sociálního zabezpeèení, kde vyøizoval 
pøímá osobní podání od obèanù. V r. 1990 absolvoval 
státní rigorózní zkoušku a získal titul JUDr.

Na základě konkurzního výběrového øízení zaèal 
v r. 1992 pracovat ve Vládním výboru pro zdravotně 
postižené obèany (VVZPO, poradní orgán vlády ÈR 
pro problematiku podpory zdravotně postižených 
obèanù). V letech 1992 až 1993 pracoval jako vládní 
zmocněnec na odboru zdravotně sociální péèe Minis-
terstva zdravotnictví ÈR. Od roku 1993 pracuje na 
sekretariátu Vládního výboru pro zdravotně postižené 
obèany jako právník. V r. 2004 byl jmenován vedou-
cím sekretariátu. V tomtéž roce tragicky zahynula 
jeho první manželka, která mu byla obětavou osobní 
asistentkou. Vychovali spolu dva syny.

Hlavní náplní Ptáèníkovy práce ve funkci vedoucí-
ho sekretariátu VVZPO je pøíprava a sledování plnění 
Národního plánu vyrovnávání pøíležitostí pro obèany 
se zdravotním postižením, úèastní se pøipomínkových 
øízení k veškerým návrhùm legislativních norem  
z hlediska možného dopadu na osoby se zdravotním 
postižením.

 Pùsobí v øadě odborných komisí zabývajících se 
problematikou zdravotně postižených obèanù. Svou 
prací usiluje o vytvoøení rovnoprávných pøíležitostí 
pro zdravotně postižené obèany ve všech oblastech 
života spoleènosti.

V r. 1999 obdržel Cenu Olgy Havlové, kterou udě-
luje Výbor Dobré vùle za aktivní èinnost ve prospěch 
zdravotně postižených obèanù. P. Ptáèník cenu obdr-
žel za podporu nestátních neziskových organizací, 
které poskytují sociální služby.

Již v době svých studií se úèastnil dobrovolné 
práce ve prospěch ZP obèanù. Podílel se aktivně na 
prvních kurzech prostorové orientace a samostatného 
pohybu pro později osleplé osoby jako konzultant. 
Právním poradenstvím pro ZP se zabývá již od r. 1991. 
Externě pracoval jako právník ÈUNS a poté dodnes 
ve SONS. Má na starosti vzdělávání sociálně právních 
poradcù v SONS, vytváøí metodiku jejich práce, vede 
právní poradnu SONS.

Publikaèní èinnost P. Ptáèníka se zaměøuje zejmé-
na na právní pøíruèky a osvětové èlánky zaměøené na 
posílení právního povědomí ZP lidí. Jednou ze stěžej-
ních pøíruèek je Pøehled základních sociálně právních 

informací pro nevidomé a slabozraké obèany, která 
je pravidelně aktualizována a vydávána jako základní 
publikace SONS.

H.B.

PuchmülleR, ernst

* 1897
† 1986

Německý politický pra-
covník, později øeditel 
Rehabilitaèního støedis-
ka pro nevidomé a ZŠ 
pro slabozraké.

K poezii ho pøivedly 
nacistické žaláøe. Velmi 
mnoho básní udržoval 
ve své paměti a po válce je vydal tiskem. Své celoži-
votní zkušenosti a vzpomínky uložil do knihy Viděno 
oběma oèima, kterou podle jeho vyprávění napsal  
S. Stöbe.

V první světové válce oslepl na jedno oko. Po 
návratu domù se zasazoval o to, aby již nikdy žádná 
válka nebyla. Stal se politickým pracovníkem, potom 
uvěøil a vstoupil do komunistické strany. Po r. 1933 
byl zatèen a prožil téměø celé desetiletí ve věznicích  
a koncentraèních táborech. V dùsledku muèení oslepl 
i na druhé oko. Zaèal tvoøit politické básně.

Ještě pøed koncem války byl pro svou slepotu  
z koncentraèního tábora propuštěn. Po válce vedl 
Ústav pro nevidomé v Neuklosteru. Vybudoval zde 
rehabilitaèní støedisko pro později osleplé. Budovu 
ústavu pøestavěl a bylo místo i na školu pro slabozra-
ké. Byl zastáncem odděleného vyuèování nevidomých 
a slabozrakých, ale na druhé straně byl pro jejich 
soužití mimo školu.

I.B.

PulitZeR, Joseph

* 10. 4. 1847
† 29. 10. 1911

Americký novináø.

Pøevážně pojednáváme o odbornících, kteøí dobøe 
vidí, o dětech nevidomých od narození nebo později 
osleplých a nevidomých èi silně slabozrakých osob-
nostech, které byly nevidomé od narození nebo pøišly  
o zrak později. J. Pulitzer pøišel o zrak ve svých 40 
letech, uděláme další výjimku, abychom zachovali  
v paměti tyflopedické historie i jeho jméno pøedevším 
kvùli tomu, že založil nadaci pro nejúspěšnější literáty.*1)
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Purse, Benjamin Osmond

Narodil se v Uhrách. V r. 1864 odcestoval do 
Londýna rozhodnut vstoupit do britské armády. Pro 
svùj zdravotní stav a slabý zrak nebyl pøijat. Odejel 
proto do Hamburku, kde byl rekrutován do americké 
armády bojující v obèanské válce. Po krátké vojenské 
službě se usadil v St. Louis a během tøí let se stal 
zpravodajem místního německého èasopisu Západní 
pošta, za èas se stal jeho majitelem. Později koupil  
i jiné èasopisy. V angliètině se zdokonalil do té míry, 
že zvládl jazyk perfektně a stal se odborníkem v zákon-
ných a politických záležitostech. Postupně se stává 
reprezentantem veøejného mínění.

Ètyøicátník J. Pulitzer oslòoval svými úspěchy, 
avšak jeho zdraví se zhoršilo a úplně oslepl. Žil støí-
davě na své luxusní jachtě na francouzské Riviéøe  
a na svém venkovském sídle ve Spojených státech 
amerických. Nicméně pomocí svých několika tajem-
níkù a sekretáøù nezastavil øízení svého èasopisu. 
Byl v práci neúnavný a tajemníci se proto museli  
v pøedèítání politických a kulturních zpráv støídat po 
dvou hodinách mnohdy až do pozdní noci. 

Své znaèné bohatství odkázal Columbijské univer-
zitě a známá je i Pulitzerova cena za literaturu, která je 
urèena každým rokem pro nejlepší literární práce.

*1) Pulitzerova cena, kterou od r. 1917 udìluje Columbijská 
univerzita nejlepším americkým dílùm novináøským, lite
rárním, hudebním a historickým, se udìluje pracím, které 
vyšly v uplynulém kalendáøním roce. Cenu mohou získat 
pouze obèané USA

PuRSe, benjamin osmond

* 29. 8. 1874
† 31. 3. 1950

Anglický ladiè klavírù.

Narodil se v Salfordu. 
Zrak pozbyl ve svých 13 
letech. Vzdělával se v la- 
dění klavírù. Jakmile 
docí l i l  dobrých vý -
sledkù, stal se èlenem 
Ioosely-Knit National 
League of the Blind. V r. 1898 založil èasopis The 
Blind Advocate. Byl pøesvědèen, že každý nevidomý 
èlověk mùže pùsobit na místě vidomého, ale musí se 
pøièinit. Napsal: Blind Person Act. V r. 1920 vydal 
The Blind in Industry a The British Blind.
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Quintilianus, Marcus Fabius

quin, herbert

* 1890
† 18. 4. 1968

Irský politik.

V r. 1927 ztratil zrak. Nejdøíve byl prodavaèem  
v otcově knihkupectví. Později se zaèal věnovat po-
litice. V r. 1945 byl zvolen do Irského parlamentu, 
v roce 1950 se stal britským senátorem. Byl aktivní 
i v èinnosti Irského svazu nevidomých. Staral se  
o povolání a rehabilitaci nevidomých.

quintiliAnuS, marcus Fabius

* 35
† 95

Øímský filozof, spisovatel, pøední encyklopedista  
a rétor. Ve své uèebnici øeènictví Institutio oratoria 
(Výchova øeènictví) upozoròuje na to, že ryté a vytesá-
vané písmo mohou èíst i slepci. Vytvoøil soubor vzorù 
písmen, tzv. Tabellu, která mimo to, že byla vzorem 
písaøùm po několik století, sloužila i jako všeobecný 
vzor pøi tvorbě několika písem pro nevidomé.

Q
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Rabanová, Ema (Pollandová)

RAbAnová, ema (Pollandová)

* 26. 4. 1893
† 19. 9. 1980

Povoláním uèitelka hud-
by, pracovnice spolku 
ÈST.

Narodila se v Praze 
v rodině obchodníka. 
O zrak pøišla v útlém 
dětství. Ve svých osmi 
letech byla dána do praž-
ského Ústavu pro nevidomé na Hradèanech. V ústavu 
splnila základní školní docházku. Věnovala se høe na 
housle a na klavír. Navštěvovala interpretaèní kurzy 
V. Štěpána. Z obou hudebních oborù vykonala státní 
zkoušky. Po vážném rozhodování opustila myšlenku 
studovat na uèitelském ústavu. Stala se jako jedna  
z prvních nevidomých žen kvalifikovanou soukromou 
uèitelkou hudby a pøíležitostně též koncertovala.

Od r. 1925 redigovala po celých padesát let pøílo-
hu èasopisu Zora, Nevidomá hospodyně. Od r. 1929 
vedla notovou pøílohu èasopisu Zora, ve které vychá-
zely pøepisy hudebnin v bodovém písmu.

Velmi obětavě byla èinná ve slepeckých organiza-
cích, zvláště v jejich kulturním životě. O této temati-
ce i hojně publikovala. Byly to pøedevším pøíspěvky  
v èasopisech, které vydávaly spolky nevidomých.

Byla také spolupracovnicí K. E. Macana. Byla mu 
výbornou pomocnicí nejen pro svou inteligenci, ale 
i pro svùj pěkný zjev, vytøíbené spoleèenské chování 
a koneèně i pro své rodinné prostøedí. Po Macanově 
smrti peèovala o uplatòování jeho zásad ve spolku 
ÈST. Stala se zakladatelkou hnutí nevidomých žen 
v ÈSR. Pracovala rovněž v Podpùrném spolku samo-
statných slepcù, i ve spolku èeských nevidomých 
esperantistù (SOÈNE).

E. Rabanová zasahovala všude, kde bylo její práce 
zapotøebí. Nevidomým hudebníkùm dala do rukou 
znaèné množství notového materiálu v bodové notaci. 
Vydávala skladby pouze èeských autorù, které nebylo 
možné zakoupit v zahranièí. Návštěvou několika mezi-
národních kongresù nevidomých esperantistù získala 
mnoho zkušeností. Praktickými radami usnadòovala 
nevidomým ženám cestu do úspěšného manželství.

Po roce 1948, kdy z politických dùvodù byla zalo-
žena všeinvalidní organizace, byla Rabanová pro svùj 
buržoazní pùvod diskriminována, protože odmítla spo-

lupracovat ve slepecké organizaci okleštěné o svépráv-
nost spoleèně s jinými invalidy, která měla stále širší 
politický charakter. Nikdy nevidomým spolupracov-
níkùm R. Tyla neodpustila, že nevidomé pøipravili 
o suverenitu a také o několik desítek milionù těžce 
nastøádaných úspor. Besedy s touto mimoøádnou že-
nou byly nezapomenutelné a potvrdily, že nevidomí 
jsou nejlépe integrovanými obèany, když usilují o to, 
aby mluvili sami za sebe.

Publikovala nejen ve slepeckých èasopisech. Psala 
i do odborných a propagaèních periodik o problema-
tice vzdělávání nevidomých, školství pro nevidomé 
aj. Z jejích èasopiseckých pøíspěvkù nebo pøíspěvkù 
ve sbornících uvádím alespoò: Návrh èeského zkrat-
kopisu, Vzpomínáme Stanislava Sudy, K. E. Macan 
a St. Suda ve vzpomínkách své pøítelkyně, èrty o V. 
Echtnerovi, K. Hájkovi, F. Wildmanovi, K. E. Maca-
novi, A. Permanovi aj. Svùj pøíspěvek napsala i do 
sborníku J. Zemana, Otci slepých.

Jelikož jí socialistický stát nedovedl dát slušný dù-
chod, byla nucena do poslední chvíle vyuèovat høe na 
klavír, aby si zajistila základní materiální podmínky 
života. Až do své smrti žila ve š�astném manželství 
s R. Rabanem.

RAcek, vladimír

* 21. 4. 1910
† 30. 1. 1998

Èeský tyfloped. Uèitel 
ve škole pøi Ústavu pro 
nevidomé v Brně.

V Ústavu pro nevido-
mé v Brně pùsobil pøes 
dvacet let jako uèitel,  
z toho dva roky ve funkci 
øeditele školy. V nevido-
mých dovedl vzbudit odvahu orientovat se v každém 
prostoru i prostøedí nároènými požadavky v tělocviè-
ně a zajímavými vycházkami do okolí Brna. V těch 
neustal ani v době, kdy se mu blížila sedmdesátka 
a v ZŠ pro nevidomé a slabozraké v Brně úspěšně 
pùsobil jako zastupující uèitel a později vychovatel 
(1978 až 1981).

Několik desítek nevidomých žákù pøipravil ke 
zkouškám z uèiva měš�anské školy, a to i v období 
druhé světové války. Je tvùrcem speciálních uèebnic 

R
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jazyka èeského, spolupracoval na tvorbě uèebních 
plánù i uèebních osnov. Pro první lehkoatletické 
závody nevidomých žákù sestavil prostná cvièení. 
Nezapomenutelné zásluhy má v získání budovy pro 
lepší umístění školy v pováleèném období.

Narodil se v Blížkově u Velkého Meziøíèí v uèitel-
ské rodině. Základní vzdělání nabyl ve svém rodišti. 
V letech 1925 až 1929 studoval na uèitelském ústavu 
a na pedagogické fakultě v době 1947–1950 v Brně. 
Vysokoškolskou aprobaci z defektologie získal v roce 
1955.

V době studia na uèitelském ústavu se rodièe 
pøestěhovali do Brna, kde Vl. Racek po jeden rok na-
vštěvoval hudební školu Dalibor, jejímž zakladatelem  
a øeditelem byl slabozraký uèitel v brněnském ústavu 
pro nevidomé J. L. Kubíèek. A byl to později právě 
on, který se u øeditele A. Špièky pøimluvil pro jeho 
pøijetí jako uèitele.

Svou uèitelskou dráhu zapoèal v Hluku r. 1929 
jako výpomocný uèitel. Později pùsobil ve Starém 
Městě, Boršicích a v Uherském Hradišti. Právě v této 
době absolvoval státní tělovýchovný kurz sokolský.

Do ústavu pro nevidomé v Brně nastupuje jako 
uèitel poèátkem r. 1936, když pøed tím pùsobil více 
než jeden rok ve škole pøi ústavu mrzáèkù v Brně. 
Pøinesl s sebou zvrat zvláště v pojetí tělesné výchovy, 
kde si vytkl úkol pěstovat tělesnou zdatnost nevido-
mých trpících většinou nedostatkem pohybu. Na své-
ho nevidomého žáka nahlížel jako na jiné. Sám vždy 
øíkal, že usiluje o maximální uplatòování běžných 
uèebních osnov. K tomuto úkolu napsal metodický 
list Tělesná výchova a její vliv na tělesný a duševní 
rozvoj slepého dítěte (1955). Podobné úsilí vyvíjel  
i v ostatních vyuèovacích pøedmětech, jinak to nebylo 
ani možné, jestliže cítil vnitøní potøebu pozvednout 
vzdělanost nevidomých.

Rackovi žáci zvláště vděèně vzpomínají na jeho 
odvahu, se kterou jim na boty pøipevnil brusle. Doved-
nost bruslit potom hojně užívali ve volných chvílích. 
Jako úplně novou formu výchovy nevidomých zavedl 
pro ně tzv. školu v pøírodě se skautskými prvky. Pro 
první celostátní lehkoatletické hry nevidomých dětí 
a mládeže (1953) pøipravil první specifická prostná 
cvièení.

Po druhé světové válce nastaly ve vedení ústavu  
i školy tahanice o vedoucí funkce. Všechny tøi morav-
ské ústavy vedl (od r. 1942) vrchní øeditel páter N. Do-
ležel. Po odchodu øeditele školy R. Vejmělka (1947) 
se v zastupování postupně v krátkých intervalech 
vystøídali: Otakar Sadovský*1), Vincenc Král a Lubo-
mír Nop. 1. května 1948 pøebírá funkci prozatímního 
øeditele Vl. Racek. Následující politické události mu 

však neumožnily, aby byl 
jmenován definitivním 
øeditelem školy.

Bylo jasné, že stísně-
né prostorové poměry 
v Chrlicích neposkytují 
možnosti pro další rozši-
øování èinností i kapaci-
ty ústavu a modernizace 
výchovy i vzdělávání. 
Navíc do r. 1949 měla 
škola detašované praco-
viště v prostorách MŠ  
a opatrovny pro nevido-
mé Spolku péèe o slepé v Brně-Pisárkách.

Nejvážnějším úkolem bylo proto najít pro školu 
vhodnou budovu jako náhradu za objekt na Zeměděl-
ské ul. è. 1, kterou zabavila Rudá armáda (pøedtím  
v r. 1940 byla budova ústavu zabrána německou 
policií). Jako konfiskát ji potom darovala státu a ten 
ji bezohledně pøidělil vysoké škole zemědělské. Po 
mnohých nabídkách a odvoláních, vèetně demonstra-
tivní návštěvy se skupinou žákù na krajském národ-
ním výboru, se na podzim r. 1949 øeditel Vl. Racek 
nastěhoval se svou školou do budovy na ulici Veveøí  
è. 15, větším dílem obsazené jinou institucí, odkud byl 
nedobrovolně vystěhován katolický semináø.

Budova vyžadovala mimoøádné stavební adaptace. 
V první øadě bylo tøeba zajistit provoz dětského do-
mova, napø. vybudováním vyhovujícího hygienického 
vybavení aj. Oprav bylo tøeba tolik, že ještě zbylo na 
další tøi øeditele. Ze slíbeného provizoria se budova 
stala stánkem na 40 let.

V r. 1947 zaèíná v uèitelském sboru sílit snaha 
vytvoøit moderní uèebnice pro nevidomé žáky. S tou-
to iniciativou pøicházejí V. Král, L. Nop a Vl. Racek, 
který zpracoval èítanky a mluvnice pro 4. a 5. roèník. 
Jako øeditel, by� to byla pouze krátká epizoda v jeho 
životě, tvorbu uèebnic všemožně podporoval, a to 
zvláště po zestátnění škol.

1. záøí 1948 byly školy pøi ústavech pro nevidomé 
zestátněny. Tak i brněnská. I když to s sebou pøineslo 
mnoho nepøedpokládaných starostí, doèkal se øeditel 
Vl. Racek morální odměny za své dlouholeté snahy 
o zvýšení vzdělanosti nevidomých žákù zrušením po-
vinnosti zkoušek z uèiva měš�anské školy na některé 
z brněnských škol. Tím získal v èervnu 1949 právo 
podepisovat první vysvědèení absolventùm osmileté 
národní a støední školy pøi ústavu. Pro øeditele Vl. 
Racka to byla zvláště cenná odměna.

V období, kdy byl øeditelem, dbal o odborné sebe-
vzdělávání uèitelù, což dokazují dochované protokoly 

Sportovní hry nevidomé 
mládeže 1953
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porad. Na celostátních semináøích vedl sekci vzdělá-
vání nevidomých. Krátký èas (1948–1950) pùsobil 
jako lektor na pedagogické fakultě v Brně obor tyflo-
pedie. Vlastní pøípravy na pøednášky se dochovaly. 
Ukazují, že jeho tyflopedické názory byly pragmatické  
a progresivní.

Specifika tělesné výchovy nevidomých zpracoval 
jako metodický list. Dále uveøejnil několik pøíspěvkù 
v odborných i propagaèních èasopisech. V jeho pu-
blikaèní èinnosti, která není rozsáhlá, je nevidomý 
považovaný za schopného spoleèenské integrace  
a adaptace na nové prostøedí. S mimoøádnými schop-
nostmi nevidomých nespekuluje. Uvádím napø.: Jak 
pøipravuji nevidomé žáky ke zkoušce z uèiva měš�an-
ské školy (Svět nevidomých 1938); Tělesná výchova 
v ústavě slepcù v Brně (tamtéž 1946); A� vás Bùh sílí, 
pane øediteli (Cesta slepých 1948); Slepecká spartaki-
áda v Levoèi (Práce invalidù 1955) aj.*2) 

Byl mezi prvními, kteøí brzy po r. 1945 zaèali 
propagovat myšlenku, že je tøeba zøizovat ZŠ pro 
slabozraké. K této problematice se vyslovuje napø.  
v èlánku, který uveøejnil v èasopise Svět nevidomých, 
roè. 1954.

Rackova pozice byla ztížená tím, že po pøevzetí 
moci komunistickou stranou byl dosazen na místo 
vrchního øeditele (po páteru N. Doleželovi) komu-
nista Josef Sedlák, který problematiku vùbec neznal. 
Racek však do strany nevstoupil, i když věděl, že bez 
stranické legitimace mu neumožní zùstat ve funkci. 
Jeho pozice byla proto nejistá. Konsolidaci v uèitel-
ském sboru navíc pøekážely některé osobní negativní 
vztahy, které byly pøíèinou, že v mnohých situacích 
někteøí èlenové uèitelského sboru nadøazovali osobní 
prospěch nad všeobecný.

Došlo to tak daleko, že v srpnu r. 1950 byl nucen 
se vedení školy vzdát ve prospěch Drahomíra Haná-
ka, který jako kvalifikovaný uèitel na jaøe téhož roku 
vystøídal ve funkci vrchního øeditele J. Sedláka. Situ-
ace se poněkud uklidnila odchodem L. Nopa (1949) 
do Prahy.

Politické i jiné tlaky neustávají. Své pùsobení ve 
škole proto v r. 1956 po velkém vnitøním boji pøerušil. 
Vrátil se však znovu po mnohých letech pùsobení ve 
škole pøi Dětské nemocnici v Brně na výzvu øeditele 
J. Smýkala do prostøedí, které neokázale miloval, jako 
zastupující uèitel a vychovatel. To již pøed dosažením 
svých 70 let. Mimoøádnou iniciativou se i tehdy stal 
pøíkladem pro mladé pedagogy.

*1) O. Sadovský nastoupil po roce 1918 jako uèitel do Zem
ského ústavu pro výchovu nevidomých v Brnì. V roce 
1946 pøevzal na jeden mìsíc správu školy tohoto ústavu.  
K žákyním se choval neslušnì a byl proto o rok pozdìji 

propuštìn. V rukopise zanechal Dìjiny ústavu, které jsou 
však spíše karikaturami jednotlivých pedagogù pùsobících 
v ústavu

*2) V rukopisech, které má ve svých knižních fondech oddìlení 
DTI TMB, jsou drobné práce zabývající se obecnou pro
blematikou nevidomého a jeho právem na vzdìlání

rADić, Stjepan

* 1871
† 1927

Srbský politik.

Těžce slabozraký. Studoval práva v Paøíži a v Pra- 
 ze. Měl v úmyslu věnovat se politice. V r. 1905 založil 
èasopis Domov. V něm kritizoval rakouskou politi-
ku. V r. 1919 vznikl za jeho vedení Chorvatský blok 
proti Srbsku. Zemøel po atentátu, který na něho byl 
spáchán na bouølivé schùzi.

RAJSký, Stanislav

* 5. 11. 1874
† 27. 4. 1941

Èeský hudebník.

Vychován a vyuèen kartáènickému øemeslu byl  
v Zemském ústavu pro nevidomé v Brně. Obratný 
hráè na několik hudebních nástrojù, zejména výborný 
køídlovkáø. Ladiè klavírù a hudební pedagog v Telèi, 
kde hrával v kapele Karla Hejdy (viz Hejda) a později 
ji i vedl. Má èetné skladby a úpravy.

rAmADANović, veljko

* 1874
† 1943

Zakladatel péèe o vý-
chovu a vzdělávání nevi- 
 domých na území bývalé 
Jugoslávie (v Bělehra-
dě–Zemuni).

Narodil se v Korbo-
vě. Po speciálním vzdě-
lání v Praze a v Brně 
se ujal péèe o nevidomé v Srbsku. V r. 1918 založil 
výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé v Zemuni, 
později i speciální gymnázium, což byl èin, který 
sklízel obdiv, ale také nedùvěru. V r. 1920 založil sle-
peckou tiskárnu a knihovnu. V rámci spolupráce zde 
byly tištěny i slepecké knihy a hudebniny v èeštině, 
polštině a bulharštině. Z těchto zemí za ním pøijížděli 
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pedagogové a obdivovali se Ramadanovićově velkory-
sosti i státní podpoøe jeho projektù. Do slovanských 
zemí byly tyto tisky zasílány bezplatně.

Obdržel èeskoslovenské vyznamenání Øád Bílého 
lva. Na jeho poèest vyšel u nás sborník literárních 
prací nevidomých autorù nazvaný Otci slepých.

V r. 1924 založil èasopis pro nevidomé Braillova 
riznica, v r. 1928 èasopis Glos nedužnih, revue pro 
výchovu a vzdělávání zdravotně postižených dětí. 
Získával èlánky z Francie, Polska, Èeskoslovenska, 
Rakouska a Německa, takže se èasopis reprezentoval 
jako list vědecký, ale pro nepatrný poèet odběratelù 
byl po 5 letech zastaven. Po èase jej Ramadanović 
zaèal vydávat vlastním nákladem znovu.

V r. 1917 se zaèal věnovat osleplým vojákùm, pro 
které založil zemědělskou kolonii Vieternik. Každý 
èlen obdržel pole, domek a náøadí. K tomu vybranou 
zdravou manželku.

S Èeskoslovenskou republikou udržoval odborné 
i pøátelské styky. V r. 1930 byl jmenován èestným 
èlenem spolku ÈST.

Jeho vědecká publikaèní èinnost není nijak zvláš� 
rozsáhlá. Je to několik pøíspěvkù do odborných a pro-
pagaèních èasopisù s popisným obsahem. Jak také 
jinak, vždy� nebylo ani kdy něco napsat. Bylo tøeba 
jednat, bylo tøeba zachraòovat lidi.

RAmPAZZetto, Francesco

Italský humanista.

V r. 1575 vytvoøil pro potøeby slepcù sadu vyøezá-
vaných písmen. Pøi jejich výrobě se pøidržel Quinti-
lianovy Tabelly.

RAngeR, Alfred washington

* 9. 3. 1848
† 13. 2. 1929

Anglický organizátor péèe o nevidomé.

Narodil se v Brisligtonu. O zrak pøišel v 15 letech. 
Po absolvování Ústavu pro nevidomé ve Worcesteru 
pracoval jako úøedník, později si zaøídil svou firmu. 
Jeho snem bylo, aby se schopní nevidomí nemuseli 
obracet jen na manuální povolání. Zasadil se o stavbu 
nové budovy ve Worcesteru, kterou financovala Miss 
Elisa. Spolupracoval s McPearsonem.

RAPPAwi (Rappawy), Anton

* 10. 6. 1873
† 4. 9. 1948 

Uèitel ve škole Ústavu 
pro nevidomé v Brně. 
Patøí do skupiny tyflo-
pedù, kteøí mimo svou 
praktickou èinnost hoj-
ně publikovali. Svými 
písemnými pracemi 
usiloval o odstranění 
škodlivých legend, kte-
ré kolovaly o schopnos-
tech nevidomých. I když  
v rámci utrakvistické-
ho (èesko-německého) 
zaměøení brněnského 
ústavu patøí ke skupině 
těch uèitelù, která dáva-
la pøednost německému 
jazyku, ctil èeský jazyk 
a nikdy se nepøipojil  
k fašistickým tendencím 
výchovy.

Narodil se v některé obci poblíž Brna jako èásteè-
ný sirotek. Matka se brzy pøestěhovala do Brna, kde 
snadněji našla obživu. Uvádí se, že německý kněz 
místo pravděpodobného jména po rodièích Chrápavý, 
napsal do matriky narozených Rappawy a uvedl jako 
rodiště Brno. Antonín žil v německém prostøedí, a tak 
se zaèal cítit Němcem.

Obecnou i měš�anskou školu navštěvoval v Brně. 
Maturitní zkoušku vykonal na gymnáziu v Brně  
r. 1892. Kondicemi si pøivydělával na studium. Zpùso-
bilost vyuèovat postižené žáky nabyl v r. 1902 v Brně. 
Všechny školy, kterými prošel, byly německé. Zkouš-
ku z jazyka èeského vykonal v r. 1901. Své vzdělání 
si nadále rozšiøoval. V r. 1922 vykonal maturitu na 
reálce. Nechal se zapsat na pøírodovědeckou fakultu 
pražské Německé univerzity. Je nanejvýš pozoruhod-
né, že v prvním období svého pùsobení v Ústavu pro 
nevidomé v Brně se vyuèil kartáèníkem, a také urèitou 
dobu byl tovaryšem.

Vyuèovat zaèal r. 1892 v Butovicích. V r. 1896 
nastupuje jako uèitel v Ústavu pro nevidomé v Brně. 
Pùsobil zde do r. 1934. V této době vykonal několik 
studijních cest. Svou èinnost v Brně na pùl roku pøe-
rušil, aby vyhověl pøání vedení Klarova ústavu v Pra-
ze, kde se uvolil doèasně vykonávat funkci sekretáøe. 
Zvláště ho zaujala práce v MŠ tohoto ústavu, která 
v Brně nebyla.

Ke svým žákùm měl mimoøádně krásný vztah. 
Žáky èeské národnosti vyuèoval èesky. Vyznaèoval 
se mimoøádnou trpělivostí. Vytváøel uèební pomùcky, 
kterých byl trvalý nedostatek. Zvláště upoutala jeho 

Písanka v pouzdøe
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kreslenka, kterou vystavoval na 12. mezinárodním 
kongresu uèitelù nevidomých. Jako uèitel byl vše-
stranně orientovaný. Mimo všeobecně vzdělávacím 
pøedmětùm vyuèoval rovněž høe na hudební nástroje, 
nejvíce na varhany.

Po druhé světové válce se z nevyjasněných dùvodù 
odstěhoval mimo Brno, ale byl jako Němec i se svou 
poèetnou rodinou v pokroèilém věku odsunut. O jeho 
životě ve váleèném období nebylo možné nic zjistit. 
Datum jeho úmrtí není známé.

Mimoøádně rozsáhlá je jeho publikaèní èinnost. 
Pøi zobecòování výchovných a vzdělávacích otázek 
vždy vycházel z praxe. Patøí mezi uèitele, kteøí pøispě-
li k rozvoji èeské tyflopedie, i když musíme pøiznat, že 
byl v tomto smyslu objeven až po pùl století. Zásady 
úspěšnosti výchovy nevidomých stanovuje takto: a) 
nevidomé dítě je pøedevším dítětem. Je proto tøeba 
je vychovávat jako jiné děti. Neponechávat prostor 
živelnosti; b) mimoøádnou dùležitost má zaměst-
návání nevidomého dítěte již od raného období; 
c) nepøipouštět, aby lítost nad ztrátou zraku byla 
hlavní motivací péèe o toto dítě. Nelze tyto moudré 
věty pouze pøejít souhlasem. Je tøeba aplikovat na 
souèasnost, ve které se mi zdá, že jeho zásady, i když 
dávné a zapomenuté, se neuplatòují. Mladí uèitelé 
většinou nenavazují na zkušenosti svých pøedchùd-
cù, vedení škol pro nevidomé tuto zásadu opomíjí. 
Vždy� si jen uvědomme, kolikrát jsou vysloužilí uèi-
telé zváni, aby mladým zaèínajícím kolegùm sdělili 
své zkušenosti.

Vysokou odbornou hodnotu má referát na 4. Dnu 
uèitelù nevidomých a Dnu péèe o nevidomé v Brně 
v r. 1909. Zabývá se v něm formami a reformami vý-
chovy a vzdělávání nevidomých. Navrhuje pøepisovat 
některé èlánky z běžných uèebnic do uèebnic pro nevi-
domé. Komitét pro uèebnice by měl podle něho zvážit 
možnost pøevzít naopak vybrané èlánky z uèebnic pro 
nevidomé a zaøadit je do uèebnic pro vidomé žáky. 
Kongresy uèitelù by měly mít pouze pracovní charak-
ter. Prohloubit vzdělávání nevidomých změnou metod 
a prodloužením školní docházky. Pro jejich vzdělávání 
věnovat stejný èas jako u vidomých. „Je nejvyšší èas,“ 
øíká již pøed devadesáti roky, „probudit se ze stagnace 
dosud používaných metod a forem práce. Rozhodně 
neulpívat na starých a pøekonaných metodách.“ A tak 
panuje v tomto smyslu nejistota, zda jsou si uèitelé  
a vychovatelé této zásady vždy vědomi.

V publikaèní èinnosti je progresivní. Svými názory 
klestí nevidomým cestu do spoleènosti dùrazem na 
pøiměøené úkoly. Věnuje pozornost zevnějšku ne-
vidomých a jejich chování ve spoleènosti, u stolu,  
v divadle a jinde. Poøádek v domácnosti nevidomého 

dítěte je pøedpokladem rychlé orientace a umožòuje 
provádět dosud nepøístupné úkony. Rovněž péèe  
o správnou výslovnost, péèe o osobnost nevidomého 
a její kladné volní vlastnosti, cvièení v úsudku, výcho-
va k umění aj. To jsou úkoly, o jejichž plnění bychom 
mohli diskutovat ještě v souèasné době. A. Rappawy 
se ostøe distancoval od těch, kteøí prohlašovali, že 
nevidomým vyšší vzdělání více škodí než prospívá, 
protože si hlouběji uvědomí svou pozici.

Bohužel i jeho èetné publikace plné moudrosti 
èasem zapadly do zapomnění. Jsou to krátké, ale zøe-
telně koncipované knížeèky, ze kterých èiší jeho láska 
k poslání, které si zvolil. Napsal: Gedichte von Blin-
den (1907); Die Kunstwarte (1908); Jarní radovánky 
(1909); Die Kunstwarte (1910); Die Erziehung des 
blinden Kindes in Elternhause (1913); Výchova slepé-
ho dítěte (1913); Naturfreunden der Blinden (1914); 
Licht und Arbeit (1915); Beiträge zur Geschichte der 
Kriegsblinden (1917); Výlet nevidomých dětí (?); Die 
Jugendblinden nach dem Weltkriege (1919); Mladist-
ví slepci po válce (1919); Menschen, die mit dem 
Fingern Schauen (1920); Handbuch des Blindenun-
terrichtes (1933) aj. Je tøeba pøipomenout, že psal 
německy i èesky v tom sledu, ve kterém je uveden 
seznam jeho publikací.

 Písanku pro Braillovo písmo A. Rappawého lze spatøit  
v oddìlení DTI TMB

RAthAuS, ladislav

Slovenský uèitel a publicista.

Ve 20. letech 20. století napsal několik zajímavých 
èasopiseckých pøíspěvkù o mylných legendách, kte-
ré jsou rozšiøovány o nevidomých lidech. Odsuzuje 
v nich (jak píše) filantrománii a zakrývání pravého 
stavu osobnosti slepce. Též upozornil na význam Vil-
leyova díla (viz Villey). 

RAuteR, karel

* 1871

Uèitel, øeditel Německého ústavu pro nevidomé  
v Ústí nad Labem.

Tento ústav vznikl jako detašované pracoviště praž-
ského Klarova ústavu. Dlužno zdùraznit, že Rauter 
rád organizoval koncerty nevidomých hudebníkù. 
Snad právě proto mohl u něho vzbudit pozornost 
A. Binar, kterému pomohl k oživení jeho umělecké 
dráhy.
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RAveliuS

† 1791

Anglický kněz.

Na anglickém venkově v Berkwerkinu se vypráví 
o nevidomém faráøi, který po celý týden pracoval  
v uhelném dolu. Největší èást svého výdělku potom 
v neděli pøi bohoslužbě rozdělil mezi své nejchudší 
posluchaèe, kterým jako faráø-metodista kázal.

RAveRAt, georges

* 1888
† 1970

Jeden ze zakladatelù ZK ve Francii.

Aktivně pùsobil v hnutí francouzských nevi-
domých. O úloze nevidomých a jejich organizací 
pøednášel a psal do èasopisù zasvěcené pøíspěvky. 
Je zakladatelem výboru pro založení ZK ve Francii  
a zakládajícím èlenem Světové rady pro blaho slepcù.

RegenStl, karl

* 24. 9. 1842
† 25. 5. 1876

Rakouský hudební pedagog a regenschori.

Narodil se ve Vídni jako nevidomý. V r. 1850 byl 
pøijat do c. a k. Ústavu pro výchovu a vzdělávání ne-
vidomých dětí ve Vídni. Zde se mimo všeobecnému 
vzdělávání a povinnému vyuèení øemeslu věnoval hlav-
ně hudbě. Byl známý nejen svým hudebním nadáním, 
ale pøedevším mimoøádnou pílí. Brzy se proto ukázal 
jako vynikající klavírista, ale také houslista a citerista. 
Uvádí se, že jeho hra byla temperamentní a projevo-
vala se tu i jeho vlastní interpretaèní osobitost.

V r. 1864 pøijal místo varhaníka, kde založil muž-
ský pěvecký sbor složený z nevidomých zpěvákù.  
V roce 1871 byl jmenován uèitelem hry na housle  
a hlavním dirigentem. Regenstl byl èinný i jako hudeb-
ní skladatel, pøedevším pøíležitostných skladeb.

RegnieR, edmond

* 1751
† 1825

Èlen francouzské Société philantropique.

V r. 1784 podal paøížské Filantropické spoleè-
nosti návrhy na několik vhodných zaměstnání pro 
nevidomé. Zdùrazòuje, že nevidomým pøináší štěstí 
práce, nikoliv almužna. V tomto pøístupu se odráží 

pozvolna se měnící spoleèenské povědomí o slepcích 
(viz Haüy).

Reichel, Jiøí

* 18. 4. 1947

Redaktor èeského èaso-
pisu Zora.

 Narodil se ve Zlíně. 
Rodina se později pøe-
stěhovala do Hutiska-
Solance na Valašsku. 
Zde Reichel absolvoval 
prvních šest tøíd ZŠ. 
Poslední tøi roky povin-
né školní docházky po náhlém zhoršení zraku ukonèil 
proto v ZŠ pro slabozraké žáky v Litovli.

Pøi rozmís�ovacím øízení na konci 9. tøídy rozhod-
la oèní lékaøka nedoporuèit mu ze zrakových dùvodù 
studium na gymnáziu pro zrakově postiženou mládež. 
Musel proto nastoupit v Uèòovské škole pro mládež 
s vadami zraku v Praze pouze do kurzu pro pøípravu 
telefonních manipulantù. Tam se teprve seznámil  
s Braillovým písmem.

Jelikož po absolvování kurzu nemohl nalézt ve 
svém bydlišti zaměstnání, hledal proto pracovní uplat-
nění v Praze, kde nalezl práci v telefonní ústøedně jako 
telefonní manipulant (1964). V r. 1965 zaèal studovat 
veèerní formou na gymnáziu běžného typu. Po do-
konèení studia pøešel v r. 1968 pracovat do Slepecké 
tiskárny v Praze jako sazeè Braillovým písmem (po-
stupně pak jako korektor a knihovník). Koneèně má 
práci, v níž se mùže realizovat a pøedevším získávat 
další nové poznatky a rozhledy. Byla mu svěøována 
sazba nároèných textù – uèebnice, cizojazyèné pub-
likace a èasopis Zora. Tím se postupně dostává do 
dění slepeckého hnutí.

Od r. 1965 se Reichel věnuje práci ve slepeckých 
organizacích SI. V roce 1968 zakládá celopražskou 
základní organizaci nevidomé a slabozraké mládeže, 
v r. 1969 je zvolen èlenem ÚV Èeského svazu nevi-
domých a slabozrakých. V r. 1970 se stává èlenem 
redakèní rady èasopisu Zora a bylo mu svěøeno vedení 
pøílohy èasopisu Zora Junior. V témže roce je zvolen 
do Svazu invalidních sportovcù pøi ÚV Èeskosloven-
ského svazu tělesné výchovy, kde vyvíjí organizaèní 
èinnost dodnes. V r. 1976 startuje jako první èeský 
nevidomý sportovec na první zimní paralympiádě ve 
Švédsku.

V r. 1975 se zapsal ke studiu na FF UK v Praze, kde 
studoval na katedøe výchovy a vzdělávání dospělých. 
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Po èase se pøihlásil k doktorandskému studiu. Pro 
rigorózní práci si vybral téma Úloha spoleèenských 
organizací pøi výchově a vzdělávání dospělých. V roce 
1981 opouští místo sazeèe a pøechází do výrobního 
podniku SI Meta jako sociolog. V r. 1982 nastoupil 
jako šéfredaktor èasopisu Zora.

Psal do èasopisu Mladý svět, hlavně o nevidomých 
sportovcích. Zasloužil se o rozšíøení dalších dostup-
ných forem záznamu z hlediska zrakově postižených 
obèanù. 

Je vedoucím digitální knihovny (na BBS), která 
slouží nevidomým studentùm i jiným zájemcùm.

ReineR, Josef

* 29. 7. 1918
† 29. 8. 1990

Univerzitní profesor.

Narodil se ve Veselí 
nad Moravou. Byl vy-
uèený drogistou. Po 
pøíchodu německých 
nacistù v r. 1939 se  
i se svými bratry pokusil 
uprchnout z protektorá-
tu. Se svým mladším 
bratrem se dostal do Lotyšska, kde vstoupili do 
místní domobrany. Později spolu pøešli do Rudé ar-
mády. V bitvě o Moskvu jeho bratr padl, on sám byl 
těžce raněn. Po uzdravení se pøihlásil do Svobodovy 
brigády v Buzuluku. S touto armádou postupoval  
a pøi osvobozování Ostravy po těžkém zranění pøišel 
o zrak a èásteèně i o sluch.

Nastal mír a bylo tøeba, aby uvažoval o své budouc-
nosti. Po uzdravení se rozhodl, že i jako nevidomý se 
bude věnovat sebevzdělávání. V externím studiu na 
gymnáziu vykonal maturitu. Ihned se nechal zapsat 
ke studiu na Vysoké škole politicko-sociální v Praze. 
Po rigorózních zkouškách získal titul doktora.

Po mnoho let potom pùsobil na katedøe spole-
èenských věd Lékaøské fakulty Univerzity Karlovy, 
kde byl docentem a koneèně v r. 1979 byl jmenován 
øádným profesorem marxismu–leninismu.

Jeho bohatá publikaèní èinnost byla spojená 
jednak s odbornou kvalifikací na historické události  
v druhé světové válce, a také s jeho funkcemi v SI. Ve 
SI pùsobil jako funkcionáø ústøedních orgánù. Mno-
ho let vedl tzv. vysokoškolskou komisi. Pomáhala 
nevidomým vysokoškolským studentùm pøekonávat 
nároèné podmínky studia zapùjèováním magnetofo-
nù, nahráváním studijní literatury na magnetofonové 

pásky aj. Byl èlenem komise kulturní a vzdělávací, 
která měla na starosti ideově politický rùst èlenstva 
v oblasti marxismu–leninismu. V této souvislosti uve-
øejòoval v èasopise Zora množství èlánkù, které byly 
vedeny snahou vykládat historické události z úzkého 
ideově politického stanoviska. Napsal skriptum Zrako-
vě postižený vysokoškolák a jeho uplatnění (1973).

Vydal dvě publikace: Tanková brigáda a Politická 
èinnost v pozemní armádě na západě a její úloha  
v národní a demokratické revoluci.

Za své pùsobení ve Svobodově armádě, v období 
druhé světové války, byl po zásluze oceněn mnoha 
nejvyššími èeskými i zahranièními vysokými vyzna-
menáními. Jedním z těchto ocenění bylo i jeho jme-
nování vysokoškolským profesorem, zatím jediným  
z èeských nevidomých vysokoškolských uèitelù. Jeho 
životní osudy zpracoval Zd. Kožnar v knize nazvané 
Muž proti tmě.

Josef Reiner byl i pøes své ideově politicky jedno-
stranně vyhraněné názory zajímavá osobnost, u kte-
ré je tøeba obdivovat trvalou snahu o sebevzdělávání  
a úsilí o vybudování systému vysokoškolského studia 
nevidomých. Úplná ztráta zraku a těžká nedoslýcha-
vost ho nezdrtily, ale pøivedly k jinému životnímu 
zaměøení.

Politicky byl vlastně osamocený. Zùstalo však po 
něm kus historie vysokoškolského vzdělávání nevido-
mých a slabozrakých, které se v poslední době rozvíjí 
bez povinného studia marxismu–leninismu, což by 
ho jistě mrzelo, ale urèitě by podporoval souèasné 
podmínky, za kterých mohou těžce zrakově postiže-
ní studovat.

ReinwAldová, eva

* 19. 3. 1939

Telefonistka, sportovky-
ně, povídkáøka, redaktor-
ka èeského èasopisu pro 
nevidomé ženy Ema.

Narodila se v Ostravě 
jako těžce slabozraká. 
Otce němeètí nacisté 
umuèili v koncentraè-
ním táboøe. Zùstalo po 
něm pět dětí. Po válce 
prožívala rodina otøes-
né chvíle, když hrozilo, že děti budou ze sociálních 
dùvodù matce odòaty.

Jak malý je Evin zbytek zraku se zjistilo až po 
nástupu do školy. Nastalo zdlouhavé léèení oèí a èás-
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teèně i podvýživy. Pøes všechny potíže absolvovala 
ZŠ se slušným výsledkem. 

Jejím prvním zaměstnáním byla paradoxně prá-
ce v technické knihovně jednoho závodu v Ostravě.  
I pøes tento veliký omyl jí zaměstnání pøineslo mnoho 
užiteèného. Nauèila se psát na psacím stroji a vyko-
návala rùzné pochùzky.

Po šesti letech absolvovala kurz pro NS telefonisty 
u Josefa Šedivého v Šumperku a nastoupila u téhož 
podniku jako telefonní manipulantka. Pøi této práci 
našla i chvíle k dalšímu sebevzdělávání, které bohatě 
využívala.

Sport byl jejím velkým koníèkem od dětství. Věno-
vala se bruslení i baletu. Ze zdravotních dùvodù však 
tyto zájmy musela opustit.

V r. 1959 vstoupila do SI, kde se věnovala kulturní 
èinnosti a plavání. Ze zahranièních soutěží v plavání 
to byl Berlín, Varšava, Saint-Étienne aj., odkud ne-
odjela bez medailí. Z Francie to byla zlatá, støíbrná  
i bronzová. Zkoušela to i s lyžováním. 

Ve volném èase se snaží něco napsat. Nejèastěji 
to byly pøíběhy jejích nevidomých pøátel. Tak si z Ta-
chovské renety odvezla druhou cenu, z literární soutě-
že nadace Herberty Masarykové Cenu Jana Masaryka. 
Její povídky vyšly ve tøech sbornících. Od r. 1960 se 
stala dopisovatelkou èasopisu Nevidomá hospodyně, 
který vycházel jako pøíloha èasopisu Zora. 

Jako dopisovatelka èasopisu Zora se zúèastòovala 
setkávání dopisovatelù. Tam se seznámila s dosavad-
ní redaktorkou pøílohy èasopisu Zora Nevidomá 
hospodyně Emou Rabanovou. Pro svùj vysoký věk 
nabídla pøevzetí redakce E. Reinwaldové, která pøijala 
v r. 1979. Když E. Rabanová zemøela, nazvali tento 
èasopis na poèest její dlouholeté redaktorky jejím 
jménem Ema.*1)

E. Reinwaldová pracovala v Ústøední komisi žen 
SI, kde se později stala její pøedsedkyní. Komise øešila 
specifické problémy nevidomých žen (speciální do-
mácí pomùcky, vhodnost běžných pomùcek, odívání, 
možnosti upotøebení běžných šicích i kuchyòských 
potøeb nevidomými hospodyòkami aj.).

V rámci èinnosti této komise byla i u vzniku prv-
ních kurzù sebeobsluhy. Vypracovávala úsek odívání, 
údržba oděvù, úklid v domácnosti aj.

*1) Viz Ema PollandováRabanová

Remy, Paul

* 1879
† 24. 3. 1948

Francouzský osvětový pracovník a bojovník za práva 
nevidomých na práci i plnohodnotný život. Organi-

zátor akcí pro zlepšení 
spoleèenského postavení 
nevidomých, které spa- 
tøoval v jejich pøípravě 
pro zaměstnání. Rád by 
viděl nevidomé v úzké sou- 
èinnosti se svým okolím  
v bydlišti i na pracovišti.

Narodil se v Paøíži  
v dělnické rodině. Byl nej-
lepším žákem ve speciální tøídě pro matematiku a che-
mii v Lavoisierově škole. Doma si zaøídil chemickou 
laboratoø. V 18 letech se výbuchem chemikálií zranil 
v oblièeji. Po lékaøském ošetøení mu byly obě oèi enuk-
leovány. Pøes vynikající výsledky školu opustil.

Nauèil se Braillovu písmu a zaèal se věnovat høe na 
klavír. Na Paøížské konzervatoøi studoval harmonii. 
V Asociaci pro dobro slepcù se seznámil se Sizeran-
nem, který mu navrhl, aby se stal jeho soukromým 
tajemníkem. Remy však toužil po vlastním pojetí péèe 
o nevidomé a s díky odmítl.

Seznámil se s øeditelem azylu Quinze–Vingts a stal 
se zaměstnancem tohoto zaøízení. Zkonstruoval nové 
tiskaøské typy písmen zvané Vaugham (podle jména 
tehdejšího øeditele azylu). V r. 1903 založil Unii sle-
pých pracovníkù. V r. 1910 zaèal vydávat èasopis Slepý 
pracovník, jehož byl redaktorem i tiskaøem. V r. 1911 
se mu podaøilo prosadit snížení poštovních poplatkù 
za slepecký tisk. Vytiskl několik pøíruèek pro maséry. 
Mnohé z nich opatøil i reliéfními nákresy. Sám se již  
v r. 1905 vyuèil této profesi. Usiloval o to, aby nevido-
mí maséøi měli plnou zdravotnickou kvalifikaci.

V r. 1919 dal popud k založení Technického a par-
lamentního komitétu, jehož úkolem bylo pøipravovat 
návrhy zákonù, které by nevidomým zajiš�ovaly prá-
ci a zbavovaly je žebroty. Byl pøíznivcem esperanta, 
jehož prostøednictvím vyuèoval mnoho nevidomých  
v zahranièí francouzštině.

Válka v r. 1939 ho morálně postihla tím, že ne-
umožòovala korespondenci do celého světa, a tak 
mu znemožnila pokraèovat v osvětové práci, které 
pøikládal mimoøádný význam. Hluboce tím trpěl 
a jeho zdraví se zhoršilo. Po kruté, pět let trvající 
nemoci zemøel.

RengStl, karl

* 22. 4. 1842
† 25. 5. 1876

Rakouský øeditel kúru a hudební pedagog.

Narodil se ve Vídni. Od narození byl nevidomý.  
V r. 1850 byl pøijat do Ústavu pro nevidomé ve Vídni, 
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kde zaujal svým hudebním nadáním a pílí. Brzy se 
proslavil hrou na klavír, citeru a housle. Uvádí se, 
že jeho hra vynikala temperamentem. Byl proto pro 
ústav dobrou reklamou.

Po opuštění ústavu, kde založil mužský pěvecký 
sbor, se stal varhaníkem. V r. 1871 byl jmenován uèi-
telem hudby a dirigentem. Jako varhaník byl èinný  
i skladatelsky. Jeho kompozice byly většinou pøíleži-
tostné, ale populární.

RePASký, Jozef

* 7. 3. 1926

Slovenský tyfloped.

Uèitel ve škole pro 
nevidomé žáky v Levoèi. 
Zvláště se věnoval roz-
voji jejich tělesné zdat-
nosti. Patøí mezi aktivní 
uèitele tělesné výchovy, 
kteøí pøipravovali Spor-
tovní hry nevidomé a 
slabozraké mládeže (Praha, Brno, Levoèa).

Narodil se v Levoèi. Po absolvování uèitelského 
ústavu ve Spišské Nové Vsi vyuèoval v Tatrách a ve 
Vojenské škole v Košicích. Od r. 1952 pùsobil v Levoèi 
v ZŠ pro nevidomé žáky a od r. 1959 na Uèòovské 
škole pro nevidomou mládež.

Sportu se věnoval od dětství. Na uèitelském ústavu 
se zúèastòoval sportovních soutěží hned v několika 
disciplínách. Vrcholu své sportovní aktivity dosáhl  
v r. 1946, kdy se stal mistrem Slovenska v běhu na 100 
a 200 m. Byl pøesvědèen, že právě sport pomáhá NS 
dětem i dospělým osobám k rozvoji tělesné zdatnos-
ti, která je jednou z podmínek jejich samostatného 
života. Neváhal proto se svými NS žáky pěstovat ná-
roènou turistiku. Jeho žáci dosahovali na sportovních 
soutěžích pozoruhodných výsledkù.

Pøesto, že jeho hlavním oborem byla tělesná vý-
chova, věnoval se i výchově hudební. V ZŠ vedl dětský 
pěvecký sbor, který velmi èasto reprezentoval svou 
školu na rùzných soutěžích i veøejných produkcích. Za 
svou pøíkladnou èinnost byl sbor se svým sbormistrem 
několikrát oceněn.

ReuSS, Alexander Peter

* 1887
† 1968

Německý spisovatel.

Vytvoøil rozsáhlé literární dílo obsahující romány, 
novely, povídky, básně i dramata. Od knih s tema-
tikou ze života nevidomých pøešel k všeobecným 
tématùm.

Narodil se v Lipsku jako syn ortopeda. Oba rodièe 
byli velmi vzdělaní. V rodině se hodně èetlo a cestova-
lo. Reuss oslepl ve svých patnácti letech za studií na 
katolickém gymnáziu. Dva roky pobyl v ústavu pro 
nevidomé v Dürenu.

Založil si vlastní slepeckou tiskárnu, v níž tiskl 
ve vlastní redakci èasopis Hudební obor, politický 
týdeník a èasopis pro ženy. Vydal bodovým písmem 
øadu filozofických a hudebních děl. Byla mezi nimi 
Nietzscheho kniha Tak pravil Zarathuštra, Debussy-
ho klavírní Arabesky, některá jeho preludia, ale také 
sborník věnovaný gregoriánskému chorálu.

V r. 1927 vykonal jako první německý nevidomý 
zkoušku pro nadané, která mu umožnila vstup na 
univerzitu v Heidelberku. Studoval hudební vědy, 
žurnalistiku, filozofii a německou literaturu. Na dok-
tora filozofie byl promován v r. 1933.

V r. 1935 se stal programovým poradcem stuttgart-
ského rozhlasu. Pro své pacifistické názory byl však 
poèátkem války tohoto místa zbaven. Byl pověøen 
dohledem na péèi o místní nevidomé. Tuto funkci 
snad vykonával s taktem a pochopením pro potøeby 
alsaských nevidomých.

Významný je Reussùv podíl na rozvoji svépomoc-
ného hnutí německých nevidomých. V r. 1956 vydal 
Dějiny německého svépomocného hnutí nevidomých. 
Do němèiny pøeložil Diderotùv spis Dopis vidomým 
o nevidomých.

Mnoho svých sil věnoval úsilí o mezinárodní sjed-
nocení Braillovy bodové hudební notace. Na toto 
téma napsal rozsáhlou publikaci.

Jako spisovatel se vyznamenal svým dílem Mezi 
národy, diktovaným snahou o německo-francouzské 
sblížení. Napsal jej r. 1935, tedy již za nacistické éry 
v Německu. Později se tento román stal dùvodem pro 
vylouèení z Německého svazu spisovatelù. Úzkostmi 
druhé světové války je inspirovaný román Legenda  
o trpícím Bohu. Nejdùležitější Reussova prozaická 
díla jsou: sbírky povídek Chrám slepcù (1927); Co 
vypovídá nejhlubší pùlnoc (1925); Ztracené světlo 
(1933); Helene (1940); Podzim u Alžběty (1952); 
Cíl Petra Frankenburga a utopistický román Hrabě 
Schlitter neboli jízda asteroidy. Oblast poezie zastu-
puje sbírka básní Znièená zahrada, pøebásnění sumer-
ského eposu o Gilgamešovi a staroněmecké písně  
o bohyni Freii. Reussovu literární tvorbu doplòují dvě 
dramata: Marie ze Španělska a Věno.
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V r. 1941 založil v africké Luandě (Angola) výchovný 
a vzdělávací ústav pro nevidomé.

RiedingeR, Josef

* 1751
† 1827

Pro M. T. Paradisovou vynalezl døevěnou reliéfní 
hudební osnovu.

RiedRich, hans

* 1894
† 7. 9. 1965

Německý organizátor péèe o hluchoslepé.

V r. 1910 ho pád na ledě jako sedmnáctiletého 
studenta reálného gymnázia pøipravil o zrak i sluch. 
V ústavu pro nevidomé v Chemnitz (Saské Kamenici) 
se vyuèil kartáèníkem i košikáøem. Na založení vlastní 
živnosti neměl dost peněz, a tak nastoupil v továrně 
na výrobu smetákù.

V r. 1930 ho pověøil tehdejší Øíšskoněmecký svaz 
nevidomých organizací péèí o hluchoslepé. Tato funk-
ce se stala jeho životní náplní. V r. 1932 zaèal vydávat 
pro hluchoslepé èasopis v bodovém písmu. Zasazoval 
se o rozšíøení Lormovy dotykové abecedy, která byla 
tehdy ještě málo známá.

Po rozdělení Německa v r. 1949 zùstal v NDR.
Pro hluchoslepé pracoval i nadále. Podle jeho návr-

hu byla zøízena v Rohsburku zotavovna pro nevidomé 
s kombinovaným zdravotním postižením. V r. 1958 
bylo založeno rehabilitaèní a zaopatøovací støedisko 
pro hluchoslepé v Karl-Marx-Stadtu (Chemnitz), což 
považoval za svùj největší úspěch.

RiemAnn, gustav

* 1851

Uèitel, později øeditel Ústavu pro nevidomé v Berlíně.

Specializoval se na výchovu hluchoslepých.
Napsal: Wegweiler für Volksschullehrer (1879)  

a Taubstumm und blind zugleich (1916).

RiemeR, Friedrich wilhelm

* 12. 5. 1834
† 8. 1. 1913

Øeditel Ústavu pro nevidomé v Drážďanech. Propa-
goval Braillovo bodové písmo.

Narodil se v Gros-
senheimu. Do dvanácti 
let navštěvoval školu ve 
svém bydlišti. Pùvodně 
chtěl být kazatelem. Bě-
hem krátkého pobytu  
v uèitelském semináøi 
se rozhodl pro povolání 
uèitele.

Do r. 1862 vyuèoval 
v obecných školách.  
V této době se také zabýval vzděláváním nevidomého 
chlapce. Tato jeho èinnost neunikla pozornosti uèitelù 
Ústavu pro nevidomé v Drážďanech. Jeden z nich mu 
pomáhal jeho èinnost usměròovat.

V r. 1861 se stal správcem první pøípravny (MŠ) 
pro nevidomé v Hubertsburku. V r. 1862 mu tam mi-
nisterstvo svěøilo vedení nově otevøené školy s denní 
docházkou. Byl již natolik obeznámený s problema-
tikou výchovy a vzdělávání nevidomých, že mohl 
pracovat úplně samostatně.

Výhodou byla možnost èastého styku s rodièi. 
Odborně spolupracoval s Fröblem. Zvláštní dùraz 
kladl na ruèní práce.

Postupně se škola rozšíøila a byl pøijat další uèitel. 
Práce školy byla kladně hodnocena i na Mezinárod-
ních kongresech uèitelù nevidomých. Na prvním kon-
gresu (1873) hovoøil o nutnosti zakládat tzv. pøípravny 
pro nevidomé malé děti. O svých zkušenostech psal 
do odborných èasopisù. Na kongresech byl zvolen  
pøedsedou komise, která posuzovala vhodnost Brail-
lova písma. On sám však napsal Viertes Lesebuch, 
která byla tištěná hladkou latinkou.

V r. 1883 pøechází znovu do Drážďan. Na jednom 
z kongresù byl pøedsedou pro německý slepecký zkrat-
kopis. Komise podala zpracovaný návrh, který byl 
pøijat. Pro Mellovu Encyklopedii pøipravil několik 
hesel.

RieSneR

Německý tyfloped.

V r. 1867 se pokusil o vytvoøení reliéfní latinky tím, 
že text psal lepidlem, posypával práškem z peèetního 
vosku a zahøál. Vytvoøila se reliéfní linie. V této době 
vedli uèitelé neúprosný boj proti Braillovu bodové-
mu písmu, o kterém soudili, že nevidomé izoluje od 
ostatní spoleènosti. Úsilí o vytvoøení písma, které by 
mohli èíst vidomí i nevidomí, je v plné formě. Ještě 
uplyne mnoho èasu, než budou uèitelé ochotni vùbec 
vážně diskutovat a později i pøijmout bodové písmo 
jako jediné vhodné pro ètení hmatem.
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RigolA, Rinaldo

* 2. 2. 1868
† 10. 1. 1954

Italský politický pracovník a žurnalista.

Narodil se v městeèku Biella. V 17 letech pøi pra-
cích na rodinném domku pøišel o jedno oko. Později 
pøišel o zrak i na druhém. Zajímal se o politiku a no-
vinaøení. Stal se èlenem italské Strany práce, později 
Socialistické strany. Pro svou èinnost musel z Itálie 
utéct a uchýlil se do Francie. Po změně politického 
kurzu se mohl vrátit zpět. V r. 1906 se stal generálním 
sekretáøem Konfederace dělníkù. V r. 1926 založil 
èasopis Problemi del Lavoro, který vycházel až do  
r. 1940. Ve stejném roce se uchýlil do ústraní.

Napsal: Contadini, operai e impigeati nell´imme-
diato dopoguerra (1917); Manualetto di tecnica sinda-
cale (1922); Il novimento operairo nel Biellese (1930); 
Problemi del lavoro (vycházelo 1927–1940).

RichARd, Johann Friedrich

* 7. 9. 1804
† 3. 2. 1886

Uèitel v Ústavu pro nevidomé v Hamburku, autor 
několika sbírek básní.

Narodil se v Hamburku jako syn chudých rodièù. 
Ve ètyøech letech pøišel o jedno oko. Druhé měl velmi 
oslabené. Po smrti rodièù (1815) byl dán do sirotèin-
ce, kde pobyl do r. 1822. Poté se živil samostatně. 
Druh jeho zaměstnání neznáme. Po vážné nemoci 
oslepl úplně. Až do r. 1836 neměl trvalé zaměstnání. 
Prožíval proto mnoho chmurných chvil.

Vedení Ústavu pro nevidomé v Hamburku si ho 
povšimlo a pøijalo ho jako výpomocného uèitele.  
V r. 1840 podnikl delší cestu po ústavech v Německu 
a Rakousku.

V r. 1841 se stal øeditelem ústavu. Pùsobil v této 
funkci do r. 1871, kdy se zaměstnání vzdává pro tr-
valou nemoc.

Když mu v r. 1875 zemøela manželka, zùstal natr-
valo osamocený u svého syna. Nakonec ho postihla 
i těžká sluchová porucha.

Napsal několik básnických sbírek, z nichž ta nejvý-
znamnější je Hieronymus Snitge. Vyšla v r. 1836. Již 
pøed tím v r. 1830 vydává sbírku básní Noèní zvuky.

RichARdová, collette

* 1933

Francouzská horolezkyně, speleoložka a spisovatelka.

Narodila se ve Versailles. O zrak pøišla ve svých 
dvou letech. Navštěvovala školu pro nevidomé  
v Saint-Mande. Již od dětství měla ráda zeměpis a geo-
 logii. Za odměnu výborného prospěchu jí dali knihu  
o geologii, která tehdy vyšla v bodovém písmu. To 
bylo Richardové deset let. Netušila, že se jí do rukou 
dostala kniha, která rozhodne o jejím budoucím ži-
votě. V ní prý našla větu, která se jí stala životním 
ideálem: „Odvaha èasto pramení ze strachu, musím 
však být ten jediný, kdo o tom ví.“ Od té doby měla 
nejraději knihy pojednávající o zeměpisu a geologii. 
Hory a jeskyně se staly její velkou láskou.

Když jí bylo dvacet let, absolvovala alpinistický 
kurz a po deset rokù trávila svou letní dovolenou v Al-
pách, kde trénovala horolezectví. Zúèastnila se i velmi 
obtížných výstupù. Nejvíce dosáhla výšky 4000 metrù. 
V r. 1958 navázala korespondenci s Casteretem. Po-
zval ji do své venkovské vily pod Pyrenejemi. Tam se 
splnilo její další pøání, vstoupila do podzemí.

Své horolezecké zkušenosti i toulky jeskyněmi 
popsala v knize, která měla pro svou atraktivitu 
mimoøádný úspěch. Věnovala ji všem, kteøí jsou po-
stiženi nepøíznivým osudem a ztrácejí víru ve své síly. 
Podtrhuje, že ze všech nebezpeèí daleko největším 
pro èlověka je neèinnost tělesná i duševní. Kniha má 
název Od horských vrcholù k podzemním jeskyním. 
Byla pøeložena do několika cizích jazykù.

RichARdSon, John

Na výzvu edinburské Spoleènosti pro umění navrhl 
v r. 1833 písmo pro nevidomé. Sestávalo se z kom-
binací dvou krátkých reliéfních èárek situovaných  
v rùzných polohách.

RichvAlSký, Pavol

* 14. 1. 1914
† 6. 4. 1999

Slovenský tyfloped.

V r. 1950 založil v Báhoni zvláštní školu pro nevido-
mé. Zúèastnil se vydání jedné z prvních slovenských 
publikací o nevidomých, která vyšla v r. 1948 pod 
názvem Starostlivos� o slepcov. Je širokým pohledem 
na souèasný stav na Slovensku.

RJAZAncev, vsevolod
(vlastním jménem Vasilij Grigorjeviè GORŠKOV)

* 1866
† 1942

Ruský spisovatel.
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Rodný, Stanislav

Mimo romány s všeobecnou tematikou psal rovněž 
romány o nevidomých.

Narodil se v Popasovu jako syn chudého země-
dělce, vysloužilého vojáka. Vychodil vesnickou školu  
a stal se dělníkem. Byl nucený èasto měnit své za-
městnání. Pracoval v øeznictví, pekaøství a v textilním 
prùmyslu na rùzných místech, nakonec v Moskvě.

Ve tøiatøiceti letech ho neèekaná oèní choroba 
pøipravila o zrak. Po roèním pobytu v nemocnici mu 
nezbylo nic jiného, než aby se uchýlil do útulku pro 
staré slepce. V tomto smutném životě byly jediné svět-
lé okamžiky, když mohl naslouchat pøedèítání knih. 
Knihy v Braillově písmu byly nesmírně vzácné. Ostat-
ně toto písmo ani neznal. Obliba èetby ho pøivedla 
na myšlenku, aby sám psal.

Nejdøíve se pokusil o verše. Dostaly se do rukou 
M. Gorkého. Poradil mu, aby raději psal prózu. Této 
rady Gorškov uposlechl. Zaèal diktovat své povídky 
nejprve pologramotným chlapcùm, později studen-
tùm. Aby správě útulku jeho literární èinnost zùstala 
utajena, a aby pro ni nemohl být vylouèen, vydával 
své práce pod pseudonymem Vsevolod Rjazancev. 
Neutěšený život carského Ruska vylíèil v povídce 
Živá smrt. V r. 1907 vyšla jeho povídka Slepý Ivka. 
Otøesné je zde vyprávění, jak si nevidomý chlapec 
chtěl alespoò jednou ohmatat ovci. Vloudil se do 
sousedovy stáje, ovce však jeho pøíchod zneklidnil 
a jejich hluk pøivolal hospodáøe. Ivka byl zbit jako 
zloděj.

Zaèátkem dvacátých let vychází jeho román Slep-
ci. Líèí život nevidomých po revoluci, jejich naděje 
a tužby. Velkou popularitu měly jeho knihy Dcera 
Bondarjova, Trestanec Ilka, Děmka Loban a Noc 
světlejší dne.

V r. 1932 vyšel jeho román Ilka Katoržnik, ve kte-
rém líèí svá dětská trápení. V r. 1938 publikoval další 
román Světlá tma, ve kterém vypráví, jak si moskevští 
nevidomí zaèali sami budovat závod na výrobu elek-
tromotorù. Tentýž rok vyšel jeho nejlepší román Pro 
Broòu. Námětem je život textilních dělníkù a život  
v domově pro nevidomé.

Jeho dílo je úzce spjaté s tehdejší sovětskou ideolo-
gií, jak také jinak nebylo možné. Realisticky vypovídá 
o životě nevidomých pøed revolucí, avšak poněkud 
idealizuje jejich život po roce 1917. Slohově jsou jeho 
práce vytøíbené. Svým sepětím s Petrohradským ústa-
vem pro nevidomé děti se inspiroval k napsání díla 
„Návod k výuce slepých ve ètení Braillova písma“ 
(1893). 

RodenbAch, Alexander von

* 28. 9. 1786
† 17. 8. 1869

Belgický politik a eko-
nom. Zúèastnil se pøí-
prav k založení Ústavu 
pro nevidomé v Amste-
rodamu.

Narodil se v Rouler-
su v Belgii jako syn zá-
možného obchodníka. 
O zrak pøišel ve svých jedenácti letech. Byl pøijat do 
Ústavu pro slepce v Paøíži, kde se stal žákem V. Haü-
ye. Patøil k nejlepším.

V r. 1811 navštívil ústav belgický král, který požá-
dal o pøevedení dobrých žákù pocházejících z Belgie 
do nového ústavu v Bruselu. Mezi nimi byl i Roden-
bach. Král rovněž požádal Haüye o vyslání některého 
ze svých spolupracovníkù, aby zaèínajícím uèitelùm 
v ústavu pomohl. Haüy vyslal Rodenbacha, který se 
rád vrací do blízkosti své rodiny.

Po vystoupení z ústavu ho otec seznámil s proble-
matikou obchodování. V r. 1830 se postavil na stra-
nu pokrokových tendencí, jejichž zastánci usilovali 
o svobodnější život. Rodenbach se stává redaktorem 
katolického listu. Tím zaèíná mít politický vliv. Když 
revoluèní události vrcholily, vydal Manifest, pod kte-
rým se podepsalo tisíce obèanù. Pùsobil na národ  
i vojska až k výbuchu povstání.

V r. 1831 je zvolen poslancem. Zùstal neustále èinný 
v prùmyslu i obchodu. Je zastáncem moderní výroby.

V r. 1847 vznikla epidemie moru, která zdecimova-
la velkou èást národa. Rodenbach se nebál a pomáhal, 
kde mohl.

Mimo spisù s obchodní a prùmyslovou tematikou 
to jsou Listy o slepých (1828), kterými reaguje na spis 
Diderotùv. Některé jeho myšlenky podrobuje kritice. 
Je to pøirozené, protože v období mezi vydáním obou 
spisù se v péèi o nevidomé i v poznání jejich schop-
ností událo mnoho nového. Změnily se i spoleèenské 
poměry. Dále napsal spis Jak nevidomý pohlíží na hlu-
choněmé (1853). Z jeho spisù je nejrozsáhlejší. Podává 
popis některých Haüyových vyuèovacích forem.

Rodný, Stanislav

* 4. 4. 1946
† 11. 8. 2001

Narodil se v Litoměøicích. LF UK v Praze studoval  
v letech 1964–1970. V r. 1974 vykonal atestaci I. st.  
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Rodriguez, Joaquin C. B.

a v r. 1979 II. st. z oftalmologie. Jako pøednosta 
Centra zrakových vad Fakultní nemocnice v Motole 
(bývalého Oftalmopedického ústavu, respektive 
Ústavu pro nápravu zrakových vad), takøka 20 let 
(1981–2000) svého profesního života věnoval péèi 
o pacienty se zrakovým postižením. Zasloužil se  
o celorepublikovou koncepci zdravotní péèe o ZP děti 
i dospělé. Oddělení Centrum zrakových vad právě 
jeho zásluhou poskytuje specializovanou komplexní 
péèi ZP všech věkových kategorií.

Z podnětu Rodného byla vytvoøena sí� specializo-
vaných oftalmologických pracoviš� pøedepisujících 
speciální optické pomùcky. Díky tomu i pacienti 
se získanými zrakovými defekty v produktivním  
a seniorském věku mají k těmto pomùckám pøístup. 
Prosadil, aby optické pomùcky byly hrazeny ze zdra-
votního pojištění.

Kromě své práce s pacienty spolupracoval s øa-
dou odborných pracoviš� a organizací, které ZP oso-
bám pomáhají. V 90. letech spolupracoval zejména 
s Èeským svazem zrakově postižených sportovcù, 
Mezinárodní organizací zrakově postižených spor-
tovcù, byl èlenem Èeského paralympijského výboru. 
Věnoval se též èinnosti pedagogické – pøednášel na II. 
lékaøské fakultě a PF UK v Praze a školil oèní lékaøe 
v pøedepisování speciálních optických pomùcek. Jeho 
pøednášky byly vždy výborně odborně fundované  
a pøitom srozumitelné jak odborníkùm, tak i laikùm. 
Pacientùm dokázal pøístupnou formou vysvětlit pod-
statu jejich problému.

Byl èlenem prestižní mezinárodní organizace věnu-
jící se rehabilitaci a výzkumu v oblasti péèe o osoby 
se zrakovým postižením: The International Society 
for Low–vision Research and Rehabilitation.

Primáø S. Rodný vykonal mnoho záslužné práce 
ve prospěch ZP pacientù, proto i jeho jméno patøí do 
Tyflopedického lexikonu.

M.S., J.Ø.

RodRigo, Joaquino

* 22. 11. 1901
† 1992*1)

Významný španělský hudební skladatel, pedagog  
a hudební kritik.

Narodil se v Saguntu. Velmi brzy zaèal ztrácet 
zrak. Úplně oslepl až ve svých ètyøiceti letech. Hud-
bu studoval ve Valencii. Posléze obdržel stipendium  
a odešel studovat do Paøíže, kde se nevěnoval pouze 
kompozici, ale také hudební vědě na Sorboně. Zde 
se oženil.

Válku prožili manželé v Německu celkem v bídě. 
Po válce mu bylo stipendium obnoveno. Po návratu 
do Španělska se živil jako uèitel hudby, hudební kri-
tik a komponoval hudbu k filmùm. Pevnou existenci 
vlastně získal v r. 1957, kdy byl jmenován docentem 
hudby v Madridu. Pùsobil zde tøicet rokù.

Jeho Concerto aranjuez pro kytaru s orchestrem 
je trvalou souèástí repertoáru všech velkých kytaris-
tù, kteøí povznášejí Rodrigovo jméno do koncertních 
síní celého světa. Je nahráván na gramofonové desky 
všemi světovými firmami. Koncert napsal na podnět 
významného španělského kytaristy A. Segovü.

Jeho umění je ve Španělsku po zásluze ceněno. Již 
v r. 1951 byl jmenován èlenem Královské akademie. 
Øíká se, že v jeho hudbě se stýká stará španělská 
polyfonie s jásavou náladou lidových slavností. Využí-
vá harmonické vymoženosti poslední doby i barevné 
možnosti impresionistického orchestru. Jeho sklad-
by jsou bezprostøední a strhující. Některé jeho další 
skladby mají ovšem i archaizující ráz.

Rodrigo nepatøil mezi skladatele, kteøí neradi ke 
svému jménu pøipojují slovo cieco nebo caecus. Avšak 
problematika, související s jeho ztrátou zraku, ne- 
ovlivòuje obsah jeho skladeb. Tuto okolnost pøechá-
zí mlèením. Èasto se ve zmínkách o jeho osobnosti  
o jeho zrakovém postižení ani nehovoøí.

Jeho prvním skladatelským úspěchem byla kla-
vírní sonáta z r. 1921. V r. 1923 získal cenu, Circulo 
de bellas arte za symfonickou báseò Per la flor del 
liri blau. V r. 1942 získal národní cenu za Concierto 
heroico pro klavír s orchestrem a koneèně i cenu Cer- 
vantesovu za symfonickou báseò Ausencias de Dul-
cinea. Mimo koncert pro kytaru a pro klavír napsal 
ještě Concierto estic pro housle a Concierto galante 
pro violoncello s orchestrem. Jeho dílo doplòují ješ-
tě dvě symfonické básně El hombre de torre berneja  
a Preludium pro jitøního kohouta.

Dále napsal øadu skladeb klavírních, písně, sklad-
by pro housle a harfu, několik koncertù pro rùzné 
hudební nástroje. V r. 1950 dosáhl velkého úspěchu 
kantátou Smutný byl král David.

Zvláštní místo zaujímají jeho skladby pro kytaru. 
Znamenají vyvrcholení vývojové linie vedoucí od 
Taaregy pøes Turina a de Fallu.

V r. 1951 byl jmenován èlenem španělské akademie.

*1) V èasopise Zora dne 3. 9. 1999 byla uveøejnìna zpráva, 

že Rodrigo zemøel dne 6. 7. 1999

RodRigueZ, Joaquin c. b.

* 1902
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Rogaszewski, Pavel

Portugalský propagátor spoleèenského zrovnoprávně-
ní nevidomých obèanù. V Lisabonu založil propagaè-
ní èasopis a dílny pro nevidomé pracovníky.

RodRigueZ, osvaldo

* 1951

Kubánský zpěvák a kytarista.

Od narození je nevidomý. Vychován byl v Ústavu 
pro nevidomé v Havaně. Od mládí pěstoval hru na 
kytaru. Pro svou hudební skupinu skládal písně s ten-
denèní textovou náplní. Na soutěžích i zpíval, kde 
získával dobrá ocenění. V r. 1979 se zúèastnil soutěže 
v Soèi, kde získal hlavní cenu. V r. 1981 zavítal do Soèi 
znovu, a to jako èlen jury festivalu. V Tokiu nahrál 
gramofonovou desku a rýsovaly se i další možnosti 
vydávání, protože Japonci mají španělskou hudbu 
rádi.

RoeSneR, carl Friedrich

* 9. 9. 1830
† 27. 12. 1882

Německý tyfloped.

Narodil se v Sofientalu. V r. 1858 se stal uèitelem  
v Ústavu pro nevidomé v Berlíně. Sestavil slabikáø 
a v roce 1865 èítanku vytištěnou reliéfní latinkou. 
V r. 1872 byl jmenován øeditelem ústavu. V letech 
1874–1975 vykonal studijní cestu. Zasadil se o stavbu 
nové budovy.

Z odborných prací to jsou: Grundzüge des Blin- 
den-Leseunterrichts, Die Welt des Blinden; Die 
Blindung der Hand des Blinden durch Tastsinn und 
Muskelsinn; Foermen Unterricht und matematisches 
Zeichnen.

RogAcZewSki, Pavel

* 7. 9. 1951

Organizátor práce, kultury a zájmového života nevi-
domých a slabozrakých obèanù Èeska.

Narodil se ve Frýdku-Místku. Po nedoléèených 
planých neštovicích mu v 7 letech zùstala těžká sla-
bozrakost. V souèasné době je úplně nevidomý.

V dětství a raném mládí vyrùstal v malé vesnièce 
Vojkovicích. V nedalekém Hnojníku absolvoval ZŠ. 
Pro svou zrakovou vadu měl omezený výběr povolání. 
Zaèal se uèit podlaháøem a obkladaèem, avšak pøed 
ukonèením oboru mu zrak opět zeslábl. Pokoušel se 

vykonávat rùzné práce, 
až se prostøednictvím 
svého oèního lékaøe 
dověděl o možnosti 
absolvovat v pražské 
Uèòovské škole pro NS 
masérský kurz. Kurz 
byl externisty pøeplněn, 
a tak se zauèil èalouní-
kem. Masérství ho však 
lákalo nejvíce, a tak 
absolvoval masérskou 
školu v Balneologickém 
a fyzioterapeutickém 
ústavu pøi UK v Praze.

Praxi maséra zaèal vykonávat v r. 1972 v Karlových 
Varech, kde si našel bydlení. I jako zrakově těžce po-
stižený vykonával segmentové masáže, rehabilitaèní 
tělocvik, elektroléèbu a trakce.

Pěstoval sport a v Karlových Varech založil klub 
ZdP mládeže. Od r. 1976 se zaèal věnovat èinnosti  
v tehdejší organizaci nevidomých obèanù, kde se stal 
pøedsedou. Od r. 1979 je èinný v nejvyšších složkách 
ZdP (ÚV SI Rada ZP a ÚV ZdP mládeže). Rovněž 
na svém pracovišti v Ès. státních lázních se zapojil 
do èinnosti tehdejšího SSM, kde od r. 1979 byl pøed-
sedou ZO.

V té době již byl ženatý a pøicházely děti. V r. 1976 
se zapojil do hnutí ZP masérù, stal se èlenem krajské 
a ústøední komise a zajiš�oval rùzné vzdělávací kurzy, 
rehabilitaèní pobyty v tuzemsku i zahranièí.

Zaměstnání maséra vykonával do r. 1991, kdy byl 
vyzván, aby své zkušenosti uplatnil jako profesní pra-
covník v SONS. V této době pùsobily v rámci ZP dvě 
organizace, které se snažily pomáhat NS obèanùm. 
Rogaczewski patøil k těm, kteøí měli snahu spojit 
obě organizace a stal se èlenem pøípravného výboru 
pro sluèující sjezd, ke kterému došlo v r. 1996. Stal 
se pøedsedou OO SONS Karlovy Vary, pøedsedou 
Krajské koordinaèní rady a èlenem RR SONS v ÈR.  
V r. 2001 byl oceněn Oscarem za obèanskou stateè-
nost. V té době již byl nevidomý.

Po listopadu 1989 se zapojil do veøejné èinnosti, 
byl zvolen do zastupitelstva města Ostrova nad Ohøí  
a pracoval v některých komisích, rovněž se stal èlenem 
okresního zastupitelstva v Karlových Varech.

V r. 2000 vznikl profesní Cech ZP masérù v ÈR, 
kde byl zvolen cechmistrem, avšak pro množství jiných 
èinností od r. 2003 pùsobí jako zástupce Cechmistra 
pro záležitostí ekonomické a vzdělávací, pøedevším 
v nových technikách. Rozvíjí se spolupráce s lékaøi 
i Fakultou tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Za 
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Rokos, Miloš

největší úspěch celé èinnosti ve prospěch Cechu ZP 
masérù lze považovat zapojení do mezinárodní cer-
tifikované instituce International Education Society 
(IES) se sídlem v Londýně a s poboèkou v Brně.

V r. 2000 byl Rogaczewski zvolen pøedsedou 
Karlovarské krajské rady ZdP obèanù a èlenem její 
Národní rady. Od r. 2003 je statutárním zástupcem 
(pøedsedou) obèanského sdružení Centra služeb ZdP 
Karlovarského kraje.

Od r. 2003 vykonává Rogaczewski funkci jednate-
le v nestátním zdravotnickém zaøízení Taktila, s.r.o., 
které má své sídlo v pražském støedisku Dědina, kde 
po pùlroèním kurzu získá ZP zájemce kvalifikaci pro 
vykonávání masérské praxe pro zdravotnictví.

K prioritám Rogaczewského patøí funkce øeditele 
o.p.s. TyfloCentrum Karlovy Vary, jehož èinnost byla 
zahájena v r. 2001. Z mimoøádných èinností je to 
napø. integrace NS dětí do běžných škol, masérský 
salon, èasopis Oblastník, rehabilitaèní a rekvalifikaèní 
pobyty, poøádání plesù.

Pracovní i zájmová èinnost P. Rogaczewského 
je mimoøádně rozsáhlá. Nejvýznamnější je èinnost 
v TyfloCentru, v popøedí jeho zájmu je i Taktila  
a Cech ZP masérù.

Zbude-li mu někdy volná chvilka, velmi rád ces-
tuje, poslouchá hudbu. V minulosti aktivně hrával 
kuželky, na které však již nezbývá èas. Sportovcem 
je spíše pasivním, hokejová a fotbalová utkání v tele-
vizi si nenechá ujít. Nezapomíná díkem své manželce  
a ani na své dva vnuky, kteøí jsou rovněž radostí jeho 
života, jak píše.

RokoS, miloš

* 2. 3. 1889
† 11. 1. 1971

Èeský vynálezce.

Narodil se v Pel-
høimově. O jedno oko 
pøišel již v osmi letech 
úrazem sněhovou koulí. 
Postupně v dospělosti 
oslepl i na druhé oko. 
Vystudoval techniku  
a získal titul inženýr. Po 
šesti letech zaměstnání 
ztratil zrak. Díky jeho 
povaze ho slepota neza-
tlaèila do neèinnosti.

Zaèal se věnovat 
sadaøství. V pěstování 

ovocných stromù měl dobré výsledky, o kterých psal 
do odborných èasopisù. Dále soustøedil svou pozor-
nost na vèelaøství. Všeobecné uznání získal jeho nový 
typ úlu, který postavil ze døeva a slámy.

Pøitom ho tížily i starosti uèitelù nevidomých 
žákù. Pro pražské slepecké školy zhotovil øadu mo-
delù domù, chrámù, Prašné brány, majákù a jiných 
velkých staveb. Vytvoøil i reliéfní plán Prahy. Zabýval 
se pøístroji na zhotovování reliéfních obrázkù. Jeho 
snem bylo vybudovat slepecké pinakotéky, které by 
obsahovaly reliéfní obrazy všeho, èeho se nevidomí 
nemohou zmocnit rukama. Pro slepeckou tiskárnu  
v Praze navrhl zvláštní druh sazby.

Je autorem celé øady tyflotechnických vynálezù.  
V první øadě to byl psací stroj pro Braillovo písmo 
i jeho obdoba pro souèasné psaní tøí textù, zvaný 
trigraf. Pro nevidomé uèitele hudby zkonstruoval 
elektrického dirigenta. Jeho pomocí udává sbormis-
tr èlenùm pěveckého sboru nevidomých takt prostøed-
nictvím hmatových impulzù.

Zabýval se též možnostmi reliéfního kreslení. Se-
strojil dva kreslicí pøístroje, mechanický a elektrický 
(stylograf, designátor). Oba jsou urèeny pøedevším 
vidomým uèitelùm, aby jimi mohli poøizovat reliéf-
ní nákresy. V r. 1960 poøídil precizní dokumentaci  
o tomto zaøízení. Zkonstruoval rovněž pøístroj pro 
seznámení nevidomých s prostorovou perspektivou 
(Vizír). Všechny vynálezy zùstaly pouze v proto-
typech. Strojù pro psaní Braillovým písmem bylo 
vyrobeno několik. Také z toho dùvodu se mnohé 
pomùcky nedochovaly.*1) Rokos byl také dobrým 
hudebníkem. Napsal pro dechovou hudbu několik 
pochodù.

*1) Dva pøístroje i psací stroje se nacházejí ve sbírkových fon
dech DTI TMB

Rolli, dominicus

* 1685
† 13. 9. 1751

Všestranně vzdělaný Ital.

Narodil se v Øímě. Zrak pozbyl v pěti letech. Již 
od dětství projevoval sklony k literatuøe, také rád 
veršoval. Navíc byl mimoøádně manuálně zruèný. 
Jeho otec, vážený øímský obchodník, mu umožnil 
vzdělání. Mohl proto získat v té době nejvyšší dosa-
žitelné vzdělání, výborný byl ve vyšší matematice. 
Vynalezl také rùzné nástroje, jejichž prodejem se 
živil. Rád se uchyloval k psaní básní i menších próz. 
Napsal rovněž divadelní hru Porsenna, která vyšla 
v Øímě tiskem.

Èeský psací stroj pro 
Braillovo písmo

Stylograf
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RomAgnoli, Augustino

* 19. 7. 1879
† 18. 3. 1946

Italský tyfloped. Usiloval o vyšší vzdělání nevidomých.

Narodil se v Bologni. Oslepl již jako dítě. Stal se 
žákem tamního ústavu pro nevidomé. Po odchodu  
z ústavu studoval na støední škole. Po dokonèení uni-
verzitních studií byl promován na doktora filozofie. 
Jeho rigorózní práce se zabývala metodickými otáz-
kami vzdělávání nevidomých. Byla vydána tiskem  
a stala se základem italské tyflopedagogiky.

Pùsobil jako profesor filozofie na rùzných lyce-
ích. Svým pøíkladem otevøel i jiným schopným ne-
vidomým cestu k tomuto povolání. V r. 1923 spolu  
s Nicolodim prosadil pro italské nevidomé děti povin-
nou školní docházku. O rok později založil školu pro 
pøípravu uèitelù nevidomých.

Ústav pro nevidomé v Øímě nese jeho jméno.

RomAnov, Aleksandr Anatoljeviè

* 1979

Ruský døevoøezbáø.

Narodil se v Klinu (Moskevská oblast). Vystudo-
val støední školu. Pøíèinou jeho těžké zrakové vady  
a postupně i slepoty byla atrofie oèního nervu. V roce 
1995 nastoupil do rehabilitaèního centra, kde absolvo-
val s kvalifikací døevoøezbáøský mistr. Již v době studií 
se úspěšně zúèastòoval výstav svých prací na spoleè-
ných školních výstavách. Samostatné výstavy později 
poøádal v Klinské oblasti (1999), 2002 v oblastním 
muzeu. Ve stejném roce se stal èlenem mezinárodní 
spoleènosti Filantrop. V r. 2004 se zúèastnil meziná-
rodní výstavy spoleènosti Homér v Ústøedním muzeu 
v Moskvě. Vzhledem k jeho mimoøádnému nadání  
a zruènosti se jeví jako perspektivní umělec.

RotteRová, leopoldine

* 30. 10. 1874

Rakouská uèitelka MŠ.

Narodila se ve Vídni. 
Ve svých ètyøech letech 
oslepla. Vychována byla 
ve Vídeòském ústavu 
pro nevidomé. Vynika-
la v hudbě. Všeobecné  
vzdělání absolvovala  
s velmi dobrým prospě-

chem. Věnovala se odbornému studiu a stala se vycho-
vatelkou v MŠ ústavu, kde byla vychována sama.

Roule, bohdan

* 30. 9. 1955

Øeditel Knihovny a tis-
kárny pro nevidomé K. 
E. Macana v Praze.

Narodil se v Praze 
jako syn významného 
rytce èeskoslovenských 
poštovních známek. 
Po ukonèení ZDŠ byl 
v r. 1970 pøijat do ètyø-
letého uèebního oboru 
reprodukèní grafik.

Po úspěšném vykonání uèòovských zkoušek v roce 
1974 nastoupil základní vojenskou službu. Po jejím 
ukonèení v r. 1976 pracoval jako reprodukèní grafik 
v n. p. Státní tiskárna. V tomto roce byl také pøijat 
na SPŠ grafickou, veèerní studium pøi zaměstnání  
v oboru polygrafie, které v r. 1981 ukonèil maturitou.

V té době pracoval v n. p. Tiskaøské závody jako 
mistr reprodukèního støediska a vykonával funkci 
zástupce vedoucího provozu. Od r. 1983 byl zaøazen 
v témže podniku do funkce samostatného referenta 
racionalizace výroby a práce technického rozvoje. 

V r. 1986 dostal nabídku od tehdejšího øeditele 
Slepecké tiskárny a knihovny K. E. Macana Miloslava 
Sojky ke spolupráci. Ve stejném roce nastoupil na plný 
pracovní úvazek do funkce vedoucího výrobního od-
dělení Slepecké tiskárny a knihovny K. E. Macana.

Za jeho vedení se zaèal provoz výrazně moder-
nizovat. Zavedl nové technologie. Z ruèní sazby se 
pøešlo na sazbu poèítaèovou, zároveò se tím zrychlily 
korektury. Následný tisk se zkvalitnil užitím hliníko-
vých matric zhotovených na automatizovaném sáze-
cím stroji Puma V. Poèítaèový tisk bodového písma 
se provádí i prostøednictvím tiskáren Index a Braillo 
400.

K 1. záøí 1995 byl Roule tehdejším ministrem 
kultury ÈR jmenován do funkce øeditele Knihovny  
a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana. Tuto funkci 
využil k zavádění nových technologií i v ostatních 
úsecích organizace.

Za jeho vedení byla celá knihovní struktura zmo-
dernizována vèetně poèítaèové evidence a kontroly 
výpùjèní sítě pro ètenáøe. Stejnou pozornost věnuje 
zvukovému úseku knihovny, kde probíhá moderniza-
ce nahrávacích studií, zahrnující i digitalizaci nahrá-
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vek. Pro zaměstnance je vybudováno odpovídající 
pracovní zázemí.

Modernizovaná knihovna a tiskárna slouží stále 
většímu poètu ètenáøù, kteøí pravidelně využívají ne-
pøetržitě doplòovaný knihovní fond a veškeré služby 
knihovny vèetně rozvážky knih a bezprostøedního 
kontaktu prostøednictvím internetu.

Øeditel B. Roule je dùstojným zástupcem tak vý-
znamného kulturního zaøízení, jediného svým rozsa-
hem a historií v Èeské republice.

RouSS, A. P.

† 12. 12. 1968

Německý spisovatel.

Od narození byl nevidomý. Podal návrh na reko-
difikaci Braillovy bodové hudební notace. Žádná 
změna však nebyla uplatněna. Od té doby se však 
pøipravovalo založení mezinárodní komise pro uni-
fikaci bodové notace. Byla ustavena pøi Evropském 
regionálním výboru Světové rady pro blaho slepcù.

RowlAnd, william Peter

* 1940

Jihoafrický èinitel ve slepectví.

Narodil se v Kapském Městě (Jižní Afrika). Ve 
svých pěti letech oslepl. Studoval na University of 
South Africa. Mezi lety 1962–1966 psal publicistické 
relace pro South African Council for the Blind. Jejím 
pøedsedou se stal v r. 1976. Byl známý tím, že neustále 
vyhledával pracovní možnosti pro nevidomé osoby. 

RoyeRová, yvonne

* 24. 4. 1917
† 10. 9. 1981

Pøedsedkyně lucemburského Svazu nevidomých.

V deseti letech oslepla na jedno oko. Později ztra-
tila zrak i na druhém. Navštěvovala Národní školu 
pro nevidomé. Po absolvování základního vzdělání 
pracovala v domácnosti. Zúèastnila se založení své-
pomocného spolku nevidomých, kde byla váženou 
osobností. Za svou celoživotní práci pro nevidomé 
byla vyznamenána zlatou medailí.

ruBAšEvski, Andrej Artomoviè

* 1900

Ukrajinský vědecký pracovník.

Podle spolehlivých pramenù byl nevidomý. Pra-
coval v oboru pøírodních věd, byl èlenem Ukrajinské 
akademie věd.

RudAkí
(viz Abu Abduláh Rudakí)

Rulec, václav

* 29. 3. 1923
† 1. 2. 1992

Èeský masér a publicista.

Vystudoval prùmyslovou školu a pracoval jako 
technik v posázavských kamenných lomech. Pøi výbu-
chu tøaskaviny pøišel o zrak. Jeho houževnatá povaha 
mu pomohla tuto tragédii pøekonat. Celý svùj další 
život zasvětil novému povolání pro nevidomé – práci 
masérù. Stal se iniciátorem odborných kurzù, založil 
pøílohu èasopisu Zora pro nevidomé maséry a po léta 
ji vedl. Dále založil komisi nevidomých masérù, jejíž 
byl mnoho rokù pøedsedou. Věnoval se též èinnosti ve 
spoleèenské organizaci nevidomých a slabozrakých.

Publikoval øadu pøekladových materiálù a zpra-
coval publikaci s pøehledem o tomto povolání na 
celém světě.

Rumlová, Julie

* 27. 1. 1899
† 23. 8. 1954

První èeská varhanice.

Až do první světové války nebylo většině nevido-
mých žen umožněno, aby vykonávaly jim vyhovující 
povolání. J. Rumlová byla jedna z prvních, která měla 
odvahu postarat se o výjimku.

Narodila se v Soběšicích v rodině zedníka a ves-
nického muzikanta. Ve dvou letech vypadla z okna  
a poranila si oèi. Po tomto úrazu oslepla. Do brněn-
ského ústavu pro nevidomé nastoupila v osmi letech. 
Uèila se výborně a také v hudbě prospívala. S velkými 
úspěchy se uèila høe na klavír a citeru, později i na var-
hany. Ovládala mnoho náboženských kostelních písní 
a měla pøedstavu o prùběhu všech pobožností.

Když v r. 1923 ukonèila pobyt v ústavu a vrátila 
se domù se smutnou vyhlídkou, co bude dělat, jaké 
to budou dny a roky, měla hned dvě štěstí. Ve vesnici 
bylo volné místo varhaníka a místní kněz nic neměl 
proti tomu, aby nevidomá žena nastoupila na místo. 
Pro farníky bylo velkým pøekvapením, když po delší 
době se pøi pobožnosti ozvaly varhany a tím větší, 
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když zjistili, že hraje žena. Zaèala vyuèovat hudbě, 
sestavila chrámový pěvecký sbor. Jako i ostatní, muse-
la pøekonávat pøekážky z nedostatku liturgické litera-
tury v Braillově písmu. Opisovala a vyměòovala si je  
s ostatními nevidomými varhaníky. Je š�astná, protože 
si vydělá tolik, aby byla klidně a spokojeně živa. Není 
na obtíž pøíbuzným, nemusí vysedávat v některém  
z ženských azylù. Svým spoluobèanùm hrála 31 rokù. 
Konec pøišel náhle po záchvatu mrtvice.

RuShton, edward

* 1755

Anglický básník.

Narodil se v Liverpoolu. V 19 letech ztratil zrak.  
O tøicet let později ho po zdaøilé operaci znovu zís-
kal. R. 1791 založil v Liverpoolu ústav pro chudé ne-
vidomé. Chovanci se uèili øemeslné práci a èásteèně 
pěstovali i hudbu.

RuSocki, Andrzej

* 1925

Polský amatérský sochaø.

Narodil se v městeèku Biala Podlaska. Podle pra-
menù oslepl ve svých dvaceti letech. Po studiu na 
gymnáziu, již jako nevidomý, vykonal závěreènou 
maturitu s cílem stát se masérem.

Od dětství modeloval rùzné figurky z vosku. Mode-
lování se věnoval ve svém volném èase. Pro výrobky 
z hlíny používal rovněž vypalovací elektrickou pec. 
Poøádal èetné výstavy v Domě umění ve Varšavě. 
Modeloval ponejvíce sochy zvíøat. Jejich tvary mají 
osobitý ráz, zvláště v sousoší s èlověkem.

Pøíklady z jeho tvorby: Pastýø s telátkem, Odysseus 
se svým psem, Trpící Kristus, Milosrdný samaritán aj.

RuSS

Newyorský tyfloped.

V r. 1868 vytvoøil bodové písmo pro nevidomé.  
W. B. Wait se ujal jeho zdokonalení. Vzniklo osmibo-
dové písmo zvané newyorské.

RuSSel, Robert

* 1923

Americký spisovatel.

Narodil se v Bighamptonu. V pěti letech ho o zrak 
pøipravil úraz pøi dětských hrách. Chlapec projevo-

val mimoøádnou aktivitu v poznávání všeho kolem 
sebe. Ve škole ho nejvíce zaujal pøírodopis. Vydával 
se do neznámého prostøedí za poznáním všeho, co 
mu poskytují jeho zbývající smysly. Zvláště miloval 
hlasy ptákù. Stal se žákem školy pro nevidomé děti. 
Na univerzitě v Yale a Oxfordu studoval anglickou 
literaturu. Později pracoval jako pedagog na Grank-
clinově univerzitě a Marshallově koleji v Lancasteru 
ve státě Pennsylvania. 

Byl žákem školy pro nevidomé, a potom studoval 
na univerzitě v Yale a Oxfordu. Stal se uèitelem li-
teratury na školách v Lancasteru. Byl ženatý a měl 
ètyøi děti.

Za úspěch svého autobiografického románu Chytit 
anděla vděèí optimizmu, který však neskrývá obtíže 
slepoty. Kniha je úsměvně humorná.

RuSte, ibn

Arabský cestovatel a spisovatel.

Jedna z prvních upomínek o slepých potulných 
muzikantech se (podle M. Biruèkova – èasopis Naša 
žizò 1986) nachází v Rustově Knize drahocenných 
pokladù. Ruste navštívil Rusko poèátkem 10. století 
a informuje, že všech významných slavností se zú-
èastòují slepci hrající své vlastní melodie na guslích, 
šalmajích a loutnách. Potvrzuje to i ruský letopisec 
11. století mnich kijevskopeèorského kláštera zvaný 
Nestor ve své knize Pověsti. Slepí potulní muzikanti 
vytváøeli tlupy, které vedli volení atamani. Spoleèně 
s jinými hudebníky slepci putovali po kraji. Stávali se 
nositeli živé národní hudby. 

RuSticeAnu, dimitre

* 1. 12. 1884

Významný rumunský tyfloped.

Narodil se v rumunském městě Èernovcy (anekto-
váno Ruskem), kde vychodil normální i hlavní školu. 
Již v této době se u něho projevil zájem o nevido-
mé. Navštěvoval pøednášky o výchově nevidomých  
a hluchoněmých. Obdržel stipendium pro studium ve 
Vídni v Ústavu pro nevidomé, kde byl právě øeditelem 
A. Mell.

Tøicet let potom pùsobil v ústavu pro nevidomé  
a hluchoněmé ve městě Èernovcy. Zvláštní dùraz 
kladl na úlohu hmatu jako nejdùležitějšího smyslu 
pro poznávání světa. Dbal na tělesnou zdatnost svých 
žákù, držení těla, odnauèení zlozvykùm. Z øemesel 
kladl dùraz na kartáènictví a košikáøství, pro dívky se 
uèilo pletení a jiné ženské ruèní práce.
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Napsal práci Ústavy pro nevidomé a hluchoněmé 
v Rumunsku (1922).

RuSZcZyc, henryk

* 1901
† 1973

Polský tyfloped.

V období 1930–1971 pracoval v polských Laskách. 
Pøedevším byl aktivní pøi pøípravě a vyhledávání 
nových povolání pro své žáky. Věnoval se rehabili-
taèním aktivitám pro osleplé vojáky, založil první 
výrobní družstvo nevidomých, poøádal kurzy pro do-
spělé nevidomé, staral se o zaměstnávání nevidomých  
v prùmyslu, byl dlouholetým vedoucím internátu.

rùŽiÈkA, Antonín

* 5. 8. 1870
† 17. 2. 1931

Ladiè klavírù a kaváren-
ský hudebník, zaklada-
tel Podpùrného spolku 
samostatných slepcù  
v Praze.

Narodil se jako syn 
chudého domkáøe v Ko-
houtově. Jako ètyøletý 
onemocněl neštovicemi a oslepl. Školu navštěvoval 
v Ústavu pro nevidomé v Praze na Hradèanech, kde 
se uèil též høe na klavír a ladění klavírù. Po odchodu 
z ústavu se rozhodl pro samostatný život.

Zaèátkem 20. století se pøièinil o založení èeské 
svépomocné organizace nevidomých. Byl mezi sedm-
nácti nevidomými, kteøí pøišli na valnou hromadu 
Podpùrného spolku samostatných slepcù pro země 
Koruny èeské r. 1902. Byl zde zvolen pøedsedou.

Øeditelé pražských ústavù pro nevidomé pokládali 
tuto organizaci za buøièskou a ona skuteèně taková 
byla. Chtěla totiž, aby nevidomí nebyli jen pasivním 
objektem dobroèinnosti a péèe od kolébky do hrobu, 
ale aby se na ní podíleli a sami jí dávali patøièný směr. 
Èeští nevidomí tak navázali na snahy nevidomých  
v Německu. Pøevzali døívější úlohu nejpokrokověj-
ších uèitelù.

Ve svém úsilí nepolevil ani po první světové válce. 
PSSS zaèal zakládat vlastní dílny a prodejny výrobkù. 
Spolu s E. Suchardovou, která byla tajemnicí spolku, 
svolal první sjezd nevidomých s mezinárodní úèas-
tí. Proběhl v r. 1927. Byla to manifestace, na níž se 
nevidomí pøihlásili k tomu, že budou usilovat, aby se 
stali integrální souèástí spoleènosti.

V posledních letech svého života byl A. Rùžièka 
nemocný. Vedení spolku se ujal B. Jaroš.

Autoøi èlánkù v období socializmu však zatajovali, 
že Rùžièka nikdy nesouhlasil s vytvoøením tzv. jednot-
né invalidní organizace, kterou právě oni propagova-
li jako tzv. silnější. Neuvědomili si, že nezáleží na 
kvantitě, ale na kvalitě úkolù a cílù. Tehdejší cíle byly 
nesporně politické, to Rùžièka rozeznat uměl. Dobøe 
vycítil, že ideály, pro které PSSS zakládali, jsou tím 
zmaøeny. Nevidomí se potom dvakrát pokusili vzepøít 
a obnovit tradice samostatného spolku (1970 a 1989), 
ale vždy nakonec byli silnější pøíznivci socialistických 
ideologù. Pøipisovat Rùžièkovi socialistické ideje je 
absurdní.

RybAlko, n. A.

Ukrajinský básník.

Oslepl v prùběhu druhé světové války. Žil v Krama-
torsku. V r. 1971 byl odměněn Øádem Øíjnové revo-
luce za literaturu, později èestným uznáním prezídia 
Nejvyššího sovětu Ukrajinské SSR. Za knihu veršù 
Cesta vzhùru byl poctěn republikovým odznakem N. 
Ostrovského.

RyJáèek, Jaroslav

Èeský tyfloped.

Byl uèitelem v Ústavu pro nevidomé děti a mládež 
v Praze na Hradèanech, později øeditelem ZŠ pro 
slabozraké žáky v Praze. V r. 1939 vykonal odbornou 
zkoušku pro vyuèování na školách pro nevidomé. Jeho 
heslem bylo: Schopné ruce – velký dar pro nevidomé 
děti i dospělé. To je také název jeho pøíspěvku v bulle-
tinu vydaném ke stému výroèí založení hradèanského 
ústavu v Praze.
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Salinas, Francisco

SAbAtini, eugenio

Italský výrobce pušek.

Oslepl jako tøíletý. Vynikal zruèností. Záliba  
v technice ho pøivedla k puškaøství. Nejdøíve je zaèal 
sbírat, opravovat a koneèně i vyrábět. Dosáhl údajně 
takové dokonalosti, že své pušky vyvážel i do ciziny. 
V tomto směru má i øadu patentù.

SAcchiová, Adele

* 1862
† 1883

Italská pěvkyně.

Narodila se v Alexandrii jako nevidomá. Základní 
výchovu a vzdělání získala v Milánském ústavu pro 
nevidomé. Již v dětství se projevilo její velké hudební 
nadání. Věnovala se høe na klavír a zvláště sólovému 
zpěvu. Po opuštění ústavu vyuèovala hudbě a poøádala 
hudební veèery, na kterých zpívala. Pro svùj krásný 
hlas byla známá a jen její pøedèasná smrt zabránila 
jejímu ještě většímu věhlasu.

SAchS, hans

* 5. 11. 1494
† 19. 1. 1576

Německý básník.

Zajímal se o tzv. Meistergesang, do něhož vnesl 
světské náměty. Jeho dílo (písně, bajky, biblické hry, 
tragédie i masopustní frašky) obsahuje na 6000 skla-
deb. Mezi nimi je nejznámější Wittenberský slavík  
z r. 1523. Mezi masopustními hrami jsou rovněž té-
mata pravděpodobné nebo skuteèné slepoty (Enšpígl 
1553). Během hry skuteèných slepcù hrála roli i pøed-
stíraná slepota. Týká se to slepého kostelníka a faráøe. 
Domnělá slepota se týká dùvěøivé nevěrné ženy.

SAlignAc, melanie de

* 1740
† 1763

Vzdělaná nevidomá žena.

Narodila se v Saintonge ve Francii v zámožné 
rodině. Ve dvou letech dostala neštovice. Matka jí 

kapala do oèí holubí krev, po níž oslepla. Údajně 
měla vybroušené chování, bystrý úsudek, rychlé 
vnímání a celou øadu dalších darù, snad vèetně 
tělesné krásy.

Od dětství byla neobyèejně bystrá. Hrála výborně 
karetní hry. Jednotlivé listy měla oznaèené vypicho-
vanými písmeny. Psala štětcem podle pravítka. Na 
citeru hrála jako samouk. Dobøe zpívala a snad  
i tanèila. Našla si dokonce zpùsob, jak zaznamenávat 
vlastní melodie.

Zabývala se ruèními pracemi. Èas sledovala na 
hodinách bez skla.

SAlinAS, Francisco

* 1. 3. 1513
† 13. 1. 1590

Patøí do skupiny tøí za-
kladatelù španělské hu-
dební renesance.

V pøedmluvě svého 
teoretického díla vypra-
vuje, že jeho zrak byl od 
nejútlejšího dětství ohro-
žený mlékem nemocné 
kojné a že ve věku deseti let oslepl úplně. Jeho otec, 
který byl dvoøanem krále Karla, poskytl svému synovi 
dùkladné vzdělání nejen hudební, ale také ve starých 
jazycích.

Stal se varhaníkem u biskupa v Campostelle. Když 
byl biskup povýšen na kardinála, vzal Salinase s sebou 
do Øíma. Salinas zde vstoupil do duchovního stavu 
a stal se opatem v Rocca Scalegna v neapolském 
království. Byl zde varhaníkem neapolského krále, 
vévody z Alby.

V Øímě si získal neobyèejnou autoritu svým spi-
sem Musicorum libri septem (Sedmero hudebních 
knih) psaných v hexametrech. Platil zde za největ-
šího znalce antické hudby. Byl zván jako rozhodèí  
k hudebně teoretickým sporùm.

V r. 1565 se vrací do Španělska a stává se profeso-
rem na univerzitě v Salamance, kde pøednášel teorii 
Benátèana G. Zarlina, jehož názory se staly základy 
moderní hudební teorie.

Salinas nebyl pouze teoretikem, ale také význam-
ným skladatelem vokální a varhanní hudby.

S
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Salvino, degli D´Armati (též Armato)

SAlvino, degli D´Armati (též Armato)

† 1317

Kdo byl vynálezcem 
brýlí?

O vynález brýlí se 
pøou dva muži z let 1300, 
Alessandro della Spina  
a Savino degli D´Arma-
ti. (Podle Historického 
italského archivu z roku 
1848, str. 397–633.)

Co se týká Salvina, 
traduje se, že v kostele 
Santa Maria Maggiore ve Florencii existoval pohøební 
nápis z r. 1318, jemu věnovaný, který upøesòoval, že je 
„vynálezce brýlí“. (Podle Del Lungo Isidoro, Floren-
cie citta nobilissima illustrata, Florencie 1684 nápis 
hlásal: „Zde leží Floren�an Salvino degli D´Armati 
z rodiny Armatù, vynálezce brýlí. Odpustiž mu Bùh 
jeho høíchy. Léta páně 1317“. (Nová italská encyklo-
pedie, šesté vydání.) Zachoval se i náèrt pomníku 
Armatiho, poøízený pøed rokem 1950, nyní v muzeu 
BOA Museum a døíve èást Hamblinovy sbírky. 

Salvino měl brýle sestrojit v r. 1316, když tzv. ètecí 
kámen upravil do kostěné obruby. Z r. 1316 se však 
údajně dochoval úèet první svého druhu, který byl 
vystaven v Benátkách za zhotovení brýlí s pouzdrem. 
Mùžeme se tedy domnívat, že první brýle pocházely 
z Benátek. Ostatně sklo bylo vyráběno v nedalekém 
Muranu. 

Krchòák (Praha 1992) uvádí, že vynálezcem brý-
lí mohl být i anglický filozof Roger Bacon (1214 až 
1296).*1) Armato údajně využil funkce èoèky snad 
kolem r. 1270, kterou umístil do kostěné obruby 
pro uchycení na oblièeji. Existuje prý o tom dùkaz 
v jednom rukopise z r. 1292, v němž autor napsal, 
že nemùže èíst bez těch skel, která byla nedávno 
vynalezena.

Již od roku 1684 vědí historikové o výše citova-
ném epitafu. Jazykozpytci posléze pøišli na to, že 
použití slova vynálezce je pro Itálii daného historic-
kého období naprosto nepøípadné; navíc znalcùm 
rodokmenù se nepodaøilo vystopovat právě tohoto 
konkrétního èlena rodiny. Dnes se soudí, že epitaf 
pøedstavuje úmyslný rodinný podvrh neznámého èa-
sového pùvodu. Pamětní deska je nyní z vnější stěny 
odstraněna a je uložena hodně vzadu v rohu jedné  
z postranních kaplí.

*1) Objevil zákony lomu a odrazu svìtla, zabýval se využitím 
èoèky. (Všeobecná encyklopedie Diderot, Praha 1999)

A. B., J. S.

Sasuke mukuJ
(viz MUKUJ, Sasuke)

SAtZenhoFeR, karl

* 11. 9. 1875
† 24. 8. 1949

Redaktor rakouských slepeckých èasopisù.

Oslepl ve svých dvou letech. Od r. 1883 do roku 
1892 byl žákem ústavu pro nevidomé ve Vídni. Již 
jako žák projevoval sklony k písemnictví. V r. 1894 
navštívil Prahu a 1896 Brno, kde pomáhal zakládat 
slepecké ústavní tiskárny. V samotné Vídni se k tis-
ku používala Kleinova propichovaná latinka. V Praze  
i v Brně latinka petlièková. V obou pøípadech se sazba 
prováděla štoèky jednotlivých písmen. 

V r. 1903 založil Satzenhofer ve Vídni literární èa-
sopis nazvaný J. W. Klein. V dalších letech se zabýval 
organizováním kultury nevidomých ve Vídni. Byl pøi 
zakládání spolku nevidomých.

SAueR, wolfgang

* 2. 1. 1928

Německý zpěvák a skladatel jazzové a populární 
hudby.

Narodil se jako nevidomý v rodině obchodníka. 
Vystudoval gymnázium pro nevidomé v Marburku, 
univerzitu tamtéž. Svá studia dokonèil v Kolíně nad 
Rýnem. Studoval germanistiku, angliètinu a hudební 
vědy. Nejdøíve pùsobil v malé taneèní kapele jako 
zpěvák a úspěšný skladatel módní hudby. Jeho veøejná 
vystoupení se omezují na Německo. Sauerovy skladby 
byly na gramofonových deskách prodávány ve velkém 
množství. Od r. 1963 byl zaměstnán v rozhlase jako 
zvukový technik.

SAundeRSon, nicholas

* leden 1682
† 1739

Anglický matematik, 
profesor na univerzitě  
v Cambridgi.

Narodil se v Thyrl- 
 stonu (Yorkshire), jako 
syn výběrèího daní. Osle-
pl v prvním roce života 
po neštovicích. Zúèast-
nil se vzdělávání v místní škole. Na hlavní škole se 
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věnoval klasickým jazykùm. Již jako mladík ovládal 
i francouzštinu.

Matematice ho vyuèoval otec. Projevoval pro ni 
mimoøádné nadání. Později však, když už otcovy zna-
losti nestaèily, mu rodièe zajistili soukromého uèitele. 
Ten ho po zjištění jeho znalostí doporuèil jako uèitele 
matematiky.

Povzbuzen se obrátil na školu v Atrelcliffu, kde 
mu však zpùsoby studia nevyhovovaly. Stal se proto 
samoukem. Tento zpùsob života byl pro rodinu ná-
kladný, zaèala proto usilovat o to, aby jejich syn získal 
nějaké zaměstnání.

Jeho snem bylo místo v Cambridgeské univerzitě, 
kam se jako uèitel dostává v r. 1707. U studentù si po-
stupně získal oblibu. Proti Saundersově èinnosti byly 
na druhé straně vznášeny námitky, ale zastával se ho 
jeden z nejvlivnějších profesorù. Posluchaèe získával 
také proto, že pøednášel o Newtonově uèení. Osobně 
se poznali a vedli spolu dlouhé polemiky.

Pro konkretizaci některých matematických jevù 
si nechal zhotovit døevěnou pomùcku, kterou potom 
používali i jiní nevidomí matematici. Její používání 
se rozšíøilo i do ciziny.

Pøekvapuje, jak se mohl stát odborníkem v optice 
i barvách. Zvažovalo se, že to je asi tím, že se opíral 
o geometrii, že snad dovedl její zákonitosti transfor-
movat do optiky.

Saundersonùv věhlas rostl. Univerzita mu udělila 
v r. 1711 titul magistr a povýšila ho na profesora. 
Došlo to tak daleko, že se oženil s dcerou rektora. 
Žili skromně, měli dvě děti. Král Jiøí II. ho jmenoval 
doktorem. Byl také jmenován èlenem Královské 
spoleènosti nauk.

Saunderson jistě patøil mezi nejvzdělanější osob-
nosti své doby. Diderot o něm píše: „Když Saunderson 
cítil, že se blíží jeho smrt, zavolali k němu kněze. Oba 
se rozhovoøili o existenci Boha. Sluha boží zaèal tím, 
že líèil nevidomému divy pøírody. Ach, pravil nevido-
mý uèenec, nechte stranou tuto krásnou podívanou, 
která pro mne nebyla nikdy skuteèností. Byl jsem 
odsouzený žít ve tmě, a vy mi povídáte o zázracích, 
které nechápu, a které mají prùkaznost jen pro vás, 
vidomé. Chcete-li, abych uvěøil v Boha, umožněte mi, 
abych se ho dotkl“. (Volná citace z Listù o nevido-
mých, urèených vidomým).

Napsal rozsáhlé dílo o algebøe. Vydáno bylo až 
po jeho smrti. Bylo pøeloženo do několika cizích 
jazykù.

SAvARt, lois
(viz Miroslav VEVERKA)

SAwyeRová, martha

* 10. 4. 1841
† 22. 3. 1894

Redaktorka slepeckého èasopisu The Mentor.

Narodila se v Dorchesteru. Vystudovala vysokou 
školu. V r. 1867 nastoupila do kanceláøe Perkinsova 
ústavu. V r. 1873 se stala sekretáøkou Campbella  
v Londýně. Za èas se vrátila do Bostonu, kde se podí-
lela na vydávání èasopisu The Mentor.

ScAPinelli, lodovico

* 1585
† 3. 1. 1634

Profesor filozofie a literatury na univerzitě v Pise.

Narodil se v Modeně. Byl nevidomý od narození. 
V r. 1609 obdržel doktorát filozofie. V r. 1617 se stal 
èlenem akademie ve Ferraøe. V r. 1625 pøevzal funkci 
vedoucího katedry filozofie v Pise, v r. 1628 pøešel 
na stejnou katedru univerzity v Boloni. Tato kariéra 
slepého èlověka je až neuvěøitelná, avšak uvážíme-li 
všeobecnou italskou renesanci, dostalo se nadanému 
slepci všeho, co si zasloužil. Rovněž známí a úspěšní 
byli i jeho tøi bratøi.

Scotti, Achille

* 1925
† 1988

Švýcarský jazzový klavírista.

Od dětství byl nevidomý. Mimo svou profesi jazzo-
vého klavíristy se výjimeèně zabýval i vyuèováním 
høe na klavír. I v tomto oboru měl velmi dobré vý-
sledky. Pøipravoval pouze jazzové pianisty. Jiné žáky 
odmítal.

SecRétAn, theoddor Alexander

* 15. 11. 1842
† 3. 7. 1901

Holandský kněz.

Narodil se v Haagu. Studoval teologii na univerzi-
tách v Leidenu, Basileji, Heidelberku a Tübingenu. 
Poté pùsobil na více místech jako faráø. Stal se ve-
doucím několika vesnických i městských škol, kde se 
setkával se slepci. Péèe o ně ho zaujala. Jakmile se 
uvolnilo místo øeditele Výchovně vzdělávacího ústavu 
pro nevidomé v Lausanne, byl na toto místo pøijat. 
Podnikl studijní cesty do Francie, Anglie, Holandska 
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a Německa. V r. 1887 shrnul své poznatky v publikaci 
s názvem D´éducation des aveugles, notes et impres-
sions de voyage etc. Pøi ústavu založil dílny.

R.V.

Sedìlnikov, gleb Serafimoviè

* 1944

Ruský operní skladatel.

Zrak ztratil v devíti letech. Hudba se stala jeho 
celodenní zábavou. Stala se i jeho povoláním.  
V prùběhu studia na hudební škole bylo jasné, že má 
pøedpoklady k dalšímu studiu. Studium na Moskev-
ské konzervatoøi*1) zakonèil jako muzikolog v r. 1971  
a jako skladatel v r. 1974. Ve stejném roce se stal èle-
nem Svazu skladatelù.

Pøijal místo uèitele na konzervatoøi. Souèasně 
vznikalo jeho rozsáhlé skladatelské dílo. Jeho tvorba 
je mnohostranná.

Napsal několik oper, písně, oratorium, smyècový 
kvartet i øadu děl pro děti.

Z jeho oper je to napø. Chudí lidé, která je jeho 
studijní absolventskou prací. Byla provedena v Mos-
kevském komorním hudebním divadle. Druhá Sedělni-
kova práce je komická jednoaktovka Medvěd, napsaná 
na Èechovùv námět. Byla provedena posluchaèi dvou 
vysokých uměleckých škol v Moskvě. Jeho tøetí ope-
rou je Iljièova lampièka.

Kromě oper napsal kantátu Písně o Ptáku Bouøli- 
váku a písně pro děti.

*1) Moskevská konzervatoø je vysokou hudební školou

Sedláèková, Aquina Anna

* 6. 12. 1877
† 28. 4. 1950

Uèitelka, později i øedi-
telka školy Ústavu pro ne-
vidomé v Praze na Hrad-
èanech. Velice obětavě 
pomáhala chovancùm, 
kteøí se pøipravovali ke 
státním zkouškám z hud- 
 by. Je málo známé, že je 
autorkou několika uèebních pomùcek, z nichž se ve 
škole pro nevidomé v Praze na Hradèanech dochova-
la její papírová mapa Èeskoslovenska. Je autorkou 
adaptace Lormovy prstové abecedy pro hluchoslepé 
na èeský jazyk.

Narodila se v rodině øídícího uèitele ve Strakách 
u Nymburka. Zde také absolvovala základní vzdělání. 

Uèitelský ústav studova-
la v Jiøicích. Ve studiích 
pokraèovala v Praze. 
Po zkouškách uèitelské 
zpùsobilosti pracovala 
jako èlenka kongregace 
Milosrdných sester na 
veøejných školách v Boru 
u Tachova a ve Filipově.

Do Ústavu pro ne-
vidomé na Hradèanech  
v Praze nastupuje v roce 
1904 jako uèitelka. V ro- 
ce 1907 rozšíøila poèet 
tøíd ze tøí na ètyøi. Ve své pedagogické èinnosti kladla 
největší dùraz na rozvíjení hmatu. Neustále se zabýva-
la problematikou, jak svým žákùm pøiblížit svět jeho 
prostøednictvím. Věnovala se spoleèenskému chování 
svých žákù, zavedla dramatický kroužek.

Byla mimoøádně zruèná, a tak jí sama výroba ně-
kterých pomùcek nepùsobila zvláštní potíže. O rozvoj 
manuálních dovedností žákù se starala pøi vyuèování 
v dílnách. Byla si vědoma, že právě zruènost je jednou 
z těch dovedností, které zaruèují nevidomým životní 
úspěchy.

Velmi obětavě se věnovala pøepisování textù pro 
všechny vyuèovací pøedměty a starším opisovala i hu-
debniny z běžné do Braillovy bodové notace. Dovedla 
zapsat skladby schopných chovancù do not.

Pøepisovala i beletrii. Knihy zruèně vázala a zalo-
žila tak ústavní žákovskou knihovnu. Podle sdělení 
tehdejších chovancù je tomu uèila. Vymyslela tech-
niku lisování reliéfních papírových fyzikálních země-
pisných map.

Do ústavu byly pøijaty dvě hluchoslepé dívky. Aby 
se s nimi mohli uèitelé i spolužáci domluvit, adapto-
vala Lormovu německou prstovou abecedu na èeský 
jazyk. Jelikož zavedla i písmena s èeskými diakritic-
kými znaky, znaèně se od pùvodní německé soustavy 
odchýlila. Do svého systému zaèlenila i znaky pro 
poèetní úkony a èíslice.

V r. 1948 odchází na trvalý odpoèinek unavená  
a nemocná. S dospělými chovanci si potom dopiso-
vala. Stala se fortnýøkou v jednom z ústavù sociální 
péèe v Praze. Jelikož její nevyléèitelná choroba ji víc 
a víc sužovala, odešla do klášterních zaøízení na jižní 
Moravě, kde umírá.

Její osobnost poznamenala prostøedí ústavu. Byla 
platnou a zkušenou tyflopedkou, která se zapsala do 
myslí i srdcí mnoha chovancù ústavu.

V soudobých èasopisech nacházíme její odborné 
pøíspěvky. Spolu s D. Hoòkovou patøí mezi nejlepší 

Lormova èeská prstová 
abeceda
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èeské tyflopedky. Navíc také proto, že náboženskou 
výchovu pokládala pouze za metodu a nikoliv za 
cíl.

 Reliéfní zemìpisné papírové mapy má ve svých sbírkových 
fondech koutek tradic ZŠ pro nevidomé žáky v Praze  
a DTI TMB

SeieRuP, h. c.

* 1914
† 15. 6. 1980

Dánský pracovník ve spoleèenských organizacích 
invalidù.

Oslepl v dětství. Vychován byl v Ústavu pro nevi-
domé v Kodani. V r. 1934 vykonal potøebné zkoušky 
jako varhaník na Kodaòské hudební akademii. Stal se 
varhaníkem jednoho z kodaòských kostelù.

V r. 1941 zaèal pracovat v ústøedí dánského spol-
ku nevidomých, v r. 1951 se stal jeho pøedsedou.  
V tomtéž roce byl zvolen i pøedsedou spolku invalidù. 
Zaèal se zajímat o problematiku zdravotně postiže-
ných lidí. V tomto smyslu zaèal pracovat v komisi, 
která pøipravila návrh na nový systém dùchodù. Tyto 
záměry ho pøivedly k regionální politické èinnosti.

Postupně zaèal pracovat i v mezinárodním mě- 
øítku. Byl jedním ze zakladatelù Evropského regio-
nálního výboru Světové rady pro blaho slepcù, jehož 
se stal prvním pøedsedou. Za svou èinnost byl vyzna-
menán.

SeiFeRt, Radek

* 24. 2. 1971

Pracovník èeského centra Tereza.

Narodil se v Chomutově, kde úspěšně absolvoval 
docházku do mateøské školy v místě bydliště. Vroze-
ná oèní vada (glaukom) se v té době projevovala jen 
mírně. 

V letech 1977–1986 navštěvoval ZDŠI pro žáky 
se zbytky zraku v Praze pøesto, že stav jeho zraku byl 
stále na úrovni slabozrakosti. Støedoškolské vzdělání 
absolvoval v letech 1986–1991 ve Støední odborné 
škole ladièské pøi dnešní Konzervatoøi J. Deyla  
v Praze. Studium zakonèil maturitou. Praxi v oboru 
absolvoval v Èeské Lípě, Liberci i v Hradci Králové, 
tomuto povolání se však nevěnoval. V prùběhu studia 
na støední škole se poèaly projevovat závažné zrakové 
komplikace, které v r. 1996 vyvrcholily úplnou ztrátou 
zraku. Od r. 2002 je studentem katedry sociální práce 
FF UK v Praze, kde studuje prezenèně magisterský 

obor Sociální práce ve studijním programu Sociální 
práce a sociální politika. Studium na UK je Seiferto-
vou velikou vášní. Neustále doplòuje a kultivuje svou 
knihovnu odborných digitálních titulù a rozsáhlý ar-
chiv èlánkù.

Od r. 1995 pracuje na katedøe matematiky Fa-
kulty jaderné a fyzikálně inženýrské ÈVUT v Praze  
v centru pro usnadòování studijních podmínek lidem 
se zrakovým postižením (Centrum pro podporu sa-
mostatného studia Tereza). Je vedený jako odborný 
pracovník ve výpoèetní technice, kde je v roli vedou-
cího pracovního týmu.

Absolvoval kurz speciální výpoèetní techniky 
(1994–1995), který proběhl v rámci projektu Tempus. 
V letech 1997–2001 byl Seifert odpovědným redakto-
rem èasopisu Disk (později MailDisk), vydávaný jako 
periodikum redakce èasopisu Zora. Založení tohoto 
èasopisu, který se věnuje speciální výpoèetní techni-
ce, Seifert navrhl, pøipravil jeho formát, realizoval  
a redigoval.

Se speciální výpoèetní technikou souvisí založení 
elektronické konference Fanda pro NS fanoušky uži-
vatelù výpoèetní techniky, kterou v r. 1998 Seifert 
navrhl, pojmenoval a byl po dobu pěti let jejím prv-
ním moderátorem. Jedná se o největší elektronickou 
konferenci na èeském internetu.

Z dalších Seifertových aktivit je to moderování 
rozhlasového poøadu Handycamping (2004), pro 
který psal scénáøe; spolupracuje s redakcí èasopisu 
Mladá fronta Dnes. Některé jeho èlánky vyšly později 
v knize Øízek na severozápadě. Spolupracuje také se 
spoleèností Anopress, která se zabývá elektronickým 
monitoringem médií. Pro ni editoval poøad televize 
Prima Nedělní partie, později také rozhlasový poøad 
Rádia Svobodná Evropa Události a názory.

Ze Seifertových zálib je to èeský místopis a ze-
měpis. Je sběratelem miniatur a modelù, turistou po 
zajímavých místech a vášnivě shromažďuje informace 
o zajímavých lokalitách, zvláště Prahy (její historie 
a souèasnost). Vlastní kvalitní trackové tandemové 
kolo, rád a pravidelně plave. Bydlí v Praze, je rozve-
dený, bezdětný, domluví se anglicky.

Seiutti, Angelo

* 1865

Italský hudebník.

Narodil se v obci Mortigno. Od raného dětství byl 
nevidomý, proto byl vychován v Milánském ústavu pro 
nevidomé. Ve škole prospíval velmi dobøe, zvláště pak 
v hudbě. Ovládal hru na několik hudebních nástrojù, 
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byl oblíbený pro své dovednosti improvizovat hrou 
na klavír. V r. 1881 se stal uèitelem hudby. Byl pøijat 
jako uèitel hry na hudební nástroje do Ústavu pro 
nevidomé v Øímě. Jeho žáci dosahovali velmi dobrých 
výsledkù. Byl èinný také jako hudební skladatel. Jeho 
orchestrální kusy byly ve své době populární.

Sekáè, štìpán šebestián

* 1840
† 4. 3. 1872

Sekretáø Klarova ústavu pro nevidomé v Praze.

Napsal několik pojednání o výchově a vzdělá-
vání nevidomých. Napsal: Ústav pro zaopatøování  
a zaměstnávání slepcù v Praze (1863); Vychovávání 
a vzdělávání slepcù (1870). Jsou prvními dosud ob-
jevenými obsáhlejšími samostatnými monografiemi 
zaměøenými na toto téma. Velmi pochvalně se o nich 
zmiòuje øeditel Ústavu pro nevidomé v Brně A. 
Špièka. Sekáè napsal rovněž několik pøíspěvkù do 
odborných èasopisù.

SekAninA, František

* 1. 1. 1878
† 6. 1. 1956

Známý èeský hudebník.

Od narození byl nevidomý. Základní všeobecné 
i výborné hudební vzdělání nabyl ve Výchovném  
a vzdělávacím ústavu pro nevidomé děti v Brně 
(1892–1900). Po opuštění ústavu provozoval øemeslo 
kartáènické, hrál na varhany, ladil klavíry a vyuèoval 
høe na klavír. Vedl pěvecký sbor a daøilo se mu na-
cvièovat operety, které sám aranžoval. 

SekowSki, modest

* 1920
† 1972

Polský organizátor péèe o nevidomé obèany.

Jako nevidomý žák absolvoval speciální školu 
v Laskách. Později studoval dějiny na Katolické 
univerzitě v Lublinu. Založil první polské pracovní 
družstvo v Lublinu (1945) a tamtéž Speciální ústav 
pro dospělé nevidomé osoby. Dále se pøièinil o vznik 
Spolku zdravotně postižených a měl vliv i na založení 
Celostátního družstva pro nevidomé dělníky, kterého 
se stal pøedsedou.

SemJevSkiJ, nikolaj Anatoljeviè

* 5. 5. 1898
† 14. 2. 1971

Ruský technik a tyflo-
grafik.

Narodil se v Moskvě 
v rodině bankovního 
úøedníka. Základní vzdě- 
lání absolvoval s výbor-
ným prospěchem. Od 
dětství se věnoval něm- 
èině a francouzštině. 
Støedoškolské studium na reálce ukonèil v r. 1918. 
Pokraèoval ve studiu na akademii, kde pobyl do  
r. 1923. Studia pøerušil a odešel pracovat do mimo-
moskevské továrny. V r. 1925 se vrací do Moskvy, kde 
se stal konstruktérem. Věnoval se kreslení návrhù na 
stavby domù.

Zájmově se zaèal zabývat studiem pedagogiky, ale 
techniku neopustil. V r. 1928 se zúèastnil konstruktér-
ského kurzu, který ukonèil v r. 1931. Pro závěreènou 
práci sestrojil rýsovací zaøízení. 

V r. 1933 pozvalo vedení Moskevského ústavu 
pro nevidomé děti Semjevského, aby svùj patent 
pøedvedl. V r. 1934 zkonstruoval tyflografický aparát 
vèetně potøebných instrumentù. Základem je pod-
ložka potažená speciálním voskem, do kterého se 
ryjí geometrické tvary a mohou se kreslit i obrázky. 
Od patentního úøadu v r. 1936 obdržel potvrzení  
o autorství vynálezu. 

Nyní mu pøišly vhod základy pedagogiky a zaèal 
propracovávat principy kreslení a rýsování nevido-
mými dětmi. Výsledkem byla metoda práce s tímto 
zaøízením. 

Během války žil u matky své ženy v Kalužské oblas-
ti a pracoval v tamním závodě jako kresliè. Po válce 

 Rýsovací souprava
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ho znovu pozvali do Ústavu nevidomých v Moskvě, 
aby dokonèil své dílo. Jeho metoda rýsování do vosku 
se rychle rozšíøila i do zahranièí. 

V r. 1952 vydal metodickou pøíruèku. Rýsování  
a kreslení bylo zavedeno do škol pro nevidomé žáky. 
V r. 1960 vydal novou metodiku Obuèenije risovaniju 
v škole slepych.

Několik těchto pøístrojù bylo pøivezeno i k nám. 
Vosková hmota však brzy vyschla a zaøízení bylo  
k nepotøebě. Žádný z pokusù nahradit tento materiál 
se dosud nezdaøil.

 Kreslicí a rýsovací soupravu má ve sbírkových fondech 
DTI TMB a slepecké muzeum v Moskvì

SeRAFinowicZ, Zygmunt 

* 1897
† 1971

Polský tyfloped.

Vystudoval práva na Varšavské univerzitě. V letech 
1928–1966 pùsobil na Støedisku pro nevidomé v Las-
kách. Nejdøíve jako vychovatel, později jako uèitel  
a nakonec jako øeditel všech zde existujících školských 
zaøízení. Velmi mnoho vykonal pro zvýšení kvalifika-
ce pedagogických pracovníkù a pro vzdělávání studen-
tù speciální pedagogiky. Pro ministerstvo zpracoval 
generální výchovný program nevidomých.

SeyvAlteR, František

* 26. 7. 1854
† 20. 3. 1938

Øeditel azylu pro nevidomé ženy.

Papežský komoøí, konzistorní rada, biskupský 
notáø. Financoval útulnu pro nevidomé ženy v Pra-
ze na Kampě a v Brandýse nad Labem. Útulnu na 
Kampě založil jeho bratr v r. 1908 na památku své 
nevidomé matky. 

SFilio, Francesco

* 1876

Italský varhaník a hudební pedagog.

Od dětství byl nevidomý. Po získání potøebného 
vzdělání pùsobil pøedevším jako varhaník. Pro své 
potøeby tvoøil menší chrámové skladby, které byly 
zapomenuty. Byl známý jako výborný hudební im-
provizátor. Hudbě vyuèoval. O jeho osobnosti se 
zachovalo málo informací.

ShAhová, Fatima

* 11. 2. 1916

Nevidomá lékaøka, orga-
nizátorka péèe o nevido-
mé v Pákistánu.

O  j e j í m  d ě t s t v í 
ani mládí nevíme nic. 
Medicínu studovala  
v New Delhi. V r. 1947 
pøišla jako lékaøka do 
Karáèí. Je zakladatel-
kou několika pákistánských ženských organizací.  
V letech 1948–1957 zde na úøadech získala mimo-
øádně kladnou pozici. V roce 1957 ztratila zrak, to 
jí však nezabránilo, aby ve své práci pokraèovala.  
V roce 1960 založila Pákistánskou organizaci nevi-
domých. Je spoluzakladatelkou Mezinárodní fede-
race nevidomých, jejíž byla pøedsedkyní v letech 
1974–1979. Mimoøádně se zasloužila o rehabilitaci 
pákistánských nevidomých, založila Úøad pro péèi 
o chudé nevidomé. Za svou mimoøádně záslužnou 
èinnost obdržela pákistánská i mezinárodní vyzname-
nání. O své práci napsala velké množství èasopisec-
kých pøíspěvkù, ve kterých pøibližuje problematiku 
nevidomých této i jiných oblastí.

SheARing, george Albert

* 13. 8. 1919

Angloamerický hudebník.

Narodil se v Londýně. Od narození byl nevidomý. 
Ètyøi roky studoval na Linden Lodge School pro nevi-
domé studenty v Battersea. Hrával v noèních klubech. 
Ovlivněn byl nahrávkami F. Wallera a T. Wilsona. Od 
r. 1937 hrál v orchestru L. Hampton, v němž pùso-
bili hudebníci se zrakovou vadou. Potom vystupoval 
v rùzných orchestrech jako sólista. Několikrát byl 
ohodnocen jako nejlepší pianista.

V r. 1947 Londýn opustil a odejel do USA. Nejví-
ce pùsobil v New Yorku. V Americe založil vlastní 
goodmannovské kvarteto, se kterým měl potom  
v celém světě velké úspěchy.

V r. 1949 zformoval kvinteto. Prosadil se rovněž 
u nejazzového publika. V r. 1954 rozšíøil svùj soubor 
o hráèe na conga. V r. 1959 sestavil velký orchestr, 
s nímž poøádal koncertní turné. Usídlil se v Toluca 
Luke. Pro nemoc soubor rozpustil a věnoval se stu-
diu klavírní hry u J. Gimpela. Pùsobil v rozhlase  
a spoluúèinkoval se symfonickými orchestry. Nejra-
ději hrál Bacha a Mozarta.
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Znovu se vrací k jazzu. Cestuje po Evropě i Asii, 
kde sklízí obrovské úspěchy. Byl také autorem vlast-
ních televizních programù a vydal mnoho gramofono-
vých desek. Univerzita Westminster College v Utahu 
mu udělila èestný doktorát. 

Shmith, J. w.

Øeditel Ústavu pro nevidomé v Bostonu, nástupce 
M. Anagnose.

V r. 1872 sestavil novou øadu šestibodového pís-
ma odlišného systému od Braillova. Písmo se ovšem 
v praxi neujalo, i když bylo postaveno na logických 
principech.

SchäFeR, Johann Peter

* 8. 3. 1813
† 26. 12. 1902

Zakladatel a øeditel 
Ústavu pro výchovu  
a vzdělávání nevidomých 
dětí ve Friedberku.

Narodil se v Alten-
stadtu jako syn rolníka. 
Základní vzdělání nabyl 
ve škole svého rodiště. 
Tam navštěvoval i hlavní školu.

Byl velmi slabé tělesné konstrukce, měl se proto 
stát krejèím. Tomuto øemeslu se také vyuèil. Po mno-
hých cestách za zaměstnáním se v r. 1835 dostává do 
sirotèince ve Frankfurtu nad Mohanem jako mistr. 
Cítil se zde spokojený.

Jeho synovec ho v této době vyuèoval teologii.  
V r. 1837 byl pøijat do semináøe, kde pro svùj nezájem 
neobstál. Odchází a stává se dobrovolným uèitelem 
chudých. Pracuje v sirotèinci v Bruggách. O rok pozdě-
ji se stal uèitelem hluchoněmých. V r. 1842 nastupuje 
jako uèitel do Ústavu pro hluchoněmé ve Friedberku. 
V r. 1844 zde zakládá Ústav pro opuštěné děti.

V r. 1849 zaèal s vyuèováním nevidomých dětí. 
Ústav dobøe prospíval. V r. 1849 bylo založeno ku-
ratorium. Později byl ústav pøedán do správy města.  
V této èinnosti našel hluboké uspokojení. Svou èin-
nost konèí v r. 1894 a odchází na trvalý odpoèinek.

Schegk, Jakobes, též schegkins

* 1511
† 1587

Profesor na univerzitě v Tübingenu.

Je dalším známým slepcem støedověku. Narodil 
se jako silně slabozraký v Scharndorfu ve vévodství 
Würtemberg. Věnoval se studiu filozofie a lékaøství. 
Patøil mezi mimoøádně pilné studenty.

Později nejprve uèil filozofii na univerzitě v Tübin-
genu a pak byl celých 13 rokù profesorem lékaøství. 
V r. 1577 oslepl a pøesto pokraèoval ještě 10 let s nej-
větším zanícením ve svém studiu a své práci a napsal 
ještě několik lékaøských studií a pojednání.

Na ztrátu svého zraku dbal tak málo, že jednomu 
schopnému lékaøi, který jej ujiš�oval, že by jej léèil, 
odpověděl: „Nepožaduji svùj zrak zpět, protože bych 
pak byl zase nucen vidět mnoho směšných a zavrže-
níhodných věcí. Ve svém životě jsem viděl mnoho 
věcí, které bych si nikdy nepøál vidět, ano, obèas 
bych chtěl, abych pøi mnoha okolnostech byl pøitom 
ještě hluchý.“

Zastával své místo až do své smrti.
Napsal několik prací z filozofie, lékaøství a teo-

logie.

Schenk, hans-heinrich

* 1913
† 5. 3. 1978

Německý pedagog.

Narodil se v Marburku. Po absolvování støední 
školy studoval v Marburku a Mnichově germanisti-
ku, historii a angliètinu. Oslepl následkem zranění 
ve druhé světové válce. Po navrácení ze zajetí zaèal 
vyuèovat v marburském Studijním ústavu pro nevido-
mé, kde se v r. 1971 stal jeho øeditelem. V této funkci 
pùsobil až do své smrti. Schenk byl zastáncem výro-
by a využívání nejnovějších elektronických uèebních 
pomùcek, které nevidomým studentùm zefektivòují 
jejich studijní výsledky.

ScheReR, Friedrich

* 1823
† 1882

Usiloval o to, aby se ústavy i sami nevidomí vymanili 
z podruèí těch, kteøí si je svými dary zavazovali. Je 
zakladatelem hned několika výchovně vzdělávacích 
ústavù pro nevidomé, ve kterých se snažil realizovat 
své pokrokové názory. Založil rovněž několik spol-
kù nevidomých. Hodně cestoval a všude pøednášel 
o tom, že cílem výchovy nevidomých je pøíprava  
k samostatnému životu. Mají právo na stejné vzdělá-
ní jako ostatní lidé, mají právo na rodinné štěstí. Své 
názory uveøejòoval v èasopise Die Zukunft der Blin-
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den (1864). Tiskem vydal rovněž své nejzávažnější 
pøednášky.

Narodil se v Ehingenu (Německo) jako syn zed-
níka. Ve svých dvou letech ztratil zrak. Již v útlém 
dětství se stává èásteèným sirotkem. Matka je nucena 
starat se o ètyøi děti a babièku. Nemohla se proto 
nevidomému dítěti nijak zvláš� věnovat. Zapùsobila 
však na něho svým vyprávěním, které v něm zane-
chalo trvalé stopy. Pøi hrách s ostatními dětmi prožil 
mnohá dobrodružství, ale také ústrky. Toto období 
mu vtisklo základní vlastnosti jeho osobnosti. Nauèil 
se samostatně se rozhodovat, samostatně pohybovat. 
Byl velmi zruèný, pěkně modeloval z hlíny.

Ve svých šesti letech se k všeobecnému údivu sám 
pøihlásil v místní škole. Později se také zaèíná sám 
věnovat hudbě, docházel pěšky ke vzdálenému uèiteli 
hry na klarinet. Jeho pokroky byly dobrým pøíslibem. 
Obdivovalo ho celé okolí. Zaèal si tedy svým uměním 
vydělávat. Touha po vyšším všeobecném vzdělání ho 
však neopustila. Povšiml si toho místní lékaø, který 
mu pomohl.

V r. 1839 byl pøijat do Ústavu pro nevidomé v Mni-
chově. Zakrátko zvládl tehdejší zaměstnání chovancù. 
Svou mimoøádnou pílí a znalostmi docílil toho, že byl 
pøijat za korepetitora a později za uèitele. K náplni  
a zpùsobu výuky měl zásadní výhrady. Pøicházel proto 
s vedením ústavu do rozporù. Nemohl se napø. smíøit 
s tím, že uèitelé žáky podceòují a jejich každý vyšší 
zájem je pokládaný za rebelii. V r. 1845 proto ústav 
v rozladěnosti a zklamání opouští.

Pøihlašuje se ke studiu na místní univerzitě. Ba-
vorský král Ludvík I. mu udělil stipendium. Údajně 
vykonal i zkoušku pro vyuèování v OŠ a v této době 
vydává svùj nejzávažnější spis Budoucnost slepých 
(1852). Na jeho popularitu ukazuje to, že vyšel ve 13. 
vydáních. Vzbudil mnoho rozruchu pro svou otevøe-
nost a uvedení dosud nepublikovatelných problémù. 
Bylo to pøedevším odhalení některých mecenášù, 
kteøí zaèali péèi o nevidomé zneužívat ve prospěch 
své popularity.

Fr. Scherer zaèal proto uvažovat o založení vlastní-
ho ústavu. První ústav založil v Norimberku (1854). 
Majetkové poměry byly uspokojivé. Jelikož znovu 
dochází mezi ním a uèiteli k trvalým rozporùm, za-
nechal vedení ústavu a odešel. Odhodlal se cestovat 
a pøednášet o výchově bez pøedsudkù a utajování 
nezdarù.

Další ústav zakládá v Altoně, později i v Hambur-
ku. Po èase se jeho metody uèitelùm opět znelíbily. 
Znovu proto odchází a cestuje s úmyslem podněco-
vat zakládání výborù k zøizování ústavù. Na prvním 
Mezinárodním kongresu uèitelù nevidomých ve Vídni 

(1873) prohlásil, že je èas, aby nevidomí pøevzali sami 
péèi o svùj osud, o své vzdělání i starosti o sebe do 
vlastních rukou.

Chtěl vymanit nevidomé z podruèí majetných pøed-
stavených, odmítal drobty, které z jejich bohatých sto-
lù padaly ve prospěch slepcù. Bojoval proti masovému 
umís�ování absolventù ústavù do azylových zaøízení. 
Ideál viděl ve vybudování velkých center, kde by se 
nevidomí vzdělávali a pracovali, se svými rodinami 
bydleli a pěstovali zábavu. Svými myšlenkami vyvolal 
u nevidomých snahy zakládat svépomocné spolky.

Fr. Scherer byl považovaný za kverulanta nebo 
utopistu. Snad tomu tak mohlo být, ale je jisté, že 
pøispěl k odhalení neoprávněného uspokojení z vý-
sledkù péèe o nevidomé a upozoròováním na schop-
nost nevidomých samostatně jednat podpoøil jejich 
chu� k životu.

Z dalších Schererových písemných prací to jsou: 
Tøi pøednášky o sociálním utrpení slepcù (1860); Po-
selství slepých vidomým (1871); Toulky slepého po 
oblasti nejnovějších duchovních pokrokù (1874) aj.

Ve svých spisech i praxi usiloval o zrovnoprávně-
ní nevidomého jako èlověka, manžela, otce a pøítele. 
Kritizuje uèitele pro jejich panovaènost, odcizení  
a neupøímnost. Vytýká jim, že zakazují normální pøá-
telské styky mezi chlapci a děvèaty, cenzurují dopisy 
aj. S nevidomými se jedná panovaèně a není nouze  
o podvody.*1) Stěžuje si, že uèitelé pøestali být pøiroze-
nými pøáteli nevidomých. Pøíliš se dává najevo, že by 
si nevidomí měli více vážit péèe o ně. Oni však chtějí 
být samostatní, odmítají být objektem pasivní péèe.

*1) Podobnì toto prostøedí popisuje ve svých literárních pracích 
i Oskar Baum

Schibel, georg

* 4. 4. 1807
† 1900

Švýcarský tyfloped.

Byl øeditelem Ústavu 
pro nevidomé a hlucho-
němé v Curychu. V roce 
1838 se pokusil vylepšit 
Kleinovu propichova-
nou latinku.

SchiePPAti, emilio

* 4. 7. 1876

Italský klavírista a hudební pedagog.
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Schifferová, Marie

Narodil se v Miláně, kde v tamějším výchovně 
vzdělávacím ústavu pro nevidomé děti a mládež získal 
nejen základy všeobecného vzdělání, ale rovněž zákla-
dy hudebních dovedností, které si prohloubil studiem 
na Milánské konzervatoøi Giuseppa Verdiho, kterou 
absolvoval v r. 1897 s mistrovským diplomem.

Po tøech letech obdržel místo varhaníka v bazilice 
St. Babila. Mimoto byl pøijat jako uèitel hudby do mi-
lánského ústavu, který pøed lety absolvoval jako žák. 
Své hudební zkušenosti zde mohl plodně uplatòovat. 
Ukázaly to i výsledky. Několik jeho žákù pokraèo-
valo studiem na místní konzervatoøi. Úroveò svých 
interpretaèních dovedností si neustále udržoval tím, 
že èasto veøejně vystupoval. Nejraději hrál skladby 
romantikù. Na celostátní soutěži italských klavíristù, 
která se konala v Miláně, obdržel první cenu.

SchiFFeRová, marie

* 3. 6. 1943

Èeská tyflopedka.

Narodila se v Brně. Vystudovala støední pedagogic-
kou školu (maturita 1961), dále FF MU v Brně, obor 
speciální pedagogika (1974).

Od r. 1970 pùsobila na školách pro ZP. Z toho 13 
let jako uèitelka hudby ve škole pro žáky se zbytky 
zraku, 12 let jako øeditelka Školy pro slabozraké žáky 
v Praze. Od r. 1995 jako øeditelka Pobytového rehabi-
litaèního a rekvalifikaèního støediska pro nevidomé 
osoby Dědina o.p.s.

Od roku 1975 se podílela na tvorbě uèebnic pro 
nevidomé žáky, napsala øadu èlánkù v èasopise Spe-
ciální pedagogika, kde je od roku 1992 èlenkou re-
dakèní rady. Externě spolupracuje s PF UK, katedrou 
speciální pedagogiky (støedisko Dědina je fakultním 
místem), sociálně právní školou, Jabokem, Rehabili-
taèní klinikou 1. LF UK.

Úèastní se rùzných vědeckých konferencí, na kte-
rých seznamuje odbornou veøejnost se svými dlouho-
letými zkušenostmi.

Schiött, v. g. l.

* 8. 8. 1826

Dánský uèitel hudby.

Narodil se v Kodani. Již ve svých 12 letech hrál  
v dánské kapele. V r. 1852 se stal dirigentem Dánské-
ho královského orchestru. Pracoval podle Braillovy 
hudební notace. Své znalosti si rozšíøil studiem v paøíž-
ském Národním ústavu pro mladé slepce. Jako kvali-

fikovaný uèitel hudby 
byl pøijat do Výchovně 
vzdělávacího ústavu pro 
nevidomé děti v Kodani. 
Zde později zkonstruo-
val pomùcku pro psaní 
liniového písma.

SchleuSSneR, karl

* 24. 1. 1858
† 9. 12. 1918

Německý tyfloped. Øedi-
tel Ústavu pro nevidomé 
v Norimberku, vynálezce 
slepecké uèební pomùcky 
pro zápis matematických 
textù.*1)

Narodil se v Norim- 
berku jako syn obchodní-
ka. Povinnou školní docházku absolvoval v Mnichově, 
kam se rodièe brzy odstěhovali. Tam také vystudoval 
latinskou støední školu.

V r. 1872 pøišel pøi støelbě z luku o jedno oko, 
později, vlivem tzv. sympatického onemocnění, oslepl 
i na druhé oko. Jeho vnitøní energie byla však nezdol-
ná. V letech 1880–1882 navštěvoval studia filologie  
a teologie na univerzitě v Erlangenu.

Po dokonèení studií se vrací do Norimberka, kde 
vyuèuje filologii. Od r. 1884 nastupuje do Spolkového 

Psací stroj pro Braillovo písmo
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Schmitt, John

ústavu pro nevidomé jako uèitel a během jednoho 
roku tam pøichází i jeho sestra.

Brzy se stává øeditelem ústavu. Největší pozor-
nost věnuje dostatku uèebních pomùcek. Dal podnět  
k výrobě speciálních døevěných tabulek s kovovými 
kolíèky pro zapisování matematických textù. Navíc 
zkonstruoval několik stavebnic i jiných hraèek. Jeho 
pomùcka se používala až do padesátých let 20. sto-
letí i u nás. Usnadòovala orientaci v textu a lehce 
umožòovala jeho opravy. Pro psaní literního textu 
Braillovým písmem navrhl konstrukci psacího stroje 
(1906) s netradièně uspoøádanými klávesami pro 
psaní oběma rukama.

Napsal spis Práce slepých. Pro Mellovu Encyklo-
pedii zpracoval několik hesel.

*1) Tabulku pro zápis matematických textù má ve svých sbír
kových fondech Slepecké muzeum v Berlínì, Hannoveru, 
Vídni a DTI TMB

Schlick, Arnold

* 1460
† 1515

Německý nevidomý varhaník.

V některých pramenech se uvádí, že snad byl 
èeského pùvodu. Pravděpodobnější je, že pochází 
z Heidelberku. Od mládí se věnoval hudbě, které se 
nevzdal ani když v dospělosti oslepl. V r. 1486 byl 
vybrán, aby hrál na varhany pøi volbě císaøe Maxmili-
ána. Když vypukl v Heidelberku mor, odebral se do 
Nizozemí a Štrasburku. Později dlouhodobě pùsobil 
v Německu. Jelikož měl mimoøádné témbrové slyšení, 
pùsobil v několika městech i jako recenzent a konzul-
tant varhanních dispozic. V r. 1509 získal doživotní 
angažmá v Heidelberku. Komponoval církevní sklad-
by. Své odborné znalosti a dovednosti sepsal v práci 
O varhanáøích a varhanících.

SchlüteR, bernard

† 1884

Německý básník.

Vestfálský profesor, který oslepl v raném mládí 
a více než 40 rokù uèil filozofii. Získal si významné 
jméno jako básník a je známý jako pøítel vestfálské 
básníøky Annette von Droste–Hülshoff. Zemøel v ně-
meckém Münsteru. 

SchmeilZl, Siegfried

* 1924

Rakouský pianista.

Uvádí se jako nevidomý od mládí. Vyznaèoval se 
jemnou technikou v brilantních pasážích.

Schmidt, hermann

* 1905
† 1975

Organizátor spoleèenského života německých ne-
vidomých. Snažil se vyplnit volný èas pøedevším 
nezaměstnaným. Poøádal pro ně rùzné besedy  
a vzdělávací kurzy.

Schmidt, Jakob

Nevidomý varhaník.

V letech 1602–1610 pùsobil v gdaòském kostele 
Panny Marie. Písmena si psal pomocí oktávových 
znakù do voskových tabulek.

Schmiedt, m. Johann

* 1639
† 1689

Německý profesor teologie a kazatelského umění na 
Štrasburské univerzitě.

Podle některých pramenù byl nevidomý. O zrak 
pøišel v útlém věku. Požadoval, aby nevidomým bylo 
umožněno vzdělání, které je snad pøiblíží k Bohu.

Schmitt, John

Anglický výtvarník.

Oslepl v prvním roce druhé světové války jako 
voják. Protože svým pùvodním povoláním byl støíbro-
tepec, chtěl se i jako nevidomý uplatnit ve výtvarném 
umění. Studoval v sochaøském ateliéru profesora 

Pomùcka pro zápis matematiky
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Schöder, H.

Hausmanna na uměleckoprùmyslové škole ve Frank-
furtu nad Mohanem a brzy dosáhl pěkných úspěchù. 
Zaměøil se na velká díla. Vytvoøil pomník pro Dóm  
v Mohuèi. Velký úspěch měl bronzový reliéf Nepøí- 
tel a Dětská hlava.

SchödeR, h.

Německý mechanik.

Aby si nevidomí mohli dopisovat s vidomými, 
nechal si kolem r. 1860 patentovat své zvláště složité 
zaøízení. Posuvné okénko, do kterého se vpisovala 
písmena, bylo rozděleno do tøí oddílù a opatøeno 
několika záøezy, které měly vést nevidomého pøi za-
pisování písmen. Po zápisu každého písmene bylo 
nutné okénko posunout. Tato pomùcka byla proto 
tak složitá, aby umožnila psát krasopisně.

SchöFFleR, max
* 1902
† 1964

Německý pracovník svépomocného slepeckého hnutí.

Narodil se ve Schneebergu jako syn dělníka. Rodi-
na byla poèetná. Někteøí jeho sourozenci rovněž trpěli 
zrakovou vadou. Byl pøijat do Ústavu pro nevidomé  
v Chemnitz, kde nabyl základní školní vzdělání a vyuèil 
se kartáènickému øemeslu. Za všechny své životní úspě-
chy vděèí své nevšední inteligenci, mimoøádné paměti, 
velké touze po vzdělání, ale nejvíce urputné píli.

Z ústavu pro nevidomé si odnesl pevné pøedsevzetí 
bojovat proti pøedsudkùm. Stal se pøedsedou Spolku 
nevidomých v Lipsku a èlenem ústøedí tohoto spolku. 
Po založení Slepecké knihovny v Lipsku se stal jejím 
prvním øeditelem.

Po r. 1933 byl nacisty několikrát zatèen, ale vždy 
opět propuštěn. V letech 1941–1942 byl více než je-
den rok vězněn. Po ukonèení války se vrátil do svých 
funkcí. Dobudoval Slepeckou knihovnu v Lipsku, 
založil èasopis Die Gegenwart.

Napsal: Nevidomý v životě lidu (1956). Zabýval 
se spoleèenským uplatněním nevidomých. Dílo dopl-
nil informacemi o některých úspěšných nevidomých 
lidech a jejich rùzných èinnostech.

ScholleR, heinrich

* 1. 8. 1929

Německý vysokoškolský uèitel.

Narodil se v Mnichově. V 16 letech pøi chemickém 
pokusu ztratil zrak. Od r. 1948 navštěvoval Studijní 

ústav pro nevidomé v Marburku. Na vysoké škole 
v Mnichově vystudoval práva a politické vědy. Na 
studiích pokraèoval v Paøíži. V r. 1958 absolvoval 
dizertaèní prací Freiheit des Gewissens. V následují-
cím roce obdržel stipendium pro studium ve Speyeru  
a v Paøíži.

V r. 1961 zaèal vyuèovat na vysoké škole v Mnicho-
vě. V r. 1966 se habilitoval. V této době se podrobil 
operaci, po níž získal malý zbytek zraku. V letech 
1960–1971 byl èlenem Bavorské vědecké spoleènos-
ti. Od r. 1971 vyuèuje na univerzitě v Mnichově. Od 
roku následujícího do r. 1975 pøešel jako hostující 
profesor na univerzitu do Addis Abeby (Etiopie). Po 
svém návratu pøevzal vedení katedry práva. V letech 
1977–1978 je hostujícím profesorem na Sorboně. 
Hostoval i na univerzitě v Tchajwanu.

Nežil mimo slepecké organizace. Byl pøedsedou 
Spolku německých nevidomých intelektuálù a v pøed-
stavenstvu Marburského studijního ústavu. Od r. 1977 
pracuje ve výboru Spolku pro pomoc nevidomým  
v Izraeli. Je spoluzakladatelem Světové rady pro bla-
ho slepcù. Za svou rozsáhlou èinnost obdržel vysoká 
německá i mezinárodní vyznamenání.

Vydal na 200 odborných èlánkù a rozsáhlejších 
monotematických prací zásadního významu v oboru 
práva a slepectví. Napø.: Louis Braille, seine Zeit 
und die Entwicklung der Blindenschrift (1969); Die  
Neukonzeption sozialrichterrechtes und die Situation 
blinder Menschen (1978); Mehrbedarfsorierntiere So-
zialleistungen im Rahmen (1985); a hlavně Enzyklo-
pädie des Blinden und Sehbehindertenwesens (1990) 
aj. Jak sám autor v úvodu této rozsáhlé encyklopedie 
poznamenává, je to právě sto rokù, kdy vyšla historic-
ky první Mellova Encyklopädisches Handsbuch des 
Blindenwesens, která byla pramenem tyflopedických 
informací po celé 20. století.

SchönbeRgeR, i. 

* 1791

Německý filozof, matematik a hudebník.

Od dětství byl nevidomý. Vytvoøil si vlastní písmo, 
které sestávalo z rùzně vyøezávaných kolíèkù. Pøiro-
zeně, že je měl pouze pro krátké poznámky. (Viz též 
Jakob z Netry).

SchönbeRgeR, udalrich huldenreich

* 1. 12. 1601
† 1.  5. 1649

Věhlasný uèenec, uèitel filozofie.
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Schulze, Hans Eugen

Narodil se v městeè-
ku Weyden (Německo) 
jako syn zahradníka. 
Oslepl ve tøech letech po 
neštovicích. Do místní 
školy zaèal docházet až 
ve svých 12 letech pøede-
vším pro ukrácení èasu. 
Jelikož byl dostateèně 
nadaný a pilný, pøešel 
na studia do gymnázia  
v Sulzbachu. Ve 22 
letech dokonèil studia 
na Lipské univerzitě, kde dosáhl hodnosti bakaláøe,  
o rok později dokonèil studia magisterská.

Od r. 1626 zaèal vyuèovat na univerzitě filozofii. 
Byl vedoucím tzv. uèených hádání, ve kterých byl 
skuteèným mistrem diskuze.

Aktivně ovládal sedm cizích jazykù: latinu, øeètinu, 
hebrejštinu, chaldejštinu, francouzštinu i arabštinu. 
Všem těmto jazykùm soukromě vyuèoval v Kodani. 
Nakonec se usadil v Königsbergu, kde vyuèoval filo-
zofii a orientální jazyky.

Vyznal se snad i v pøírodních vědách. Zajímala 
ho dokonce věda o světle. Diskutoval o vzniku barev 
a podstatě duhy. Zabýval se rovněž matematikou. 
Výpoèty prováděl pomocí poèitadla ve formě hole  
s rùznými záøezy.

Byl také známý jako hudebník. Snad si i některé 
hudební nástroje vyráběl sám.

Pochován je v katedrále v Regensburgu, což je jistě 
mimoøádná posmrtná pocta. Na náhrobku má nápis: 
Zde leží Schönberger, který, aè byl o zrak oloupen, 
nosil jako uèenec ve své hrudi tisíce oèí. Na jeho po-
èest byly skládány písně.

SchönFeld

Polský tyfloped.

V r. 1889 adaptoval Braillovu francouzskou bodo-
vou abecedu na polský jazyk. Vytvoøil systém, který 
se s urèitými obměnami užívá dodnes. Zajistil rovněž 
pøepisy prvních knih.

Schott, konrad

* 1562
† 1630

Stuttgartský varhaník a varhanáø.

Pøesné datum jeho narození není známé. Nevíme 
ani, kdy ztratil zrak. Že skuteèně neviděl, dokazuje 

dopis Maxmiliána císaøi Rudolfovi II. ze dne 4. února 
1604, ze kterého je rovněž patrné, že skuteèně koncipo-
val propozice několika těchto královských nástrojù.

Postavil varhany pro arcivévodu Maxmiliána 
Habsburského. Opatøil je veršováním, které rovněž 
uvádí, že autor varhan byl nevidomý. Varhany mají  
9 rejstøíkù a 276 píš�al. Schott postavil ovšem i daleko 
větší varhany pro Stuttgart. Dokonèil stavbu velkých  
a složitých varhan v Ulmu, o což se pøed ním pokou-
šelo několik slavných varhanáøù.

Schott sám propracovával pouze zvukové propo-
zice a jejich øešení. Pøi práci mu pomáhali øemeslníci 
nejrùznějších profesí a pomocníci. Plán stavby kaž-
dého nástroje byl však jeho dílem. Všechny opusy 
oznaèoval svým jménem.

SchultZ, bruno

* 9. 4. 1894

Německý právník a vysokoškolský uèitel.

Narodil se v Berlíně. O zrak pøišel v dětském věku. 
Po absolvování støední školy se rozhodl pro univer-
zitní studium práv a ekonomie, které absolvoval na 
Berlínské univerzitě.

Práci v oboru vykonával jen sporadicky, spíše ho 
zajímala teorie. V r. 1930 se stal asistentem a v roce 
1937 mimoøádným profesorem Berlínské univerzity. 
V r. 1940 mu bylo nabídnuto vedení katedry v Dráž-
ďanech, které pøijal. V r. 1955 byl jmenován øádným 
profesorem. Od r. 1964 se věnoval výstavbě Ústavu 
pro dějiny hospodáøství.

Pøesto, že Schultze jeho povolání plně èasově 
zaměstnávalo, našel si i èas, aby se mohl věnovat èin-
nosti v zájmových slepeckých organizacích.

SchulZe, hans eugen

* 1922

Pøísedící Nejvyššího soudu v Německu (NSR).

Zrak ztratil v dětství. V ústavu pro nevidomé děti 
vychodil školu a vyuèil se vyplétání židlí a pletení 
rohoží. Později absolvoval kurz telefonních manipu-
lantù a stenotypistù. Našel zaměstnání u soudu jako 
stenotypista. Tato okolnost ho pøivedla na myšlenku 
studovat práva. Studium dokonèil v r. 1951. Po pùso-
bení u rùzných soudù byl v r. 1963 jmenován èlenem 
nejvyššího soudu v Karlsruhe. Pro vykonávání této 
èinnosti využíval soudobou techniku. Mimoto mu 
byla pøidělena pøedèitatelka. Zapojil se do organi-
zace, která si vzala za úkol pomáhat nevidomým  
v rozvojových zemích. 



Tyflopedický

352

Schütze, Karl Heinrich

SchütZe, karl heinrich

*  1778
† 1860

Německý tyfloped. Významný èeský tyfloped, øeditel 
Ústavu pro nevidomé v Brně.

Jeden ze zakladatelù výchovy a vzdělávání nevido-
mých dětí v Německu. V Drážďanech založil vzděláva-
cí a øemeslný ústav pro nevidomé děti a mládež.

SchwARZ, Jan

* 28. 4. 1822
† 20. 6. 1899

Významný èeský tyflo-
ped, øeditel Ústavu pro 
nevidomé v Brně.

Ústav dotváø í  ve 
vzdělávací instituci, 
zavádí ladění klavírù. 
Zvláštní pozornost vě-
nuje vyuèování hudbě. 
Píše první èeské uèebnice pro nevidomé. Braillovo 
písmo adaptuje na èeský jazyk.

Mimo několika pøíspěvkù do èasopisù vydal samo-
statný èesky psaný spisek O vychovávání, vzdělávání 
a podporování slepcùv (1888). Brzy se rozšíøil a stal 
se svým obsahem jedním ze základních kamenù èes-
ké tyflopedie. Pøitom je zde popsán jeho návrh na 
adaptaci Braillova písma na èeský jazyk. V souèasné 
době nejen jeho dílo, ale ani díla jiných autorù tyflo-
pedové neznají.

Narodil se v Ivanèicích jako syn vinaøe. Již od 
dětství toužil stát se uèitelem. Po ukonèení povinné 
školní docházky proto zùstává ve škole, aby pomáhal 
pøi vyuèování. Protože pro tuto èinnost projevoval 
mimoøádné schopnosti, doporuèil mu tamní uèitel 
další studium.

Ve svých 17 letech je pøijat hned do 4. roèníku 
normální školy v Brně. Zde absolvoval kurz pro kan-
didáty uèitelství i kurz chorálního zpěvu a hudby. 
Zvláště vynikl ve høe na varhany.

První uèitelské místo nastupuje v Medlově jako 
uèitelský pomocník. V r. 1843 se vrací do Ivanèic 
jako tøetí výpomocný uèitel. O rok později pøijímá 
místo na farní škole U Jakuba v Brně, aby se mohl 
věnovat dalšímu studiu. Zkoušky pro uèitele v hlavní 
škole vykonal v r. 1849. Poèátkem roku 1851 se znovu 
vrací do Ivanèic, kde se stává naduèitelem a varhaní-
kem. Rozšiøuje dosavadní ivanèickou dvojtøídku na 
trojtøídní a zavádí vyuèování v èeském jazyce.

Je uèitelem tělem i duší. Zavedl novou metodu 
v poètech a ètení. Vypracovává nové uèebnice, jako 
je napø. Návod ku hláskování (slabikáø) aj. Všude je 
známá jeho tehdejší neobvyklá láska k žákùm. V hud-
bě se neustále zdokonaluje. Stal se èlenem hudebního 
spolku U sv. Tomáše v Brně i èlenem spolku Beseda 
brněnská.

Není divu, že po odchodu J. R. Beitla si ho brněn-
ské kuratorium vybralo za naduèitele v ústavu pro 
nevidomé.

Nadšeně souhlasil. Místo naduèitele a správce 
ústavu nastoupil poèátkem roku 1853 již jako zkuše-
ný uèitel. Není bez zajímavostí, za jakých podmínek 
byl pøijat a jakým kritériím pøijímacího pohovoru 
musel vyhovět. Mimo dùkladné prověrky dosavadní 
pedagogické èinnosti a praktické dovednosti vyuèovat 
to byla zkouška ze hry na tøi hudební nástroje, z im-
provizace na varhany a znalosti z hudební teorie. Po-
hovor obsahoval také prověrku jeho zruènosti, která 
se později ukázala jako nanejvýš potøebná. Pøijímací 
komise zhodnotila i jeho vlastenecké smýšlení, mimo-
øádnou pilnost na pøedcházejících školách a zvláště tu 
skuteènost, že je autorem uèebnice. Byla zkoumána 
Schwarzova bezúhonnost a zapojení do kulturního 
života. Zvláště bylo posouzeno jeho vzezøení aj.

Pracovní podmínky byly nároèné. Jeho povinností 
bylo v ústavu setrvávat po celý den i noc. Zavázaný 
k tomu byl naturálním bytem. Mimo vyuèovací úva-
zek měl povinnost dozoru nad chovanci v době je-
jich osobního volna. Zpoèátku musel pracovat s žáky  
i v dílnách jako mistr. Vyuèoval høe na hudební ná-
stroje, vedl veškerou administrativu.

V ústavu pùsobil 35 let. Zvyšuje poèet tøíd. S tím 
se postupně úměrně rozšiøuje uèitelský sbor i poèet 
chovancù. Uèitelé-amatéøi jsou èasem nahrazováni 
kvalifikovanými silami.

J. Schwarz zavádí ladění klavírù, kterému se nej-
døíve sám vyuèil u brněnské firmy Bachmann. Pro 
zlepšení zdravotního stavu svých žákù se věnuje také 
jejich tělesné výchově.

Škola dostává pevný øád. Rozšiøuje dílny a zavádí 
výrobu nových pøedmětù denní potøeby. Je to rohož-
káøství, kartáènictví, košikáøství, tkaní, pletení aj. 
Otevírá prodejnu výrobkù.

V oblasti hudební výchovy byl zaznamenán první 
velkolepý úspěch. Døívější chovanec ústavu R. Bauer 
je pøijat jako první nevidomý uèitel hry na hudební 
nástroje.

V sedmdesátých letech 19. století zøizuje Schwarz 
v ústavu tiskárnu pro tisk knih reliéfním písmem. Nej-
døíve to byla reliéfní latinka hladká, později latinka 
perlièková a posléze Braillovo písmo. Potøebné litery 
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si zpoèátku odléval sám. Pro tisk německých knih pøe-
jímá již adaptovanou abecedu z Německa, pro èeštinu 
adaptuje Braillovo písmo sám. Využívá tzv. zrcadlové-
ho jevu pro písmena s diakritickými znaky.

J. Schwarz si byl vědom mimoøádného významu 
uèebnic i jiných uèebních pomùcek. Zajiš�uje výro-
bu reliéfních nástěnných zeměpisných map a zdatné 
žáky nechává opisovat uèební texty pomocí Kleinova 
psacího stroje.

Schwarzova první èeská èítanka pro nevidomé 
byla výrazem jeho vlasteneckého smýšlení. Záleželo 
mu na tom, aby èeští chovanci měli dostatek èesky 
psaných knih. Žádný výtisk se nedochoval. Zapraco-
val èas a také několikeré stěhování ústavu.

Byl to právě J. Schwarz, který u nás zaèal jako 
první propagovat Braillovu bodovou hudební nota-
ci.*1) Měl snahu posunout pøirozené muzicírování do 
vyšší úrovně, diletantismus povznést v profesionální 
pojetí výuky hry na hudební nástroje.

Poèet chovancù neustále stoupal, rozšiøoval poèet 
tøíd, zaváděl nové uèòovské obory. Pozornost proto 
věnoval stavebním úpravám i rozšiøování kapacity 
budovy ústavu.

V r. 1887 prožilo Brno velkou technickou událost. 
Z ústavu se uskuteèòuje pøenos hudebních poøadù po 
telefonní lince do budovy Reduty, kde byla výstava sou-
dobé techniky. V této době byly v Brně zaváděny první 
telefony. Schwarzovi tato pøíležitost nemohla ujít.

Publikaèní èinnost není nijak rozsáhlá, ale ani 
mnohomluvná. Co chce øíct, èiní pøesně. Mimo uve-
dené závažné dílo je to jen několik èasopiseckých 
pøíspěvkù, napø. Paralella mezi školním vzděláváním 
a vychováváním dětí vidoucích a slepých (Uèitelské 
listy 1879); K otázce oboustranného slepeckého tisku 
(Der Blindenfreund 1881); O významu vzdělání slep-
cù (tamtéž 1889). Věnoval se také práci Uvedení do 
Braillova notového systému aj.

Poèátkem roku 1888 se J. Schwarz odebral na trva-
lý odpoèinek do svého rodiště. Jako výraz velké váž-
nosti byl zde zvolen èestným doživotním starostou.

S J. Libanskym byli velkými pøáteli. Jemu zane-
chal svou pozùstalost, ve které byl i rukopis Návod  
k výchově a vzdělávání slepých. Pozùstalost se po smr-
ti Libanskyho k velké škodě nedochovala. Ještě lépe 
bychom poznali Schwarzovy pedagogické zásady.

Ve své době patøil k nejautoritativnějším osobnos-
tem v praxi i teorii výchovy a vzdělávání nevidomých. 
Dokazuje to i ta skuteènost, že v r. 1889 se už jako 
penzista zúèastnil prvního Dne uèitelù nevidomých 
poøádaného v Praze, kam byl pozván pøednést hlavní 
referát. Jeho osobnost se v oboru uvádí jako vysoce 
tvùrèí.

V r. 1883 byl vyznamenán Záslužným køížem  
s korunou. Z dalších cen a vyznamenání to jsou: Èest-
ný èlen izraelitského ústavu pro nevidomé ve Vídni, 
medaile francouzské Filantropické spoleènosti, něko-
lik dalších diplomù aj.

*1) Dochoval se výtisk z r. 1875 vydaný v Lausanne. Kdy jej 
objednal, to dnes nelze zjistit

SchweigeR, Josef

* 28. 8. 1900

Rakouský pracovník ve spolkovém hnutí nevido-
mých.

Vychován byl a základní vzdělání získal v Zem-
ském ústavu pro nevidomé v Linci, kde se vyuèil kar-
táèníkem. Byl èlenem zakládajícího výboru spolku 
rakouských nevidomých, který založil domov pro 
nevidomé. Schweiger je významná postava rakouské-
ho slepeckého hnutí.

Sibley, John t.

Uèitel v Ústavu pro nevidomé v New Yorku.

Dùrazně odmítal Braillovo písmo, protože prý se 
nedá dobøe èíst oèima.

SílA, František

* 25.  10. 1891
† 13. 7. 1966

Èeský ochotnický divadelní režisér, dramaturg  
a dramatik.

Narodil se v Praze. Povoláním byl stavební in-
ženýr. Oslepl za první světové války. Své technické 
vzdělání nemohl jako nevidomý uplatnit. Zbylo mu 
však něco jiného, co mu umožnilo najít pevné místo 
ve spoleènosti. Byla to jeho láska k umění. Hrál na 
lesní roh, studoval zpěv v operní škole prof. Laška  
a hlavně hrával ochotnické divadlo.

Byli to èlenové žižkovského ochotnického diva-
delního kroužku, kteøí ho opět pøijali mezi sebe. 
Nikoliv jako herce, ale jako režiséra a dramaturga. 
Díky jeho mimoøádným organizaèním schopnostem 
se podaøilo na pražském Žižkově pøeměnit zrušenou 
kapli na divadelní sál.

Vedl kurzy pro divadelní ochotníky, sám vyráběl  
i rekvizity. Zastával místo kulturního referenta  
v Ústøední matici divadelního ochotnictva èeského, 
která ho za jeho zásluhy vyznamenala Zlatou snítkou 
k èestnému odznaku.
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Síla byl i významným divadelním spisovatelem. 
Odborná kritika ocenila tøi jeho hry, které vyšly tis-
kem: Věž trubaèù, Zvon Ungeltu a Barikády. Vesměs 
s historickými náměty. Vzpomínky z dětství obsahuje 
kniha V záøi èervené lampièky.

SilhAn, Jan

* 1889
† 1971

Polský organizátor sle-
peckého hnutí.

Narodil se v Kyjevě 
jako syn èeského otce  
a polské matky. Za studií 
na kyjevské technice (od 
r. 1907) se zúèastnil pro-
ticarského hnutí mezi 
ukrajinským studentstvem. Poté odešel do Lvova. 
Protože jeho otec jako Èech byl rakouským státním 
pøíslušníkem, byl Silhan vypovězen z Ruska do Ra-
kouska. Po pøíchodu do vlasti svého otce byl nucen 
nastoupit vojenskou prezenèní službu v Liberci, kde 
ho zastihla první světová válka. Byl poslán na srb-
skou frontu, kde hned v prvních měsících války po 
zranění oslepl.

Za pobytu v nemocnici se seznámil s jednou ošet-
øovatelkou, která se mu později jako manželka stala 
nejobětavější spolupracovnicí. V nemocnici se setkal 
s tyflopedem Halarevièem, který ho nauèil èíst Braillo-
vo písmo a seznámil ho se zásadními problémy slepo-
ty. Na základě těchto znalostí se pøihlásil k dalšímu 
studiu, po jehož absolvování získal aprobaci vyuèovat 
na školách pro nevidomé.

V první světové válce pøišlo o zrak mnoho vojá-
kù. Bylo tøeba se jich ujmout. Silhan se stal ve Lvově 
øeditelem ústavu pro rehabilitaci vojákù. Uèil je èíst 
a psát Braillovým písmem, uèil je øemeslùm. Tam 
poprvé zasahuje do péèe o polské nevidomé. Po válce 
byl ústav zpøístupněn i civilním nevidomým. Později 
pøenesl svou péèi o nevidomé do Varšavy.

Silhan se stává funkcionáøem spolku polských 
osleplých vojákù a zapojuje se do mezinárodního 
hnutí nevidomých esperantistù. V r. 1934 je zvolen 
místopøedsedou mezinárodní organizace nevidomých 
esperantistù se sídlem ve Švédsku. V r. 1937 a 1959 
organizoval ve Varšavě dva mezinárodní kongresy.

Za druhé světové války pùsobil ve Lvově. Po jejím 
ukonèení byl nucen Lvov opustit a usadil se v Krakově, 
jelikož město po Stalinově anexi pøipadlo Sovětskému 
svazu. Věnuje se zde vybudování organizace polských 
nevidomých a slabozrakých.

Jeho velké jazykové znalosti (němèina, francouz-
ština, angliètina, ruština, srbština, polština, èeština  
a esperanto) ho pøedurèily k tomu, aby sledoval zahra-
nièní tyflologický tisk; jeho manželka mu pomáhala 
pøi sledování maďarského tisku. Redigoval èasopis 
pro polské maséry a esperantisty Pola stelo. Byl refe-
rentem èasopisu Pochodnia pro zahranièní otázky. 
Pøièinil se o založení školy pro nevidomé maséry, 
ladièe a hudebníky v Krakově.

Za svou mnohostrannou èinnost pro nevidomé byl 
několikrát vyznamenán. Jeho jménem bylo nazváno 
jedno polské rekreaèní støedisko pro nevidomé.

SimPSon, James

V r. 1835 na výzvu edinburské Spoleènosti pro umě-
ní navrhl reliéfní písmo pro nevidomé. Skládalo se  
z geometrických tvarù. V praxi se neosvědèilo.

SiZeRAnne, maurice de la

* 30. 7. 1847
† 1924

Francouzský kulturní 
pracovník, budovatel 
kulturních hodnot pro 
nevidomé. Po L. Brail-
lovi je v okruhu péèe 
o nevidomé považován 
za druhou nejvýraznější 
osobnost Francie.

Narodil se v Rain. Zrak ztratil v jedenácti letech 
úrazem. Stal se žákem Národního ústavu pro mladé 
slepce v Paøíži, kde se mimo jiné věnoval i hudbě. Ve 
všeobecně vzdělávacích pøedmětech vynikal.

Pocházel z bohaté rodiny, neměl proto starosti  
o svou budoucnost. Z toho dùvodu se mohl cele věno-
vat zlepšování životních, pøedevším však kulturních 
podmínek nevidomých. Vynikal svou pracovitostí.

V r. 1882 sestavil francouzský zkratkopis v Braillo-
vě bodovém písmu. Podobné byly snahy i v Německu 
a Anglii z dùvodu ušetøení papíru. O rok později za-
ložil odborný èasopis s názvem Valentin Haüy, který 
svým pojetím mocně pøispíval k rehabilitaci osobnosti 
nevidomého. V r. 1884 založil rovněž odbornou revue 
Louis Braille.

Ve svém bytě provozoval poradnu pro rodièe i pro 
dospělé nevidomé osoby. Každý nevidomý byl pøijat  
s pøíznaènou laskavostí a pokud to bylo možné, odešel 
uspokojen pomocí. A tak vznikla v r. 1889 Spoleènost 
Valentin Haüy.
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Skorochodová, Olga Ivanovna

Velkým Sizerannovým dílem bylo založení sle-
pecké knihovny. Jelikož v této době nebyly žádné tis-
kaøské stroje pro Braillovo písmo, zaměstnal mnoho 
dobrovolníkù, kteøí bezplatně opisovali knihy pro 
nevidomé v Braillově písmu. Svou èinností pøipomí-
ná èeského K. E. Macana.

Věnoval se shromažďování tyflofaktù i dùležitých 
archiválií, a tím se podílel na založení slepeckého 
muzea. V r. 1889 založil spolek Valentin Haüy.

Udržoval èetné mezinárodní styky, zúèastòoval se 
Mezinárodních kongresù uèitelù nevidomých.

Vydal následující díla: Les aveugles utiles; J. Gua-
det et les aveugles; Les aveugles par un aveugle; Dix 
ans d’études et de propagande en faveur des aveugles; 
Mes notes sur les aveugles. Pro Mellovu Encyklopedii 
zpracoval několik rozsáhlejších hesel.

SkAlická, markéta

* 12. 4. 1961

Èeská oftalmopedka.

Narodila se v Praze. 
V r. 1976 ukonèila zá-
kladní všeobecné vzdě-
lání. Pro støedoškolské 
studium si vybrala gym-
názium s pedagogickým 
zaměøením (1976 až 
1980). Jelikož nebyla 
pøijata ke studiu na FF UK, pøihlásila se k pomatu-
ritnímu Nástavbovému studiu obor sociálně právní, 
které absolvovala v r. 1982.

Ve stejném roce nastoupila jako administrativní 
pracovnice v Ústøední vojenské nemocnici. V r. 1983 
pøijala místo v Oftalmologickém ústavu fakultní ne-
mocnice. Zde pùsobila jako sociální pracovnice do 
r. 1995. Náplò její èinnosti se neomezuje pouze na 
oftalmologickou péèi o děti, nýbrž pracuje na dopo-
ruèování užívání speciálních optických pomùcek. Od  
r. 1996 pracuje také jako zrakový terapeut „low vision 
therapist“. Souběžně se studiem pøi zaměstnání absol-
vovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě 
UK v Praze.

Její hlavní zaměstnání je poradkyně rané péèe. 
Tuto práci vykonává od r. 1990. S poradnou spolu-
pracovala již od r. 1993 a zpoèátku se věnovala de-
pistáži. Postupně se zapojila do návštěv v rodinách  
a týdenních setkání rodièù s těžce zrakově postižený-
mi dětmi, které organizoval Svaz invalidù.

V r. 1991 absolvovala roèní studijní pobyt v USA, 
kde studovala ranou stimulaci zraku. V tomto oboru 

navazuje mezinárodní spolupráci. Pro èeské pedagogy 
poøádá odborné semináøe. Podílela se na zpracování 
filmu o zrakové stimulaci u dětí. Po dalších studiích 
napsala práci Visual Assesment and Vision Stimulati-
on for Young Children with a Visual Impairment.

Skoèek, František

* 2. 3. 1944

Èeský sportovec.

Narodil se v Polièné. Zúèastòuje se světových 
mistrovství v silovém trojboji zrakově postižených. 
Pohybuje se na pøedních místech světových soutěží. 
Svým povoláním je øeditel ZUŠ v Novém Jièíně.

Už v ZŠ se u něho projevovaly pøíznaky těžší 
zrakové vady. Pøi studiu na Ostravské konzervatoøi 
jeho zrak zeslábl natolik, že pøestal vidět na noty. 
Zvětšovací kopírovací stroje nebyly, a tak si nechal 
hudebniny pøepisovat do zvětšených rozměrù. Absol-
voval hrou na lesní roh a nastoupil do hudební školy 
v Novém Jièíně. Zrak se mu neustále horšil. Kolem 
r. 1974 oslepl úplně.

Ze zájmu restauroval starý nábytek a pěstoval 
sport. Také výkony v hodu oštěpem se mu daøily.  
V bydlišti je známý pod pøezdívkou Big Frank.

SkoRochodová, olga ivanovna

* 24. 6. 1914
† 7. 5. 1982

Ukrajinská hluchoslepá 
žena. Dosáhla vysoko-
školského vzdělání, pù-
sobila na vysoké škole 
defektologie. Meziná-
rodního ohlasu dosáhla 
svou knihou Jak vnímám 
a pøedstavuji si svět, kte-
rý mne obklopuje. Byla pøeložena do několika cizích 
jazykù. V èeštině vyšla pod názvem Mùj svět bez 
zvukù a světel (1950). Za tuto knihu obdržela titul 
kandidát věd.

Narodila se na Ukrajině jako dcera rolníka. Po-
èátkem první světové války otec narukoval a už se 
nevrátil. Matka obdělávala svá pole a pøivydělávala 
si u popa. V pěti letech Olga onemocněla a oslepla. 
Ztratila i sluch na jedno ucho. Na druhé slyšela jen 
nepatrně. Za hladu, který nastal v době obèanské vál-
ky, zemøela její matka na tuberkulózu. Malé děvèátko, 
téměø umírající hladem, si odvedla teta.
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Skorochodová byla pøijata do ústavu pro nevido-
mé. Brzy úplně ohluchla. Celé dny sedávala sama  
v ložnici, protože se nemohla s nikým dorozumět. 
Nebrali ji ani na vycházky. Se ztrátou sluchu došlo 
totiž u ní rovněž k poruše rovnováhy a bez cizí pomoci 
nemohla chodit.

Dověděl se o ní Sokoljanskij, vedoucí školy pro hlu-
choslepé v Charkově, který ji pøijal do svého ústavu. Zde 
nastal pro Olgu skuteèný život. Sokoljanskij ji nauèil 
mluvit. Po dobu několika rokù, kdy nemohla svou øeè 
kontrolovat sluchem, došlo k vážným poruchám.

Velmi oceòovala práci prof. Sokoljanského, který 
ji nauèil prstovou abecedu i Braillovo písmo. Mezi 
prvními knihami, které mohla sama èíst, byla Povídka 
mého života od Heleny Kellerové, která na ni měla 
rozhodující vliv. Vzbudila ve Skorochodové zájem  
o život a další perspektivy.

Po skonèení povinného vzdělávání byly výsledky 
tak dobré, že mohla absolvovat i uèivo støední školy  
a chystala se k vysokoškolskému studiu v Moskvě.

Její plány zkøížila válka s okupací hitlerovských 
vojsk Ukrajiny. Po vyhnání nacistù odešla již v roce 
1944 do Moskvy. Na univerzitě studovala ruský ja-
zyk a literaturu. Po ukonèení studií se stala mladší 
vědeckou silou oddělení pro otázky výchovy hlucho-
slepých pøi defektologickém institutu v Moskvě. Pù-
sobila jako asistentka. Měla vlastní pokoj, který si 
sama udržovala.

Povolání ji nutilo, aby pøednášela i většímu poètu 
posluchaèù. O tom píše ve své knize, že to dělala 
nerada. Cítila se osamocená, postrádala pøímý styk  
s auditoriem, což v tomto velkém množství poslucha-
èù bylo obtížné.

Z dalších jejích prací uvádím: Zda se změnily moje 
vjemy a pøedstavy vlivem mých životních zkušenos-
tí, Jak chápu svět, který mne obklopuje, Formování 
prvních poznatkù a pøedstav u hluchoslepých dětí 
a Problémy výchovy hluchoslepých. Napsala rovněž 
Èítanku pro hluchoslepé.

SkRebickiJ, Alexandr iljiè

* 1827

Ruský oèní lékaø.

V r. 1849 dokonèil na Petrohradské univerzitě 
studia práv. V r. 1853 se na téže univerzitě zapsal ke 
studiu medicíny. V r. 1859 byl jmenován doktorem. 
V německých klinikách studoval oèní lékaøství. Na 
výzvu ruské kněžny se ujal práce na školské reformě. 
Výsledkem bylo dílo Kres�jannskoje dělo v carstova-
nie Imp. Aleksandra II. (Bonn 1868). V r. 1870 byla 
kniha dovezena do Ruska. V Rusku byl pověøen péèí 

o osleplé vojáky. Tato 
práce ho plně zaujala. 
Byl úzkým spolupra-
covníkem K. K. Gro-
ta. Skrebickij trval na 
nutnosti úøadu, který 
by se speciálně staral  
o nevidomé, jejichž ži-
vot byl èasto skuteèně 
tragický. Výsledkem 
toho se stalo zøízení  
v roce 1871 Poruèenské 
rady (založena A. Skre-
bickým a K. Grotem).

Napsal několik pra-
cí o ruských slepcích. 
Nejvýznamnější jsou: 
Zur Blindenfürsorge in 
Rusland a Philanthro-
pie und Bureaukratie 
(1899). 

Zasloužil se o zalo-
žení slepecké tiskárny 
v Petrohradě. V r. 1882 
adaptoval francouzskou 
Braillovu bodovou abe-
cedu pro nevidomé na ruskou azbuku. Skrebickij 
dvakrát nabídl Mariínské poruèenské radě zøídit pøi 
škole pro nevidomé tiskárnu, v níž by se tiskly knihy 
v Braillově písmu, a jako sazeèi, tiskaøi nebo knihaøi 
by pracovali starší žáci školy.

Zabýval se problematikou péèe o nevidomé děti  
i dospělé, se kterými se ve své ordinaci èasto setkával 
a povšiml si jejich následných problémù. Z pøímého 
osobního styku poznal, že většina z nich touží po 
vzdělání. V r. 1886 vydává publikaci Sozdatěl meto-
dov obuèenia slepich. Na IV. mezinárodním kongresu 
uèitelù nevidomých pøednášel o životě nevidomých 
v Rusku.

Z jeho publikaèní èinnosti je snad nejvýznamněj-
ší Výchova a vzdělávání nevidomých a péèe o ně na 
západě (1898).

SleènA von bühnAu

* 1731

Rakouská nevidomá žena.

Narodila se v rakouském městeèku Rode jako 
dcera velkoobchodníka. Ve tøech letech života oslep-
la. Vychovávána byla rodièi. Zmiòují se o ní J. W. 
Klein a L. Baczko. Oba uvádějí, že její pøítel, který, 
jak se píše „z ušlechtilého srdce“ jí poskytl radu, jak 

Uèebnice z r. 1882
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by sama mohla psát. Mezi jinými pomùckami to snad 
byly malé kosteèky, později malé papírky, s reliéfními 
písmeny, které bylo možné øadit vedle sebe a sesta-
vovat slova i věty. K dopisování jí však lépe sloužila 
písmena na papírcích, které bylo možné navlékat na 
nit, tvoøit tak slova i věty. Stejné sady písmen poskytla 
pøátelùm, se kterými si dopisovala.

SlePá Z mAnZAnAReS

* 1810

Španělská nevidomá žena.

Jakmile tato nevidomá dívka dospěla, zaèala na-
vštěvovat hostince, kde na pøítomné hosty improvizo-
vala chvalozpěvy; na vlastní texty improvizovala nové 
melodie. Obdržela skromnou odměnu, za kterou se 
spolu se svou sestrou živily. Později se zaèala věnovat 
studiu latiny. Její znalosti dosáhly takové úrovně, že 
mohla tvoøit i latinské básně. Øíkala, že básnické po-
city v ní probudila právě latina. Její verše byly veøejně 
oceòovány. Pokoušela se též psát divadelní hry, avšak 
s menšími úspěchy.

SlePý Z PuiSeAux

Francouzský výrobce likérù.

D. Diderot nás ve svých známých „Dopisech“ 
seznamuje se zajímavou postavou nevidomého vý-
robce likérù. Ve svém oboru byl pravděpodobně 
skuteèným odborníkem, nebo� ho k němu pøivedla 
obliba alkoholu.

Tento slepec žil ve druhé polovině 18. století. Jeho 
otec byl profesorem na Paøížské univerzitě. Svého 
nevidomého syna vzdělával sám, a to hlavně v chemii 
a botanice. Brzy však zemøel. Když jeho syn utratil 
zděděné jmění, usadil se v městeèku Puiseaux a využil 
svých znalostí chemie pøi výrobě jemných likérù.

 Diderot o něm píše, že ve dne spal a v noci praco-
val. Na Diderotovu otázku, zda by chtěl vidět, odpově-
děl: „Kdyby mne netrápila zvědavost, chtěl bych mít 
raději delší ruce než zdravé oèi. Rukama bych se jistě 
dozvěděl o Měsíci více než oèima vyzbrojenýma tele-
skopem. Mimo to pøestávají oèi èlověku døíve vidět 
než ruce hmatat. Bylo by pro mne výhodnější zlepšit 
ty orgány, které mám, než získat ty, které nemám.“

SmARegliA, Antonio

* 5. 5. 1854
† 15. 4. 1929

Italský hudební skladatel.

Podle podložených a ověøených zpráv byl nevi-
domý. Od dětství projevoval zájem o hudbu, které 
se později věnoval. Stal se dokonce profesorem na 
konzervatoøi v Terstu. Napsal šest oper, které byly pu-
blikem pøijaty kladně. O jeho hudebním vzdělání ani 
životních cestách nebyly nalezeny podrobnější zprávy. 
Dnes však je jeho hudební dílo zapomenuto.

SmithdAS, Robert J.

* 1925

Americký spisovatel.

Narodil se v Pittsburghu jako syn kovodělníka. Asi 
ve věku pěti let po mozkové pøíhodě oslepl a téměø 
ohluchl. Byl pøijat do školy pro nevidomé, ale brzy byl 
pro špatnou komunikaci s lidmi propuštěn. Naštěstí 
se však objevily jiné možnosti výchovy a vzdělání.

Píše se, že záhy u něho došlo i k rozpadu øeèi. 
Byl pøijat do oddělení pro hluchoslepé v Bostonu. 
Nejdøíve se nauèil hmatem sledovat záchvěvy hrdla 
a úst a pak teprve mluvit. Daøilo se to tak výborně, 
že dosáhl plného støedoškolského vzdělání.

Zaměstnání nalezl pøi výrobě žíněnek ve slepec-
kých dílnách v Brooklynu. V této instituci mu byla 
poskytnuta možnost vysokoškolského studia. Soukro-
má dobroèinná spoleènost mu platila spolupracovní-
ka, který s ním po devět let studoval. Jiné dobroèinné 
organizace mu zaplatily pøepisy literatury do bodové-
ho písma, a to vždy pøedem. Studoval na katolické 
univerzitě St. John v Brooklynu angliètinu, literaturu  
a dějepis. Dosáhl titulu bakaláø umění. Studia dokon- 
èil na newyorské univerzitě, kde se zaměøil na pracov-
ní uplatnění invalidù. Dosáhl titulu Mistr umění.

Smithdas byl zaměstnaný jako propagátor dobro-
èinné spoleènosti peèující o nevidomé. Cestoval po 
Spojených státech amerických a pøednášel o proble-
matice nevidomých a hluchoslepých.

Napsal několik básní a autobiografickou knihu 
Život pod špièkami prstù, která byla pøeložena i do 
němèiny.

V lexikonu uvádím několik vynikajících osobnos-
tí, které pøes své několikanásobné postižení vzbuzují 
obdiv a úctu. Mezi ně patøí i R. J. Smithdas.

SochoR, Rudolf

* 17. 4. 1920

Èeský instruktor Braillova písma.

Narodil se v Pouchově s malým zbytkem zraku 
v rodině klempíøe. Do školy v rodišti chodil pouze 
jeden rok, potom byl pøijat do Ústavu pro výchovu  
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a vzdělávání nevidomých 
dětí v Praze na Hrad- 
èanech. Mimo nabytí 
všeobecného vzdělání  
se uèil høe na rùzné 
hudební nástroje vèetně 
hry na varhany. Věnoval 
se také ladění klavírù. 
Zvláště ho zaujala tech-
nika vazby slepeckých 
knih, se kterou ho sezná-
mila uèitelka A. Sedláèková. Věnoval se i Morseově 
abecedě a stavbě krystalových radiopøijímaèù. Ústav 
opustil v r. 1939.

V r. 1940 zaèal ve svém rodišti vyuèovat hudbě,  
a to do r. 1946. Jelikož byl nedostatek hudebnin 
v Braillově písmu, pøi jejich pøepisování pøišel na 
zpùsob rozmnožování, když z prvopisu zhotovil 
tiskaøskou matrici. V r. 1947 pøijal místo varhaníka  
v Louèovicích. Od èervence téhož roku pøešel hrát na 
varhany do Vyššího Brodu. Pøi závodním klubu založil 
dětský hudební a pěvecký kroužek, později i hudební 
instrumentální soubor a ženský pěvecký sbor.

V r. 1960 svou èinnost v Louèovicích pro onemoc-
nění matky ukonèil a zaèal se starat o opravy rodin-
ného domku. V lednu 1962 nastoupil do továrny na 
výrobu klavírù v Hradci Králové. Později na tónová-
ní klavírù pracovala i jeho manželka a dcera. V té 
době zaèal spolupracovat s organizací nevidomých, 
kde založil hudební soubor. Do dùchodu odešel  
v r. 1980.

Od r. 1982 se věnuje výuce Braillova písma poz-
ději osleplých obèanù. Jako pomùcku vyvinul tzv. 
Hradeckou písanku, která pøešla do výroby. Každým 
rokem potom takových pomùcek pøibývalo, hlavně 
těch, které sloužily k zdokonalení citlivosti hmatu. 
Byly to i zajímavé hlavolamy, se kterými se pøihlásil 
do rozhlasové soutěže. Známé byly rovněž jeho reliéf-
ní obrázky s aktuální tematikou, pøedevším vánoèní, 

velikonoèní i pro blahopøání. K jejich výrobě zkon-
struoval soubor pøístrojù a nástrojù.

Druhým Sochorovým zájmem se stala Eureka A4. 
Pomocí jejího hudebního editoru vytvoøil množství 
instrumentací známých hudebních skladeb. 

 Svou všestrannou aktivitu si uchoval do vysoké-
ho věku.

*1) Soubor jeho výrobkù se nachází v oddìlení DTI TMB

SoJkA, miroslav

* 4. 10. 1932
† 30. 3. 1995

Øeditel Slepecké tiskár-
ny a knihovny K. E. 
Macana v Praze.*1)

Narodil se v Berou- 
ně. Vyuèil se chemigra- 
 fem. Svùj zájem o tisk si 
prohloubil studiem na 
støední prùmyslové škole  
grafické v oboru polygrafie. 

Zkušenosti, které získal jako technik v Grafických 
tiskárnách ve Velkém Šenově, technolog v tiskárně  
v Hradiš�sku a jako vedoucí výroby ve Státních tiskár-
nách v Praze, uplatnil od r. 1977 v pražské Slepecké 
tiskárně. Nejdøíve ve funkci náměstka pro výrobu  
a od r. 1981 ve funkci øeditele. 

Jeho zásluhou je, že v této době tiskárna vydávala 
reliéfní zeměpisné mapky, které odpovídaly aktuálním 
politickým událostem ve světě. Pro budoucí slepecké 
muzeum daroval jeden magnetický sázecí stroj Hin-
zova typu a byl pøipraven darovat i jiné vyøazené, ale 
historicky cenné stroje a pøístroje. V tomto i jiných 
ohledech má dùstojného nástupce. 

SokolJAnSkiJ, ivan Afanasjeviè

* 25. 3. 1889
† 27. 11. 1960

Ukrajinsko-ruský tyfloped a surdoped.

Věnoval se výchově hluchoslepých. Jeho výchovné 
metody byly mimoøádně úèinné. Rovněž tomu odpoví-
daly i výsledky. Stal se v oboru známý i v zahranièí.

Narodil se v kozácké stanici Fedinska. Jeho životní 
dráhu speciálního pedagoga a defektologa ovlivnily 
zážitky a zkušenosti z raného dětství. S prvním ne-
slyšícím se setkal ve vlastní velké rodině. Nauèil se  
s ním komunikovat pomocí gest a grimas. V chrámo-
vém pěveckém sboru pak zpíval s nevidomou zpěvaè-Sochorovy pomùcky pro nevidomé
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kou. Velice obdivoval zruènost nevidomého starce 
ze sousedství, zejména jeho schopnost pohybovat se 
samostatně po okolí.

Ve 12 letech odchází studovat do Petrohradu. Už 
jako mladý gymnazista se zapojil do revoluce v roce 
1905, za což byl nějaký èas vězněn. Po umožněném 
návratu v letech 1908–1913 vystudoval na Petrohrad-
ském pedagogickém institutu fakultu dějin pøírodních 
věd a souèasně i surdopedagogiku.

Jako student navštěvoval pøednášky na Petrohrad-
ské psychoneurologické klinice, kde se poprvé setkal 
s malým hluchoslepým dítětem. Toto setkání ho ještě 
více utvrdilo v úmyslu zabývat se výchovou hluchosle-
pých. Praktikoval na první ruské škole pro hluchosle-
pé, která byla založena v r. 1909 v Petrohradě. Živě 
se zajímal o vzdělávání hluchoslepých v zahranièí, 
hlouběji se seznámil s úspěchy H. Kellerové. Absol-
voval Mariínský pedagogický kurz pro vzdělávání ne-
slyšících a již jako student obdržel povolení vyuèovat 
na Alexandrovské škole pro neslyšící v Záporožsku. 
Pùsobil zde v letech 1910–1919.

V prvních dnech komunistické vlády pracoval jako 
aktivista proti dětské bezprizornosti. Založil Ústav 
pro neslyšící děti v Umani na Ukrajině. V roce 1920 
se stává docentem fakulty speciální pedagogiky.  
V r. 1923 zakládá v Charkově pøi zdejší škole pro nevi-
domé (Charkov byl tehdy hlavním městem Ukrajiny) 
speciální školu a kliniku pro hluchoslepé. Nastoupilo 
do ní šest dětí, mezi nimiž byla i O. Skorochodová. 
Později byli pøijati další žáci. Škola si záhy získala 
mezinárodní věhlas.

Vedle nároèné práce s hluchoslepými vyvíjel 
Sokoljanskij širokou profesionální i dobrovolnou 
spoleèenskou aktivitu. V r. 1926 se stává profesorem 
Institutu lidové osvěty v Charkově, v r. 1930 zde za-
kládá Vědeckovýzkumný ústav defektologie, k němuž 
pøipojil i svou školu pro hluchoslepé.

Tøicátá léta stalinských represí se neblaze odrazila 
i v životě Sokoljanského. V r. 1934 byl poprvé falešně 
obviněn, zatèen a vylouèen ze strany. Propustili ho až 
po několika měsících, údajně na pøímluvu M. Gorké-
ho, který si od r. 1933 se Sokoljanským a jeho žaèkou 
Skorochodovou dopisoval. Podruhé byl vězněn v letech 
1938–1939. Už pøed druhým zatèením Sokoljanského 
pøestala jeho charkovská škola prakticky existovat.

Od r. 1939 pracoval Sokoljanskij v ústavu speci-
álního školství Akademie pedagogických věd SSSR  
v Moskvě, ze kterého se vyvinul Ústav defektologie, 
kde postupně založil laboratoø pro výuku hluchosle-
pých, která v souèasné době nese jeho jméno. Koncem 
války pøiměl O. Skorochodovou k pøesídlení do Mosk-
vy a pøesvědèil ji o možnostech jejího vyššího studia. 

Jeho zásluhou se tato hluchoslepá žena stala světozná-
mou vědeckou pracovnicí v oboru defektologie.

Po válce se Sokoljanskij vrátil k praxi vzdělávání 
hluchoslepých. Nejúspěšnější byl v pøípadě Julie 
Vinogradovové a Sergeje Sirotkina. Povzbuzený dob-
rými výsledky zakládá novou školu pro hluchoslepé.  
V r. 1958 byl politicky rehabilitován a bylo mu navrá-
ceno èlenství ve straně. Jinak to už v SSSR nebylo 
možné. Každá diktatura umožòuje rozvoj osobnosti 
pouze v souvislosti s pøijetím její ideologie.

SolARová-heeSe, svìtluše

* 10. 5. 1933

Èeská tyflopedka žijící ve Švýcarsku.

Narodila se v Praze nevidomým rodièùm (Emilii 
Suchardové a Ferdinandu Wildmannovi). Matka 
zemøela, když Světluši byl jeden rok. Vychovával ji 
nevidomý otec. Později byla vychovávána u strýce  
v Prachaticích. Po absolutoriu gymnázia se dala za-
psat ke studiu na Pedagogické fakultě UK v Praze. Vy-
studovala zde speciální pedagogiku se zaměøením na 
tyflopedii. Jako svou kandidátskou práci obhájila dílo: 
Nejstarší škola pro nevidomé v Èechách (1966).

V r. 1967 odchází dále studovat na univerzitu  
v Hannoveru. V zahranièí již zùstala natrvalo. Habi-
litovala se na docentku a profesorku na univerzitě  
v Dortmundu. Pøednáší také na univerzitě v Cury-
chu, kde žije. Obèas zajíždí do Prahy. Ve spolupráci 
s dr. Zd. Šarbachem pøipravila svou dizertaèní práci  
k novému vydání.

Publikuje v odborných èasopisech, a to v rozsa-
hu celé speciální pedagogiky. Je to napø.: Pøíspěvky  
k dějinám ès. tyflopedie (Tyflologické listy 1996); Za-
èátky vyuèování v hradèanském ústavu pro nevidomé 
(Otázky defektologie roè. X). Èlánky, které uveøejòu-
je v Německu a Švýcarsku nelze zjistit. U nás jsou  
z jejích rozsáhlejších prací k dispozici: Einrichtungen 
für Blinden und Sehbehinderten (1978) a Geschichte 
der Sonderpädagogik (1983).

SollAZo, nicolo

* 1867 (leden)
† 1893

Uèitel v Ústavu pro nevidomé v Padově.

Narodil se v Arionu jako syn dělníka. Zrak pozbyl 
v prvních dnech života. Navštěvoval Ústav pro nevi-
domé v Neapoli, kde získal základní vzdělání. Tamní 
øeditel M. Celli vkládal do něho, pro jeho mimoøádný 
prospěch i píli, velké naděje.
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Sonntag, Franz

Již jako dítě napsal zdaøilé verše a dobøe recito-
val. Jako dospělého ho zajímala matematika, filozofie  
a literatura. Ovládal několik cizích jazykù. Měl mi-
moøádnou pamě�. Získal diplom uèitele.

V r. 1888 se zúèastnil Mezinárodního kongresu 
uèitelù nevidomých. Měl na něm výbornou pøednášku 
o problematice vzdělávání nevidomých.

SonntAg, Franz

* 24. 12. 1922

Německý sociální pra- 
covník. Zabýval se soci-
álními jistotami nevido-
mých. V tomto oboru 
pùsobil jako vysokoškol-
ský uèitel.

Jako voják ztratil za 
druhé světové války v se-
verní Africe po zranění 
zrak a pravou ruku. Po válce studoval na univerzitě  
v Tübingenu práva a státní politiku. V r. 1953 promo-
val. Zavedl si právnickou kanceláø, kterou provozoval 
od r. 1955 do r. 1971. V letech 1971–1976 se stal 
ministerským radou v Bádensku-Württenbersku. Od 
r. 1955 zastával funkci pøedsedy slepecké organizace. 
Posléze byl zvolen i do vyšších funkcí Německého 
spolku nevidomých.

SoRSby, Arnold

* 10. 6. 1900
† 6. 5. 1980

Pøedseda spoleènosti proti trachomu.

Vystudoval medicínu, věnoval se oènímu lékaøství. 
Zabýval se genetikou a historií medicíny. V letech 
1953–1966 byl viceprezidentem mezinárodní orga-
nizace proti trachomu. Problematikou této choroby, 
která oslepovala desetitisíce lidí, se zabýval i ve svých 
písemných pracích.

Sotov, Alexandr

Taškentský architekt.

Až do druhé světové války byl známým archi-
tektem. Za obrany Moskvy byl raněn a pøišel o oèi  
a levou ruku. Pokusil se vrátit ke svému pùvodnímu 
povolání a stal se poradcem v oboru. Úèastnil se vý-
stavby znièených vesnic. Od r. 1946 byl zaměstnaný 
v taškentském Usgoprojektu. Později se stal hlavním 
architektem oddělení pro oblastní plánování.

Souèek, Jan

* 3. 5. 1903
† 26. 5. 1983

Pùvodně uèitel, později docent Univerzity Karlovy  
v Praze, po oslepnutí vědecký pracovník.

Zrak ztratil v pozdním věku. Zabýval se otáz-
kami psychiky později osleplých. Uveøejnil několik 
èasopiseckých èlánkù zaměøených k tomuto tématu. 
Nejvýznamnější pojednání: Duševní potøeby a ztráta 
zraku (Zora 1980). Dále uveøejòoval pøíspěvky na 
téma ètení bodového písma, Psychologické otázky 
později osleplých aj. Vyjímám práci Na pomoc pe-
dagogické praxi (1964). Se spolupracovníky vytvoøil 
nový Slabikáø pro později osleplé (1974).

SNS v ÈR vydala v r. 1992 publikaci Z rukopis-
ného odkazu.

Soukeníková, marie

* 28. 11. 1912

Uèitelka v ústavu pro 
nevidomé, později v ZŠ 
pro nevidomé a slabozra-
ké v Brně.

Narodila se v Ná-
měšti nad Oslavou. ZŠ 
navštěvovala ve svém 
rodišti, později ve Velké 
Bíteši. Rodinnou školu 
a uèitelský ústav vystudovala v Brně (abs. r. 1934). 
Později to byly ètyøi roky pedagogických studií na 
soukromé škole.

Do brněnského ústavu pro nevidomé nastoupila 
jako uèitelka r. 1937. Vyuèovala domácím naukám  
a ženským ruèním pracím. Svou èinnost obohatila 
vytvoøením několika speciálních uèebních pomùcek, 
které nevidomým žákyním umožnily napø. vyšívat, 
zhotovovat ozdobné pøedměty z papíru a lýka. Zaved-
la šití v ruce i na stroji a sí�ování. Nevidomým žákùm 
z vlastní iniciativy pøedèítala krásnou literaturu.

Později rozšíøila svou vysokoškolskou aprobaci 
o pøírodopis, kterému vyuèovala až do odchodu do 
dùchodu. Podle potøeby vyuèovala i tělesné výchově. 
Intenzívně se věnovala pøípravě žákù k celostátním 
sportovním hrám. Své choreografické schopnosti uplat-
nila pøi nácviku dětských divadelních pøedstavení.

Pro výuku pøírodopisu zhotovila geologickou 
mapu Èeskoslovenska. Jako autorka nebo spoluautor-
ka se podílela na tvorbě několika speciálních uèebnic, 
pro které pøipravila i reliéfní obrazovou èást.
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Srba, Antonín

Z její publikaèní èinnosti uvádím: Èemu se v ústa-
vě slepcù uèí dívky (Péèe o slepé 1947); Poznámky 
k vyuèování pøedmětùm biologie a pracovní výchovy 
(sborník Péèe o děti s vadami zraku 1957); Pøírodopis 
(sborník Statě z tyflopedie 1962); Vyuèování pøírodo-
pisu ve škole pro nevidomé (sborník 135 let školy pro 
nevidomé v Brně 1970).

Pedagogickou èinnost skonèila v r. 1970. Pro své 
zkušenosti byla vedením školy i potom zvána k suplo-
vání, pøedevším jako vychovatelka. Jako dùchodkyně 
ještě několik let pracovala v Klubu uèitelù. Až do 
vysokého stáøí navštěvovala koncerty bývalých žákù 
školy, kde pùsobila.

Sovák, miloš

* 15. 4. 1905
† 29. 9. 1989

Tvùrce èeskoslovenské 
socialistické defektolo-
gie*1).

Narodil se v Bechyni. 
Vystudoval gymnázium 
v Táboøe a Lékaøskou 
fakultu UK v Praze. Na 
vysoké škole pùsobil již 
od r. 1930, nejdøíve jako demonstrátor anatomie a 
klinický asistent. Jako foniatr se zaèal hlouběji zabývat 
problematikou speciální pedagogiky logopedické. Z 
nápravné pedagogiky se habilitoval na PF UK v Praze 
r. 1948. V r. 1950 byl jmenován historicky prvním 
profesorem defektologie. Pùsobil jako vedoucí katedry 
defektologie PF UK. Založil a vedl Logopedickou 
spoleènost, je autorem mnoha vědeckých prací, skript 
a několika set èasopiseckých pøíspěvkù a diskusí, které 
se zabývají koncepcí speciální pedagogiky defektolo-
gické i jejími vědními disciplínami.

Sovákovo pojetí defektologie jako vědeckého 
oboru bylo inspirováno dialektickým a historickým 
materializmem a marxistickým uèením vùbec. Tuto 
speciální pedagogickou oblast postavil na principech 
uèení I. P. Pavlova. Vzdělávání ZdP dětí považoval 
sice za jeden z významných prostøedkù výchovy, avšak 
na druhé straně defektologii zahrnul množstvím me-
dicínských pojmù, èímž tento vědecký obor a jeho 
pedagogické disciplíny (tyflopedii, somatopedii, 
psychopedii, logopedii, surdopedii a etopedii) jako 
lékaø nadmíru biologizoval.

Èasto pøednášel v NSR, Rakousku i jinde. Krajská 
škola pro vadně mluvící v Hüth-Stozheimu nedaleko 
Kolína nad Rýnem byla pojmenována Milos Sovak 
Schule.

Mimo množství pøíspěvkù v odborných èasopi-
sech to jsou samostatné práce: Úvod do defektologie 
(1961); Somatopatologie (1963); Uvedení do speci-
ální pedagogiky (1968); Nárys speciální pedagogiky 
(1971); Minimum biologie uèení (1981) aj.

*1) Základním pojmem Sovákovy defektologie je termín 
defekt (chybìní, nedostatek). 1. orgánová anomálie,  
2. defekt funkèní

SPAhR, emil

* 1887

Organizátor slepeckého hnutí ve Švýcarsku.

Narodil se ve Winigenu. O zrak pøišel v prvních 
letech svého života. Po absolvování základního  
a støedoškolského studia byl prvním nevidomým 
posluchaèem, který absolvoval státní pedagogický 
semináø. Souběžně studoval právní vědy.

V r. 1911 založili s dr. Staubem Švýcarský svaz ne-
vidomých a v r. 1923 podnikl studijní cestu do Severní 
Ameriky. Rok po Sparově návratu se na trhu objevila 
jeho brožura Švýcarské slepectví a jeho budoucnost 
ve světle zkušeností ze Severní Ameriky. V r. 1932 byl 
zvolen prezidentem Švýcarského svazu nevidomých. 
V r. 1936 tento svaz založil pro nevidomé dělníky 
výrobní podnik, ve kterém se Spahr stal pøedsedou. 
Výsledky své práce položil základy sociální rovnováhy 
nevidomých Švýcarù.

SRbA, Antonín

* 2. 1. 1881
† 22. 1. 1961

Èeský hudební pedagog, skladatel a publicista. Inter-
pret a propagátor Macanova skladatelského díla.

Narodil se ve Kbelech u Prahy. Maturoval na 
uèitelském ústavu v Pøíbrami (1889). Byl uèitelem  
v Èeských Budějovicích (1889–1905), kde pùsobil jako 
sbormistr Pěveckého sdružení Hlahol (1903 až 1904). 
Pak se stal profesorem hudby na uèitelském ústavu  
v Soběslavi (1905–1907) a cvièným uèitelem v Polièce 
(1907–1917). Státní zkoušky (ze sborového zpěvu v roce 
1905, ze hry na housle r. 1907, varhany r. 1914 a klavír 
r. 1915) vykonal na Pražské konzervatoøi. Skladbu stu-
doval u Vítězslava Nováka. Po první světové válce se 
stal profesorem na uèitelském ústavu v Pøíbrami, kde 
vedl pěvecký sbor. Hlavní èinnost rozvíjel v Praze jako 
profesor ženského uèitelského ústavu, vedl Pěvecký 
sbor pražských typografù a pražského Hlaholu. Šíøil 
díla Dvoøákova, Novákova a Macanova. Psal skladby 
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klavírní, harfové, komorní, orchestrální, melodramy, 
písně a sbory. Publikoval práce hudebně výchovné.

A. Srba napsal spisek K. E. Macan, slepý Pales-
trina (Praha 1936), ve kterém kladně hodnotí jeho 
hudební dílo. Popisuje též Macanovu cestu k hudebně 
tvùrèí èinnosti. Rodinu Macanových èasto navštěvo-
val a podílel se na pøípravách domácích divadelních 
pøedstavení i jiných kulturních akcí. Macanovo skla-
datelské dílo propagoval a také na svých koncertech 
interpretoval. Srba měl tedy velký podíl na tom, že ve 
své době byly Macanovy skladby veøejně provozovány, 
a to nejen v Praze.

SRP, Jaroslav

* 8. 4. 1864
† 10. 2. 1939

Øeditel měš�anské školy.

Od r. 1885 do r. 1925 
vyuèoval v pražských 
měš�anských školách. 
Pùsobil v mnoha národ-
ních i kulturních spol-
cích. Byl jednatelem 
spolku Komenský. Stal 
se také jedním ze zakladatelù a dlouholetým èinovní-
kem spolku ÈST. Zasloužil se o vydávání slepeckých 
knih, které pomáhal vlastnoruèně tisknout. Pøi této 
práci pøišel dokonce o prst na ruce. Zranění si pøivo-
dil pøi práci na sázecím stroji.

StAch, tomáš

* 29. 12. 1936
† 24. 8. 1997

Slovenský vysokoškolský uèitel.

Narodil se v Záhradnom jako nevidomý. Základ-
ní všeobecné vzdělání získal ve škole pro nevidomé  
v Levoèi. Vyuèil se košikáøem. Své øemeslo provo-
zoval několik let v levoèském družstvu invalidù. Pøe-
chodnou dobu pracoval i v družstvu Karko v Ústí 
nad Labem. Poté získal kvalifikaci maséra kurzem  
v pražské uèòovské škole pro mládež s vadami zraku. 
Toto povolání, které provozoval ve zdravotnictví na 
Slovensku, ho však neuspokojovalo, pøihlásil se proto 
ke studiu pøi zaměstnání na støední škole v Prešově. 
Studium dokonèil v r. 1969. To byl pøedpoklad studia 
vysokoškolského, ke kterému se zapsal na univerzitě  
v Prešově a zdárně dokonèil v r. 1971, obor pedagogika. 
Doktorandské studium zakonèil rigorózní písemnou 
prací na téma: K problematike koncepcie tyflopedagogi-

ky dospelých (1977). V roku 1996 podal kandidátskou 
práci: K základným problémom výchovy a vzdelávania 
zrakovo postihnutých – so špecifickým zrete¾om na vek 
dospelosti. Dokonèil ji v r. 1987.

Od r. 1974 pracoval na FF UPJŠ v Košicích na 
katedøe vzdělávání dospělých jako odborný asistent. 
Byl èlenem komise pro státní zkoušky.

Jeho publikaèní èinnost se úzce váže na odborné 
zaměøení. Zpracoval několik vědeckovýzkumných 
úkolù. Napsal dále: Sociálna rehabilitácia jedincov  
s chybami zraku (1995). Je spoluautorem vysokoškol-
ského skripta Rehabilitaèná pedagogika dospelých 
(1985). Zpracoval několik dalších studií a odborných 
èlánkù i pøednášek.

Zemøel náhle v plném pracovním nasazení. Pøipra-
voval se k habilitaci.

StAinSby

Anglický technik.

V r. 1900 zkonstruo-
val v Londýně psací stroj 
pro psaní Braillovým pís-
mem. Je jednoøádkový  
s ruèním posunováním 
psacího vozíku. Píše ne-
gativně, takže psaný text 
nelze souèasně kontrolo-
vat. Je zajímavé, že ještě do nedávné doby ho používali 
někteøí nevidomí v Anglii. Sporadicky byl používaný 
i v Pražském ústavu na Hradèanech.

 Psací stroj má ve sbírkových fondech DTI TMB, slepecké 
muzeum ve Florencii a Milánì

StAJnov, Petko

* 1. 12. 1896
† 22. 6. 1977

Spolutvùrce souèasné 
bulharské hudby. Dove-
dl v životě pøekonat 
všechny pøekážky, které 
ztráta zraku každému 
nevidomému skladateli 
nutně klade do cesty.

Narodil se v Kazanla-
ku jako syn majitele textilní továrny. V pěti letech si pøi 
hrách poranil pravé oko. Později oslepl i na druhé.

Jako chlapec hrával na flétnu, klavír a akordeon. 
Protože pøišel o zrak i na druhém oku, byl ve svých de-

Psací stroj pro psaní 
Braillovým písmem
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seti letech pøijat do Ústavu pro nevidomé děti v Sofii, 
kde tehdy pùsobili schopní pedagogové. Jeho uèiteli 
byli hudební skladatelé. Do hodin klavíru chodil ke 
Stojanovovi. Mimoøádně silně na něho zapùsobil jeho 
uèitel hry na flétnu Dimitr Chadžigeorgiev. Po celý 
svùj život Petko Stajnov vzpomínal na D. Chadžige-
orgieva s těmi nejlepšími pocity a hlubokou úctou. 

P. Stajnov velice rád a mnoho èetl. Sám si pøepiso-
val některé uèebnice do bodového písma. Brzy hrál ve 
školním orchestru a pokoušel se o menší skladby.

Jako pětadvacetiletý odešel studovat na Drážďan-
skou konzervatoø, kde studoval u profesora Wolfa.  
Z této doby pochází smyècový kvartet. Dùkladně po-
znává světovou hudební literaturu. Stajnovova tvorba 
vychází z bulharských tradic. Jeho absolventská práce 
Thrácké tance pro velký orchestr byla skuteènou sen-
zací. Exotika balkánských melodií a hlavně nepravi-
delný rytmus ve skvělém orchestrálním obsazení byly 
pro německé obecenstvo neèekaným pøekvapením. 
Stajnov zùstal tomuto svému poèáteènímu zaměøení 
věrný i v dalších skladbách, které vyrùstají ze základù 
bulharské lidové hudby.

Další jeho skladby tohoto druhu jsou: Větrná 
hlídka a Legenda. Tento národní ráz mají i jeho 
symfonie.

Po návratu do rodného města se zasadil o založení 
pěveckého sboru a orchestru, jehož se stal dirigen-
tem. V r. 1927 se pøestěhoval do Sofie. Až do roku 
1941 vyuèoval v ústavu pro nevidomé. Nové impulzy 
mu dal život po osvobození v r. 1945. Byl jmenován 
øeditelem opery v Sofii, byl i øeditelem hudebně vě-
deckého ústavu.

Je obtížné posoudit, zda jsou dùležitější v jeho 
tvorbě sbory èi symfonická hudba. V jeho písních 
zní nádherný bulharský folklór. Zvláště mùžeme jme-
novat symfonickou báseò Legenda, suitu Pohádka, 
symfonické scherzo Balkán aj.

Byl èinný ve Svazu nevidomých, zasloužil se  
o založení slepecké knihovny (1928) a stal se jejím 
prvním vedoucím.

Byl zvolen poslancem národního shromáždění, 
spolupracoval s výborem pro kulturu a umění, byl 
také èlenem vedení bulharské Akademie věd. Je no-
sitelem několika vysokých vyznamenání a laureátem 
ceny J. Dimitrova, národním umělcem aj.

Stajnov nepatøí mezi ty nevidomé skladatele, kteøí 
těžce zápasí o realizaci svých tvùrèích záměrù. Byl 
natolik finanèně zabezpeèený, že si mohl platit písaøe 
not. Mnohými hudebními vědci je øazen mezi nejvý-
znamnější nevidomé skladatele 20. století.

Mezi zakladateli knihovny, kteøí se zasloužili  
o její vznik nejvíce, vynikal její první pøedseda, který 

toto zaøízení øídil až do konce druhé světové války. 
Byl jím klasik bulharské hudby, vynikající veøejný  
a kulturní èinitel – akademik Petko Stajnov. 

Tento výjimeèný nevidomý intelektuál zanechal 
za sebou hlubokou stopu a pøispěl ke kulturnímu 
povznesení bulharských slepcù. Je pøíkladem pro 
několik generací mladých slepcù podněcujícím  
k vyšší vzdělanosti a jejich lepšímu spoleèenskému 
postavení.

StAnley, henry (John)

* 1713
† 1786

Královský dirigent v Lon- 
dýně. S jeho varhanní-
mi skladbami se ještě 
sporadicky setkáváme  
i v souèasné době.

Narodil se v Londý-
ně. Již v dětství ztratil 
na jednom oku zrak po 
osypkách. Později pøišel úrazem i o druhé oko, které 
si neš�astně sám vypíchl. V dětství se pilně věnoval 
studiu hry na hudební nástroje.

Již ve 14 letech získal místo varhaníka v jednom 
z londýnských kostelù. Na toto místo se dostal úspěš-
ným konkurzem. Obstál ve všech soutěžích. Po ně-
kolika dalších úspěších byl jmenován Královským 
dirigentem.

Jeho povinností bylo každým rokem zkompono-
vat jednu ódu a 12 menuetù, což bez výjimky plnil. 
Toto místo zastával až do své smrti. Jeho postavení 
v hudebním životě Anglie usnadnila skuteènost, že 
mimo Händla neměl uměleckou konkurenci. Však 
také po Händlově smrti po něm získal varhanické 
místo pøi oratorních koncertech.

V r. 1829 získal titul bakaláøe umění na Oxfordské 
univerzitě.

Nebyl to jen obyèejný nevidomý muzikant. Jeho 
skladby vycházely tiskem. Dirigoval i velmi rozsáhlá 
hudební díla. Stanleyovo skladatelské dílo obsahuje 
tøi oratoria, koncerty pro cembalo nebo varhany  
s orchestrem, díla komorní a chrámová. Jeho skladby 
jsou stále živé, jsou uváděny v rozhlase i natáèeny na 
hudební nosièe.

StáRek, Jan
(viz PROCHáZKA, Josef)
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Steinberg, Wilhelm

SteinbeRg, wilhelm

* 1893

Německý psycholog a sociolog. Mimo své hlavní za-
městnání se věnoval psychologii nevidomých.

Narodil se ve Wroclawi. Pro svou slepotu se stal 
žákem místního ústavu pro nevidomé. Později, po 
studiu na gymnáziu, vykonal maturitu. Na univerzitě 
ve svém rodišti, později v Hamburku a Marburku stu-
doval historii a psychologii. Promoval v r. 1919 a již  
v r. 1921 se stal ve Wroclawi na univerzitě soukromým 
docentem. V r. 1930 byl jmenován profesorem.

Po roce 1945 byl Steinberg odsunut do Německa. 
R. 1946 byl jmenován profesorem na Pedagogické 
akademii v Bielefeldu.

Napsal øadu spisù z oboru psychologie, noetiky, 
sociologie a hlavně zajímavé práce z tyflologie. Jsou 
to: Prostorové vnímání nevidomých (1929); O vnitø-
ním životě nevidomých lidí (1955) a Hlavní problémy 
psychologie nevidomých.

Z jeho ostatních spisù je to napø. Jedinec a spole-
èenství a Základní myšlenky lidského bytí.

SteJSkAl, Stanislav

* 7. 3. 1887
† 23. 12. 1929

Èeský humanista.

Redaktor slepeckého 
esperantského èasopisu 
Auroro, který vycházel 
v Praze v bodovém pís-
mu a redaktor dětského 
èasopisu pro nevidomé 
Na úsvitě. Byl vlastně 
prvním sběratelem sle-
peckých pomùcek, které 
získal po Kilianu Glückaufovi. Pomáhal kulturnímu 
povznesení nevidomých. Měl mimoøádně kladný 
vztah k nevidomým, aèkoliv nikdy na žádné speciál-
ní škole nevyuèoval. Pro práci mezi nevidomými ho 
získali K. E. Macan, J. Zeman, K. Hájek, R. Freszl 
a R. Suchardová.

Narodil se v Kamenici nad Lipou. Po ukonèení 
základní a støední školy absolvoval vysokoškolská stu-
dia na FF UK v Praze, obor němèina a francouzština. 
Znalost obou jazykù si prohloubil pobytem v cizině. 
Své pedagogické umění uplatnil na vinohradské reálce 
(1915), malostranské reálce (1919), smíchovské reálce 
(1921) a ve svém posledním pùsobišti dívèím reálném 
gymnáziu Krásnohorská v Praze.

Byl opravdovým vlastencem, k èemuž pøišel po-
rovnáváním s cizinou. V esperantu spatøoval jeden 
z významných prostøedkù vzájemného lidského po-
rozumění.

Ke slepcùm pøišel pøes svou lítost k jejich postiže-
ní. Spolupracoval se spolky nevidomých, do bodového 
písma pøepisoval hodnotnou literaturu. Ministerstvo 
školství ho ocenilo Pochvalným uznáním. V r. 1922 
byl jmenován rádcem a zástupcem na druhém meziná-
rodním sjezdu slepcù a 14. sjezdu esperantistù. Svou 
prací pokraèoval i na dalších sjezdech. Zasadil se  
o rekodifikaci Braillova písma (pøejmenování ó a ou).

Z jeho èasopisecké i jiné menší publikaèní èin-
nosti: Význam esperanta pro nevidomé, Vývoj espe-
rantského hnutí mezi slepci, Slepec Kilian Glückauf, 
Tělesný vývoj dánské nevidomé mládeže, Pomùcky 
u nevidomých, Vznik a rozvoj èeského slepecké- 
ho tisku, O výchově slepého dítěte k sebeovládání  
a k samostatnosti aj. 

Podlehl zákeøné chorobě. Byla to velká ztráta pro 
nevidomé, která se jen pozvolna zaplnila.

StembeRg, w.

* 1893

Německý psycholog.

Podle spolehlivých pramenù byl nevidomý. Provo-
zoval soukromou praxi.

Stoeckel, Alfred

* 6. 4. 1894
† 1. 4. 1983

Německý koncertní pě- 
vec.

Narodil se v Èervené 
Vodě (Slezsko). Od mlá-
dí byl nevidomý. O zrak 
ho ve 12 letech pøipravil 
úraz pøi bruslení. Vycho-
ván byl v Ústavu pro 
nevidomé ve Wroclawi. 
Věnoval se hudbě a získal kvalifikaci uèitele zpěvu  
a hry na klavír. Také absolvoval školu pro chrámovou 
hudbu. Soukromým studiem se pøipravil pro dráhu 
koncertního pěvce. V r. 1923 zaèal pravidelně vystu-
povat v rozhlase.

Měl mimoøádně nároèný repertoár nejrozsáhlej-
ších děl. Zpíval je pod nejslavnějšími dirigenty. Zpa-
měti a nevidět na gesta dirigenta je jistě mimoøádně 
nároèné.
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Stoppani, Pietro

Napsal knížku Od Homéra po Helenu Kellero-
vou (1982). Zabývá se životními osudy významných 
nevidomých tøech tisíciletí a dal podnět ke vzniku 
Schollerovy Enzyklopädie des Blinden und sehbehin-
dertenwesens.

Ze Stoeckelova podnětu vznikla po první světové 
válce ústøedna pro pøepisování not pro nevidomé  
a Úøad pro organizování koncertù nevidomých uměl-
cù, kterého byl vedoucím.

StoPPAni, Pietro

* 7. 8. 1865
† 11. 5. 1941

Øeditel Ústavu pro výchovu a vzdělávání nevidomých 
dětí v Miláně.

Stoppani pocházel ze zámožné rodiny obchod-
níka, která se do Milána pøestěhovala ze Zelbia na 
jezeøe Como. Své základní vzdělání nabyl ve škole 
Bettega di Lecco a ve školním roce 1875/76 byl pøi-
jat do první gymnaziální tøídy v semináøi San Pietro 
Martiri. Po ukonèení lyceálních studií a filozofické-
ho kurzu v semináøi v Monze navštěvoval teologický 
kurz. Po ukonèení vyšších studií urèitý èas vyuèoval 
ve škole Collegio Civico v Aroně, kde pøijal kněžské 
svěcení. 

Měl rád èinorodou spoleènost a cestování, sym-
patizoval s těmi, kteøí chtěli dosáhnout smíru mezi 
státem a církví a odsuzoval světskou moc pontifikátu. 
Po zápise na Literární vědeckou akademii v Miláně 
r. 1889 se v r. 1892 stal laureátem v literatuøe a filo-
zofii.

Několik dalších let se věnoval vyuèování; nejdøíve 
jako soukromý uèitel v rodině markýze Manfreda da 
Passano v La Spezii a později v milánském Collegio 
della Guastalla. V r. 1892 pøijal funkci duchovního 
øeditele v Ústavu pro nevidomé děti a mládež v Milá-
ně (do r. 1914).

Jméno Pietra Stoppaniho zaèíná být v hlavním mě-
stě Lombardie stále více známější pro jeho intenzívní 
publicistickou èinnost a jako jednoho z pøedstavitelù 
katolického liberálního kléru.

Když byl Stoppani donucen k mlèení o otázkách 
víry, rozhodl se věnovat tyflologii, ke které se dostal 
právě prostøednictvím své funkce v milánském ústavu. 
Studium ho natolik pohltilo, že se v prùběhu několi-
ka let stal vedle Augusta Romagnoliho (zakladatele 
podobného ústavu v Øímě) jedním z nejvýznamněj-
ších odborníkù. Právě díky této jeho pøípravě byla  
i pøes nevraživost kardinála A. Ferrariho Stoppani-
mu nabídnuta funkce øeditele ústavu. Do funkce byl 

jmenován øeditelem na výslovné doporuèení Vitaliho 
v r. 1914.

Nástupem nového øeditele zapoèal ústav novou fázi 
svého života. Na prvním místě byla reformována úlo-
ha zaměstnancù, pak organizace vyuèování literního 
i hudebního a také dílen. Nové uspoøádání uèebních 
programù se zaměøilo na komplexní základní vzdělání 
žákù na stejné úrovni jako na běžných školách. Kro-
mě jiného bylo navrženo zdokonalit hudební výuku 
zvláš� nadaných studentù a souběžně s touto výukou 
se soustøedit i napø. na jazyky, úèetnictví a manuální 
práci pro žáky, kteøí neměli hudební nadání.

Co se týèe možnosti dát nevidomým žákùm, uè-
òùm i studentùm pøíležitost věnovat se výnosným 
èinnostem, byl Stoppani skeptikem. Zdùrazòoval 
vyøešit problém orientace v prostoru, problémy se 
zaèleněním do pracovního procesu, hmatový prostor 
je podøízený vizuálnímu aj. Domníval se, že existují 
predispozice nevidomého èlověka vykonávat urèité 
èinnosti, pochybuje, že se slepec mùže stát ekonomic-
ky nezávislým. Taková schopnost by byla naprosto 
výjimeèná a omezená jenom na několik málo druhù 
práce.

Mezi manuální práce zahrnul natahování strun na 
klavíry, mechanickou výrobu pleteného zboží i koš�at, 
kartáèe, koše a košikáøské výrobky, kartonážnictví  
a léèení masážemi. Vedle těchto již zmíněných èin-
ností se domníval, že je pro nevidomé intelektuály 
možné také vyuèování hudbě a teoretickým pøedmě-
tùm na støedních školách a univerzitách. Další vhodná 
èinnost pro nevidomé v dospělosti by mohla být ve 
vedení zemědělských spoleèností, zatímco je pro ně 
úplně vylouèeno pracovat pøímo na polích. Co se týèe 
práce, Stoppani si vroucně pøál, aby byla vytvoøena 
sdružení nevidomých dělníkù, která by opatøila prá-
ci pro èleny v dílnách v soukromém vlastnictví, tak  
i domácí práci pro dělníky, kteøí bydlí vzdáleně, za-
tímco pro ty nejstarší a bezmocné navrhoval vytvoøit 
penzijní fond.

Po dobu první světové války byl ústav nucen se 
vypoøádat s problémem osleplých vojákù. Vedení po-
mýšlelo také na otevøení nové školy, do které by bylo 
pøijato 100 později osleplých externistù. Absolvovali 
by program reedukace, který by umožnil jejich opě-
tovné zaèlenění do spoleènosti. Vedení školy, otevøené 
v r. 1916, bylo svěøeno do rukou profesorky Lavinie 
Mondolfové, která jí øídila až do jejího definitivního 
uzavøení v roce 1922. 

Na podnět øeditele Stoppaniho se uvedl do pohy-
bu projekt ubytování dospělých nevidomých žen, tzv. 
„Domu rodiny“, na který pomýšlel již jeho pøedchùd-
ce Vitali. Organizace se ujal Výbor dam.
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Strehl, C.

Z dùvodu pokroèilého věku a chatrného zdraví 
se Pietro Stoppani r. 1931 rozhodl ukonèit svou 
funkci øeditele. V r. 1932 ho nahradil don Giuseppe 
Ghedini. 

StRehl, c.

* 12. 7. 1886
† 8. 8. 1973

Univerzitní profesor, prù-
kopník uplatnění nevido-
mých v intelektuálních 
povoláních.

Narodil se v Berlíně. 
Po dokonèení støedo-
školských studií odjel 
ve svých 19 letech do 
Ameriky. Tehdy jako kadet na zkušební lodi se pøi 
ztroskotání v Jižní Americe zachránil a byl s ostatními 
troseèníky odvezen do New Yorku. Zde však pøišel 
úrazem o zrak a odejel do Německa.

Vrátil se domù a rozhodl se studovat filozofii  
a národní hospodáøství na univerzitě v Lausanne  
a později v Marburku, kde byl promován na doktora 
filozofie.

Z front první světové války se zaèali vracet osleplí 
vojáci. V r. 1915 byl pověøen, aby pro ně vedl kurzy 
Braillova písma. Mezi vojáky byli i takoví, kteøí měli 
støedoškolské vzdělání. Strehl se rozhodl pomoci těm, 
kteøí měli zájem o vysokoškolské studium. Založil 
r. 1916 Spolek nevidomých akademikù, který se stal 
patronem marburského studijního ústavu. Strehl zde 
založil studijní slepeckou knihovnu.

Marburské zaøízení sloužilo pùvodně pouze 
osleplým vojákùm. Brzy však pomáhalo i ostatním 
nevidomým.

Za druhé světové války byl ústav vybombardován. 
Strehl jej však znovu vybudoval a rozšíøil. Za své záslu-
hy byl promován na èestného doktora medicíny a byl 
mu propùjèen èestný titul univerzitní profesor.

I když byl Strehl v urèitých obdobích antinacis-
tou, nakonec do knihovny zaøadil i knihy propagující 
nacismus. Byl posuzovatelem nacistického zákona  
o dědiènosti, který zakazoval rozmnožování dědièně 
nemocných. Nakonec souhlasil a propagoval, aby 
nevidomí neměli děti.

Strehl sehrál také významnou úlohu v mezinárod-
ním slepeckém hnutí. Byl místopøedsedou Světové 
rady pro blaho slepcù.

Známé je jeho pojednání Handbuch der Blinden-
wohlfartpflege. V r. 1939 vydal publikaci Chilesche, 

berufliche und nachgehende Fürsorge für Blinde 
und Sehsch-wache. Měl také pøipraveno mnoho 
vlastních i Schollerových rukopisných poznámek 
pro svou Enzyklopädie des Blinden und Sehbehin-
dertenwesens.

StRong, Joseph

† 1798

Anglický stavitel varhan.

Podle spolehlivých pramenù byl nevidomý. Po-
stavil několik těchto hudebních nástrojù v kostelích 
malých i větších farností. Oznaèoval je svým jménem. 
Stolaøské práce pøirozeně neprováděl sám. Hlavní pra-
cí pro něho byla zvuková koncepce. Øídil se vlastním 
vkusem a prostorou kostela. Také pøirozeně tím, jak 
byla bohatá kapsa farníkù.

StRZemiñSká, maria

* 1884
† 1937

Litevská tyflopedka.

Narodila se ve Vilniusu jako nevidomá. Ve svém 
rodišti pùsobila v ústavu pro nevidomé. Prameny  
o její èinnosti jsou velice strohé, něco málo se 
nachází v záznamech kuratoria ústavu. Zpoèátku  
v ústavu nebylo známé Braillovo písmo, vyuèovalo se 
pamětně. Ze zachycených ústních podání vyplývá, že 
měla ke svým chovancùm mimoøádně srdeèný vztah. 
Jaký podíl měla na pozdější adaptaci Braillova písma, 
není známo.

StuRm, karel

* 1843

Èeský klavírista.

Jako nevidomé dítě se stal žákem brněnského 
ústavu pro výchovu a vzdělávání nevidomých (1851 
až 1859). Získal základy všeobecného vzdělání, tehdy 
v ústavech obvyklé, vyuèil se øemeslu, ale hlavně ho 
vábila hudba. Již za pobytu v ústavu jevil mimoøádné 
hudební nadání. Ve výroèní zprávě ústavu za rok 1855 
se o něm píše jako o výjimeèně zruèném klavíristovi 
a skladateli. Ve svých 12 letech složil pochody a psal 
i taneèní skladby a varhanní preludia. V uvedené vý-
roèní zprávě se píše, že jeho skladby byly vydávány 
tiskem. 
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Suchardová, Emilie (Wildmannová)

SudA, Stanislav

* 30. 4. 1865
† 1. 9. 1931

Èeský skladatel oper  
a programní hudby.

Jeho hlavní význam 
spoèívá v operách: U bo-
žích muk, Lešetínský ko-
váø, Bar Kohba, Il divino 
boemo a v symfonických 
básních: Život ve tmách, 
Slepcova píseò a nedokonèená Hudba světlem. Jako 
èeský nevidomý hudební skladatel je výjimeèným zje-
vem. Měl š�astnou povahu, že si vždy našel pøátele, 
kteøí mu podle diktátu psali jeho partitury. Je nepøed-
stavitelné, jaká to u tohoto skladatele byla tvùrèí síla, 
hudební pamě� a pøedstavivost o tak složitých horizon-
tálních a vertikálních tónových vzájemně propojených 
vztazích v zápisech v partiturách oper.

Narodil se v Plzenci u Plzně jako syn øezníka.  
O zrak pøišel ve druhém roce svého života. Rodièe uzna-
li za vhodné umístit ho do Hradèanského ústavu pro 
nevidomé v Praze, kde získal nižší všeobecné vzdělání 
v ètyøtøídní škole a základy hudebního vzdělání.

Uèil se høe na flétnu. Høe na klavír ho uèil vlastně 
tajně jeho spolužák Pytlíèek. Po kratší dobu byl stu-
dentem pražské varhanické školy. Po opuštění ústavu 
vystupoval jako koncertní flétnista. Usadil se v Plzni, 
kde vlastně žil po celý život.

Do základù instrumentace ho zasvětil plzeòský 
kapelník vojenské hudby, což pro práci s ohromným 
orchestrem, jaký ve svých velkých skladbách Suda 
užívá, bylo jistě málo. Uvážíme-li, jaké pøekážky mu 
slepota v jeho tvorbě pùsobila, nezbývá, než se mlèky 
sklonit a obdivovat.

Hluboce se skláníme pøed mimoøádným úsilím, 
které bylo doprovázeno vynikajícím hudebním nadá-
ním. Měl skvělé hudební pøedstavy, fantazii i hudební 
pamě�. Diktoval vždy bez jakýchkoliv poznámek pøí-
mo do hudebního zápisu, a to i složitých partitur.

Vyuèování høe na klavír a ladění klavírù se věnoval 
jen sporadicky. Celé hodiny každý den věnoval dikto-
vání svých skladeb. Mimo uvedené rozsáhlé skladby 
napsal velké množství skladeb drobných. Jsou to 
jednak skladby pro flétnu, které na svých koncertech 
prováděl, jednak písně, sbory i skladby klavírní. Psal 
také skladby taneèní. Vyniká Tarantella pro orchestr 
a Elegie pro housle, harfu a dechové nástroje. Slabší 
je Romance pro housle a klavír i Fantasie pro flétnu 
a klavír. Napsal množství klavírních skladeb, z nichž 
se dochovalo asi sedmnáct. Své skladby pùjèoval  
v originálech, a tak se lehce ztrácely.

Ve svém mládeneckém životě platonicky miloval 
dvě dívky, Lindu a Emu. Tento cit hluboce ovlivòo-
val jeho tvùrèí fantazii. Byl velmi citlivý a humánně 
založený. Po dobu první světové války tvùrèí práci 
velice omezil, protože byl dojat ztrátami mladých 
životù na frontách. Za války složil napø. Píseò o ro-
dinném štěstí.

Napsal téměø sto skladeb. Drtina uvádí, že nelze 
najít více než 17 jeho klavírních děl.

Ve svých velkých orchestrálních skladbách hovoøí 
o světě slepce øeèí tónù. Patøí tedy mezi ty nevidomé 
hudební skladatele, kterým je jejich slepota jedním  
z inspiraèních motivù.

Sudovým hlavním oborem byla hra na klavír, které 
se vzhledem k oslabené nervové soustavě zaèal uèit 
až ve dvanácti letech. Mimo ústav navštěvoval hodiny  
u Jana Heømana, který mu doporuèoval, aby se věno-
val interpretaèní èinnosti.

Patøí bezesporu k největším èeským nevidomým 
hudebním zjevùm a je nepochopitelné, proè nebyl 
jedním z kandidátù, po kterých by měla být nazvána 
speciální Konzervatoø pro mládež s vadami zraku  
v Praze. Jan Deyl by se divil.

sudžijama vAièi
(viz VAIÈI, Sudžijama)

SuchARdová, emilie (wildmannová)

* 28. 2. 1893
† 1. 8. 1934

Èeská spisovatelka. 
Zanechala své stopy  
v èeském i mezinárod-
ním slepeckém hnutí 
s dùrazem na sociální 
jistoty èlověka.

Narodila se v Øehèi 
jako sedmá z osmi dětí 
mlynáøe. O zrak pøišla  
v útlém dětství. Do Hradèanského ústavu pro nevi-
domé děti v Praze byla pøijata ve svých osmi letech.  
Z ústavu odešla bez skuteèné pøípravy na samostatný 
život, což bylo koneèně v této době u dívek zvláště 
složité a celkem běžné i na jiných ústavech tohoto 
typu. Problémy lásky a rodinného života byly tabu.

Suchardová byla pøijata do útulny pro slepé dívky 
v Praze na Kampě. Z tohoto prostøedí jednotvárné-
ho a pasivního pøežívání jí pomohl vlastní zájem  
o slepecké spolkové hnutí a jejich úkoly. Tento vztah 
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Sullivanová, Anny

toužila promítnout v praxi, což se jí vlastním pøièině-
ním splnilo.

V roce 1926 se stala tajemnicí PSSS v Praze.  
V rámci této funkce pøipravila Sjezd èeskoslovenských 
slepcù (1927), a to s mezinárodní úèastí. Její práce 
pøinesla kladné výsledky, sjezd se vydaøil. Nakonec 
byly pøijaty i rezoluce, které obsahovaly požadavky 
nevidomých úèastníkù směrované k osvobození od 
žebroty a umožnění samostatné obživy. Sjezd pøed-
stavil PSSS jako jedinou zájmovou svépomocnou 
organizaci, která poté založila moravskoslezskou 
odboèku v Brně a německou odboèku v Ústí nad 
Labem. Stejný pokus o založení odboèky PSSS byl 
proveden i na Slovensku.

Mezi roky 1914–1921 napsala Suchardová dvě 
sbírky básní: Hudební nálady, které vyšly pouze  
v Braillově písmu a V dnech bouølivých, která vyšla  
v běžném písmu r. 1920. Druhá sbírka obsahuje sociál-
ně a politicky zaměøené básně. Jejich rétorika je nám 
již dnes poněkud vzdálená. Naopak lyrika Hudebních 
nálad nás mùže upoutat. V Kalendáøi pøátel slepcù  
z r. 1930 uveøejnila zajímavou sta� Ecce homo.

R. 1932 se provdala za nevidomého F. Wildmanna. 
Brzy se jim narodilo děvèe, dali mu jméno Světluše.*1) 
Jejich manželství však netrvalo dlouho, Suchardová 
zemøela na chorobu jater.

Suchardová byla nadšenou esperantistkou a ruso-
filkou. Všechny naděje vkládala do nových spoleèen-
ských vztahù v SSSR. U pøíležitosti jejích nedožitých 
osmdesátin vydal SI medaili E. Suchardové jako oceně-
ní výrazu jejích spoleèenských názorù. Medaile byla 
udělována zasloužilým funkcionáøùm SI (SÈSI).

*1) Svìtla Solarová pùsobila jako profesorka na fakultì speciální 
pedagogiky v Dortmundu. Významná je její práce Geschichte 
der Sonderpädagogik (1983). Ještì za pobytu v Èeskoslo
vensku napsala knížku Dìjiny nejstarší školy pro nevidomé  
v Èechách (1966). Pozdìji ji pøepracovala (1992)

SullivAnová, Anny

* 14. 4. 1866
† 1933

Uèitelka a celoživotní 
družka hluchoslepé He-
leny Kellerové.

Sama by la  nev i -
domá *1),  vychována  
v Bostonském ústavu 
pro nevidomé. Později 
po operaci získala svět-
locit.

A. Sullivanovou jako družku Kellerové získal øedi-
tel Anagnos. Ve svých 21 letech se stala opatrovnicí 
a uèitelkou H. Kellerové.

Sullivanová pøijela do rodiny Kellerových v r. 1887 
a sloužila Heleně po celý svùj další život, bylo to té-
měø 60 let. Podaøilo se jí nejen Helenu nauèit mluvit, 
ale rozvinout její intelekt do té míry, že absolvovala 
støedoškolská i vysokoškolská studia.

*1) O tom, jak vlastnì vidìla, se zprávy rùzní

Sventek, Jozef

* 12. 1. 1919
† 22. 12. 1999

Øeditel slepecké tiskárny 
a knihovny v Levoèi.

Narodil se v obci 
Horelica. Otec byl dro-
tár. Oba rodièe mu brzy 
zemøeli. O zrak pøišel  
v pěti letech po zranění 
výbušninou. O rok poz-
ději je proto pøijat do 
Ústavu pro nevidomé v Levoèi. Zde získal základní 
vzdělání.

V øemeslnických dílnách se vyuèil košikáøem. Do 
práce nastupuje v Ústavu pro nevidomé v Báhoni. 
Než mohl zaèít realizovat svùj plán založit PSSS na 
Slovensku, pøišel rok 1948, který všechno změnil. Za-
èíná proto pracovat jako funkcionáø v ÚJI. později i ve 
Svazu èeskoslovenských invalidù. V této souvislosti se 
zúèastnil zakládání výrobních družstev invalidù.

V r. 1961 nastupuje do levoèské slepecké tiskárny 
jako korektor textù. Zaèal také studovat na støední 
všeobecně vzdělávací škole ve Spišské Nové Vsi.  
V r. 1966 zakonèil studium maturitou. V r. 1968 byl 
jmenován øeditelem slepecké knihovny a tiskárny  
v Levoèi. Největším jeho úkolem bylo zajistit stavbu 
nové budovy pro tento podnik. Dokonèena byla  
v roce 1976.

J. Sventek je za svou èinnost držitelem několika 
ocenění a vyznamenání. Má velký podíl na rozvoji 
kultury nevidomých Slovenska.

SveRlov, vadim Sergejeviè

* 12. 4. 1898
† 28. 6. 1972

Ruský tyflopedagog, zakladatel slepeckého muzea  
v Leningradě.
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Szczygiel, Jerzy

Narodil se v Irkutsku. 
O zrak pøišel v sedmi le-
tech. Studoval geologii, 
zeměpis, matematiku  
a fyziku v Irkutsku a Le-
ningradě (Petrohradě).

Nejdøíve pùsobil jako 
pracovník organizace ne-
vidomých v Petrohradě. 
Později byl èinný jako 
vědecký pracovník lenin-
gradského Institutu pracovní expertízy a zaèleòování 
invalidù do povolání. Nástavbovým vysokoškolským 
studiem dosáhl hodnosti doktora pedagogických 
věd.

Jeho vědeckovýzkumná èinnost se soustøedila 
do několika okruhù: pracovní rehabilitace, oblast ty-
flotechniky a oblast tyflologických a pedagogických 
otázek prostorové orientace nevidomých. Mimo otá-
zek péèe o nevidomé se také zabýval problematikou 
slabozrakých.

Napsal: Pocit pøekážky a jeho úloha v orientaci 
nevidomých (1951) a Tiflotechnika (1960). Dále na-
psal mnoho pøíspěvkù do odborných èasopisù, mezi 
nimiž jsou i monografie.

SwiFt, Sherman c.

* 1879

Kanadský spisovatel.

Narodil se v Petrolii, ztratil zrak v 11 letech. Byl  
v ústavu slepcù v Ontariu a navštěvoval vysokou ško-
lu v Petrolii. Graduován byl na McGill University  
v r. 1907.

Napsal Cesty Jacquesa Cartiera, objevitele Kana-
dy. (Pøevzato J. Zeman 1935)

SwiotkowSki, witold

* 1892
† 1959

V letech 1922 – 1942 pùsobil v polském Ústavu pro 
nevidomé v Laskách. Po druhé světové válce organi-
zoval péèi o nevidomé v Libanonu, kde založil Spo-
leènost pro pomoc nevidomým.

SZAntó, györgy

† 1893

Maďarský spisovatel.

Narodil se v Novom Mestě nad Váhom jako syn 
støedoškolského profesora. Rodina se v pozdějších 
letech odstěhovala do Pešti, kde potom prožil celý 
život. Vzpomínky na rodný kraj byly tak silné, že na 
něj nikdy nezapomněl. Těžko bychom asi hledali bar-
vitější popis øeky Váhu od vidomého autora, než jak 
jej popisuje tento nevidomý spisovatel.

O zrak pøišel po těžkém zranění za první světové 
války. Jeho manželka mu vyhledávala prameny pro 
literární zpracování. Po ztrátě zraku mu byla silnou 
oporou.

Z jeho románù jsou nejvíce ceněny: Babylonská 
věž, Stradivari, Moje èerné roky a Zlatá ratolest.

SZcZygiel, Jerzy

* 17. 3. 1932
† 21. 8. 1983

Polský básník.

Narodil se v Pulawě. O zrak ho v r. 1945 pøipravil 
výbuch ruèního granátu. Po dlouhém léèení se ocitl  
v Ústavu pro nevidomé v Laskách u Varšavy. Po ukon-
èení základní a støední školy se pøihlásil ke studiu na 
univerzitě. Na Varšavské univerzitě studoval polonis-
tiku, kde dosáhl titulu magistra polštiny.

Ve stejném roce získal místo kulturního referen-
ta varšavské odboèky Polského svazu nevidomých.  
V r. 1958 se stal redaktorem měsíèníku pro nevi-
domou mládež, který se později změnil na èasopis 
Nasz swiat. V r. 1954 pøevzal Szczygiel funkci šéfre-
daktora èasopisu Niewidomy poldzielca. Vedoucího 
redaktora vykonával až do konce života. Od r. 1963 
byl po mnoho let redaktorem èasopisu pro mládež 
Nasz szwiat a èasopisu nevidomých družstevníkù 
Niewidomy spoldzielca.

Byl neobyèejně pracovitý v oblasti práv nevido-
mých lidí. Nejvíce se však do historie zapsal jako 
nadaný spisovatel. Již jako student uveøejnil øadu 
povídek a novel. Jeho první román Tarnina vyšel  
v r. 1959. Je dále autorem románù, které polská kritika 
hodnotila velice kladně. Je to kniha pro mládež Trnka 
(1960); Mlèení (1962) (tato kniha byla i zfilmována); 
Cesty rezignace (1962); Ohoøelý strom (1965); Sen 
o støevíècích z bøezové kùry (1966); Země bez slun-
ce (1968); Šedé rukavice (1969) (zpracováno jako 
televizní film); Potopa (1970) a Nikdy tě neopustím 
(1972).

Obdržel vyznamenání Rytíøský køíž. Patøí nespor-
ně k nejlepším mezi soudobými evropskými nevido-
mými spisovateli.
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Szkolik, Jan

SZkolik, Jan

* 1916
† 1976

Polský odborný dílenský uèitel.

V polských Laskách pùsobilo několik nadaných 
dílenských uèitelù, mezi nimiž tento stolaø vynikal. 
Vyuèoval dílenským pracím. Pro bezpeènost práce 
se døevem sestrojil několik speciálních pomùcek  
a zaøízení, která umožòovala nevidomým žákùm 
bezpeènou práci a zabraòovala jejich zranění.
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Šarbach, Zdenìk

šAmiNA, Zinajda ivanovna

* 10. 11. 1906
† 23. 4. 1984

Ruská uèitelka hudby.

Narodila se v okrese Nižgorod. Od dětství byla 
nevidomá. Věnovala se esperantu, i když bylo v Sovět-
ském svazu zakázáno mu vyuèovat. Usilovala o jeho 
propagaci mezi ruskými nevidomými. Se Suchardovou 
byly pøítelkyněmi.

V Sovětském svazu trvale scházela uèebnice Brail-
lovy bodové hudební notace. Je její spoluautorkou. 
Uèebnice se stala velice populární. Měla ovšem dost 
rozdílných znakù v porovnání s jinými pøíruèkami. 
Tato publikace v běžném i bodovém písmu byla  
v široké oblasti všemi hudebníky velice ceněna a ně-
kolikrát znovu vydána.

šArBACH, Zdenìk

* 25. 7. 1922
† 15. 12. 2002

Redaktor èeského èa-
sopisu Zora, pracovník 
Svazu invalidù a odbor-
ný publicista.

Narodil se v Praze 
jako syn støedoškol-
ského profesora. Po 
absolvování základního 
vzdělání nastoupil do 
reálky. Svùj zájem věnoval pøírodním vědám, které 
byly jeho studijním oborem.

Zrak ztratil po vleklé oèní chorobě nedlouho po 
maturitě (1943). Vyvstala otázka, co nyní, kam se 
zaměøí mladý inteligentní a pilný mladík, kterému 
osud zkøížil životní cestu? Od r. 1947 zaèal spolupra-
covat s pøednáškovým oddělením Èeskoslovenského 
rozhlasu, kde mínil prezentovat své znalosti.

Po poèáteèním studiu hudby (hra na klavír) 
a cizích jazykù (francouzština, ruština) našel své 
uplatnění v oblasti slepeckého tisku. Od r. 1947 vedl 
Pouènou pøílohu èasopisu Zora. Ve slepecké tiskárně 
zaèal pracovat jako sazeè (1949), později jako korek-
tor èasopisu Zora, a koneèně (1954) jako redaktor.  
S nedobrovolnou pøestávkou jej úspěšně øídil necelých 
20 rokù. Po událostech v r. 1968 byl pøekvapivě (byl 

totiž znám pro své pøesvědèení) odvolán, nesměl být 
ani èlenem redakèní rady a byl rovněž zbaven všech 
funkcí v SI.

Jako první profesionální redaktor vybudoval re-
dakèní radu se všemi obvyklými atributy. Studiem 
pøi zaměstnání oborù dějepis a èeský jazyk na PF 
UK získal titul promovaný pedagog, nástavbovým 
doktorandským studiem potom doktorát filozofie. 
Své znalosti ruštiny a francouzštiny uplatnil v øadě 
pøekladù èasopiseckých èlánkù. Literární èinnost 
zahájil publicistickou formou.

Studoval v době, kdy ještě nevidomým studentùm 
nesloužila zvuková technika. Pomohla mu rodina, 
která dovedla vytvoøit optimální prostøedí, ve kterém 
zvláště dominovala pomoc matky.

Srdce ho však stále vedlo na Krakovskou ul., kde 
sídlí redakce. Byl š�astný, když se pro něho našla 
jakákoliv èinnost, kterou pilně vyhledával. Za èas 
se mohl do redakce znovu vrátit. Není známo, za 
jakých okolností se tak mohlo stát. V dùchodovém 
období pracoval jako referent ve slepeckém oddělení 
na ÚV SI.

V letech 1953–1959 externě vyuèoval v SHŠI pro 
mládež s vadami zraku v Praze ruskému jazyku.

Studium historie a speciální pedagogiky ho pøi-
vedlo ke spolupráci s odbornými èasopisy. Publikoval 
práce z historie Klarova (nesprávně užívá Klárova)  
i Hradèanského ústavu pro nevidomé v Praze. Zabýval 
se také historií èeského slepeckého hnutí i slepeckého 
tisku. Byl èlenem komise, která pøipravila publikaci 
o metodice ètení slepeckého tisku později osleplými 
ètenáøi. Ve spolupráci s doc. Janem Souèkem pøipravil 
vydání Slabikáøe pro později osleplé (1982). Sepsal 
kroniku svého rodu.

Publicisticky i literárně byl velmi èinný. Z literár-
ních prací to je: Nezlomení lidé (1952 a 1960), v níž 
poněkud idealizuje život nevidomých lidí v Sovětském 
svazu. S L. Nopem a O. Èejkou se zúèastnil pøekladu 
výboru z díla O. Skorochodové Mùj svět bez zvukù 
a světel (1960).

Z dalších rozsáhlejších prací: Pedagogické pù-
sobení nevidomých (1975); ve spolupráci s Jánem 
Jesenským napsal Metodiku výuky bodového písma 
pro později osleplé (1982); Dějiny Klárova ústavu 
(1982); Z rukopisného odkazu J. Souèka sestavil 
sborník (1992). U pøíležitosti 80. let èasopisu Zora 
napsal dějiny a vývoj tohoto pro nevidomé ètenáøe 
významného periodika.

Š
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Šèerbina, Alexandr Mojsejeviè

Souběžně publikoval množství èlánkù v odborných 
i zájmových èasopisech. Byly to informace o životě 
nevidomých obèanù v SSSR, problémy støedoškol-
ského a vysokoškolského vzdělávání nevidomých 
studentù, sociální problematika, technické pomùcky, 
medailonky o životě významných nevidomých funk-
cionáøù a umělcù aj. Mezi jinými je to také èlánek 
Ludvík Bonaparte a Hradèanský ústav pro slepé 
děti (Zora 1983); Pracovní uplatnění nevidomých  
a slabozrakých (tamtéž); 30 let pracovního uplatnění 
nevidomých v Èeskoslovensku (tamtéž); Významné 
výroèí v našem speciálním školství (pøíloha èasopisu 
Zora); Za samostatný život nevidomých u nás (pøílo-
ha èasopisu Zora) a mnoho dalších.

Je spoluautorem nového vydání práce Světluše 
Solarové Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Èe-
chách (1992).

Velmi úèinná byla jeho práce ve vysokoškolské 
komisi SI. Vedl sbírky studijních magnetofonových 
nahrávek. Byl známým propagátorem vysokoškolské-
ho studia nevidomých.

Zdeněk Šarbach byl též dlouholetým funkcioná- 
øem slepeckých organizací, kde zastával stanovisko 
integrace s organizacemi sdružujícími èleny jiného 
zdravotního postižení, tj. byl zastáncem tzv. Tylovské-
ho vedení Svazu. Po odchodu do dùchodu se věnuje 
problematice sociální politiky a péèi o nejstarší èleny 
slepecké organizace. I jako dùchodce vyvíjí aktivity  
v práci se èleny napø. vedením kurzù bodového 
písma pro instruktory aj. Své èasopisecké publikace 
nezanechal.

Zdeněk Šarbach byl osobností, která byla a zùsta-
ne trvalou souèástí historie péèe o nevidomé osoby 
u nás pøesto, že lpěl na pøedstavách o spoleèné or-
ganizaci všech zdravotně postižených obèanù, a to  
i když v nich byla vedoucí silou KSÈ. V sedmdesátých 
letech, v době tzv. normalizace, neodporoval zástupcùm 
politických orgánù, kteøí trvali na vèlenění nově vzniklé-
ho Svazu nevidomých a slabozrakých do nově organizo-
vaného ideologicky angažovaného a sledovaného SI, ve 
kterém bude znovu mít KSÈ vedoucí úlohu. 

Prioritou Zdeòka Šarbacha byly sociální jistoty všech 
zdravotně postižených osob. Z tohoto aspektu hodnotil 
i politické změny v ÈR v 90. letech 20. století. 

šÈErBiNA, Alexandr mojsejeviè

* 1874

Zakladatel ruské tyflopedagogiky.

Narodil se jako syn gymnazijního profesora. Ve 
dvou letech spadl do jámy s nehašeným vápnem  

a oslepl. Navštěvoval běžnou školu ve svém bydlišti. 
Otec se mu hodně věnoval a nauèil ho èíst reliéfní 
latinku. Písmena mu vystøihoval z papíru a chlapec 
z nich skládal slova a věty. O nějakém písmu pro nevi-
domé v rodině nevěděli. Poèetní úkoly poèítal pomo-
cí kovových èíslic. Otec mu zhotovoval i zeměpisné 
mapy a plánky z rùzných materiálù nalepovaných 
na papír.

Výsledkem této obětavé práce bylo pøijetí chlapce 
na gymnázium, kde maturoval v r. 1898. Projevil mi-
moøádné nadání pro cizí jazyky. Nauèil se německy, 
francouzsky, latinsky a øecky.

V r. 1905 dokonèil studia na Kyjevské univerzitě 
rigorózní prací o Kantově filozofii. To už znal Brail-
lovo písmo a pravidelně je používal.

Jeho profesor ho vzal s sebou do Moskvy, kde 
se Šèerbina stal soukromým docentem. V letech 
1919–1928 pracoval jako øádný profesor Moskevské 
univerzity. Zabýval se péèí o osleplé vojáky a pøípra-
vou uèitelù nevidomých.

Již v roce 1903 uveøejnil svou první sta� Slepci si 
zaslouží vaší pozornosti. V r. 1917 byly publikovány 
jeho práce O spoleèném vyuèování slepých a vido-
mých a Potøeby slepých. Velkou pozornost získala 
jeho práce Slepý muzikant V. J. Korolenko (1916). 
Kniha se stala mimoøádně populární.

Za nejdùležitější akci pokládal výzkum pomocí 
dotazníkù, které poslal mnoha nevidomým osobám. 
Podaøilo se mu shromáždit na 1660 odpovědí. Vý-
sledky však již nestaèil zpracovat. Na základě této 
akce byly v Charkově i jinde otevøeny dílny pro slepé 
vojáky.

V r. 1918 zavedl na katedøe univerzity v Jekatěri-
noslavi obor defektologie. Později i v Prilukách a na 
pedagogickém institutu v Poltavě. Do rámce defekto-
logie zaøadil i nový obor tyflologii, který v SSSR byl 
obecnější vědeckou disciplínou než tyflopedie.

Po celý život zastával myšlenku o rovnoprávnosti 
nevidomých. Tu podporoval jejich vzděláváním a vý-
chovou. Pro výchovu a vzdělávání nevidomých dětí 
prosazoval spoleèné vzdělávání s vidomými spolužáky 
ve školách v místě bydliště. Takové opatøení chápal 
jako koedukaèní.

šEBEk, Stanislav

* 12. 11. 1925
† 11. 5. 1984

Èeský hudební pedagog a hudební skladatel.

Narodil se v Božově v rodině zemědělce. Jako ne-
vidomý od narození byl pøijat do nově založené MŠ 
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pøi Hradèanském ústavu pro nevidomé děti v Praze, 
kde později navštěvoval i neúplnou OŠ. Již v době 
povinné školní docházky projevoval výborné hudeb-
ní nadání, a proto se uèil høe na několik hudebních 
nástrojù, později i na varhany. Díky svému nadání  
a píli vykonal na Pražské konzervatoøi v r. 1947 stát-
ní zkoušku z hudby. A. Perman ho cenil jako svého 
nejlepšího žáka. Skladbu Šebek studoval u J. Køièky. 
Na UK si zapsal několik pøednášek z dějin hudby  
a estetiky.

V r. 1948 nastupuje jako uèitel hudby v hradèan-
ském ústavu, ale po reorganizaci těchto zaøízení hned 
v pøíštím roce pøestoupil jako uèitel hudby do biskup-
ského gymnázia v Bohosudově a stal se tam rovněž 
varhaníkem. Po násilném zrušení gymnázia v r. 1959 
nastoupil jako uèitel do LŠU v Chabaøovicích. Stává 
se zde též varhaníkem.

Složil na 200 skladeb pøevážně duchovního cha-
rakteru, mimo jiné i pět mší.

V obnoveném biskupském gymnáziu mu byla od-
halena pamětní deska.

Z.Š.

šEDivý, Josef

* 23. 10. 1914
† 2. 1. 1980

Èeský telefonní mani-
pulant.

O zrak pøišel v do-
spělosti. Byl iniciátorem  
a propagátorem povolá-
ní nevidomých v telefon-
ních ústøednách. Od r. 
1948 poskytoval kvalifi-
kaci mnoha nevidomým telefonistùm. Jeho iniciativy 
se ujala uèòovská škola pro nevidomé v Praze a zaèala 
poøádat odborné kurzy. Toto povolání se potom sta-

lo v ÈSR pro nevidomé zájemce masovým. Po roce 
1990 nastaly problémy, protože velké mamutí podni-
ky se dělily a již nepotøebovaly telefonní ústøedny se 
samostatnou obsluhou.

Z.Š.

šELguNov, vasil A.

* 27. 7. 1867
† 1939

Sovětský politik.

Narodil se ve Slavkovici. Záhy se dostal do Pet- 
rohradu, kde už jako devítiletý zaèal pracovat ve 
slévárnách. Těžké a neradostné dětství mělo rozho-
dující vliv na formování jeho sociálního a posléze 
i politického zaměøení. V 19 letech se zapojil do 
sociálně demokratického hnutí a potom vstoupil do 
petrohradského Svazu za osvobození dělnické tøídy, 
kde byl spolupracovníkem Lenina. O zrak pøišel  
v r. 1906.

V r. 1910 se podílel na založení èasopisu Hvězda. 
Politická èinnost mu vynesla několikeré věznění. Poz-
ději se stal vydavatelem leninské Pravdy. Znovu byl 
vězněn a dokonce musel na Sibiø do vyhnanství. Po 
návratu se stal redaktorem èasopisu pro nevidomé 
ètenáøe Naša žizò. Po Øíjnové revoluci byl zvolen do 
vysokých stranických funkcí. Na jeho památku byla 
založena tøi muzea. Jeho jménem byl nazván Dùm 
kultury v Leningradě (Petrohradě).

šimko, Jozef

* 18. 5. 1948

Slovenský tyfloped, øedi-
tel Speciálních škol pro 
zrakově postižené žáky  
v Bratislavě.

Se svým bratrem 
Mariánem již několik 
desítek let tvoøí tandem 
dvou úzce spolupracují-
cích odborníkù. Zatímco 
Marián se intenzivně vě-
nuje péèi o rozvoj jejich 
psychiky zrakového vnímání a pøípravě na povolání 
absolventù speciálních škol, Jozef se zaměøil na peda-
gogicko-organizaèní sféru péèe o výchovu a vzdělávání 
zrakově těžce postižených dětí.

J. Šimko se narodil ve Skalici, kde zaèal navštěvo-
vat základní školu. V r. 1957 se rodina odstěhovala 
do Bratislavy, kde v r. 1963 dokonèil své základní Telefonní ústøedna
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všeobecné vzdělání. V r. 1966 maturoval na Støední 
všeobecně vzdělávací škole v Bratislavě. V letech 
1970–1975 studoval na PF UKo v Bratislavě obor 
speciální pedagogika, tyflopedie. Název diplomové 
práce: Úroveò èitate¾ských schopností na Základnej 
devä�roènej škole pre slabozrakých (1975). Rigorózní 
zkoušky vykonal v r. 1981. Později (1982–1984) absol-
voval funkèní studium vedoucích pracovníkù.

V r. 1968 nastupuje J. Šimko do ZDŠI pro slabozra-
ké žáky v Bratislavě jako vychovatel, v r. 1988 byl jme-
nován zástupcem øeditele, v r. 1991 se stává øeditelem. 
V souèasné době øídí komplex škol. Jsou to: Mateøská 
škola pro zrakově postižené, ZŠI pro slabozraké, ZŠI 
pro nevidomé, ŠZŠI pro slabozraké (bývalá zvláštní 
škola), ŠZŠI pro nevidomé, ZUŠ pro zrakově postižené 
a Speciálně-pedagogická poradna. Vést tak rozvětvený 
komplex škol vyžaduje vynikajícího organizátora a od-
borníka. Tím skuteèně J. Šimko je.

Od r. 1968 pracuje se ZP dětmi do 15 rokù. Od  
r. 1991 rozšíøili školu o výchovu a vzdělávání nevido-
mých dětí, v r. 2004 byla otevøena Mateøská škola pro 
zrakově postižené a zabezpeèují péèi i o zrakově po-
stižené støedoškoláky, kteøí navštěvovali bratislavskou 
školu a studují na støedních školách v Bratislavě.

Mimo své nároèné zaměstnání vykonává násle-
dující funkce: od r. 1991 vedoucího sekce øeditelù 
speciálních škol v Bratislavě, od r. 2001 je stálým 
èlenem Rady vlády SR pro problematiku obèanù se 
zdravotním postižením, od r. 2005 èlenem Městské 
školní rady pøi Magistrátu hl. m. SR Bratislavy a èle-
nem výboru mezinárodní organizace Book Handicap 
Sk BBY. Jako øeditel je tak propojen se souèasnými 
problémy spoleènosti.

V r. 2005 bylo J. Šimkovi uděleno nejvyšší peda-
gogické vyznamenání na Slovensku, obdržel Velkou 
medaili sv. Gorazda za celoživotní práci v resortu 
školství a za pøínos v oblasti speciální pedagogiky.

Takto nároèné povolání i významná mimoškolní 
èinnost natolik J. Šimka vyèerpává, že se rád ve 
volných chvílích věnuje poslechu populární hudby 
a èetbě beletrie.

šimko, marián

* 18. 5. 1948

Slovenský tyfloped.

Se svým bratrem Jozefem již několik desítek let 
tvoøí tandem dvou úzce spolupracujících odborníkù. 
Zatímco Jozef se zaměøil na pedagogicko-organizaèní 
sféru péèe o výchovu a vzdělávání zrakově těžce posti-
žených dětí, Marián se intenzivně věnuje péèi o rozvoj 

jejich psychiky zrakové-
ho vnímání a pøípravě 
na povolání absolventù 
speciálních škol.

M. Šimko se naro-
dil ve Skalici, kde také 
zaèal navštěvovat ZŠ.  
V r. 1957 se rodina pøe-
stěhovala do Bratislavy, 
kde své všeobecné zá-
kladní vzdělání dokon-
èil. V støední všeobecně 
vzdělávací škole vykonal maturitu (1966). Ve studiu 
pokraèoval na katedøe speciální pedagogiky (tyflope-
dii) PF UKo v Bratislavě (1970-1975). Téma diplo-
mové práce: Úroveò matematických schopností na 
Základnej devä�roènej škole pre slabozrakých (1975). 
Tam také v r. 1982 vykonal rigorózní zkoušky.

V r. 1968 nastupuje do ZDŠI pro slabozraké žáky 
v Bratislavě jako vychovatel. V r. 1984 pøevzal ve škole 
funkci oftalmopeda a výchovného poradce. V obou 
pùsobí dosud.

V letech 1990-1996 pùsobil ve slovenské huma-
nitní radě. 

Od r. 1968 se M. Šimko zabývá výchovou ZP dětí 
do 15. roku. Od r. 1991 se škola rozšíøila o výchovu 
a vzdělávání nevidomých dětí. Stará se proto o spolu-
práci se støedními školami, pøedevším pøi umís�ování 
absolventù ZŠI a ŠZŠI pro slabozraké a nevidomé. Pøi 
vypracování materiálù pro pedagogické zaměstnance 
školy spolupracuje s oftalmology. Pro vzdělávací  
a zájmovou èinnost pøipravuje videonahrávky. Stará 
se o odbornou pomoc pro nové zaměstnance, jejich 
obeznámení se zdravotním stavem dětí aj.

M. Šimko je èlenem redakèní rady EFETY. Má 
bohatou osvětovou èinnost, i úèast na rozhlasových  
a televizních relacích o zrakově postižených dětech.

M. Šimko publikuje odborné èlánky v denících  
a týdenících, dodává texty i do některých sborníkù. 
Je spoluautorem publikace pro integrované děti do 
běžných škol, èásti nazvané Charakteristika oftalmo-
logických diagnóz so zameraním na pohybové aktivity 
zrakovo postihnutých detí.

Ve volných chvílích si rád poslechne populární 
hudbu, pøedevším skladby z 60. let 20. století.

šímová, olga

* 23. 12. 1938
† 14. 11. 1999

Slovenská hudební pedagožka.
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Škultéty, Stanislav

Narodila se v Liskové, okres Ružomberok. Protože 
byla od narození nevidomá, ZŠ pro nevidomé žáky 
absolvovala v Levoèi. Od útlého věku projevovala 
vztah k hudbě, a tak po skonèení ZŠ odešla studovat 
do hudební školy v Praze. Po maturitě nastoupila jako 
uèitelka hudby v Žarnovici, kde pùsobila se svým man-
želem, který pracoval jako telefonista v žarnovické 
Preglejce. R. 1978 se pøestěhovali do Liskové a Olga 
zaèala uèit v LŠU v Ružomberku, kde pracovala až 
do odchodu do dùchodu v r. 1999. Vyuèovala høe na 
akordeon. Na kulturních akcích školy i jinde hráva-
la a také zpívala, měla velmi pěkný hlas i pøednes. 
Mnozí její žáci úspěšně pokraèovali ve studiu hudby. 
Zákeøná choroba ji zakrátko pøipoutala na lùžko,  
a nakonec jí podlehla.

Do konce svých dnù si O. Šímová uchovala aktiv-
ní vztah k životu a dění kolem sebe. Bojovala proti 
nemoci ze všech sil v duchu svého celoživotního poslá-
ní, kterým byla výrazná všestranná aktivita. Spoleèně  
s manželem navštěvovali děti ve školách, informovali 
je o životě ZP dětí i dospělých, pøipravovali kulturní 
programy v okrese Žiar nad Hronom, ale i později, 
když se pøestěhovali do Liskové.

Ètenáøi slepeckých èasopisù ji poznali jako au-
torku mnohých pøíspěvkù a úspěchy sklízela i v li- 
terárních autorských soutěžích na Dnech Mateja 
Hrebendy.

¼.V.

škoDA, Josef

* 5. 12. 1902
† 19. 11. 1977

Èeský uèitel hudby.

Narodil se v Domous-
nicích. Zpoèátku navště-
voval místní obecnou 
školu, avšak po rapidním 
zhoršení své oèní cho-
roby nastoupil v r. 1914 
do Ústavu pro nevidomé 
v Praze na Hradèanech. Tam strávil sedm rokù a 
navázal velké pøátelství s Jaroslavem Ježkem, který 
v této době byl rovněž ve stejném ústavu. Po léta se 
potom stýkali. Škodùv odchod z ústavu byl bouølivý, 
protože se v dopise pro Alici Masarykovou posta-
vil za zestátnění církevního ústavu, který ovládala 
øímskokatolická církev.

Škodovo hudební nadání a intelekt se promítly 
do celého jeho dalšího života. Hra na varhany se 
stala po delší dobu jeho povoláním. Studoval i hru 
na klavír. Od tøicátých let pùsobil jako uèitel hudby  

v Libáni. Napsal též několik pøíležitostných drobněj-
ších skladeb a básní. Své vzpomínky na pobyt v ústavu 
pro nevidomé v Praze na Hradèanech uveøejnil ve 
sborníku 150 let ústavu na Hradèanech.

škriPko, imrich

* 19. 7. 1913
† 12. 5. 1993

Profesor Košické konzer-
vatoøe.

Od dětství byl nevido-
mý. Základní vzdělání 
získal v Ústavu pro nevi-
domé v Levoèi. Poprvé 
vystupoval hrou na klavír 
ve svých 12 letech. Hrál 
12. Lisztovu Rapsodii. Jako zruèný klavírista vystu-
poval i v rozhlase. Také úèinkoval v rùzných hudeb-
ních skupinách. Od r. 1934 pùsobil v Michalovcích 
(1934–1944) jako soukromý uèitel hudby. Vystupoval 
jako sólista i korepetitor. Nacvièoval operety, vedl 
komorní orchestr.

V r. 1938 mu bylo nabídnuto místo uèitele hudby  
v Ústavu pro nevidomé v Levoèi. Toto odmítl, cítil své 
místo tam, kde měl dosud úspěchy. V r. 1944 úspěš-
ně vykonal státní zkoušku z hudby na Bratislavské 
konzervatoøi.

V r. 1945 pøesídlil do Košic, kde zaèal soukromě 
vyuèovat hudbě. V letech 1952–1955 pùsobil na 
zdejší hudební škole, kde vyuèoval høe na klavír i na 
akordeon. A když se tato škola v r. 1955 změnila na 
konzervatoø, stal se vedoucím akordeonového oddě-
lení. Vyuèoval zde do r. 1988. Jeho žáci pùsobí jako 
uèitelé i jako výkonní umělci.

Několik rokù pracoval v komisi nevidomých a sla-
bozrakých uèitelù hudby. Pùsobil též ve spoleèenské 
organizaci nevidomých a slabozrakých.

škuLtéty, Stanislav

* 4. 11. 1936

Uèitel v ZŠ pro nevido-
mé v Levoèi.

Narodil se v Dolní 
Lehotě. Do školy zaèal 
chodit ve svém rodišti. 
V době docházky do 4. 
roèníku oslepl. Základní 
vzdělání dokonèil proto 
ve škole Ústavu pro ne-
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vidomé v Levoèi. V této metropoli péèe o nevidomé 
na Slovensku vystudoval i gymnázium jako pokusný 
student. Maturoval v r. 1954. Po jistém zakolísání 
mezi právnickou a pedagogickou fakultou se nako-
nec rozhodl pro uèitelství, obor slovenština a dějepis. 
Vysokou školu pedagogickou v Bratislavě vystudoval 
úspěšně. Ve škole získal mnoho pøátel, kteøí mu po-
máhali. Byl zvolen do školní rady. V r. 1957 vyhrál 
školní pøebor ve høe v šachy. Své okolí si získával 
pøátelskou povahou.

Nejdøíve se nabízelo zaměstnání v rozhlase. Pøi-
jal však nabídku místa ve škole pro nevidomé žáky 
v Levoèi (1958), kde vyuèoval 39 rokù. Protože sám 
poznal, co je internát, vychovával své žáky ke spoleèen-
ské aktivitě a k optimizmu. Ve škole založil a úspěšně 
vedl žákovský šachový kroužek. Je zakladatelem celo-
státních žákovských turnajù. Slabozrakým žákùm zpro-
støedkoval povolení, aby mohli hrát kopanou. Koncem 
padesátých let založil jednu z prvních tělovýchovných 
jednot nevidomých sportovcù na Slovensku.

Pomohl postavit do života mnoho nevidomých 
dětí. V posledních letech své aktivní èinnosti ve škole 
se zaujetím vyuèoval ve zvláštní škole pro nevidomé. 
Za úspěšnou práci byl několikrát veøejně oceněn.

šmigA, vilém

* 10. 9. 1911
† 10. 12. 1971

Èeský varhaník.

Narodil se ve Stonavě jako syn horníka. Od naro-
zení byl nevidomý. V devíti letech nastoupil do brněn-
ského výchovně vzdělávacího ústavu pro nevidomé 
děti, kde se po absolvování neúplného základního 
vzdělání*1) vyuèil kartáèníkem. Hru na varhany studo-
val u L. J. Kubíèka. Po deseti letech ústav opouští.

Øeditel A. Špièka mu prostøednictvím inzerátu 
zajistil varhanické místo v Pozoøicích, kde potom 
pùsobil celý život. I když zaèíná jako dvacetiletý, 
ihned se dává do práce. Zajiš�uje si ruèním opisová-
ním potøebné hudebniny v Braillově písmu, zakládá 
smíšený pěvecký sbor. Jelikož má mimoøádné hudební 
nadání a hudební pamě� zvláš�, brzy ovládá pamětně 
vše, co ke svému povolání potøebuje. Pěvecký sbor 
doplòuje o orchestr z místních muzikantù, a tak se 
v kostele pøi mimoøádných bohoslužbách provozují 
slavnostní mše.

Pro zvýšení životní úrovně si otevøel i kartáènic-
kou dílnu. Byl váženým obèanem obce, kde pùsobil 
několik desetiletí.

*1) V ústavech byly jen tøídy OŠ

šoJEv, Fjodor ivanoviè

* 1902
† 1965

Ruský redaktor slepeckých èasopisù, básník a spiso-
vatel.

Narodil se v chudé rolnické rodině ve vesnici 
Smolenské gubernie. V necelých dvou měsících mu 
zemøela matka. Otec chtěl novým sòatkem zajistit 
výchovu chlapce. Žádná vesnická dívka nechtěla vdov-
ce, který měl chlapce od narození slepého. Po dlouhé 
době hledání si koneèně našel ženu. Byla však téměø 
trvale nemocná a nervózní, někdy dokonce zuøivá. Pøi 
prvním setkání s chlapcem mu rozbila støevícem nos. 
Neuèinila to z vrozené krutosti, ale bída a nevzděla-
nost ji uèinily takovou – vypráví sám Šojev.

V Šojevově dětství trpěla rodina nepøedstavitelnou 
bídou. Chlapec neměl napø. ani jeden pár bot. Když 
mu bylo devět rokù, všiml si ho pop a zaøídil jeho 
pøijetí do školy pro nevidomé ve Smolensku. To bylo 
těšení na kamarády!

Život v ústavu nebyl však o mnoho lepší než doma. 
Uèil se výborně, ale jeho chování se vyznaèovalo urèi-
tou výjimeèností, která pramenila ze zpùsobu dosavad-
ního života. Nedovedl se podrobit domácímu øádu, 
byl až doposud vychováván bez jakéhokoliv režimu. 
Neustále mu proto hrozilo vylouèení, ale snad ze 
soucitu k otci k tomu nedošlo.

V r. 1914 byla škola uzavøena a Šojev byl nucen 
vrátit se domù. Ale uměl již èíst a psát, nehodil se 
však k žádné domácí práci. Rodièe chtěli, aby chodil 
po žebrotě. Neuposlechl a ze strachu utekl do města. 
Ve dne prodával noviny a po veèerech se u pøátel uèil 
vyrábět kartáèe. A tak to šlo po dva roky.

Øíjnová revoluce ho zastihla bezprizorného. Na 
štěstí školu pro nevidomé znovu otevøeli. Pøihlásil se  
k douèení kartáèníkem a také se trochu věnoval hud-
bě. Pobyl zde až do r. 1920.

Po vystoupení ze školy se živil výrobou kartáèù  
a hrou v malé kapele. O dva roky později byl pøijat do 
stranické školy a tam mu zaèal nový život.

V r. 1925 se stal nejdøíve tajemníkem, později 
redaktorem slepeckého èasopisu Žizò slepych. Ve 
stejném roce byl pøijat na literární fakultu Moskev-
ské univerzity. Stal se tajemníkem VOS, později pra-
covníkem ústavu expertízy práce invalidù. Po èase 
pøešel jako redaktor do redakce èasopisu pro děti 
Ruskij školnik.

Šojevovo literární dílo se téměø výhradně zabývá 
tematikou nevidomých lidí. Je to sbírka básní Zvuèící 
svět, povídky Sjomkùv smutek, Lidský soucit, Sny aj. 
Napsal také øadu spisù, které se zabývají výchovou  
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a vzděláváním nevidomých dětí. Život Šojeva je vskut-
ku pozoruhodný. Zvláště oceòujeme jeho touhu stát 
se obyèejným èlověkem a nikoliv slepým žebrákem.

šoLíN, vladimír

 * 14. 7. 1911
† 2. 12. 2002

Èeský hudební propagátor a publicista.

Narodil se v Hronově. Po maturitě na reálném 
gymnáziu v Náchodě (1930) absolvoval práva na UK 
v Praze. Praxi však vykonával pouze sporadicky. Po 
r. 1948 byl za svou politickou èinnost dán do dolù  
a také později pracoval jako dělník. V r. 1950 se stal 
technickým redaktorem èasopisu Hudební rozhledy. 
Dostal se tak nepøímo k možnosti psát. Napsal mo-
nografii o Martě Krásové, studii o hudebním životě 
ve Východoèeském kraji, profil Alfréda Holeèka, pøe-
klady z ruštiny, němèiny a angliètiny. Stal se stálým 
hudebním spolupracovníkem deníku Svobodné slovo. 
Věnoval se prùvodním slovùm ke koncertùm a hudeb-
ním besídkám. Ve Výchovně vzdělávacím ústavu pro 
nevidomé děti v Praze na Hradèanech jich provedl 
320. Poslední v r. 1991. Pro hudební výchovu nevido-
mých dětí vykonal tak kus záslužné práce.

šoLtés, Ján

* 6. 9. 1903
† 26. 12. 1986

Významný slovenský 
tyfloped.

Narodil se ve Spišské 
Nové Vsi. MěŠ absolvo-
val v rodném městě.

Po jednom roce na-
stupuje jako uèitel do 
Ústavu pro nevidomé  
v Levoèi. V r. 1925 vykonal v Brně odbornou zkoušku, 
kterou získal zpùsobilost vyuèovat ve školách pro ne-
vidomé. V r. 1930 je vyslán na studijní cestu do Jugo-
slávie, kde se setkal s Ramadanovićem. Tam vykonal 
zkoušku pro vyuèování ve zvláštních školách. Poté 
se rozjel sbírat zkušenosti do ústavù v Brně, Praze, 
Vídni a Budapešti.

V r. 1937 zastupoval za nemocného øeditele A. 
Fryce. Později byl jmenován øeditelem ústavu. Pro své 
politické pøesvědèení musel v pøíštím školním roce  
z funkce odstoupit. Ústav v období Slovenského štátu 
vedl pøivolaný Maďar József Sísz (změnil si jméno 
na Slatinský).

Mimo vyuèovací úvazek se Šoltés věnoval redakci 
èasopisu Slovenský slepec. Spolu s kolegou J. Vrablem 
usiloval o zøízení slepecké tiskárny v Levoèi. Tuto 
akci zaèali v r. 1942. Během jednoho roku se podaøilo 
zakoupit sázecí stroj pro Brailllovo písmo. Ten však 
až do r. 1947 musel ležet ladem. Nebylo v jejich silách 
docílit schválení provozu nové tiskárny.

V r. 1945 je znovu povolán k øízení ústavu. Mimo 
státní ústav v Levoèi byl pověøen vedením sou-
kromého øemeslného ústavu, který byl do Levoèe  
v r. 1922 pøeložen z Prešova. Nyní má koneèně mož-
nost realizovat své plány.

Jako výraz poznání, že je tøeba žáky diferencovat 
podle jejich zrakových pøedpokladù, v roce 1947  
zakládá tøídy pro slabozraké, které byly v r. 1953 
pøeloženy do Liptovského Jána. Využívání každého 
zbytku zraku považuje Šoltés za nezbytné. Na tuto 
skuteènost je tøeba upozornit zvláš�, protože v ostat-
ních èeskoslovenských ústavech tomu bylo naopak.  
V roce 1958 zakládá MŠ i zvláštní tøídy pro nevi- 
domé.

V r. 1961 byla otevøena ZŠ pro slabozraké v Brati-
slavě. J. Šoltés je jmenován jejím prvním øeditelem. 
V této funkci pùsobil deset let.

Svou práci miloval a měl k ní tvùrèí vztah. Bez 
jeho spoluúèasti nebylo možné pøedstavit si tvorbu 
uèebních plánù ani uèebních osnov pro obě školy. Od-
povídaly konkrétním slovenským podmínkám, jelikož 
vycházely z praxe uèitele, který je akceptoval.

Hluboce si uvědomoval, že je tøeba pøipravovat 
nastupující generaci tyflopedù. Pøednášel na pedago-
gickém institutu, vedl speciální semináøe aj. Zvláště 
aktivně vystoupil na prvním pováleèném setkání 
èeskoslovenských tyflopedù v Levoèi (1947). Tuto 
tendenci uplatòoval i jako èlen slovenské Spoleènosti 
pro speciální a léèebnou pedagogiku, ve které pracoval 
do posledních chvil svého života.

Externě vyuèoval na katedøe speciální a léèebné 
pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Trnavě. Vel-
kou aktivitu vyvíjel v rámci Spoleènosti pro špeciálnu  
a lieèebnú pedagogiku ve funkci sekretáøe.

Vždy se pøiklonil na tu stranu, která prosazovala 
realizaci nových myšlenek. Zvláštní pozornost věno-
val i výměnným žákovským koncertùm se školou  
v Brně. Celou svou energií usiloval o co nejužší kon-
takty pracovníkù slovenských a èeských škol.

Byl spoluautorem a recenzentem několika uèebnic 
pro nevidomé i pro slabozraké žáky.

Jeho publikaèní èinnost není vzhledem k jeho 
významné úloze ve slovenské tyflopedii rozsáhlá. Je 
to na dvě desítky pøíspěvkù do odborných èasopisù 
a několik èlánkù propagaèních. Zabývá se v nich ak-
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tuálními otázkami reálné souèasnosti. Hlavní svou 
úlohu cítil ve škole.

Snad jedinou jeho větší písemnou prací bylo pe-
dagogické ètení na téma Výchova slepcov v domove, 
ve které se zabývá úlohou internátu a jeho vlivem na 
rozvoj osobnosti nevidomého dítěte.

Ján Šoltés byl velkou osobností slovenské tyflope-
die. Obdržel několik vysokých vyznamenání. Zùstal 
však vždy skromný, pøátelský a ochotný diskutovat  
o názorech jiných odborníkù.

šoLtés, štefan

* 8. 8. 1918
† 3. 10. 1976

Slovenský tyfloped.

Narodil se v Levoèi jako syn horala. Základní vzdě-
lání nabyl ve svém rodišti. Po maturitě na místním 
gymnáziu studoval na uèitelském ústavu ve Spišské 
Nové Vsi.

Nejdøíve vyuèoval v Dlhej Lúke, Omšenném, Bys-
tranech a od r. 1942 ve škole pro nevidomé v Levoèi. 
Byl nadaným pedagogem. Je autorem několika spe-
ciálních uèebnic pro nevidomé. Byl èlenem redakèní 
rady dětského èasopisu Za svetlom.

Mimo svou profesi byl kulturním pracovníkem  
a èlenem amatérského divadla v Levoèi. Bylo ho vidět 
všude tam, kde se něco dělo. Jeho kulturní zájmy se 
kladně odrazily i ve školním prostøedí.

šPiÈkA, Antonín Alexandr

* 21. 12. 1872
† 28. 8. 1958

Øeditel Ústavu pro ne-
vidomé v Brně. Pøes 
velké úsilí se mu nepo-
daøilo uchránit budovu 
ústavu na Zemědělské 
ul. è. 1 pøed umístěním 
Vysoké školy zeměděl-
ské. Věnoval se výchově 
hluchoslepých, pro které 
adaptoval na èeský jazyk německou Lormovu prsto-
vou abecedu.*1) Pøíznaèné bylo jeho úsilí o zajiš�ová-
ní samostatné výděleèné èinnosti absolventù ústavu. 
Věnoval se rovněž publikaèní èinnosti.

Narodil se v Bøeznici u Pøíbrami jako syn tesaøe. 
Jelikož otec pocházel ze Køtin u Brna, brzy se celá 
rodina pøestěhovala na Moravu. Obecnou školu na-

vštěvoval v Doubravníku  
u Tišnova, uèitelský ústav 
absolvoval v Brně.

Po dvouletém pùsobe-
ní v Kloboukách u Brna 
nastupuje r. 1895 jako 
uèitel do Brněnského 
ústavu pro nevidomé 
děti a mládež, kde se  
r. 1919 stává øeditelem.

Již jako uèitel proje-
voval mimoøádnou akti-
vitu jednak pøi vytváøení 
speciálních uèebních 
pomùcek (dochoval se 
napø. nástěnný reliéfní 
plán Brna z r. 1898), 
jednak v teoretické 
oblasti.

Pøes své mimoøádné 
pedagogické dovednosti 
se vždy projevoval jako 
èlověk prostý. Z lásky  
k nevidomým dětem 
dovedl mnoho obětovat. Jako uèitel, øeditel i jako 
èlověk, se vyznaèoval pevným vlastenectvím, což 
koncem 19. století a na zaèátku 20. století v brněn-
ské oblasti a zvláště v ústavu, který vedl německy 
orientovaný øeditel, je hodné ocenění. Své publikace 
psal pouze èesky.

V období první světové války byl pøinucen svou 
práci v ústavu pøerušit, jelikož v budově byl zøízen 
vojenský lazaret. V tu dobu vyuèuje èeské a bulharské 
osleplé vojáky ve vídeòském ústavu a později i pol-
ské ve Lvově. Organizuje kolonie pro váleèné slepce  
v Prollingu (Rakousko) a øídí zemědělský podnik ve 
Strassu u Kremže, kde pracovali váleèní invalidé. Za 
pobytu na Halièi se nauèil rusky. Po ukonèení váleè-
ných událostí neotálí a ihned se vrací na brněnský 
ústav.

Když byla koncem roku 1918 dosavadnímu øediteli 
Fr. Pavlíkovi Zemskou školní radou v Brně nabídnuta 
rezignace, bylo nutné za něho najít odborníka èeské 
národnosti. Od ledna r. 1919 byl do funkce jmenován 
A. Špièka.

Øeditele Špièku èekal obtížný úkol. Snahy vyšších 
státních orgánù zabrat novou krásnou budovu ústa-
vu pro právě otevøenou Vysokou školu zemědělskou 
mu svazovaly ruce pro uskuteèòování pedagogických  
i organizaèních záměrù. Jejich realizaci také brzdil ne-
dostatek finanèních prostøedkù. Nakonec bylo velkým 
úspěchem, že zemědělskou školou byla obsazena jen 

Nástìnný plán Brna

Špièkova adaptace  
Lormovy prstové abecedy 

na èeský jazyk
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větší polovina budovy a podaøilo se mu zabránit vystě-
hování ústavu na venkov. Zbývající èást budovy však 
pro ústav kapacitně nestaèila a bylo nutné pronajmout 
několik místností pro umístění uèeben v Útulně pro 
německé slepé dívky. Tak se nová budova, postavená 
Fr. Pavlíkem se záměrem umístit zde všechny nevi-
domé z Moravy, stala sídlem jiné instituce, jelikož 
na ní měl rakouský stát urèitý finanèní podíl. Podle 
slibu ministerstva školství měla být v Brně pro ústav 
postavena nová úèelová budova. Špièka dokonce pro 
ni vypracoval stavební plány na pavilonovou výstavbu. 
Nikdy však nebyly realizovány. Tehdy zaèala anabáze, 
která skonèila až v souèasné době, když v r. 1990 byl 
pro ZŠ pøidělen areál budov na ulici Hlinky.

V dùsledku nedostateèných finanèních dotací 
ze strany zemských úøadù byl øeditel Špièka nucený 
nakupovat uèební pomùcky za peníze, které chovan-
ci získali rùznými kulturními akcemi. Vlastní výrobu 
pomùcek vyøešil pøijetím døívějšího slabozrakého 
chovance Františka Urbana jako technika a dozorce 
(vychovatele), který se svého úkolu ujal s nevšední 
zaujatostí a vytvoøil mnoho originálních uèebních 
pomùcek. Některé z nich se podaøilo zachovat.*2) 
Na poèátku dvacátých let se pro chovance zavádějí 
zkoušky z uèiva měš�anské školy. Až do této doby měli 
všichni žáci vzdělání pouze v rozsahu pětitøídní OŠ. 
Tyto zkoušky nejdøíve vykonávali ti, kteøí se pøihlásili 
ke státním zkouškám z hudby.

Pro potøeby školy nechal A. Špièka vytisknout 
v bodovém písmu slabikáø Poupata, èítanku Ráno, 
pro Levoèu první slovenský a pro Mukaèevo první 
ukrajinský slabikáø rovněž v bodovém písmu. Výuku 
v jiných vyuèovacích pøedmětech obohatil množstvím 
speciálních pomùcek. Zvláštní zmínku si zaslouží 
Urbanovy papírové reliéfní zeměpisné mapy, modely 
květin, zvíøat aj. Fyzikální kabinet vybavil potøebný-
mi pøístroji.

V dílnách se vyuèovalo kartáènictví, košikáøství  
a vyplétání židlí. Jako èlen výboru spolku Ústøední 
péèe o nevidomé byl Špièka pověøen prùzkumem 
možností zaměstnat nevidomé v Ba�ových závodech 
ve Zlíně. Prošel dílnami a našel celkem 14 možností.  
Z nich byla vybrána kartonáž, kam nastoupila skupina 
dívek a tøi chlapci. Výdělek nebyl valný, èinil asi 70 Kè 
týdně. Ale byly to peníze vydělané vlastní prací.

V r. 1918 inicioval založení Spolku samostatných 
slepcù. Ve spolupráci se spolkem Péèe o slepé na 
Moravě a ve Slezsku vytvoøil nové ubytovací i pracovní 
možnosti v později (1922) založeném Zaopatøovacím 
a zaměstnávacím ústavu v Chrlicích u Brna. Pro velice 
nízké výdělky však postupně všichni nevidomí dělníci 
místo opustili.

Mimo tyto manuální práce se øeditel Špièka za-
měøil na zvýšení úrovně pøípravy kvalifikovaných 
uèitelù hudby. Otevøel pøípravný kurz a zajistil pøe-
pisy běžných hudebnin do Braillovy bodové hudební 
notace. Prosadil pøípravu varhaníkù a kavárenských 
hudebníkù. Pro tento úèel vytiskla ústavní tiskárna 
potøebné hudebniny. Ladění klavírù se uèí všichni 
hudebníci a někteøí schopní øemeslníci.

Øeditel Špièka se postaral o zaměstnání slabo-
zrakých osob v telefonních ústøednách. Ve fakultní 
nemocnici byly vyškoleny masérky. Uèinil pokus ně-
kterým chovancùm umožnit studium na obchodní 
škole (viz R. Krchòák). Dvě dívky vykonaly univer-
zitní zkoušku z němèiny.

Z tohoto letmého pohledu je zøejmé, že Špièkovou 
snahou bylo vymanit se z dlouholetých tradic a poku-
sit se o využití schopností a dovedností nevidomých 
individuálně. Pøirozeně, že tradièním øemeslùm se 
uèilo i nadále.

Vzhledem k vleklé nemoci byl nucený v r. 1933 
zanechat své èinnosti døíve než pùvodně zamýšlel. 
A to všechno za mimoøádně ztížených prostorových 
podmínek ve zbytku místností velké budovy, která 
měla sloužit pouze nevidomým, pro které byla po-
stavena.

Ústavní knihovnu v bodovém písmu rozšíøil Špiè-
ka na dva tisíce svazkù. Většina z nich byla v období 
druhé světové války znièena. Zbytek se znehodnotil 
pøi stěhování ústavu a pozdějším nevhodným umís-
těním.

Špièka neèerpal jen z tradic, nýbrž rozvíjel další 
možnosti, které mu poskytovala konkrétní situace. Pro 
nevidomé z ní vytěžil maximum. Byl jim skuteèným 
pøítelem a tøem hluchoslepým chovankám, jejichž 
výchovy se ujal, byl dobrým tátou.

V r. 1919 se stává zakladatelem spolku Sdružení 
samostatných nevidomých. Byl to významný èin 
proto, že až dosud ústavy spíše podporovaly spolky, 
ve kterých pøevládala charitativní stránka. Sdružení 
samostatných nevidomých si kladlo za úkol podpo-
rovat nevidomé, kteøí se živili vlastní prací nebo o to 
usilovali.

Špièka se zúèastnil druhého èeského sjezdu pro 
péèi o postiženou mládež a tøetího tzv. Èádova sjez-
du pro výzkum dítěte v Praze r. 1926, na kterém vedl 
sekci pro péèi o nevidomé.

Zmínku si zaslouží i jeho publikaèní èinnost, ve 
které se pøedstavuje jako propagátor nejnovějších tyflo-
pedických směrù, které stavějí na aktivitě nevidomých 
za slušný život. Rozvíjí proto všechny formy pøípravy 
nevidomých pro samostatný a plnohodnotný život. 
Několika zásadními pracemi pøispívá k historii výcho-
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vy nevidomých. Pozoruhodný je jeho zájem o øešení 
problémù dětí se zbytky zraku a slabozrakých.

Jeho nejvýznamnější písemná práce, Výchova ne-
vidomých dětí, byla vydána v r. 1904. Vzbudila velký 
zájem, protože zachytila všechny soudobé problémy 
vèetně organizace vzdělávání. Pro velký Ottùv slovník 
nauèný zpracoval heslo Slepci, podílel se i na dalších 
heslech. Celkem je to 22 pøíspěvkù do odborných 
èasopisù a několik dochovaných neuveøejněných 
rukopisù. Napø.: Slepý houslista a skladatel (Der 
Blindenfreund 1901); Výchova nevidomých (sbor-
ník První sjezd èeskoslovenského uèitelstva 1921); 
Dosavadní neúplné øešení otázky nevidomých (Péèe 
o mládež 1922); Nevidomí v Republice èeskosloven-
ské (1923); Pedagogické a didaktické pokyny (1923); 
Dějiny výchovy nevidomých (1923); Zachraòme, co 
se dá (Úchylná mládež 1925); Ústavy pro nevidomé  
v Německu (Péèe o mládež 1926); Směrnice pro vy-
uèování strojopisu (rukopis 1926); Ubývá slepoty? 
(Péèe o mládež 1926); Mládež slabozraká (tamtéž 
1927); Světlocit a krátkozrakost naší školní mládeže 
(sborník II. sjezd pro výzkum dítěte 1927); Několik 
postøehù z brněnského ústavu pro nevidomé (Zeit-
schrift für das österreichische Blindenwesen 1927); 
Obtíže absolventù slepeckých ústavù (Úchylná mlá-
dež 1928); Zpráva o èinnosti za rok 1926/27 (tamtéž 
1928); Pøevzetí Moravsko-slezského ústavu pro slepé 
do správy zemské (Svět nevidomých 1928); Z dějin 
Moravského zemského ústavu pro nevidomé v Brně 
(Úchylná mládež 1930); Starosti ústavù pro nevido-
mé (tamtéž 1932); Alexandr Mell (tamtéž 1932); Po-
známky k pøednášce dr. Záhoøe (tamtéž 1933) aj.

Všechny jeho písemné práce vyrostly z potøeby 
zobecnit nebo upozornit na aktuální otázky výchovy 
a vzdělávání nevidomých a pracovníky seznámit  
s historickým vývojem péèe o nevidomé.

Po několikaměsíèní nemoci odchází poèátkem 
roku 1934 na trvalý odpoèinek a uchyluje se do ústra-
ní. Zasloužilého odpoèinku užívá dlouhých 24 let.

Antonín Alexandr Špièka patøí mezi nejvýznam-
nější èeské tyflopedy. Po dobu skoro ètyøiceti let, ve 
kterých pùsobil na brněnském ústavu, odevzdával 
celou svou osobnost ve prospěch svých žákù i těch, 
kteøí ústav opustili. Jeho celoživotním odkazem je 
spojení praxe s teorií výchovy a vzdělávání těžce zra-
kově postižených dětí.

*1) Adaptace nìmecké Lormovy dotekové abecedy A. Špièky 
byla vytvoøena pro vzájemnou lepší orientaci nevidomého 
spoleèníka na ruce hluchoslepého diskutéra. Základním 
postavením obou rukou byl proto jejich neustálý kontakt. 
Z téhož dùvodu se A. Špièka rozhodl místo pouhých dotykù 
užívat mírné stisky, a to pøedevším u obtížnìji identifiko
vatelných hmatù

 1. skupinu tvoøí samohlásky, jejichž znaky jsou pøevzaty 
z Lormova systému (viz Lorm)

 2. skupinu tvoøí souhlásky, které se oznaèují stiskem dla
òového èlánku prstù:

 t = stisk palce
 b = stisk ukazováku
 d = stisk prostøedníku
 g = stisk prsteníku
 h = stisk malíku
 Ve 3. skupinì jsou znaky pro hlásky, které se tvoøí na 

dlani:
 k = špièkou prstu �uknout do dlanì
 l = ukazovákem dlouze pøetøít dlaò smìrem od prstù  

k zápìstí
 c = ukazovákem oblouèek ve støedu dlanì
 x = ukazovákem kroužek na dlani
 z = ukazovákem køížek ve støedu dlanì
 4. skupinu tvoøí hlásky, které se oznaèují lehkým tlakem 

do prstù:
 r = trylek prsty na dlani ruky
 ø = trylek na høbetì ruky
 5. skupina se skládá ze znakù pro písmena s háèky:
 è = zatlaèit do mezery mezi palec a ukazovák
 š = stisknout ruku všemi prsty
 ž = stisknout zápìstí
 V 6. skupinì jsou hlásky oznaèené stiskem nehtového 

èlánku prstu
 j = stisk nehtového èlánku prostøedníku
 f = pøekøížení ukazováku s prostøedníkem
 p = ukazovák a prostøedník stisknout k sobì
 ì = mírnì zatoèit nehtovým èlánkem ukazováku
  Úplnì zvláš� stojí písmeno
 ch = høbetem všech prstù pøetøít dlaò ruky smìrem od 

prstù k zápìstí
*2) V korespondenci mezi Špièkou a ústøedním inspektorem 

ministerstva školství J. Zemanem se pochvalnì píše o prá
ci brnìnského ústavu a vyrobené pomùcky se nabízejí 
k prodeji jiným ústavùm. Plán mìsta Brna z r. 1896 se 
nachází v soukromé sbírce

štAmPACH, František

* 7. 7. 1895
† 21. 3. 1969

Státní úøedník.

Ústøední inspektor èeského ministerstva školství 
a národní osvěty.

Narodil se v Plzni. Pracoval v oddělení pro speciál-
ní školství. Byl dùstojným nástupcem Josefa Zemana. 
Velký pøítel nevidomých, o kterých napsal několik 
pojednání. Podporoval jejich vysokoškolské vzdělává-
ní. Koncem svého pùsobení měl urèité potíže, jelikož 
se v r. 1948 nepøipojil k nově nastupující síle a odmítl 
èlenství v KSÈ. Byl pøesunut na podøadné místo.
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Štrupel, Jozef

štìPáNová, olga

* 20. 11. 1949

Èeská pěvkyně.

Narodila se na Opavsku v muzikantské rodině. Pro 
těžkou krátkozrakost navštěvovala od svých jedenácti 
let ZŠ pro slabozraké v Opavě. Uèila se høe na klavír, 
ve které výborně prospívala. Po ukonèení školní do-
cházky byla pøijata na Ostravskou konzervatoø, kterou 
úspěšně ukonèila. Absolvovala ze hry na klavír, ale 
také se věnovala studiu sólového zpěvu.

Po absolutoriu nastoupila v r. 1975 jako profesor-
ka na konzervatoø do Teplic. Vyuèovala høe na klavír, 
věnovala se i sólovému zpěvu. V r. 1979 ji postihlo 
odchlípení sítnice. Zrak se ztrácel i pøes několik ope-
rací. Po úplné ztrátě zraku v r. 1986 ji z konzervatoøe 
propustili. Po pøekonání traumatu se znovu vzchopila. 
Øíká, že èlověk se nemá nechat vláèet životem jinými 
lidmi. Rozhodovat má sám za sebe.

Na pražské AMU v letech 1982–1985 studovala 
obor hra na klavír u prof. J. Páleníèka a zpěv u prof. 
K. Bermana. Po úplné ztrátě zraku (koncem studia) 
se rozhodla pro dráhu koncertní pěvkyně. Svùj umě-
lecký profil dotváøela spoluprací se sólistou Velkého 
divadla P. G. Liscianem na několika mezinárodních 
hudebních kurzech ve Výmaru.

Vdala se za profesora konzervatoøe. Narodila se 
jim jedna dcera, kterou sama vychovává. Domácnost 
si obstarává sama. Manžel jí pomáhá pøi výchově dce-
ry i v péèi o domácnost.

Věnuje se výluèně písòové formě a koncertní 
èinnosti. Na repertoáru má díla od baroka po souèas-
nost. Nejraději však zpívá tvorbu romantickou i novo-
romantickou. Zvláště má ráda Mahlera. Spolupracuje 
s gramofonovými firmami, rozhlasem i televizí. K jejím 
vrcholným vystoupením patøí provedení Mahlerových 
písní O mrtvých dětech s Pražským symfonickým or-
chestrem. Doma i v zahranièí spolupracuje jako sólist-
ka ve velkých oratoriích Bacha, Mozarta, Debussyho  
a Šnitkeho. Pracuje jako muzikoterapeutka v rehabili-
taèním støedisku pro nevidomé a slabozraké v Praze.

štruNCová, vlasta

* 20. 12. 1916

Zakladatelka a øeditelka ZŠ pro žáky se zbytky zra-
ku v Praze, autorka uèebních plánù, uèebních osnov  
a několika pøíspěvkù do odborných èasopisù.

Narodila se v Praze. Zde vychodila obecnou  
i měš�anskou školu. Byla èlenkou dětských pěveckých 
sborù. Zvláště měla v oblibě recitaci. Jejím dětským 

snem bylo stát se uèitel-
kou. V r. 1936 absolvova-
la Státní uèitelský ústav 
v Praze.

Delší dobu nemohla 
najít zaměstnání. V roce 
1938 nastoupila místo 
praktikantky v Masa- 
rykově pokusné škole  
v Kunraticích, později se 
stala výpomocnou uèitel-
kou. Procházela několika školami a poznala rùzné 
zpùsoby vyuèovací praxe. Zvláštní zájem projevovala 
o práci na pražských pokusných školách. Pùsobila  
v této oblasti jako metodièka. Úzce se zaměøila na 
práci s dětmi s mentálními poruchami.

Po deseti letech pøešla do zvláštní školy pro 
slabozraké v Praze, která byla právě založena.  
V letech 1949–1950 se zúèastnila aprobaèních kurzù 
pro vyuèování na školách pro nevidomé a slabozra-
ké. Ve stejném roce pøešla na jedenáctiletou školu 
pro slabozraké v Praze. Zvláštní zájem projevovala  
o žáky se zbytky zraku. O této problematice zpra-
covala pedagogické ètení. Bylo oceněno vydáním ve 
Státním pedagogickém nakladatelství (1960), pro 
které již døíve pracovala jako recenzentka uèebnic. 
Bylo proto pochopitelné, že dostala úkol vypracovat 
metodiku vyuèování žákù se zbytky zraku, což se 
zdarem provedla.

V r. 1963 byla ministerstvem pověøena pokusným 
vyuèováním těchto žákù. V r. 1967 byla v Praze ote-
vøena speciální škola pro žáky se zbytky zraku. Jejím 
vedením byla pověøena V. Štruncová. Žáci s malými 
zbytky zraku byli od prvního roèníku vyuèováni v běž-
ném i Braillově písmu, což bylo a je dosud diskutabilní 
z hlediska jejich pøetížení. Tato námitka je oprávněná. 
Nauèit žáka prvního roèníku èíst oba druhy písma je 
zvláště pøi jeho zrakových obtížích neúnosné a rozhod-
ně nepøispívá k radostné školní docházce.

Byla èlenkou několika odborných komisí. Její 
publikaèní èinnost byla rozsáhlá pøedevším formou 
pøíspěvkù do odborných èasopisù. Písemné práce se 
zabývají problematikou existence školy i metodikami 
a formami specifických postupù pøi výchově a vzdělá-
vání žákù se zbytky zraku.

štruPEL, Jozef

* 15. 10. 1944
† 15. 3. 1987

Slovenský hudební pedagog.
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Šturm, Conrad

Narodil se v Ružom-
berku. Od narození byl 
nevidomý. Základní vzdě- 
 lání nabyl ve škole pro 
nevidomé v Levoèi. 
Jako hudebně nadaný  
s dostatkem píle studoval 
na SHŠI pro mládež s va-
dami zraku v Praze.

Po dokonèení studia 
se stal uèitelem v LŠU 
na Slovensku v Bánské Bystrici (od r. 1969). Jeho 
oborem byla hra na akordeon. V r. 1973 odchází do 
LŠU v Nové Bani. Po dvou letech se vrátil zpět.

V r. 1980 dokonèil studium hry na kytaru v dál-
kovém studiu na Konzervatoøi pro mládež s vadami 
zraku v Praze. Rozšíøil si tak svou aprobaci.

Podle zprávy øeditele školy dosahoval vynikajících 
výsledkù, které se projevily také pøi žákovských soutě-
žích. Jeho kytarová tøída byla považovaná za nejlepší 
z celého Slovenska. Založil a vedl kytarové soubo-
ry, pro které si sám upravoval vybrané a pøístupné 
skladby. Èasto byl jmenován do soutěžních porot jako 
odborník. Spolupracoval na tvorbě nových uèebních 
osnov hry na kytaru. Pøipravil též několik žákù ke 
studiu na konzervatoøi. Zemøel døíve, než mohl své 
dílo dokonèit.

šturm, conrad

* 1841

Ve Výroèní zprávě Ústavu pro výchovu nevidomých 
v Brně z r. 1855 se o něm píše jako o výjimeèně zruè-
ném klavíristovi a hudebním skladateli. Projevil se 
již ve svých 12 letech jako skladatel pochodù aj. Psal 
rovněž varhanní preludia. Ve Zprávě se uvádí, že jeho 
skladby byly vydány tiskem (Viz Státní oblastní archiv 
Brno, svazek è. 428). V publikaci J. Smýkala (1985) 
je veden pod è. 29. Zde se uvádí, že byl chovancem 
brněnského ústavu v letech 1851–1859. 

šuFLová, Alena

* 3. 7. 1930

Èeská tyflopedka. Uèitelka výtvarné výchovy v ZŠ pro 
slabozraké v Opavě. Novátorka v zavádění adekvát-
ních výtvarných technik.

Ve své práci stále objevovala nové možnosti, jak 
slabozrakým žákùm zpøístupnit výtvarnou èinnost, 
kterou v rámci estetické výchovy považovala za jeden 

z významných pramenù 
estetického poznání.

Narodila se v Brně. 
Tam také získala základ-
ní všeobecné vzdělání.  
V rodném městě v letech 
1945–1950 studovala na 
pedagogickém gymná-
ziu. Již tehdy měla zájem 
o výtvarné umění.

V letech 1951 až 
1972 vyuèovala na ZŠ v Drnholci, Brně, Bohumíně 
a Opavě. V letech 1972–1987 pùsobila na ZDŠ pro 
slabozraké v Opavě. Potøebnou speciálně pedagogic-
kou kvalifikaci získala studiem na Pedagogické fakultě 
PU v Olomouci.

Pracovala s úmyslem prohloubit estetické vnímání 
slabozrakých žákù. Kladla pøitom dùraz na spolupráci 
zraku a hmatu. Práce žákù vystavovala na několika 
výstavách i v zahranièí, kde sklidily znaèný ohlas.

Z publikaèní èinnosti jsou to napø. tyto práce: 
Osvědèené výtvarné techniky pro slabozraké děti 
(1977); Osvědèené výtvarné techniky pro slabozra-
ké žáky (1982); Slabozraké děti a výtvarná výchova 
(1977); Papírová koláž, osvědèená technika pro 
slabozraké děti (1977) aj. Publikovala pøevážně  
v èasopise Otázky defektologie. Napsala pedagogické 
ètení: Seberealizace žákù ve výtvarné výchově v ZŠ 
pro slabozraké, za které získala zasloužené 1. místo 
v celostátní soutěži.

šumErA, ernest

* 1883
† 1962

Slovenský, dnes už skoro zapomenutý varhaník  
a hudební skladatel.

Narodil se ve Spišském Podhradí jako syn hudeb-
níka. Již v dětství projevoval hudební nadání. Oslepl 
v patnácti letech. Věnoval se hudebnímu studiu.  
V r. 1902 se stal varhaníkem chrámu u Sv. Jakuba  
v Trnavě. Zde pùsobil až do své smrti. Byl vynikajícím 
improvizátorem a varhaníkem. Z jeho skladeb je to 
dvojdílná polyfonní kantáta Jubilate Domino a vánoè-
ní Tantum ergo. Jiné skladby se nedochovaly.

šuN kiN

* 24. 5. 1829
† 14. 10. 1886

Japonská hudebnice.
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Švára, František

Narodila se v Ósace. Uvádí se, že byla nevidomá. 
O zrak pøišla postupně. Snad po opaøení oblièeje 
jejími hudebními protivníky. Byla vynikající hráèkou 
na koto a šamisen.

Podle legendy si její sluha, který byl do ní zami-
lovaný, vypíchl oèi proto, aby poznal, v jakém světě 
jeho paní žije.

Jejím manželem byl rovněž vynikající hráè na koto 
Susuke Mukuj (viz Mukuj).

švárA, František

* 3. 12. 1906
† 5. 2. 1976

Èeský uèitel hudby, později technický pracovník Sle-
pecké tiskárny a knihovny v Praze.

Od dětství trpěl vážnou oèní chorobou, která ho 
nakonec v r. 1919 pøivedla do školy Deylova ústavu 
pro nevidomé v Praze. Měl velký zájem o hru na hu-

dební nástroje. Později proto pøešel do hudebního 
oddělení a intenzívně se věnoval høe na housle.

Po urèitou dobu také høe na housle vyuèoval  
a chystal se na cestu do zahranièí, kde měl v tomto 
povolání pùsobit. Jeho záměr se však neuskuteènil. 
Jaké k tomu byly dùvody se nepodaøilo zjistit.

Snad to bylo jeho technické nadání, snad ho lákala 
nová jistota v rozvoji èeského slepeckého tisku. Po 
druhé světové válce pøešel pracovat do budované sle-
pecké tiskárny a knihovny v nově pøidělené budově 
na Krakovské ul. v Praze. Pøevzal místo technického 
vedoucího provozu. V této funkci projevil své mimo-
øádné organizaèní schopnosti. Spolu s Ferdinandem 
Wildmannem postupně pøeměnil staré provozy  
v moderní tiskárenská zaøízení pro tisk Braillovým 
písmem.

Pracoval též ve spoleèenských organizacích nevi-
domých, což bylo pro jeho pracovní zaøazení i spolu-
práci s øeditelem Wildmannem pøirozené.

Z.Š.
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Tanabe, Fudžièiro

tAnAbe, Fudžièiro

Japonský houslový virtuos.

Od narození je nevidomý. Hrát na housle se zaèal 
uèit ve svých tøech letech. Již v tomto věku se projevo-
val jako mimoøádně nadaný. Paralelně s všeobecným 
støedoškolským vzděláním, které získal na tokijském 
institutu pøi univerzitě Cukuna, ukonèil také v Japon-
sku existující plný kurz hudebních disciplín.

V r. 1985 se zúèastnil mezinárodní soutěže hu-
debních interpretù v bývalém Èeskoslovensku, a také 
mezinárodní soutěže v SSSR v r. 1988 s vynikajícími 
výsledky. Ve své koncertní èinnosti jako výkonný 
umělec neustává a sklízí mimoøádné úspěchy.

tAnneR, Fritz

* 1923

Švýcarský psycholog a terapeut.

Narodil se v Graubündenu ve Švýcarsku. Na jed-
no oko oslepl po jakési nemoci v prvním roce života.  
O druhé pøišel po zranění sněhovou koulí. Rodièùm 
bylo doporuèeno, aby hocha dali do ústavu pro nevido-
mé, že by se mohl vyuèit øemeslu. Taková perspektiva 
vyburcovala Tannera k odporu. Vymohl si na rodièích, 
aby ho nechali zapsat na gymnázium. Bez znalosti 
bodového písma i bez jiných pomùcek zde výborně 
vystudoval. Spolehl se na svou pamě�.

Po maturitě se dal zapsat na protestantskou teolo-
gickou fakultu univerzity v Basileji. Odtud pøešel do 
Curychu a koneèně do francouzského Montpellieru, 
kde dostudoval. Mimo teologické pøednášky navště-
voval rovněž pøednášky z filozofie a literatury.

Po návratu do Švýcarska zaèal jako novináø.  
V rozhlase vystupoval jako teolog i sociolog. Úvahami 
na aktuální témata v televizi si získal popularitu. Aby 
se mohl věnovat svým klientùm i publikaèní èinnosti, 
bylo nutné vyvíjet znaènou iniciativu.

Je mimoøádně mnohostrannou osobností. Byl 
majitelem manželské poradny a psychoterapeutické 
ordinace, do které mu pøivádí pacienty jeho populari-
ta. Také po øadu let – až do r. 1975 – byl poslancem 
švýcarského parlamentu. Je doktorem protestantské 
teologie. V jeho rigorózní práci Manželství v pietismu 
se setkáváme s tématem jeho publicistického zájmu, 
s problémem manželství a vším, co s ním souvisí,  
s problematikou lásky a sexuality.

Napsal: Láska, zasnoubení a manželství a Moder-
ní manželství, závazek a volnost (1973). Tato druhá 
publikace svědèí zvláště o informovanosti v nejrùz-
nějších polohách lidských vztahù. Protože se jedná 
o nevidomého autora, svědèí to také o mimoøádné 
paměti, která mu umožòuje brilantně zvládnout tento 
zpùsob publicistické práce.

Z jeho dalších prací uvádíme ještě Uzel na kapesní-
ku, Výchova dnes pro spoleènost zítøka, Malý strach 
pøed velkými zvíøaty.

tänZel z tyrol

Jako jedenáctiletý slepec hrál v Augsburgu na dvoøe 
císaøe Maxmiliána, na něhož udělal takový dojem, 
že mu císaø chtěl umožnit zvláštní vzdělání. To se 
však neuskuteènilo. Zùstal varhaníkem ve Schwarzu 
(1540).

tASSu, ion lates

* 9. 9. 1878
† 1951

Rumunský houslista, zakladatel výchovy a vzdělává-
ní nevidomých v Rumunsku, zakladatel rumunského 
školství pro nevidomé. Adaptoval Braillovo písmo na 
rumunský jazyk a vypracoval metody vyuèování ne-
vidomých.

Narodil se v Iasi jako syn soudce nejvyššího úèet-
ního soudu, matka byla filoložka. Oba byli dobrými 
hudebníky. Chlapec byl pøítomný na mnoha jejich 
domácích hudebních veèírcích. Již jako malý žil tedy 
v prostøedí, kde se pravidelně provozovala hudba, není 
proto divu, že o ni projevoval mimoøádný zájem již 
v útlém věku.

O zrak pøišel po úrazu. Několik let se rodièe snaži-
li mu zrak navrátit èetnými návštěvami u lékaøù, ale 
marně. Léèil se snad na všech rumunských klinikách 
a mimoto i v zahranièí. Po zjištění, že je všechno 
marné, se mu více věnovali výchovně a pokoušeli se  
i o jeho soukromé všeobecné vzdělávání. V Rumunsku 
nebyla totiž v této době ani škola pro nevidomé ani 
jiné slepecké spolky.

Protože rodièe byli zámožní, zajistili synovi od  
r. 1892 vzdělávání v paøížském Národním ústavu pro 
mladé slepce. V ústavu se pøedstavoval pseudonymem 

T
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Tassu. Francouzský jazyk mu nebyl zcela cizí, doma 
se někdy používal. Brzy si získal sympatie uèitelù  
i spolužákù. O hudbu projevoval trvalý zájem. Absol-
voval v r. 1899 s vyznamenáním a se zlatým diplo-
mem. Dostalo se mu i nejvyššího ocenění tím, že byl 
zapsán do èestné knihy ústavu. Absolutoriem získal 
uèitelskou zpùsobilost pro nižší stupeò škol. Již v této 
době zaèíná snít o tom, že se stane uèitelem rumun-
ských nevidomých.

Po dvou letech usilovné práce se mu podaøilo zalo-
žit v Bukurešti ústav pro nevidomé. Finanèní prostøed-
ky opatøoval vlastními koncerty a hudebními veèery. 
Získal podporu celé øady významných osobností, 
vèetně ministra. Dosáhl souhlasu, aby ve škole pro 
hluchoněmé v sirotèinci osady Focsani otevøel tøídu 
pro slepé. Stalo se tak velice slavnostně v r. 1901. 
Den založení ústavu, t. j. 15. záøí, je pro rumunské 
nevidomé památným dnem. Od této chvíle mají svou 
školu, mají své místo, kde budou pøipravováni k sa-
mostatnému životu. Tassu zde pùsobil jako øeditel 
do r. 1946.

Usiloval o sociální rovnost nevidomých. Usilovně 
vyuèoval hudbě. První uèebnice i jiné uèební pomùc-
ky objednával z Paøíže, protože zatím nebylo možné 
poèítat s vlastní tiskárnou. Byly to slabikáøe, èítanky  
i zeměpisné mapy. Uèebnice byly tištěny jeho adapta-
cí Braillovy francouzské abecedy na rumunský jazyk. 
Sám vyhledával nevidomé a získával pøízeò lidí.

V r. 1905 obdržel stipendium k roènímu pobytu 
v Paøíži, aby zde získal další zkušenosti s organizová-
ním ústavu, pøípravy nevidomých k povolání aj. Se 
záměrem vyuèovat ladění získal výuèní diplom. Mimo 
školu pobýval èasto v dílnách. Poznal Sizeranna, se 
kterým se spøátelil.

Rumunský ústav nemohl dlouho najít pøíhodnou 
budovu. Několikrát se proto stěhoval. V r. 1912 byl 
zestátněn. Ústav se rozšiøoval, dílny pracovaly úspěš-
ně, hudební oddělení se rozrùstalo. Mezi roky 1920 
až 1940 měla škola ústavu dva stupně: elementární  
a doplòující se sedmiletou docházkou.

Své zkušenosti Tassu souèasně uveøejòuje v rùz-
ných èasopisech i samostatnými brožurami. Je auto-
rem rumunských uèebnic. Psal poezii i prózu, která 
byla vlastně pùvodně urèená pro jeho žáky, později 
byla známou i v širší veøejnosti. Byl to hlavně román 
Královnin syn.

V roce 1912 se zasloužil o založení spolku Péèe  
o nevidomé. Existoval do r. 1933. Měl filantropický 
charakter. Spolupracoval s azylem pro nevidomé Va-
tra luminoasa v Bukurešti, který založila těžce slabo-
zraká rumunská královna píšící pod pseudonymem 
Carmen Sylva.

Byl vynikajícím uèitelem hudby, houslistou, skla-
datelem písní a sborù i dirigentem. Pøi slavnostních 
pøíležitostech dirigoval školní pěvecký sbor, který 
vystupoval i na veøejnosti. Vedl hudební kurzy pro 
dospělé, zavedl Braillovu hudební notaci. Napsal také 
několik skladeb pro sbor a orchestr. Uspoøádal více 
než sto houslových koncertù.

Problematice nevidomých věnoval své spisy: Ně-
kolik slov o nevidomých – 1913 a Problémy speciál-
ních škol.

tAtAmbo, Alakva

* 1840
† 1917

Etiopský kněz.

Narodil se v Addis Abebě. Zrak ztratil v dětském 
věku. Navštěvoval chrámovou školu, kde se uèil, jak 
náboženské texty zvládnout pamětně. Potom se s jed-
ním spolužákem vydali na cesty po Etiopii. Zastavili 
se v provincii Goggam, kde v hlavním chrámu zaèali 
uèit. Protože se zde náhle vyskytla cholera, Tatambo 
odešel do Dembara, kde ho císaø jmenoval knězem 
v chrámu St. Masry. Stal se významnou osobností. 
Slavné byly jeho náboženské básně zvané Kvume 
a písně Zema, které se zabývaly pøípravou smyslu 
konce života. 

tAtum, Art

* 1910
† 1956

Americký jazzový klavírista.

Narodil se v Toledu (Ohio). Od narození viděl 
jen na jedno oko. Na druhém měl pouze světlocit. 
Od svých tøí let se uèil høe na klavír. Toužil se stát 
klasickým koncertním pianistou, ale v té době se 
èernochùm podobné aktivity nedovolovaly. Obrátil 
se proto k jazzu. R. 1928, ve věku 18 let, si zaøídil 
vlastní rozhlasovou stanici, která mu pomohla, aby 
se jeho umění rozšíøilo. Zde si mohl natáèet první 
gramofonové desky. Až do smrti ho těšilo uznání 
ze strany milovníkù jazzu. Zvláště si cenil kladných 
posudkù Duke Ellingtona, Count Basieho a Oscara 
Petersona. Mnozí Tatuma pokládají za největšího 
jazzového pianistu vùbec.

tAyloR, J. e.

Zakladatel a øeditel Ústavu pro nevidomé v Yorku.
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Tedesco, Gigi

V r. 1857 obdržel za své písmo pro nevidomé øád. 
Nedosáhlo však popularity Gallova písma. Daleko 
významnější je, že se stal vynálezcem poèitadla, 
které nepoužívá Braillovo písmo. Zkonstruoval je  
v r. 1880. Všeobecně se rozšíøilo jeho používání prak-
ticky do všech ústavù pro nevidomé. Setkávali jsme 

se s ním ve tøídách pro nevidomé i v první polovině 
20. století, kdy se již v praxi osvědèila tzv. vídeòská 
poèetní krabice, která využívá Braillových èíslicových 
systémù. Bylo založeno na principu rùzně otoèených 
hranolkù v síti osmibokých otvorù. Používalo se pouze 
pro základní poèetní úkony. 

 Poèitadlo má ve sbírkových fondech DTI TMB a slepecké 
muzeum ve Florencii

tedeSco, gigi

† 19. 4. 1932

Italský klavírista.

Oslepl v dětství po úrazu. Byl pøijat do Ústavu pro 
nevidomé v Palermu, kde se mimo základní vzdělání 
intenzívně věnoval hudbě. Absolvoval jako vynikající 
klavírista. Vykonal koncertní cestu po Itálii, Španěl-
sku, Švýcarsku a Francii. Hrál díla všech slohových 
období.

temPleton, Alec Andrew

* 4. 7. 1910
† 28. 3. 1963

Angloamerický klavírista.

Narodil se v Cardiffu. Nevidomý byl od narození. 
V devíti letech byl pøijat do Ústavu pro výchovu ne-
vidomých dětí ve Worcesteru, kde se projevil jeho 
mimoøádný hudební talent. Hudbě se věnoval se vší 
energií. Nedovršil ani 20 let a dosáhl vzácné virtuozi-

ty. Z neuvedených dùvodù odjel do USA, kde se brzy 
uplatnil jako sólový klavírista. Vystupoval v rozhlase, 
televizi a vydával gramofonové desky. 

tenbeRkenová, Sabriye

* 1970

Německá zakladatelka celosvětové spoleènosti Braille 
bez hranic.

Narodila se v městeèku nedaleko Bonnu. V jejích 
dvou letech byla u ní zjištěna progresivní oèní choro-
ba. Ve 13 letech oslepla úplně. Po nabytí støedoškol-
ského vzdělání vystudovala tibetský jazyk, seznámila 
se s tibetskou kulturou a historií s úmyslem otevøít 
školu pro nevidomé děti v městě Lhasa.

Její první pokusy o otevøení školy pro nevidomé 
žáky se setkávaly s nedùvěrou a neochotou ji finan-
covat. Tibe�ané totiž slepotu považují jako trest 
za høíchy spáchané v minulém životě a osudu se 
oddávají pasivně. Nakonec školu mohla otevøít. Pro 
vzdělávání svých žákù vytvoøila adaptaci Braillova 
písma na tibetský jazyk. Nejdøíve pouze pro své studi- 
um. Později je pøijal i tibetský uèenec Lodän Šerab 
Dasgjab a doporuèil používat jako oficiální. Své žáky 
vyuèuje tibetštinu, angliètinu a èínštinu. Poskytuje 
jim i praktická cvièení pøi každodenních èinnostech, 
oblékání, umývání apod. Žáci se zde uèí i hrát na 
hudební nástroje. Uèí je rovněž práci na poèítaèi. 
Pěstuje v nich pocit sebedùvěry a vlastní lidské dù-
stojnosti.

Když Tenberkenová pøišla se svým partnerem do 
Tibetu, zjistila, že se nikdo o nevidomé děti nestará. 
Některé z nich byly dokonce celé roky pøivázané  
k posteli, aby se nemohly zranit. Mnohé z nich rodièe 
dokonce ani neuèili chodit. Bylo tedy tøeba pomáhat  
i dospělým. Založila faru, kde dospělí nevidomí lidé 
pracují jako zahradníci a chovají hospodáøská zvíøata.

Spolu se svým partnerem založila spoleènost 
Braille bez hranic, která podporuje nevidomé děti 
i dospělé na celém světě. V souèasné době se její 
èinnost rozvíjí ve ètyøech oblastech: a) rozšiøování  
a zkvalitòování školy, b) tvorba a tisk uèebnic i jiných 
knih v tibetštině, c) vytvoøení knihovny a archivu ji-
ných textù, d) zaèlenění zrakově těžce postižených 
dětí i dospělých do pedagogického prostøedí a péèe 
sociálních pracovníkù i vyuèení se vhodné profesi, 
pøedevším zpracovávání mléka.

Za svou èinnost získala několik ocenění, mezi nimi 
Cenu Mezinárodního ženského klubu. Na světovém 
ekonomickém fóru v New Yorku byla zaøazena do 
prestižního seznamu roku 2004.

Taylorovo poèitadlo
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teRRy, Sonny
(vlastním jménem Saunders TERRELL)

* 20. 10. 1911
† 12. 3. 1986

Americký harmonikáø a zpěvák blues. Od dětství byl 
nevidomý. Na foukací harmoniku hrál již jeho otec.

Terry patøí k významným zpěvákùm a skladatelùm 
blues. Některé své skladby nahrál za doprovodu val-
chy, kuchyòských pánví, škopkù a kolíèkù na prádlo. 
Jsou to vlastně rekvizity obyvatel rovníkové Afriky. 
Vystupoval v duu s jiným èerným bluesmanem B. 
McGheem.

thieRRy, Augustin

* 1795
† 1856

Francouzský historik. Patøí mezi francouzské histori-
ky první poloviny 19. století. Oslepl až v dospělosti, 
kdy již měl jako odborník urèité jméno. Oslepl však 
úplně a mimoto mu ochrnuly obě nohy. Své velké dílo 
Dobytí Anglie Normany napsal již jako nevidomý. 
Potøeboval nejen pøedèitatele potøebných pramenù, 
ale i písaøe, kterým by své práce diktoval. Měl štěstí, 
že právě na díle Dobytí Anglie získal výborného 
pøedèitatele, jemuž mohl svěøovat i některé menší 
samostatné práce. Díky státním stipendiím a podpo-
rám mecenášù byl hmotně zabezpeèený.

Jeho díla mu pøinášela sice velkou slávu, ale už 
méně peněz. Byl velice závislý na dvou ženách. Nej-
prve to byla jeho manželka Julie, která si ho vzala 
navzdory jeho těžkému zdravotnímu postižení. Po 
její smrti se ho ujala princezna Belgiosová, u které  
v zimě bydlel v jejím paøížském sídle a v létě na fran-
couzském venkově.

thilAndeR, harald

* 1877
† 13. 12. 1958

Prùkopník esperanta 
mezi nevidomými zá-
jemci. V mezinárodních 
stycích nevidomých se-
hrálo významnou úlohu. 
Byl redaktorem bodově 
tištěného èasopisu Espe-
ranta ligilo.

Narodil se jako syn 
uèitele farní školy na švédském venkově. Po spále 

ztratil zrak a znaèně se mu zhoršil i sluch, později 
téměø zcela ohluchl. Dalším dùsledkem spály zùstala 
jeho neduživost. Otec nebyl pro umístění do ústavu 
pro nevidomé, ale pøihlásil ho do azylu pro nevidomé 
osoby s opožděným vývojem. Nedostalo se mu tedy 
ani školního vzdělání. Chovanci byli vedení pouze  
k náboženským úkonùm. Onemocněl zde tuberkuló-
zou kostí a jen taktak unikl amputaci ruky.

Když se jeho zdravotní stav poněkud stabilizoval, 
zaèal èíst slepecké knihy a ètením se vzdělávat. Knih 
však bylo málo. Thilander si uvědomil, že více ètení by 
mu umožnila znalost cizích jazykù. Jako osmnáctiletý 
si zaèal opisovat do bodového písma francouzskou 
gramatiku. Když to zjistila øeditelka azylu, zaèala 
ho považovat za rozumného èlověka, kdyby si opsal 
gramatiku švédskou. V tom okamžiku si uvědomil 
své nedostatky ve všeobecném vzdělání. Zaèal si tedy 
opisovat knihy švédské. Později se ale pøece pustil do 
studia cizích jazykù. Nauèil se anglicky, francouzsky 
a německy.

Jeho myšlenka, že by se obzor nevidomých rozší-
øil, kdyby znali více jazykù, ho neopustila. Co kdyby 
měli nevidomí svùj mezinárodní jazyk, ve kterém by 
bylo možné tisknout mnoho knih!? Snad by to mohla 
být angliètina. Zaèal proto několik svých pøátel uèit 
anglicky.

Koneèně se seznámil s esperantem. Pøivedl ho 
k němu leták vydaný prof. Cartem. Velmi rychle se 
esperantu nauèil a zaèal pøispívat do èasopisu Espe-
ranta ligilo. V roce 1913 pøevzal jeho redakci, kterou 
vedl 46 let.

Ve Stocksundu si založil malou slepeckou tiskárnu, 
kde tento èasopis i tiskl. Pøijal za zaměstnance Ch. 
Hedkvista. Brzy se stal také redaktorem švédského 
týdeníku, èímž získal hmotné zabezpeèení. To mu 
umožnilo rozšíøit tiskárnu, v níž vytiskl mnoho švéd-
ských knih.

Jeho životní láskou však zùstal èasopis Esperanta 
ligilo. Obsah zaměøil téměø jen na slepecké otázky,  
a to ze světového hlediska.

tibeRge, R.

* 16. 10. 1880
† 12. 12. 1968

Francouzský hudební pedagog.

Absolvoval paøížský Národní ústav pro mladé 
slepce. Pùvodně pùsobil jako varhaník. Později pøi- 
jal místo na konzervatoøi v Champignonu, poté v Pa- 
øíži, kde vyuèoval høe na klavír. Zvláště výrazných 
úspěchù dosáhl v Paøíži, kde vychoval několik zná-
mých pianistù.
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Tiefenbacher, Walter

Èinný byl i v oblasti hudebně publikaèní. Vydal 
rovněž svou metodiku vyuèování høe na klavír. Byly 
s ním natoèeny dva filmy.

tieFenbAcheR, walter

* 12. 9. 1930

Vynikající šachista.

Od narození má zbytky zraku. Pracoval jako telefo-
nista v Klagenfurtu. Od mládí byl známým šachistou. 
Šestkrát se stal rakouským mistrem v šachu.

tichomiRov, vladimir 

* 25. 10. 1915

Ruský mineralog.

Až do druhé světové války pracoval jako mineralog 
v Kaunasu. V období druhé světové války byl něko-
likrát zraněn. V r. 1944 po vážném zranění oslepl.  
I pøesto se věnoval dalšímu studiu a v r. 1949 získal 
doktorát. Zúèastnil se několika odborných kongresù, 
na které vždy pøipravil závažný referát. Několikrát byl 
za svou vědeckou èinnost vyznamenán.

timèenko, viktor P.

Ukrajinský básník.

Narodil se v Manuilovce. O zrak pøišel po výbuchu 
rozbušky, kterou pøiložil do kamen s otýpkou chras-
tí. Navíc mu výbuch zranil obě ruce. Za dlouhého 
pobytu v nemocnici z iniciativy jeho lékaøky napsal 
svou první báseò. Druhým pokusem byly posměšné 
verše, které napsal na vrata starosty, protože kolabo-
roval s Němci. Verše se všem líbily, a tak Timèenko 
zaèal psát. Neměl úmysl stát se básníkem, chtěl si 
jen tak psát.

Láska k vesnické uèitelce dává později jeho ver-
šùm jiný náboj. Brzy z nich byl celý svazeèek. Dokon-
ce se objevilo i nakladatelství, které mu verše vydalo 
pod názvem Lyrika. Knížeèka měla úspěch.

Timèenko odchází koneèně do Charkova pracovat 
ve slepeckých dílnách jako zámeèník. Po sedmi letech 
odchází a pøednáší ve školách, na schùzích i jinde  
o životě nevidomých.

V r. 1959 vydal další sbírku básní Místo v životě, 
která reaguje na souèasné politické dění. V r. 1961 
vyšly jeho další sbírky: Když je v srdci oheò, Rozho-
vor o èistotě, Pøi mém ohni aj.

timokeon

Po osvobození Syrakus oslepl, ale neztratil svou lid-
skou dùstojnost.

titov, vadim

* 25. 5. 1967

Ruský klarinetista.

Narodil se v Archan-
gelsku. Pochází z rodiny 
architekta a pedagožky. 
Od tøí let je nevidomý. 
Základní vzdělání zís-
kal v ZŠ pro zrakově 
postižené děti ve městě 
Grjazovec. Již tehdy se 
projevilo jeho mimoøád-
né hudební nadání a zá-
jem se hudbě věnovat. Zpoèátku se mu zalíbila hra na 
trubku. Později se pøeorientoval na klarinet.

V letech 1985–1989 studoval hru na klarinet na 
hudebním uèilišti v Archangelsku u Vl. Vasiljeva.  
V letech 1989–1994 studoval na Akademii Gněsin-
ných v Moskvě u Avantgarda Fedotova. Tamtéž pokra-
èoval aspiranturou, kterou ukonèil r. 1998. V letech 
1998–2000 studoval na teoretickém oddělení Akade-
mie Gněsinných. V této době hrál nejraději skladby 
klasikù a romantikù. Zvláště měl v oblibě koncert 
pro klarinet a orchestr Fr. V. Kramáøe i díla dalších 
èeských skladatelù B. Martinù a B. Smetany.

V letech 1994–1998 pùsobil jako èlen uměleckého 
sdružení Homér, v letech 1999–2001 spolupracoval 
s Akademickou filharmonií. Od r. 2003 je øeditelem 
hudební spoleènosti moskevské organizace nevido-
mých. 

V. Titov má za sebou øadu soutěžních úspěchù. 
R. 1989 získal první cenu na soutěži studentù seve-
rozápadu Ruska, r. 1997 se stal absolutním vítězem 
Mezinárodní soutěže zrakově postižených hudebníkù 
v Mariánských Lázních, r. 2000 získal ètvrtou cenu na 
Mezinárodní soutěži N. Rimského-Korsakova v Petro-
hradě. Ve stejném roce mu byla udělena hlavní cena 
soutěže nadace Filantrop. V r. 2001 získal Grand prix 
na Mezinárodní soutěži zrakově postižených hudeb-
níkù v Kursku, r. 2001 zvítězil také v soutěži uèitelù 
hudebních škol. 

V r. 2004 vystoupil za doprovodu Symfonického 
orchestru hlavního města Prahy FOK na koncertě ve 
Španělském sále Pražského hradu, organizovaném 
SONS.
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Vadim Titov vystupuje jako sólista i komorní hráè. 
Je bezesporu jedním z nejúspěšnějších nevidomých 
umělcù ve své zemi i v zahranièí.

E.H.

tobAR, gutierrez de Javier

* 26. 12. 1910

Organizátor slepeckého hnutí ve Španělsku.

Narodil se v San Sebastianu. Oslepl ve svých 
tøech měsících. Rodièe se jeho výchově věnovali  
a otec zajiš�oval i jeho vzdělávání. Mimo hru na klavír 
ovládal angliètinu a francouzštinu. Ze zájmu se věno-
val i kompozici malých klavírních skladeb. V Paøíži 
studoval fyzioterapii a stal se masérem. Pracoval  
v sevillské nemocnici.

Zajímala ho i èinnost v místní organizaci nevido-
mých. V r. 1934 se stal iniciátorem založení loterie 
ve prospěch nevidomých. Po jejím úspěchu v regionu 
se postupně rozšíøila do celého Španělska. Se svými 
pøáteli zpracoval projekt loterie, který v souèasné 
době organizuje slepecká organizace ONCE (Orga-
nización Nacional de Ciegos).

tomAn, Josef

* 15. 4. 1894
† 31. 12. 1972

Èeský hudební sklada-
tel, hudební pedagog 
a varhaník. Věnoval se 
hudbě komorní. Jeho 
klavírní cyklus Ve tmách 
byl v r. 1923 poctěn Ce-
nou Èeské akademie. 
Tomanovo interpretaèní 
klavírní umění obdivovali posluchaèi nejen u nás, ale 
také v Maďarsku a Rumunsku.

Narodil se v Lukavci u Strážova. Otec byl země-
dělským dělníkem. Ve tøech letech pøišel úrazem  
o jedno oko, o zrak na druhém oku pøišel později. 
Jako nevidomý byl pøijat do MŠ pøi Klarově ústavu 
pro nevidomé v Praze, později se stal chovancem 
ústavu na Hradèanech, kde se uèil høe na lesní roh 
a na klavír. Jeho povinností však bylo vyuèit se 
kartáènickému øemeslu. V Klarově ústavu si musel 
tvrdošíjnou žádostí pøímo vybojovat, aby se směl 
věnovat pouze hudbě. Vedení ústavu mu studium 
hudby nepovolilo. Nakonec mu bylo studium hud-
by øeditelem Wagnerem povoleno s podmínkou, 
že nikdy nesmí požádat o místo uèitele hudby na 
Klarově ústavu.

Když se za první světové války uvolnila některá 
varhanická místa, opouští ústav a stává se varhaní-
kem v Èerveném Kostelci (1915). V následujícím 
roce vykonal státní zkoušku ze hry na klavír a zaèíná 
pedagogicky pùsobit. Noty si sám nechává opisovat, 
protože v této době žádné hudebniny pro nevidomé 
varhaníky neexistovaly. Odtud dojíždí k prof. Štěpáno-
vi na hodiny klavíru a krátkou dobu také k Vítězslavu 
Novákovi na hodiny kompozice. V r. 1916 vykonal 
státní zkoušku ze hry na klavír. V tuto dobu napsal 
klavírní cyklus Ve tmách a skladbu Bol. Jako øeditel 
kùru komponuje i skladby církevní.

Po válce (1919) získal v konkurzu místo øeditele 
kùru v Berouně. Sám Václav Talich ho chválil za 
dovednosti improvizovat hrou na varhany. Založil 
si soukromou hudební školu, která měla zakrátko 
velmi dobrou pověst. Vychoval mnoho výborných 
hudebníkù. Mezi nimi byl napø. B. Liška a B. Berka, 
pěvkyně Jelínková a další.

V r. 1926 se oženil a měl štěstí, protože jeho man-
želka mu byla pravým pokladem.

J. Toman byl vynikajícím klavíristou. Poøádal mno-
ho koncertù doma i v zahranièí. V rozhlase vystupoval 
pøedevším jako interpret svých skladeb.

Beroun se stal jeho domovem, kam se vždycky rád 
vracel. Byl zde váženou osobností. Pøesto, že klavírní 
hru studoval u renomovaného pedagoga, navštěvoval 
vzdělávací kurzy pro nevidomé uèitele hudby. I zde 
byl ctěnou a váženou osobností.

Jeho skladatelské dílo je dosti rozsáhlé. Má 78 
opusù. Jsou to mimo již shora uvedený cyklus pís-
ně, klavírní skladby, sbory, ètyøi smyècové kvartety, 
dechové kvintety, klavírní trio, skladby pro housle, 
klavírní cyklus Za světlem, chrámové skladby aj. Větši-
na rukopisù je v pùjèovně Èeského hudebního fondu  
v Praze. Interpretem jeho klavírních skladeb byl Jan 
Drtina, který je prováděl se zaujetím.

Toman byl èlenem sekce hudebních skladatelù. 
Jeho dílo se koncertně prakticky neprovádí.

Patøí k největším èeským nevidomým hudebním 
zjevùm a je nepochopitelné, proè nebyl jedním  
z kandidátù, po kterých by měla být nazvána speciální 
Konzervatoø pro mládež s vadami zraku v Praze.

toweSe, ernest beachcroft beckwith

* 23. 4. 1864
† 21. 6. 1948

Zabýval se péèí o rehabilitaci nevidomých osob.

Narodil se v Londýně. Jako voják udělal slušnou 
kariéru. Za války v jižní Africe po zranění oslepl. 
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Stal se èlenem grémia a v r. 1902 pøedsedou mezi-
národní organizace váleèných slepcù. Po druhé světo-
vé válce svùj dùm v Goringu proměnil na rehabilitaèní 
støedisko pro váleèné poškozence. 

tRAPP, wilhelm

* 13. 5. 1870
† 12. 5. 1931

Košikáøský mistr.

Narodil se v Èeském Těšíně. Do Zemského ústavu 
pro výchovu a vzdělávání nevidomých dětí v Brně 
nastoupil v r. 1885 jako těžce slabozraký. Vyuèil 
se košikáøství. Po tovaryšských zkouškách z ústavu 
vystoupil v r. 1889.

Za praxí odchází W. Trapp do Prahy. Několik let 
pùsobil v Klarově zaopatøovacím a zaměstnávacím 
ústavu jako dělník, následně jako mistr. Oženil se do 
Brna a nastoupil do Zemského ústavu pro nevidomé 
jako mistr košikáøský. K uèòùm byl pøísný, ale laska-
vý. Vychoval několik desítek zdatných nevidomých 
košikáøù, kteøí se potom většinou živili øemeslem  
a své pøíjmy si doplòovali provozováním hudby. Trapp 
je pochován na Ústøedním høbitově v Brně. Trappùv 
význam byl pøedevším v tom, že pro uèně v dílnách 
obohatil sortiment výrobkù a tím zajistil svým absol-
ventùm lepší možnosti samostatně se uplatnit. 

tRdlA, Jaromír

* 14. 10. 1907
† 11. 11. 1974

Èeský hudební pedagog, pracovník Svazu invalidù.

Narodil se v Raèicích v rodině dělníka. O zrak 
pøišel úrazem ve svých sedmi letech. Do Deylova 
ústavu pro nevidomé byl pøijat v r. 1912. Později 
pøešel do Klarova ústavu, aby se zde vyuèil ladění 
klavírù. Zásluhou nevidomého uèitele hudby O. Ne-
pomuckého se mohl věnovat hudbě hlouběji. Nejra-
ději pěstoval hru na klavír. Státní zkoušku vykonal 
v r. 1933 po soukromém studiu. V Klarově ústavu 
nebylo umožněno vzdělávat se v hudbě ani ve høe na 
hudební nástroje.

Nejdøíve pùsobil v Praze jako ladiè klavírù a sou-
kromý uèitel hudby. Po několika letech se stal uèite-
lem hudby na Klarově ústavu. Hudba se pěstovala 
pouze pro zábavu. Po založení hudební školy pøi 
Deylově ústavu pro èeské nevidomé děti v Praze zde 
vyuèoval høe na klavír a sluchové analýze. V r. 1955 
pøešel pracovat jako tajemník do SI.

Trdla byl funkcionáøem PSSS, potom ÚJI a koneè-
ně se stal tajemníkem SI. Věnoval se kulturní èinnosti, 
založil smíšený sbor nevidomých. Vedl též pěvecký 
sbor nevidomých žen.

tRigueRoS, ignatio

Mexická vláda se otázkami péèe o nevidomé obèany 
až do r. 1870 vùbec nezabývala. Ve stejném roce se 
péèe o nevidomé děti ujal lidumil I. Trigueros tím, že 
založil výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé děti  
v hlavním městě Mexika. Po dobu jeho života pracoval 
ústav velmi dobøe. Došlo to tak daleko, že se výchovný 
ústav změnil na azyl. Tamní esperantská spoleènost 
se pokusila o nápravu. Podaøilo se jí získat starou 
budovu bývalé školy, kde ústav otevøela. Rovněž se 
podaøilo najít schopné uèitele.

tRoFimov, gennadij

Ruský pěvec a hudební skladatel.

Pochází z Orla. Od mládí hrál na akordeon. Sklá-
dal si vlastní písnièky. Studoval na orlovském hudeb-
ním uèilišti. Po absolvování pøešel do moskevského 
státního pedagogického institutu, kde studoval hru 
na akordeon a zpěv. Zrak zaèal ztrácet ještě v dětství.  
V r. 1972 oslepl úplně.

Èasto vystupuje v rozhlase, televizi i v hudebních 
filmech. Vydává gramofonové desky. Má mimoøádný 
hlasový rozsah tøi oktávy a nádherný tenor. Hudeb-
ní skladatel Alexandr Ribnikov píše své hry na jeho 
hlasové možnosti. Trofimov našel trvalé zaměstnání 
v moskevském divadle, kde úèinkuje ve zpěvohrách. 
Zabývá se rovněž tvorbou hudby k divadelním hrám 
i filmùm. 

tRoneèek, Alois

* 23. 4. 1899
† 5. 7. 1974

Èeský varhaník.

Narodil se v Habrùvce u Brna v rodině zemědělce 
a vesnického muzikanta. V šesti letech pøišel úrazem 
pøi dětských hrách o jedno oko, v krátkém èase ztratil 
zrak i na druhém oku. V r. 1908 byl pøijat do brněn-
ského ústavu pro nevidomé, kde se mimo povinnou 
školní docházku věnoval høe na klavír, housle, varhany 
a žes�ové hudební nástroje. Po dokonèení neúplného 
základního vzdělání*1) se vyuèil ladění klavírù a øe-
meslu košikáøskému. V r. 1914 vypukla první světová 
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válka a všichni chovanci museli odejít domù, budova 
ústavu sloužila jako vojenský lazaret. Provoz se zaèal 
pozvolna obnovovat v r. 1917.

V r. 1920 ústav opouští a vrací se domù, kde se 
zaèíná živit øemeslem a spolu s otcem se věnuje mu-
zicírování v místní kapele. V r. 1922 nastupuje místo 
varhaníka v blízkých Køtinách. Veškeré hudební ma-
teriály si opsal do Braillova písma. Založil smíšený 
pěvecký sbor a postupně i orchestr.

Troneèek vynikal jako hudební improvizátor a di- 
rigent. Nacvièoval hudbu k divadelním hrám, vyuèo-
val høe na hudební nástroje. Žádná kulturní událost 
se bez jeho aktivní úèasti neobešla.

*1) Tehdejší ústavy neumožòovaly úplné základní vzdìlání

tRoughton, John

* 1655
† 1681

Anglický puritánský duchovní.

Narodil se v Coventry (Anglie). O zrak pøišel 
ve ètyøech letech po prodělaných neštovicích. Jeho 
pùsobení na lékaøe bylo o to silnější, že právě tato 
choroba byla nejèastěji pøíèinou slepoty. 

tugend, Johann

* 1770

Slovenský hudebník.

Narodil se v Bratislavě jako nevidomý. Zámožná 
rodina se o jeho výchovu starala a poskytla mu i hudební 
vzdělání, jelikož k hudbě projevoval sklon již od raných 
dětských let. Nejvíce vynikal hrou na harfu. Po úspěších 
v Bratislavě vykonal i několik koncertních turné v cizině. 
Prameny o jeho životě jsou velmi kusé, a tak není ani 
uvedeno, zda se také věnoval hudební skladbě.

tuSchel, leopold

* 1917

Rakouský houslový virtuos.

Výbuch, který ho jako malého chlapce pøipravil  
o zrak, mu také poškodil prsty levé ruky. Když byl 
pøijat do vídeòského ústavu pro nevidomé, zjistili  
u něho mimoøádné hudební nadání. Uèitel hudby 
měl dobrý nápad. Nechal hochovi pøedělat housle 
pro pravou ruku a daøilo se.

Po vystoupení z ústavu pøešel ke studiu na Vídeò-
skou akademii hudby. Studium dokonèil v roce 1938 

státní zkouškou. O ètyøi roky později skonèil nástav-
bové studium. Téhož roku vykonal v Berlíně zkoušku 
opravòující k sólistické koncertní èinnosti jako hous-
lista i jako zpěvák. Rozhodl se pro housle.

Vystupoval jako sólista i jako komorní hráè. V roce 
1969 mu byl udělen èestný titul profesor.

tweRSky, Jacob

* 1919

Americký spisovatel rus-
kého pùvodu.

Jeho rodièe byl i 
ruští židé. Twersky one-
mocněl ve svých sedmi 
letech oèní chorobou. 
Po pěti letech vyvrcholi-
la úplnou ztrátou zraku. 
Do Spojených státù 
amerických se jeho ro-
dièe odstěhovali v r. 1928. Jako školák projevoval 
sklon k literatuøe.

V r. 1953 vydal román The Face of Deep (Tváø 
tmy), který byl velice úspěšný. O rok později vyšel  
v Německu. V knize autor líèí život amerických 
nevidomých lidí. Podává obraz života nevidomých 
dětí i dospělých osob v celé šíøi problémù jejich 
života.

tyl, Rudolf

* 16. 4. 1906
† 12. 10. 1985

Pùvodně úøedník minis-
terstva vnitra, později, 
po ztrátě zraku, orga-
nizátor spoleèenských 
organizací invalidù.

Narodil se v Polièce. 
Měl právnické vzdělání. 
Koncem druhé světové 
války byl vězněn v Terezíně a po vážné infekèní 
chorobě se objevily těžké problémy se zrakem. Do 
několika rokù ztratil zrak úplně. Své zaměstnání na 
ministerstvu vnitra byl nucen opustit.

Do problematiky života nevidomých lidí vnikl 
rychle a jako bývalý zaměstnanec ministerstva vnitra 
měl své zkušenosti. Pravděpodobně samo minister-
stvo mělo zájem na realizaci fúze malých spolkù do 
větších celkù, aby tak byla snadněji zajištěna vedoucí 
úloha KSÈ, a proto Tylovi doporuèilo práci mezi zdra-
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votně postiženými lidmi. Potom v letech 1950–1962 
vykonával funkci pøedsedy ÚV SI. Ujal se úkolu tzv. 
sjednotit všechny zdravotně postižené, což později 
pøineslo do slepeckého hnutí množství problémù. 
Všechny slepecké spolky již byly vèleněny do ÚJI. 
Svaz invalidù se jako souèást tzv. Národní fronty stal 
pákou KSÈ a politická práce byla postupně povýšena 
nad zájmovou spolkovou èinnost. Pod tlakem èlenù 
se později pozvolna pøece jenom zájmová èinnost 
dostávala na pøední místo.

Postupem rokù se ve většině nevidomých èlenù SI 
zakoøenilo vědomí, že je tøeba jakési jednoty, nějaké 
„støechy nad hlavou“. Tato ideologická deformace, 
podporovaná vyvolenými (nikoliv tajně zvolenými) 
funkcionáøi, měla potom vliv na neúspěch samo-
statného Svazu nevidomých vzniklého v r. 1969  
a vlastně byla pøíèinou taktizování pøi spojování 
obou samostatných slepeckých organizací i v roce 
1996. Nevidomé obèany ovládl maximalizmus  
a ideologické smíøení.

R. Tyl dobøe splnil svùj úkol, který mu uložila 
KSÈ, ale na dlouhá desetiletí poškodil dùvěru nevi-
domých v sama sebe. Vždy� v SI rozhodovali politi-
ètí tajemníci. Nevidomí èlenové si během několika 
desetiletí museli zvyknout na to, že za ně rozhodují 
jiní, mezi nimi i nevidomí kariéristé. Rovněž pokus 
se založením Èeské unie nevidomých a slabozrakých 
v r. 1990 byl, jak se nakonec ukázalo, jen snahou  
o zviditelnění některých funkcionáøù, kteøí měli pocit, 
že v SI nebyli voleni. (Viz Smýkal 2000.)

tylòAk, ivan

* 16. 1. 1910
† 2. 1. 1969

Èeský hudební pedagog 
a skladatel, èlen Svazu 
skladatelù. Jeho hudební 
projev je souèasný. Byl 
jedním z organizátorù 
vzdělávacích kurzù nevi-
domých uèitelù hudby. 
Jeho názory a postoje 
byly respektovány. Byl rovněž spolubudovatelem spe-
ciální støední hudební školy pro nevidomé v Praze.

Narodil se v Nižním Sinevíru na Podkarpatské 
Rusi v rodině chudého lesního dělníka. V pěti letech 
ztratil zrak a když léèení nepomohlo, pobyl nějaký 
èas mezi Bakulovými zpěváèky a v r. 1920 nastoupil 
do Deylova ústavu v Praze, aby zde dosáhl vzdělá-
ní a nezbytnou pøípravu pro samostatný život.*1)  

V ústavu získal základní vzdělání, oblíbil si hudbu  
a zvolil si ji jako své povolání. Hrál na klavír, varhany 
a housle. V r. 1932 vykonal na Pražské konzervatoøi 
státní zkoušku ze hry na klavír.

Od téhož roku až do okamžiku své smrti pùsobil 
jako uèitel hry na klavír a jiných hudebních pøedmětù 
v ústavu, který ho vychoval. Je až nepochopitelné, že 
dlouhý pobyt v internátu v dětském věku nezanechal 
v Tylòakovi – a na následné pùsobení jako uèitele 
– negativní stopy, které by mohly brzdit jeho všestran-
nou iniciativu. Pøíjem nestaèil k obživě. Vyuèuje také 
soukromě a hraje po veèerech v restauracích.

Pro potøebu školy vypracoval napø. uèebnici into-
nace, Seznam znakù Braillovy bodové hudební notace  
i reliéfní podobu běžné èernotiskové hudební notace 
ve zvětšeném měøítku. Napsal rovněž uèebnici harmo-
nie. Nejdøíve vyuèoval høe na klavír, později se věno-
val pøevážně výuce harmonie a sluchové analýze.

Neomezuje se pouze na pedagogickou èinnost, ale 
soustavně prohlubuje vlastní hudební vzdělání, pøe-
devším v kompozici. V r. 1941 ji soukromě studoval  
u Vítězslava Nováka.

Psal pøevážně hudbu komorní. Napsal více než 
ètyøicet skladeb, z toho dvě nedokonèil. Mezi nej-
významnější jistě patøí dva dechové kvintety a dva 
smyècové kvartety. Tato ètyøi komorní díla byla v brz- 
ké době provedena veøejně. Dále to jsou skladby pro 
housle (rovněž instruktivní), klarinet, akordeon, soná-
ta pro sólové violoncello, písně a mnohé další.

Neskládal většinou do „šuplíku“, jeho skladby byly 
èasto hrány veøejně, a to i v zahranièí. V r. 1960 byl 
pøijat do Svazu ès. skladatelù. Stal se nejen hudeb-
ním skladatelem a pedagogem, ale rovněž zdatným 
interpretem. Hrál rád a dobøe. Rovněž o problémech 
hudební výchovy publikoval.

Jako èlověk byl velice skromný, nezištný, laskavý, 
ochotný každému pomoci. Neèekaná tragická smrt 
po dopravním neštěstí na cestě ze školy pøervala jeho 
bohatý veøejný i rodinný život.*2) 

Ivan Tylòak bezesporu patøí k největším èeským 
nevidomým hudebním zjevùm a je nepochopitelné, 
proè nebyl jedním z kandidátù, po kterých by měla 
být nazvána speciální Konzervatoø pro mládež  
s vadami zraku v Praze a byla dána pøednost jménu 
oèního lékaøe, který s hudební profesí neměl nic 
spoleèného.

*1) V té dobì na Podkarpatské Rusi neexistoval výchovný 
ústav pro nevidomé dìti, nebyl ani na Slovensku

*2) V oddìlení DTI TMB se nachází jeden jeho rukopis i další 
památky
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Tylor, Theodore Henry

tyloR, theodore henry

* 13. 4. 1900
† 23. 10. 1968

Známý anglický právník.

Narodil se v Bornvillu. O zrak pøišel v dětství. 
Byl žákem Ústavu pro výchovu nevidomých dětí ve 
Worcesteru. Studoval práva na univerzitě v Oxfordu. 

Od r. 1926 byl jmenován profesorem na Balliol Col-
lege. Jako advokát byl známým øešitelem těžkých  
a složitých pøípadù. Roku 1925 byl zvolen do výboru 
slepeckého spolku. V roce 1968 byl za své zásluhy 
povýšen do šlechtického stavu.

Theodore Henry Tylor byl vynikajícím šachistou 
a v roce 1955 se i pøes svou slepotu stal mistrem 
Velké Británie.
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Uhriòak, Imrich

uhRiòAk, imrich

* 9. 2. 1927

 První sazeè ve slepecké tiskárně v Levoèi. 

Pravidelný provoz Slovenské slepecké tiskárny  
v Levoèi zaèal v r. 1948. Jako vùbec první nevidomý 
zaměstnanec (druhý pracovník po zakladateli J. 
Vrablovi) byl právě Imrich Uhriòak. Jeho pracovní 
zaøazení bylo uvedeno jako tzv. zøízenec. Zpoèátku 
vykonával pomocné práce. Později byl korektorem, ně-
kolik let pracoval jako sazeè na mechanickém sázecím 
stroji, a potom jako tiskaø. V posledních letech pøed 
odchodem do dùchodu obsluhoval moderní tiskaøský 
stroj Graphopress.

I. Uhriòak se narodil v Trebejově u Košic. Do školy 
(jednotøídky) zaèal chodit v rodné obci. V roce 1940 
pøechází do Ústavu pro slepé děti v Levoèi. Po skon-
èení základní školní docházky v r. 1947 nastoupil do 
Státní odborné školy pro nevidomé v Levoèi (dnes 
SOU pro ZP mládež). Práci v tiskárně pøerušil, když 
v r. 1955 nastoupil do výrobního družstva Invalid  
v Levoèi. Do tiskárny se znovu vrátil v r. 1958 a pùso-
bil zde do r. 1988. Jako dùchodce v tiskárně pracoval 
ještě do r. 1990.

 Za své náboženské pøesvědèení byl několikrát 
pronásledován a jen díky pøímluvě J. Vrabla nebyl  
z práce v tiskárně propuštěn.

¼.V.

uhRiòAk, ondrej

* 28. 10. 1923
† 30. 10. 2003

Slovenský uèitel hudby, 
později redaktor.

Od dětství byl nevi-
domý. Základní vzdělá-
ní nabyl v Ústavu pro 
nevidomé v Levoèi. Byl 
velice zvídavým dítětem. 
Zvláštní zálibu nacházel 
v hudbě, literatuøe a cizích jazycích.

V r. 1939 pøichází do Báhoně, kde se vyuèil košikáø-
skému a také kartáènickému øemeslu. Láska k hudbě 
ho však neopustila. Stal se èlenem hudební skupiny, 
která s úspěchem úèinkovala v okolí. Navštěvoval 
hudební školu v Trnavě.

Pøelom v jeho životě pøinesl rok 1948, kdy se stal 
uèitelem hudby v ústavu, kde døíve pobýval jako žák. 
Místo opustil v r. 1955. Ocenit je tøeba jeho snahu  
o profesionalitu. Vedl žáky ke znalosti Braillovy bodové 
hudební notace. Nové prostøedí mu poskytlo výborné 
podmínky pro další vzdělávání. V r. 1952 zaèal vypo-
máhat v rozvíjející se slepecké tiskárně jako korektor.  
V r. 1955 do tohoto povolání nastoupil v plném pra-
covním úvazku. V r. 1961 byl jmenován redaktorem 
èasopisu pro nevidomé pøedplatitele Nový život.

Našel si èas pro další sebevzdělávání, absolvoval 
støední školu, protože cítil, že k redaktorské práci 
mu ještě něco chybí. V rámci èinnosti ve SI organi-
zoval soutěže ve ètení a psaní Braillovým písmem 
i recitaèní veèery. V sedmdesátých letech pracoval 
jako uvědomělý funkcionáø v Komunistické straně 
Èeskoslovenska.

Po odchodu do dùchodu zùstal èlenem redakèní 
rady Nového života. Cenné jsou jeho vzpomínky 
na zaèátky levoèského ústavu i na jeho nejstarší 
uèitele.

ulRich, Jaroslav

* 1871

Pro nevidomé žáky napsal speciální uèebnici ně-
meckého jazyka. Byla vytištěna hladkou reliéfní 
latinkou.

umlAuF, Josef

* 26. 12. 1868
† 1927

Uèitel v Ústavu pro nevidomé v Brně.

Narodil se v Bludově v rodině německého obchod-
níka. Jeho matka byla Èeška. Vzdělání měl německé, 
vèetně uèitelského ústavu.

V r. 1888 zaèal vyuèovat ve škole v Rudolfově, ale 
tentýž rok nastoupil do Ústavu pro nevidomé v Brně. 
V ústavu vyuèoval literním i hudebním pøedmětùm. 
Vyuèoval též høe na varhany.

Je autorem několika pojednání o výchově a vzdě-
lávání nevidomých žákù: O vyuèování høe na varhany 
v ústavech pro slepé (Výroèní zpráva 1909); Výuka 
høe na varhany (sborník Den nevidomých 1909); 
Uèitel a žáci v ústavu pro slepé Zeitschrift für das 

U
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Urban, František

Österreichische Blindenwesen (1914); Co jsem pozo-
roval pøi vyuèování ètení a psaní váleèných slepcù 
(tamtéž 1917) aj.

ungAR, imre

* 1909
† 1972

Vynikající maďarský 
klavírní virtuos, nositel 
první ceny mezinárodní 
Chopinovské soutěže ve 
Varšavě v r. 1932.

Narodil se v Budapeš-
ti jako syn židovských ro-
dièù. Od raného dětství 
byl nevidomý. Všeobec-
né vzdělání nabyl v budapeš�ském Wechselmannově 
ústavu pro nevidomé židovské děti. Zde se také zaèal 
uèit høe na klavír, ve které podával pozoruhodné výko-
ny. Svou školu reprezentoval v mnohých maďarských 
městech.

Po odchodu z ústavu pokraèoval ve studiu u nej-
významnějších budapeš�ských klavírních pedagogù 
metodika Rosenfeida, později u Thomana. Vítězství 
ve varšavské soutěži mu otevøelo cestu na koncertní 
pódia celého světa. Jeho výkony měly u obecenstva  
i kritiky mohutný ohlas.

Protože se pro svùj židovský pùvod necítil ve 
fašistickém Maďarsku bezpeèný, usadil se v Holand-
sku, odkud podnikal své koncertní cesty. Když však 
Hitlerova vojska obsadila i Nizozemí, byla i zde jeho 
existence po celou válku ohrožena. Po válce se vrátil 
do Maďarska a nějaký èas se ještě musel skrývat  
u svých pøátel, protože i zde doznívaly protižidovské 
tendence.

Nahrál øadu gramofonových desek, mezi nimi  
i souborně Chopinova Preludia.

Postupně se však doèkal ocenění i v rodné zemi. 
V r. 1949 byl jmenován profesorem klavírní hry na 
Lisztově hudební akademii v Budapešti. Za své inter-
pretaèní výkony obdržel Lisztovu a Kossuthovu cenu 
a byl jmenován zasloužilým umělcem.

Rovněž se zúèastnil práce v maďarském hnutí 
nevidomých a byl nadšeným esperantistou.

uRbAn, František

* 10. 8. 1902
† 21. 1. 1968

Vynikající èeský tyflotechnik a tyflokartografik.

Narodil se v Borkovanech jako syn rolníka. Vyu-
èil se kováøem. Získal tak znalosti o práci s kovem, 
které se mu později velmi hodily. Život vesnického 
chasníka byl brzy po první světové válce zasažen ne-
štěstím. Bylo to zranění oèí neopatrným zacházením 
s váleènou municí. V této době vznikla u něho myšlen-
ka na vynález létacího stroje poháněného podobným 
mechanizmem jako u jízdního kola.

Jako slabozraký byl pøijat do Ústavu pro nevidomé 
v Brně. Tam se však moc nehodil a øeditel ho propus-
til, ale ihned znovu pøijal tentokrát jako zaměstnance 
(1924). A udělal moc dobøe.

Svùj život naplnil Urban až po okraj tvorbou  
a výrobou pomùcek pro nevidomé žáky, pro jejichž 
koncepci měl zvláštní intuici. Ještě v souèasné době 
obdivujeme mimoøádně zdaøilé papírové zeměpisné 
mapy, pro něž si sám vyráběl kovové matrice. Nejsou 
to mapy lecjaké, jedná se o fyzikální úpravu. Jsou 
pøesné i po stránce kartografické. Měl vzor v mapách 
M. Kunze, ale nevěděl nic o jeho technických postu-
pech. Ty propracovával samostatně. Škoda jen, že 
nebyly vyráběny z kvalitnějšího papíru. Takto pøipra-
vil mapu Èech, Moravy, Slovenska s Podkarpatskou 
Rusí a støední Evropy. Vytvoøil také pravděpodobně 
dvě nástěnné mapy, tj. plán města Brna a okolí.

Mimo reliéfních papírových zeměpisných map 
zhotovil množství modelù zvíøat, rostlin aj. Bohužel, 
naprostá většina je znièená. Zavinilo to několikeré 
stěhování školy, ale pøedevším neodpustitelná lhos-

Nástìnná mapa èeskoslovenských železnic

Mapa Èech
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Uzakí, Džinji

tejnost uèitelù. Několik pomùcek bylo zachráněno 
vytažením z popelnic, kam je uèitelé vyhazovali pøi 
vyøazování z inventáøe, jiné ležely několik desetiletí 
pod hromadami holubího trusu na pùdě školy.

Pozoruhodná byla Urbanova konkrétnost ve vy-
hmátnutí charakteristických znakù a jejich pøiblíže-
ní hmatovému poznávání. Z uèebních pomùcek pro 
matematiku to byla vynikající Schleussnerova tabul-
ka, pro psaní Braillovým písmem vylepšená Pražská 
tabulka. Pro jejich výrobu si strojové zaøízení vyrobil 
sám. K nejpracnějším výrobkùm patøí tzv. Kleinovy 
psací stroje, které rovněž zdokonalil pro dobrou hma-
tovou orientaci.

V ústavu vykonával rovněž funkci dozorce (vy-
chovatele) nad chovanci. Ale jestli mu bylo něco 
úplně cizí, potom to byly pedagogické principy.  
I v této době myslel na svou dílnu. S chovanci ústavu 
si rád povídal, pøedevším o problémech, se kterými 
se setkával pøi své práci v dílně, o problémech dětí 
se s nimi nebavil.

Později, kdy se ústav stěhoval z Chrlic do Brna, 
se ovšem doèkal mimoøádného zklamání ze strany 
nového vedení ústavu. Nebyl totiž pøeveden do stavu 
pracovníkù v období reorganizace škol pro nevidomé. 
Dotklo se ho to tak mocně, že všechny vlastnoruèně 
vyrobené stroje a pøípravky pro výrobu pomùcek kvùli 

nedocenění ze strany souèasného vedení ústavu znièil. 
Vedení ústavu spíše vadila jeho prchlivost než aby 
ocenilo to kladné, co mohlo pøinést ještě mnoho 
originálních výrobkù.

Urban potom žil neš�astně, trpěla celá rodina. 
Zaměstnání støídal, nikde nebyl spokojený. I jeho 
syn zahoøkl. Odmítá navázat jakékoliv styky s au-
torem této práce a nechce nic slyšet o rehabilitaci 
svého otce.

 Oddìlení DTI TMB má ve svých sbírkových fondech 
vìtší kolekci Urbanových zemìpisných map papírových 
a jednu nástìnnou. Menší sbírka zùstává u soukromého 
sbìratele

uZAkí, Džinji

Japonský tyfloped. 

V r. 1932 vynalezl psací stroj pro psaní japonským 
Braillovým písmem. Vystaèil s šestibodovým kódem. 
Na světové výstavě slepeckého tisku v r. 1935 nebyl 
vystaven. V evropských zemích není používán a ne-
byl také nalezen v žádném evropském slepeckém 
muzeu.

Matrice zemìpisné mapy Èech 

Psací stroj

uZelAc, S. Augustin

* 1921

Významný pracovník jugoslávského Svazu nevido-
mých. Navázal na dílo V. Ramadanoviće a jeho 
široce založenou speciálně pedagogickou èinnost 
teoretickou i praktickou.
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Vachule, Robert

vágneR, marko

* 5. 2. 1932

Èeský tyfloped.

Narodil se v Praze. Vzdělání ukonèil maturitou 
na pedagogickém gymnáziu s kvalifikací uèitele pro 
I. stupeò ZŠ.

Povinně na tzv. umístěnku nastoupil do pohra-
nièí. Po 19 letech se vrací do Prahy a nastupuje do 
funkce vychovatele a později øeditele domova mlá-
deže. Vystudoval na PF UK obor chemie-pøírodopis  
a tyflopedie. Dùvodem tohoto studia byla okolnost, 
že polovina žákù v domově mládeže byla zrakově  
a sluchově postižená. V r. 1978 pøechází do ZŠ pro 
nevidomé v Praze na Hradèanech jako uèitel, později 
jako zástupce øeditele.

Manuální zruènost a získané zkušenosti s výcho-
vou zrakově těžce postižených dětí byly pøedpokladem 
další jeho èinnosti. Byly to recenze uèebnic pøírodo-
pisu, autorství uèebnice chemie, zprvu recenze reli-
éfních zeměpisných map pro nevidomé žáky, později 
autorství politických a vrstevnicových map i reliéfní 
globusy. Oficiální výroba se pøes kladné ocenění 
odborníky pro velmi vysoké finanèní náklady nere-
alizovala. Obdobný osud potkal magnetické tabule 
pro výuku vzorcù a chemických rovnic.

Soukromým podnikatelem byl požádán o pomoc 
pøi dokonèení Malého atlasu ÈR, kde je uveden jako 
hlavní poradce. V tomto atlasu je unikátem skupina 
map, která ukazuje územní změny ve všech politic-
kých obdobích existence Èeskoslovenské – Èeské 
republiky. Jeho nejhodnotnějším dílem je tøídílný 
atlas světa pro nevidomé žáky. Je to první dílo to-
hoto druhu, které vytvoøil èeský autor ve spolupráci  
s pražskou slepeckou tiskárnou. Vágnerovy práce jsou 
kladně hodnoceny i v zahranièí.

Velkou zásluhu má na vybudování rozsáhlého de-
pozitu sbírek historicky cenných uèebních pomùcek 
pro nevidomé žáky. Věnoval se i jejich rekonstrukci 
a tematickému uspoøádání. Vedení školy pomýšlí na 
vybudování koutku tradic èi slepeckého muzea.

J.H.

vágneRová, marie

* 16. 6. 1946

Vysokoškolská uèitelka.

Po absolvování FF UK v Praze (1969) zaèala 
pùsobit na Oftalmopedickém ústavu v Praze. Téma 
diplomové práce: Pøíspěvek k psychologické charakte-
ristice dětí s vadami zraku. V Oftalmopedickém ústa-
vu se soustøeďovaly informace z celé Èeské republiky 
o těžce zrakově postižených. Ústav prováděl evidenci 
a zavedl oftalmologickou poradenskou službu pro 
rodièe těžce zrakově postižených dětí. V r. 1983 ab-
solvovala PøF UK v Praze závěreènou prací Genetika 
kongenitální katarakty. V letech 1973–1989 pracova-
la jako spoluøešitelka longitudinálního výzkumného 
úkolu zaměøeného na problematiku rizikových dětí. 
V r. 1979 zaèala vyuèovat psychologii na Pedagogické 
fakultě UK. V r. 1995 pøešla pracovat na Husitskou 
teologickou fakultu.

Z dalších prací v oboru oftalmopedie to jsou: 
Stanovení aspirací u dětí se zbytky zraku (1969); Dě-
diènost nejèetnějších vývojových vad duhovky a oèní 
èoèky (1990); Diferenciální a biodromální pøístup  
k hodnocení dětí se zbytky zraku (1991) aj. Později 
své vědecké zájmy rozšíøila mimo obor.

vAchule, Robert

* 27. 2. 1959

Èeský tyfloped.

Po vyuèení a dokon-
èení støední prùmyslové 
školy se rozhodl pro stu- 
 dium speciální peda-
gogiky. Již v době stu- 
d i a  s e  p o d í l e l  n a 
poøádání letních táborù 
nevidomých dětí. Jeho 
diplomová práce (1984) má název Význam sluchu  
v prostorové orientaci a samostatném pohybu zrakově 
postižených.

Na letních táborech upoutal originálním pojetím 
pøípravy k tělesné zdatnosti nevidomých dětí (napø. 
zlézání skal, jízda na kajaku, windsurfing), k tomu 
zpracoval množství textových, obrazových a filmo-
vých dokumentù.

Zaměstnání jako vychovatel nalezl na Speciálních 
školách Aloyse Klara v Praze, kde prokazuje trvale 
aktivní èinnost. Věnuje se rozvoji tělesné zdatnosti 
nevidomých a těžce slabozrakých menších dětí a stu-
dentù i jejich dovednostem v prostorové orientaci. 

V
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Vachulová, Jana

Podle potøeby vyrábí tyflografické plánky a obrázky. 
V obou pøípadech je novátorem.

Velmi úzce spolupracuje se svou manželkou, 
rovněž významnou èeskou tyflopedkou. Znaèným 
dílem pøispěl k spoleèné publikaci souboru her pro 
nevidomé děti i do sborníku Sport a rekreaèní aktivity 
zdravotně postižených dětí. R. Vachule ví, že tělesná 
zdatnost i dovednost orientovat se v prostoru jeho 
žákù jsou prvními z pøedpokladù životních úspěchù 
v budoucnosti.

J.V.

vAchulová, Jana

* 3. 5. 1959

Èeská tyflopedka, pra-
covnice poradny pro 
rodièe  nev idomých  
a těžce slabozrakých 
dětí raného věku.

Narodila se v Praze, 
kde také absolvovala ZŠ 
i støedoškolské studium. 
Pokraèovala ve studiu 
speciální pedagogiky na PF UK v Praze, které zakon-
èila v r. 1982 diplomovou prací: Pojmy a pøedstavy 
nevidomých dětí školního věku. Pro vynikající studij-
ní úspěchy a novátorský obsah diplomové práce jí 
děkanát udělil akademický titul PhDr. 

Již jako studentka projevila mimoøádný odborný 
zájem o spoleèenskou úlohu těžce zrakově postiže-
ných dětí hledáním speciálně pedagogických principù, 
jak tento úkol nejlépe plnit.

Od r. 1979 vedla v ZŠ pro nevidomé žáky v Praze 
na Hradèanech zájmový kroužek dětí, kam také po 
dokonèení studií nastoupila jako uèitelka I. stupně. 
Po mateøské dovolené pøijala v r. 1990 místo v nově 
vzniklé tyflopedické poradně pro rodièe nevidomých 
dětí raného věku, jejímž zøizovatelem byla ÈUNS.  

V rámci týmu cestujících poradkyò je její specializací 
integrace dětí s těžkým zrakovým postižením do běž-
ných škol. Je pøesvědèena, že většině nevidomých dětí 
prospěje vzdělávání spoleèně s vidomými spolužáky 
v místě bydliště. Ve spolupráci se svým manželem 
se specializuje na problematiku vnímání prostoru  
a tvorbě tyflografiky.

V letech 1997–2002 byla pøedsedkyní obèanského 
sdružení Spoleènost pro ranou péèi. 

V rámci programu Hilton-Perkins absolvovala  
v r. 1993 měsíèní studijní pobyt v USA v oboru integra-
ce. Své zkušenosti sděluje v pøednáškách a obèasným 
hostováním v rozhlase.

Zúèastòuje se mezinárodních workshopù s tema-
tikou hmatových knih a ilustrací pro nevidomé děti. 
Je èlenkou mezinárodní organizace pedagogù zabý-
vajících se výchovou osob se zrakovým postižením 
ICEVI, pravidelně se zúèastòuje mezinárodních kon-
ferencí s touto tematikou, pøispívá do odborného 
tisku (Informatorium 3-8, Výchovné poradenství...) 
a publikuje ve sbornících (Kontrapunkty integrace 
– UK Praha) možnosti rané intervence.

Spoleèně se svým manželem a spolupracovníky  
v r. 1987 vydala studii Hry pro těžce zrakově posti-
žené děti, v r. 1995 vyšlo reliéfní leporelo O dvou 
princích, v r. 1997 byla spoluautorkou sborníku Raná 
péèe pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným 
postižením.

Věnuje se popularizaci problematiky osob s posti-
žením zraku prostøednictvím pøednášek pro studenty 
rùzných škol (externě vyuèuje již mnoho let jak na 
VOŠ ve Sv. Janu pod Skalou, tak na JABOKu).

Každoroèně buď vede absolventské a diplomové 
práce nebo je jejich oponentem (PF UK, ETF, JA-
BOK, VOŠ, UMPRUM).

Na svém kmenovém pracovišti – Støedisku rané 
péèe v Praze, které je fakultním pracovištěm PF UK, 
je garantem studentských praxí.

Je garantem rekvalifikaèního kurzu „Poradce rané 
péèe“, který je akreditován MŠMT.

Nevidomí studenti na windsurfingu

Jana Vachulová pøi práci v poradnì Rané péèe
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vAièi, sudžijama

* 1609
† 1692

Japonský zakladatel novodobé akupunktury.

Od dětství byl nevidomý. Jeho masérská škola 
požívala znaènou autoritu. Stavěl na zkušenostech 
mnoha generací nevidomých masérù.

vAJo Zo, Džajin
(viz Džajin Vajo zo)

vAlent, štefan

* 30. 11. 1910
† 16. 3. 1994

Slovenský tyfloped.

Narodil se ve Spišském Bystrém. Od dvou let až 
do konce života žil v Levoèi. Po dokonèení základní-
ho vzdělání vystudoval levoèské gymnázium. Peda-
gogické vzdělání získal absolvováním uèitelského 
ústavu ve Spišské Nové Vsi. V r. 1933 zaèal vyuèovat 
v Komárně, kde pùsobil až do doby, kdy Komár-
no pøipadlo Maďarsku. V dubnu 1939 nastoupil 
jako uèitel do Ústavu pro nevidomé děti v Levoèi, 
kde zùstal natrvalo. Práce s nevidomými dětmi ho 
zaujala natolik, že se mu stala životním posláním.  
V období války byl více vojákem než uèitelem. Stihl si 
však doplnit odborné vzdělání pro vyuèování nevido-
mých žákù (1941). Získal aprobaci pro vyuèování na 
vyšším stupni školy a vyuèoval slovenštině, obèanské 
a hudební výchově.

Byl duší kulturního života Levoèe. Za jeho pùso-
bení město kulturně rozkvetlo. Organizoval divadel-
ní pøedstavení, úèinkoval v orchestru ochotnického 
divadla. Se svými kolegy nastudoval několik operet.  
V letech 1945–1983 byl kronikáøem města Levoèe.

Byl pøi otevøení prvních tøíd pro slabozraké  
a později i pøi zavádění nových uèebních oborù v uè-
òovské škole pro nevidomé, kde pùsobil od r. 1959. 
Později pracoval na této uèòovské škole jako zástupce 
øeditele postupně po sobě nastupujících tøí øeditelù.  
V mnohých obdobích vlastně školu vedl, kdy se øedi-
telé věnovali jiným aktivitám. Zabýval se problema-
tikou zaèleòování nevidomých a těžce slabozrakých 
do zaměstnání.

Hrál dobøe na housle. Svým žákùm se věnoval i ve 
vzdělávání hudebním. Jedinou jeho větší písemnou 
prací je pedagogické ètení na téma Metodický postup 
vyuèovánia hudobnej výchovy s osobitným zrete¾om 
na nevidomos� a slabozrakos�.

Vytvoøil, recenzoval a upravil několik uèebnic. 
Několik rokù vyuèoval i v LŠU høe na housle.

vAlentiniAnuS i. (Flavius)

* 321
† 375

Císaø øímský.

Køes�an, ale do náboženských otázek nezasahoval. 
V r. 374 zakázal zabíjet slepé novorozence. Tento akt 
mùžeme hodnotit jako nastupující novověk ve smyslu 
péèe o nevidomé.

vAlentová, mária

* 16. 5. 1916

Slovenská uèitelka v Ústavu pro nevidomé v Levoèi.

Narodila se v Nížanech v malorolnické rodině.  
V r. 1935 absolvovala uèitelský ústav ve Spišské Nové 
Vsi. Uèitelské zaèátky se váží k Batizovcùm a Olcha-
vě. Od r. 1941 pùsobila jako uèitelka v Ústavu pro 
nevidomé v Levoèi.

Redigovala èasopis pro nevidomé děti Naše ráno 
a je autorkou speciálních uèebnic pro nevidomé, 
napø. Vlastivěda, Slovenský jazyk, Èítanka pro 4. 
roè. aj. Mnoho èasu věnovala prostným cvièením na 
sportovních hrách nevidomých žákù. Nacvièovala  
s dětmi rùzné kulturní programy. Slabozraké děti 
uèila běžnému písmu, což v této době je zvláště po-
zoruhodné. Pro tuto èinnost zhotovovala ruèně psané 
pokusné texty.

Zúèastòovala se mnoha semináøù pro mladší ko-
legy. Pracovala též ve Svazu žen.

vAlníèková, Pavla
(viz FRANCOVá, Pavla)

vAnAmi, tokijoši

* 1945

Vynikající světoznámý japonský houslista.

Narodil se v Tokiu jako nevidomý. Brzy se u něho 
projevilo hudební nadání i schopnosti je rozvíjet. Již 
jako ètyøletý se stal žákem tøídy pro talentované děti  
u prof. Suzukiho. Potom studoval u rùzných hudeb-
ních pedagogù. Svědomitě mu pomáhala jeho matka, 
která se nejen nauèila Braillovu písmu, ale také velice 
složité soustavě slepecké hudební notace. Všechno, 
co potøeboval, mu pøepisovala vèetně obtížných 
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koncertù. V celé historii nevidomých hudebníkù je 
to výjimeèný pøípad. Mnoho nevidomých hudebních 
umělcù trpělo nedostatkem odborné pomoci.

První úspěch měl jako devítiletý. Získal první cenu 
v soutěži nevidomých žákù. Jako tøináctiletý obdržel 
první cenu ve všejaponské soutěži žákù uèících se 
hudbě. Tehdy vzbudil pozornost ruského houslisty L. 
Kogana, který zasedal v porotě. Gramofonová firma 
Columbia nahrála album drobných houslových skla-
deb v jeho podání. V r. 1962 získal cenu rozhlasové 
spoleènosti.

Pro rozvoj Vanamova talentu měl rozhodující 
význam vstup na Tokijskou konzervatoø. Bylo mu 
osmnáct let a byl prvním nevidomým žákem této 
školy. Již v prvním roce studia (1963) hrál veøejně 
Glazunovùv houslový koncert a moll.

V r. 1964 uspoøádal svùj první recitál, který musel 
pro velký úspěch tøikrát opakovat. Ve stejném roce byl 
pozván do USA. Doma se potom zúèastnil soutěže, 
která opravòuje k úèasti na zahranièních koncertech. 
Získal první cenu. V r. 1965 obsadil ètvrté místo ve 
velké mezinárodní Tobaudově soutěži v Paøíži. Tento 
úspěch byl zaèátkem jeho evropských koncertù.

Hrál ve Francii a Německu. Po návratu do Japon-
ska vystupoval s Japonskou filharmonií, s Japonským 
symfonickým orchestrem a s dalšími pøedními orchest-
rálními tělesy. Absolvoval několik koncertù v rozhlase 
i televizi a v Tokiu několik recitálù.

V r. 1967 se vydal s novým repertoárem opět do 
Evropy. Navštívil Francii, Polsko a Èeskoslovensko. 
Své umění zdokonalil studiem u D. Oistracha v Mosk-
vě. Studoval rovněž v Itálii. Od té doby patøí Vanami 
mezi pøední světové houslisty. Ve svém repertoáru má 
dvanáct houslových koncertù a neméně tolik sonát  
s klavírem. Svou mimoøádnou pílí se dostal mezi 
nejlepší houslisty Japonska i zahranièí. Poèáteèní 
pøedsudky, že nebude moci hrát s orchestrem se po-
stupně rozplynuly. Øíká, že postižení lidé by měli být 
vùèi zdravým vstøícní.

vAnnieRová, Angela

* 1917

Významná francouzská básníøka.

Narodila se v jižní Francii jako dcera lékaøe. Dět-
ství prožila v Bretani, v těsném sousedství lesního 
komplexu. Tato krajina, opøedená množstvím pověstí 
a pohádek, mocně na ni pùsobila, takže se již velmi 
brzy pokoušela o psaní veršù. Po ukonèení støední 
školy odešla do Rennes, aby tam studovala farmacii. 
Po tøech letech se u ní objevila vážná oèní choroba, 
která byla vbrzku pøíèinou úplné ztráty zraku.

Vrátila se neš�astná do Bretaně. Nechávala si pøed-
èítat básně soudobých francouzských básníkù.

Když se svazeèek jejích prvních veršù, Myšlenky 
světla a tmy (1947), dostal do rukou bretaòského 
básníka Brianta, bylo již o jejím dalším životě rozhod-
nuto. Tato prvotina se stala pro Vannierovou prvním 
velkým úspěchem.

Touha po uměleckém i existenèním uplatnění ji 
pøivedla do rozhlasu v Rennes, pro který zaèala psát 
pøednášky, rozhlasová pásma a literární relace. Stále 
èastěji ji lákala Paøíž. Dùvodem k tomu bylo také 
několik cen, které získala v rùzných soutěžích za texty 
šansonù pro Edith Piaf.

Dalším úspěchem byla její druhá sbírka básní 
Strom v plamenech (1950). Usadila se na několik let 
v Paøíži, kde se také provdala. Záhy se opět vrátila do 
Bretaně, kde se věnovala literární práci. Odtud poøá-
dala pøednášková turné po Francii i v zahranièí.

Napsala ještě následující sbírky básní: S Božím 
dovolením (1953); Na andělské úrovni (1955); Básně 
(1961); Milostná alchymie (1963); Krev nocí (1966); 
Bílé divadlo (1970); Rudý klášter (1972). Vytvoøila 
také román Žhavá noc (1969). Za své umělecké dílo 
byla několikrát veøejně oceněna.

vARhánik, Ľudovít

* 6. 3. 1937

Slovenský redaktor.

Osobnost ¼. Varháni-
ka neuvádíme snad pro 
jeho urèité výjimeèné 
životní úspěchy, ale pro 
pøíkladnou snahu nevi-
domého èlověka nepro-
žít neužiteèný život na 
úkor jiných.

Narodil se v Ruskovcích jako nevidomý a pohybo-
vě postižený. Dětství prožil ve svém rodišti. Do Ústavu 
pro nevidomé v Levoèi nastoupil až v r. 1952. V té 
době se podrobil operaci, po které se jeho pohybová 
schopnost zásadně vylepšila. V r. 1955 dokonèil ZŠ 
a zaèal se uèit kartáèníkem. V r. 1958 nastoupil jako 
dělník do Družstva invalidù v Levoèi. Zde se zakrátko 
stal èlenem pøedstavenstva.

Zúèastnil se kurzu telefonních manipulantù  
v Praze a v r. 1963 pøijal místo v podnikové telefonní 
ústøedně. V r. 1972 nastoupil ve slepecké tiskárně 
v Levoèi jako korektor. Souèasně zaèal studovat na 
místním gymnáziu, kde maturoval v r. 1976.

Od té doby pracuje v redakci a je èlenem redakè-
ní rady èasopisù pro NS Nový život. Rediguje nábo-
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ženský èasopis Naděje, který je urèen pro nevidomé 
ètenáøe odpovídajícího zaměøení. Jeho specifickým 
zájmem je historie péèe o slovenské nevidomé obèany. 
Na toto téma èasto publikuje v èasopise Nový život. 

váRy, lubomír

* 1957

Slovenský hudební pe-
dagog.

Narodil se v Hlohov-
ci. Od útlého dětství 
trpěl těžkou slabozra-
kostí. ZŠ i gymnázium 
navštěvoval ve svém 
bydlišti. Po ztrátě zraku 
se rozhodl ke studiu na 
Konzervatoøi pro mládež s vadami zraku v Praze. 
Absolvoval v r. 1983.

Pøijal uèitelské místo v ZUŠ v Pieš�anech. Vede 
hudební soubor taneèní a jazzové hudby. Soubor vystu-
puje na Slovensku i v zahranièí. Nahrál 4 kazety této 
hudby. Rovněž ve své hudebně pedagogické èinnosti 
dosahuje dobrých výsledkù.

váRy, miroslav

* 24. 11. 1952

Slovenský hudební pedagog.

Narodil se v Bratislavě. Pražskou Konzervatoø pro 
mládež s vadami zraku absolvoval v r. 1977. Pøijal 
místo uèitele hudby v ZUŠ v Hlohovci. Od r. 1983 
støídavě vykonává funkci øeditele školy. V r. 1994 
oslepl úplně.

Jeho žáci se velmi dobøe umís�ují na hudebních 
soutěžích. Pøipravuje také žáky ke studiu na konzer-
vatoøi. Je autorem pedagogického ètení, které získa-
lo druhé místo v celoslovenském ústøedním kole. Od  
r. 1993 vede zvukový èasopis Akord.

Se svými spolupracovníky zpracoval publikaci Nevi-
diaci a slabozrakí uèitelia hudby zo Slovenska, ve které 
se shrnují pøíspěvky několika autorù. Jedná se o první 
knížku, která komplexně zachycuje bohužel spíše jen 
seznam uèitelù hudby doplněný krátkými poznámkami 
o jejich životě. I tak je to práce podnětná.

vAS, tibor

* 1911
† 18. 5. 1983

Maďarský právník a pøedseda (1945) Maďarského 

svazu nevidomých a slabozrakých a šéfredaktor èa-
sopisu Vakok világa (Svět slepých).

Narodil se v Budapešti. O zrak pøišel ve svých ètr-
nácti letech. Po nutné zdravotní pøestávce a vyrovnání 
se s novou situací, svá studia na gymnáziu dokonèil. 
Jako student patøil mezi nejlepší. V osmé tøídě gym-
názia obdržel cenu za chemii. Pokraèoval ve studiu 
práv na univerzitě v Segedínu. I zde se vyznamenával 
svým prospěchem.

V oboru pracoval od r. 1934 do r. 1949. Pùsobil 
také ve funkci vysokoškolského uèitele. Svou vědec-
kou práci zahájil již v r. 1935 vydáním knihy Význam 
transcendentální logiky ve filozofii práva, která vyšla  
v r. 1941. O rok později vyšly jeho studie o èistém 
právu a o hodnocení všeobecných právních zásad.

V letech 1938–1947 měl svou advokátní kanceláø 
v Budapešti. V těchže letech se stal mimoøádným 
profesorem práv na univerzitě v Segedínu. O rok 
později byl jmenován øádným profesorem práv na 
univerzitě v Debrecíně, Pécsi a koneèně v Budapešti 
na Eötvös Loránd Univerzitě (1948–1976). Mimoto 
byl ètyøi roky øeditelem Státního ústavu pro státní 
právo a právní vědu.

Vasova bohatá èinnost nezabránila jeho práci ve 
svépomocném hnutí nevidomých. Redigoval maďar-
ský èasopis v bodovém písmu Vakog világa. Od roku 
1953 byl pøedsedou Maďarského svazu nevidomých 
a slabozrakých. Stal se aktivním èlenem Evropského 
regionálního výboru Světové rady pro blaho slepcù. 
V r. 1972 byl zvolen místopøedsedou.

Vyznamenání: Paøíž 1972 – Le Mérite typhlophile 
Français, Diplome de Chevalier; Paøíž 1981 – Recon-
naissance des aveugles a leurs bienfainteurs.

vAughAn, hugo victor

* 1904

Jihoafrický speciální pedagog.

Narodil se ve Worchesteru (jižní Afrika). Ve Wor-
chesteru pùsobil jako speciální pedagog. Jako uèitel na 
odborné škole se věnoval pøípravě speciálních uèitelù 
zdravotně postižených dětí. Několik let také pùsobil 
jako øeditel zvláštní školy v Kimberley. Později se 
rozhodl věnovat výchově neslyšících a nevidomých 
dětí v Pretorii, kde se nakonec stal inspektorem nově 
otevíraných speciálních škol.

Zpracoval též adaptaci Braillova systému písma na 
jihoafrické jazyky. Pro jeho psaní vyvinul speciální psa-
cí stroj. Zaèal také vydávat odborný èasopis Educator.

Za svou záslužnou prùkopnickou èinnost v Africe 
byl oceněn zlatou medailí.

´
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vAvReková, Božena
(viz PØIKRYLOVá, Božena)

veJdovSký, václav

* 15. 2. 1896
† 28. 9. 1977

Èeský světoznámý oftal-
molog.

Narodil se v Praze. 
Lékaøství vystudoval na 
UK v Praze. V letech 
1928 až 1970 pùsobil  
v olomoucké fakultní 
nemocnici, kde byl pøed-
nostou oèní kliniky. Zastával místo děkana Lékaøské 
fakulty PU v Olomouci. Byl èlenem několika meziná-
rodních odborných spoleèností. Pro tyflopedii měl 
údajně význam pro svou iniciativu pøi založení ZŠ 
pro slabozraké v Litovli. Do oblasti pedagogiky neza-
sahoval. Škola nese jeho jméno.

veJmìlek, Rudolf

* 12. 11. 1886
† 17. 4. 1952

V øadě øeditelù Ústavu 
pro nevidomé v Brně 
byl pátým. Jako uèitel 
byl výborný elemen-
tarista, èlen odborné 
zkušební komise pro 
získávání zpùsobilosti 
vyuèovat na školách pro 
tzv. úchylnou mládež.

Narodil se v Brně. Po ukonèení docházky do 
obecné a měš�anské školy zaèal studovat (1901) na 
uèitelském ústavu v Brně. Studium zakonèil zkouškou 
uèitelské zpùsobilosti vyuèovat ve školách německých 
(1905), r. 1909 získává i aprobaci vyuèovat ve školách 
èeských.

Do Brněnského ústavu pro nevidomé byl jako 
prozatímní výpomocný uèitel pøijat v r. 1905 bez 
pøedběžné praxe na běžných školách. Jelikož jeho 
plat byl pøíliš malý, vyuèoval souèasně němèině  
v chlapecké škole Brněnské matice školské. V r. 1911 
vykonal odbornou zkoušku opravòující vyuèovat  
v ústavech pro nevidomé a v r. 1912 mu byla v ústavu 
pøiznána definitiva. V r. 1920 získává uèitelskou hod-
nost odborný uèitel.

Jako uèitel se prakticky po celou dobu věnoval 
vyuèování v elementárních roènících. Na tomto 
úseku dosahoval výborných výsledkù. Jeho úspěchy 
pramenily z toho, že se dovedl pøiblížit problematice 
poznávacích zvláštností malých nevidomých dětí, kte-
ré vycítily, že je má rád. Pøi vyuèování se vyznaèoval 
trpělivostí.

Od záøí r. 1933 nejdøíve zastupuje za nemocného 
øeditele A. Špièku, o rok později je jmenován do funk-
ce øeditele. I potom se ještě krátce věnuje práci v 1. 
roèníku, což bylo jistě nároèné. Proto se nelze divit, 
že už se najednou žákùm nejeví jako laskavý a trpě-
livý, pro velké starosti ztrácí pøehled o jednotlivých 
chovancích a nakonec nezná ani jejich jména. K této 
změně v jeho chování pøispěla pravděpodobně i ta 
skuteènost, že mu jinými opěvované poměry v tzv. 
první republice pøinášely nesmírné problémy vyplý-
vající z vynucené symbiózy v jedné budově s Vyso-
kou školou zemědělskou. Věci dospěly tak daleko, že  
v tøicátých letech se musela škola vystěhovat z vlastní 
budovy do nevhodných místností v Útulně pro starší 
německé nevidomé ženy. Také neustálá hrozba vystě-
hování ústavu mimo Brno narušovala organizaèní, 
pedagogickou i teoretickou èinnost øeditele.

R. Vejmělek byl nucený øešit zcela jiné problémy, 
které neměly se speciální pedagogikou nic spoleèné-
ho. Na dovršení všeho ho èekal smutný úkol, vystěho-
vat celou budovu ústavu do provizorních prostor.

V r. 1934 jsou v rámci experimentu pøijaty první 
ètyøi děti cikánského pùvodu. Pøi jejich výchově 
vznikaly nemalé potíže. Koèující rodina se se svými 
koòskými potahy několikrát utáboøila na zahradě 
ústavu k delší návštěvě. Tøi z těchto dětí později 
zahynuly v nacistickém koncentraèním táboøe prav-
děpodobně v Hodoníně u Kunštátu. Rodièe vězení 
rovněž nepøežili.

V tøicátých a ètyøicátých letech je v ústavu Fran-
tiškem Urbanem vyráběno množství uèebních pomù-
cek. Mnohé z nich sloužily donedávna. Jen nedbalostí  
a nezodpovědností uèitelù se mnohé nedochovaly.

V r. 1938 je R. Vejmělek jmenován èlenem zku-
šební komise pro uèitelství v ústavech pro úchylnou 
mládež.

Øediteli Vejmělkovi doba nepøála. Nebyla nic plat-
ná shovívavost, nepomohl ani zavedený jeden němec-
ký den v týdnu, kdy se v ústavu muselo mluvit pouze 
německy. Po zabrání èeského pohranièí německými 
fašisty odcházejí chovanci německé národnosti do 
německého ústavu v Ústí nad Labem. Je již pouze 
dílem èasu, kdy budou zmaøeny plány døívějšího øe-
ditele Fr. Pavlíka na vybudování velkolepého ústavu 
pro nevidomé v Brně.
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Vestergard-Poulsenová, Dorte

Vejmělkova èinnost byla ihned od poèátku narušo-
vaná expanzivním německým fašismem a jeho ideo- 
logickým vlivem na některé pracovníky i chovance 
německé národnosti. Na podzim r. 1940 musela 
být budova ústavu uvolněna pro Polizeiregiment für 
Mähren. Usilovně se hledalo øešení. Jako jediné bylo 
možné pøijmout umístění v budově Zaopatøovacího 
ústavu pro nevidomé v Chrlicích, protože nabídnutá 
budova synagogy, která se uvolnila po internovaných 
Židech, byla nevhodná z mnoha dùvodù.

Tøi tøídy byly umístěny v opatrovně spolku Péèe  
o slepé na Moravě, dvě v chrlické škole, dílny v budově 
zaopatøovacího ústavu. Postupně byl poèet tøíd sní-
žen. Tato situace se R. Vejmělkovi jevila jako nezvlád-
nutelná také proto, že jeho kanceláø byla umístěna  
v klášteøe na Starém Brně daleko od uèitelù i žákù (viz 
N. Doležel). Navíc se vrchním øeditelem stal páter 
N. Doležel, který měl v úmyslu pøevést ústav pod 
vedení katolického spolku. Døíve prosperující dílny 
jsou mimo Vejmělkovu pravomoc, hudební oddělení 
je vlastně „samoživitelem“. Postupně byl zpøetrhán 
styk mezi øeditelem a uèiteli, øeditelem a žáky.

V dubnu r. 1942 je R. Vejmělek dokonce pøedèas-
ně penzionován. Èlenem zkušební komise však pro 
svou odbornost zùstává. V květnu r. 1945 (viz Pozd-
ník) ho státní orgány povolávají do služby ve funkci 
øeditele školy. Dílny si ponechal páter Doležel. Vej-
mělek neměl již ani tolik síly ani moci, aby usiloval 
o navrácení pùvodní budovy ústavu, kterou Rudá ar-
máda prohlásila za váleènou reparaci. Koncem roku 
1947 onemocněl a odchází na zdravotní dovolenou, 
ze které se již nevrátil.

Rudolf Vejmělek jako mladý uèitel zanechal  
u svých žákù trvalou kladnou odezvu. Ve funkci øe-
ditele se setkával s velkými pøekážkami, na jejichž 
zvládnutí nestaèil.

V oblasti odborně teoretické je jeho odkaz skrom-
ný. Ve funkci místopøedsedy spolku uèitelù slepeckých 
ústavù se zasadil o pøeložení a vydání dvou knih Ville-
yova díla. Bez jeho iniciativy by pravděpodobně u nás 
zùstalo neznámé. Z èasopiseckých pøíspěvkù se poda-
øilo najít pouze jeden èlánek. V rukopise se zachoval 
èlánek Cvièení smyslù na nižším stupni. Zúèastnil se 
tøetího tzv. Èádova sjezdu pro výzkum dítěte.

Aèkoliv měl jistě mnoho problémù, o kterých by 
mohl psát, většinou si je nechával pro sebe. Tradice 
již byla taková, že øeditel zùstával osamocený a nebylo 
vhodné se s jinými uèiteli radit. Nepovažoval to ani za 
vhodné o vážných problémech, které prožíval napø.  
s budovou školy, se rozepisovat. Tak byl zjištěn pou-
ze jeden jeho pøíspěvek v èasopise Svět nevidomých  
z r. 1947 pod názvem Úèel ústavu slepcù.

venglARèík, Ján

* 3. 1. 1905
† 31. 7. 1994

Slovenský tyfloped.

Ne každý tyfloped 
musel mít vysokoškolské 
vzdělání, ne každý tyflo-
ped se chtěl vykazovat 
odbornou publikaèní 
èinností, aby se zapsal 
do srdcí a umu svých 
nevidomých svěøencù. 
Mezi ně patøil i tento 
nanejvýš obětavý vychovatel, který pùsobil ve Stát-
ním ústavu pro slepce v Levoèi. Své děti pøipravoval 
pro skuteèný život tím, že je vedl k péèi o sebe, aby 
se tak v samostatném životě dovedly postarat o své 
základní potøeby. 

Do ústavu v Levoèi nastoupil v r. 1925. Byl tedy 
ètvrtou osobností, která vytváøela jeho tradice.  
O získané vychovatelské zkušenosti se opíral i pøi své 
instruktorské èinnosti.

vento, domenico

* 1867

Italský spisovatel a tyfloped.

Narodil se na Sicílii. Záhy pøišel o zrak. V Ústavu 
pro nevidomé v Miláně získal základní vzdělání. Již  
v této době se projevoval literárně. Psal menší literární 
formy. Pro další vzdělání byl v Ústavu pro nevidomé 
v Paøíži. Zakotvil jako uèitel v zaøízení, kde byl døíve 
žákem. Věnoval se vyuèování italštiny a literatury.

veSteRgARd-PoulSenová, dorte

* 1969

Dánská pěvkyně.

Zpěv byl této nevidomé ženě již od dětství dù-
ležitou souèástí jejího života. Již jako dítě se úèast-
nila muzikálù. Na støední škole zpívala roli Panny  
v Mozartově Kouzelné flétně a zaèala vystupovat  
i sólově. Po absolvování gymnázia studovala hudbu 
na PF v Silkerborgu. V r. 1999 absolvovala Hudební 
akademii v Esbjergu. Poté studovala zpěv soukromě 
u operní pěvkyně Sten Byrielové a později u Helene 
Gjerrisové.

Úèastnila se mnoha mezinárodních festivalù hud-
by, poøádá samostatné koncerty. Zpívala i v Praze, 
kde se posluchaèùm pøedstavila v Èínské flétně Poula 
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Veverka, Miroslav

Schirrbecka a ve dvou áriích Cherubína z Figarovy 
svatby W. A. Mozarta.

Dánská mezzosopranistka je vynikající interpret-
kou, její hlavní pøedností je schopnost a dovednost 
vyjádøit se, podat pøíběh a dále mimoøádně krásná 
barva a rozsah jejího hlasu. Radost a potěšení z hudby 
jsou pro ni nejdùležitější věci v životě. V budoucnos-
ti míní dále rozvíjet svùj talent, vytyèit si nové cíle  
a zachovat si dùvěru, že nic není nemožné. 

veveRkA, miroslav
(umělecké jméno LOUIS SAVART)

* 6. 3. 1871

Vynikající èeský hornista a pěvec.

Narodil se v Olomouci jako syn pøíruèího v knih-
kupectví. Ve tøetím roce života oslepl a po smrti otce 
se stal èásteèným sirotkem. OŠ navštěvoval nejdøíve 
ve svém rodišti. Pøi pøijetí do ústavu v Brně (1884) 
uèitelé byli spokojeni s jeho vědomostmi. Po doplně-
ní všeobecného vzdělání a základech hry na hudební 
nástroje z ústavu odešel již v r. 1887. V hudbě byl 
žákem R. Bauera. Projevoval nejen pasivní hudební 
nadání, ale pøedevším poutala pozornost jeho brilant-
ní hra a nadání pro žes�ové hudební nástroje. Mimoto 
výborně zpíval.

Jako èásteèný sirotek získal nadaèní bezplatné 
místo v pražském Klarově ústavu pro nevidomé. Tam 
mu bylo umožněno docházet na konzervatoø, kde se 
věnoval høe na lesní roh. Studium dokonèil s nejlep-
ším prospěchem. Po absolutoriu ústav opustil, aby se 
věnoval koncertní èinnosti. Kritiky ho oznaèovaly za 
schopného a citlivého hudebníka. Koncertoval také 
v Brně, kde si ho byl poslechnout i jeho bývalý uèitel 
R. Bauer. Spokojeně prý pokyvoval hlavou.

Veverka se odstěhoval a trvale žil ve Vídni, v měs-
tě slavných hudebních skladatelù. Jeho hra na lesní 
roh byla na tak vysoké úrovni, že mu umožnila turné 
do Ruska a Itálie. Kritika v obou zemích byla velice 
pøíznivá.

V tomto rušném zpùsobu života se znovu zastavil, 
aby v r. 1913 dokonèil studia sólového zpěvu. Vystu-
poval jako operní i koncertní pěvec (tenorista).

O tomto nevidomém hudebním umělci se shodou 
okolností nedochovalo více zpráv. Nevydržel na jed-
nom místě, a tak není známo nic o jeho soukromém 
životě. Nepodaøilo se ani zjistit, kdy a kde zemøel.

veZien

Francouzský tyfloped.

V r. 1898 vytvoøil reliéfní písmo pro nevidomé.  
V praxi se neosvědèilo. Jeho podstatu ani formu ne-
známe. Jeho snaha je pøíkladem, že se někteøí uèitelé 
ani v této době nesmíøili s Braillem.

vidAkoviè, Alba

* 1914
† 1964

Jihoamerický hudebník. Podle spolehlivých pramenù 
byl nevidomý. Je mimo jiné autorem kompletní biblio- 
grafie děl Fryderyka Chopina.

vidAl

* 1832
† 1892

Francouzský sochaø.

Již jako dítě vynikal 
v kreslení a modelování. 
Nejlépe se mu později da-
øilo jako sochaøi. O zrak 
pøišel náhle ve svých 22 
letech, tj. v době, kdy 
již byl autorem několika 
známých soch. Pøes svou slepotu výtvarné tvorby neza-
nechal. Jeho díla však získala jiný výtvarný rozměr.

viehwegeR

* 1769 (prosinec)

Narodil se v Mohrungenu (Německo). Pøi dětských 
hrách vrhání skleněných koulí jednu z nich úmyslně 
hodil na zem a ta se roztøíštila. Její úlomek mu vnikl 
do oka. Po prodělaném zánětu pøišel i o druhé oko. 

Zaèal se jako samouk úspěšně uèit høe na klavír. 
Pro své hudební nadání a houževnatost brzy vynikl. 
Později hrál takøka na všechny hudební nástroje, ke 
kterým měl pøístup, avšak nejlépe ovládal hru na klavír 
a tehdy módní harfu. Noty pro nevidomé hudebníky 
neexistovaly. Hrál, co mu lidé pøedzpívali a tvoøil  
k těmto melodiím harmonické doprovody. 

Chodil bez prùvodce. Øíkal, že cítí tlak vzduchu 
a odrazy zvukù vlastních krokù, v sousedství velké 
pøedměty a našel lehce každý jemu známý prostor. 
Pøedstavy o prostoru si vytváøel rychle a dovedl si je 
pamatovat. Rovněž byl samostatný pøi vykonávání 
rùzných sebeobslužných prací.

Pøekvapivě měl mnohé vědecké znalosti, které 
získával pozorováním i odposlechem a pobytem  
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v pøírodě. Měl i základní znalosti ze zeměpisu. Ro-
zuměl a dovedl vytváøet některé abstraktní pojmy.  
Z pozorování získal dokonce mnohé nepøedpokláda-
né dovednosti, napøíklad navlékání nití do jehly. 

vieRling, otto

* 1886
† 1947

Uèitel hudby. Později se stal zakladatelem výroby  
a distribuce slepeckých pomùcek v Německu.

Od dětství byl nevidomý. Věnoval se hudbě. Poz-
ději ho však více zaujaly problémy s nedostatkem sle-
peckých pomùcek. Protože již od dětství tíhnul také 
k technice, nakonec tento zájem zvítězil.

vieRne, louis

* 1868
† 2. 5. 1937

Zasáhl zásadním zpùsobem do novodobé francouz-
ské varhanní hudby. Jeho skladby jsou pevnou sou-
èástí programù mnoha světových varhanních virtuosù  
i souèástí uèebních osnov konzervatoøí.

Narodil se jako nevidomý. Absolvoval Národní 
ústav pro mladé slepce v Paøíži. Hru na varhany  
a kompozici studoval u C. Francka a Ch. Widora 
na Paøížské konzervatoøi. Jako tøicetiletý se stal 
varhaníkem v paøížské katedrále Notre Dame a od 
r. 1911 i profesorem hry na varhany ve věhlasném 
ústavu Schola cantorum, slavnějším než Paøížská 
konzervatoø. Jeho žáky mimo jiné byli M. Dupré  
a N. Boulangerová.

Vierne vykonal èetné koncertní cesty po Evropě 
i v zámoøí. Snad největší umělecké úspěchy sklízel  
v Americe. Jeho skladby pro varhany jsou vesměs 
mimoøádně technicky nároèné, je vidět snahu o co 
nejhojnější uplatnění novoromantických a impresio-
nistických harmonických prvkù a barevných kombi-
nací pøi volbě rejstøíkù. Některé pravověrné varhaníky 
pobuøovaly světské náměty Viernových skladeb, ale 
zrovna tak i jejich virtuozní technika. Z jeho díla uvá-
dím alespoò tyto: Tanec bludièek a pøeludù, Hymnus 
slunci, Veèerní hvězdy, Svit luny aj. Jsou ve varhanní 
tvorbě něèím zcela novým. Z další skupiny to je napø. 
Symfonie pro varhany. Dále napsal Velkou mši, sklad-
by klavírní a komorní. Jeho skladby obsahují uèební 
osnovy snad všech konzervatoøí.

Zemøel pøímo na koncertě pøi pøedvádění jedné 
ze svých skladeb raněn mrtvicí.

vigotSkiJ, lev Semjonoviè

* 1893
† 1934

Ruský tyflopsycholog.

Významně pøispěl k obohacení tyflopedie. Byl 
zastáncem nového pojetí tyflopedie. Napsal sborník 
Otázky defektologie, kde usiluje o nové pojetí osobnos-
ti nevidomého. Zavádí zdùraznění tyflopsychologie  
i jiných odvětví tyflologie. Ta je neoddělitelnou sou-
èástí defektologie i nauky o èlověku. Nevidomý je 
nejdøíve èlověkem, a potom je èlověkem specifickým. 
Nejdøíve je tøeba nevidomého studovat jako èlověka, 
potom i jako těžce zrakově postiženého. Vigotskij 
obhajuje lidskou dùstojnost nevidomého èlověka. 
Dospěl k zajímavému závěru hodnocení závažnosti 
slepoty. Odmítá názor, že slepota je nejtěžší zdravot-
ní postižení. Aktivní spolužití v běžné spoleènosti 
formuje nevidomého k normálnímu životu.

Jako jeden z prvních psychologù dokazuje, že 
zvýšené schopnosti nejsou mechanickým dùsledkem 
ztráty zraku, ale výsledkem jejich intenzívního po- 
užívání. Významný je plnohodnotný rozvoj øeèi, který 
umožòuje rozvoj abstraktního myšlení.

Zasazoval se pro integrované vzdělávání nevido-
mých. Varuje pøed verbalizmem ve výchově. Zabývá 
se deformacemi vztahù pøíèiny a dùsledku. Klade 
dùraz na spolupráci nevidomých s vidomými, a to 
již od dětství.

viktoRov, vladimir A.

* 27. 6. 1893
† 1978

První pøedseda VOS.

Narodil se v okrese Kostroma. Ve svých 22 letech 
za bojù v první světové válce oslepl. Po válce zaèal 
pracovat v tehdejším Petrohradě,*1) kde založil pěvec-
ký sbor, v němž zpívali pøedevším nevidomí. Podílel 
se na vydávání èasopisu Naša žizò. V r. 1925 se stal 
pøedsedou VOS.

*1) V letech 1914–1924 Petrohrad, 1924–1991 Leningrad, od 
1991 Sankt Peterburg

villey, Pierre

* 1879
† 24. 10. 1933

Patøí mezi nejpøednější francouzské historiky. Jinde 
je známý svými pracemi z psychologie a pedagogiky 
nevidomých.



Tyflopedický

406

Vinglárek, Jan

Narodil se v Caën jako syn univerzitního profeso-
ra. Oslepl ve svých ètyøech letech. Základní i støedo-
školské vzdělání nabyl na školách v místě bydliště.

Později byl pøijat do Národního ústavu pro mladé 
slepce v Paøíži, odkud docházel studovat na vysokou 
školu pedagogickou. Studium filozofie na Sorbonně 
dokonèil doktorátem v r. 1908. Znamenitá práce La 
Fontainovy bajky, v níž použil nové prameny, rozhod-
la o tom, že bude literárním historikem. Již za studií 
se zaèal věnovat svému celoživotnímu dílu, studiu  
o slavném humanistovi Montaignovi, kterému věnoval 
několik rozsáhlých prací. Ty ho proslavily i mimo 
Francii. Prostudoval všechny Montaignovy spisy  
i mnoho dalších spisovatelù latinských, øeckých, fran-
couzských i anglických, z nichž použil několik tisíc 
citátù. V žádné z těchto prací se nenachází zmínka 
o autorově slepotě.

Druhou oblastí Villeyovy èinnosti je problema-
tika života a kultury nevidomých. Sluèuje v nich 
nejen vlastní pozorování, ale také pozorování jiných 
i studium specifických otázek psychologie a noetiky 
nevidomých. Jeho prvním dílem tohoto okruhu je 
Svět slepých (1914). Èeský pøeklad od osleplého 
profesora Fr. Grepla vydala r. 1940 pracovní komise 
uèitelù nevidomých, kde tuto záležitost preferoval R. 
Vejmělek. Dílo je na tehdejší stav vědomostí o popi-
sovaných oblastech mimoøádně novátorské, vèetně 
nově pojaté koncepce. Zajímavé jsou napø. autorovy 
závěry o smyslovém vnímání aj. Ve své době se dílo 
øadilo k těm nejlepším.

Druhou knihou, věnovanou problematice nevi-
domých, je Pedagogika slepcù (1922). Vyšla rovněž  
v èeském pøekladu Fr. Grepla v r. 1939. Zabývá se vše-
mi otázkami výchovy a vzdělávání nevidomých, které 
ve své době – ale i perspektivně – považoval Villey 
za dùležité. Podporuje docházku nevidomých do běž-
ných škol, zabývá se pøípravou uèitelù nevidomých.

Tøetím Villeyovým spisem tohoto oboru je Nevi-
domí ve světě vidomých (1927). Tato kniha nebyla 
pøeložena do èeštiny. Autor se v ní zabývá spoleèen-
ským postavením nevidomých. Zpracovává témata: 
slepota a co si o ní myslí svět, spoleèenské postavení 
nevidomých v zemích necivilizovaných, slepota  
v zrcadle literatury a pøizpùsobování nevidomých 
spoleèenskému prostøedí.

P. Villey byl profesorem na univerzitě v rodném 
Caën. Tím více je obdivuhodná jeho píle i metodika 
vědecké práce, ale neopomenutelně i rozsah díla, kte-
ré vznikalo mimo jeho pracovní povinnosti.

I jako věhlasný vědec si našel èas pro aktivity ve 
spoleèenských organizacích nevidomých. Øadu let byl 
tajemníkem Spoleènosti Valentina Haüye. Věnoval jí 

peněžité èástky spojené s devíti cenami Francouzské 
akademie, které mu byly uděleny. Výkon těchto funk-
cí ho vlastně stál i život. Zahynul pøi železnièním 
neštěstí pøi cestě na poradu do Paøíže.

Byl rytíøem a později dùstojníkem èestné legie, 
èímž mu francouzská spoleènost projevila tu nej-
významnější poctu. Jeho dílo s tyflopedickým za-
měøením bylo jistě mohutným pøínosem pro vznik 
soudobé tyflopedie jako pedagogické vědy, což není 
jasné mnohým tyflopedùm ještě dnes. Nedivme se, 
vždy� vlivem nepøiměøené biologizace disciplíny  
v pøedcházejících desetiletích se do studia vloudila 
pøemíra medicínských pojmù i kategorií, které tyflo-
pedii posunuly někam jinam.

Několika Villeyovými vztahy do souèasnosti se 
zabývají některé pøíspěvky autora této encyklopedie. 
Píši v nich, že není vhodné Villeyovy názory v sou-
èasné době pøebírat jako uèební látku pro studenty. 
Od vydání těchto odborných spisù uplynulo mnoho 
èasu, tyflopedie u nás prošla i obdobím velkého vlivu 
sovětské tyflopedie a v souèasné době èerpá ze světo-
vých poznatkù. Ty se jednoznaèně staví za zhodnoce-
ní Villeyova díla pouze z hlediska tehdejší konkrétní 
situace. Historicky je však jeho dílo významné a patøí 
do základních kamenù moderní vědy o praxi i teorii 
výchovy a vzdělávání nevidomých.

vingláRek, Jan

* 22. 10. 1873

Uèitel ladění klavírù  
v Ústavu pro nevidomé 
v Brně.

Narodil se v Nivnici. 
Do Ústavu pro nevido-
mé v Brně byl pøijat 
jako sirotek na nadaèní 
místo v r. 1882. Ve ško-
le prospíval pøedevším 
v pracovních èinnostech. Nezaostával ovšem ani  
v pøedmětech všeobecně vzdělávacích. Kromě ladění 
se vyuèil také dvěma øemeslùm (kartáèník a vyplétaè 
židlí). Ústav opustil v r. 1895, aby se živil laděním 
klavírù.

Po vystoupení z ústavu zùstal v Brně a bydlel  
v soukromí. Prožíval krušné zaèátky, protože jako ne-
vidomý se po městě obtížně orientoval. Øeditel ústavu 
jeho situaci sledoval. Pøijal ho jako dělníka. Později se 
uchytil u firmy Buchta na výrobu klavírù jako ladiè. 
Zde nabyl velké zkušenosti. Øeditel Špièka ho proto  
v roce 1919 pøijal jako uèitele ladění. V ústavu pùsobil 
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do roku 1936. Kromě několika zdatných ladièù si 
vychoval svého nástupce Františka Podluckého.

višNić, Filip

* 1767
† 1834

Srbochorvatský nevidomý guslar.

vitAli, luigi

* 20. 12. 1836
† 6. 11. 1919

Øeditel Výchovného 
a vzdělávacího ústa- 
vu pro nevidomé děti  
v Miláně.

Narodil se v Belanu 
jako devátý ze sedmnácti 
dětí. Vyrùstal v hluboce 
katolicky věøící rodině, 
ale dbalé na otevøenost k liberální kultuøe. Byl ob-
klopen živým a podnětným rodinným prostøedím. 
Své vzdělávání zahájil v OŠ svého rodiště a následně 
pøestoupil do školy Calchi Taeggi v Miláně, kde navště-
voval první dvě gramatické tøídy. V r. 1849 vstoupil do 
semináøe San Pietro Martire. Zde byl chovancem po 
dobu ètyø let a měl možnost navštěvovat kurzy, které 
vedli pøedstavitelé pokrokového milánského kléru.

V r. 1853 arcibiskup naøídil odchod liberálních 
docentù kvùli jejich zapletení se do událostí tzv. Pěti 
dní v r. 1848 a pro jejich sympatie k rosminianizmu. 
Velká èást ze 120 studentù r. 1854 uveøejnila prohláše-
ní Reformy: Pryè s frátry – Bùh to chce. Po nezdaru 
akce L. Vitali pøestoupil do Filosofického semináøe 
v Monze. V r. 1855 pøijal první tonzuru a po završení 
filozofických studií pøešel do semináøe v Miláně, kde 
byl později vysvěcen na kněze.

V r. 1860 zaèal spolupracovat s redakcí deníku 
Conciliatore, který podporoval proces italského sjed-
nocení a øešil problémy sporù mezi státem a církví.  
V r. 1860 se stal èlenem Církevní spoleènosti pro 
kulturu (Societa Ecclesiastica di Cultura). V r. 1863 
se Vitali podílel na založení nového deníku Il Carro- 
ccio (Váleèný vùz). Deník vydal prohlášení, v němž 
odsuzuje nekompromisní klerikalizmus. Liberální 
prohlášení deníku bylo okamžitě dáno na index  
a pøisouzeno peru Luigi Vitaliho. 

Perspektiva, že zùstane vyhnancem na skromném 
poslání, ke kterému byl povolán v r. 1859 na faru San 
Stefano, ho podnítila k rozhodnutí pøijmout místo 

inspektora Ústavu pro nevidomé děti v Miláně, které 
mu bylo nabídnuto v r. 1876. Vitali si uvědomil odpo-
vědnost, která patøí k této funkci. Nejdøíve váhal, ale 
nakonec nenastoupil na faru, ale pøijal èinnost mezi 
nevidomými dětmi. 

Jmenování nového øeditele bylo ratifikováno na 
zasedání rady r. 1876 a od tohoto momentu péèe 
o ústav pro výchovu a vzdělávání nevidomých dětí 
nabyla v životě Vitaliho absolutní dùležitosti. Pøede-
vším se snažil, aby byla dobroèinná aktivita institutu 
stále známější, aby se dětem dostalo laskavé podpory 
Miláòanù a aby byly vytvoøeny podmínky, které by 
úèinným zpùsobem odpovídaly požadavkùm chovan-
cù. Jeho snahou bylo vytvoøit a udržet kolem ústavu 
atmosféru náklonnosti.

Dùsledkem poèetných aktivit øeditele Vitaliho 
(konference, školské zkoušky, veøejné koncerty cho-
vancù, dobroèinné akce) byl pravidelný pøíliv pozù-
stalostí a darù, které se prokázaly jako základní pro 
existenci ústavu a umožnily realizovat dùležité aktivity 
(otevøení Mondolfiho Útulku v r. 1877 urèeného k pøi- 
jetí dospělých nevidomých osob, které po materiální 
stránce nebyly schopné zabezpeèit ani samy sebe). 

L. Vitali si byl vědom, že nemá potøebnou tyflo-
pedickou pøípravu. Od poèátku svého pùsobení se 
proto snažil vyplnit tuto mezeru studiem a cestami 
do zahranièí. V r. 1877 navštívil švýcarské ústavy  
v Lausanne, Bernu a Curychu. Bedlivě pozoroval je-
jich provoz a výchovné metody. Za stejným úèelem 
se r. 1878 zúèastnil Mezinárodního kongresu uèitelù, 
který se konal v Paøíži. Pøi této pøíležitosti měl mož-
nost vyniknout mezi úèastníky tak, že byl povolán 
jako èlen ustanovujícího výboru národního kongresu 
dobroèinnosti, který se měl konat v následujícím roce 
v Miláně. Jako èlen výboru byl Vitali pověøen sestave-
ním prùzkumu o vlivu milánské dobroèinnosti na stav 
výchovy nevidomých dětí. Výzkum v lombardském 
hlavním městě na sklonku 19. století vynesl Vitalimu 
titul kavalíra italské koruny. 

Mezitím Vitali prohluboval své tyflopedické zna-
losti studiem nové metody pro zlepšení komunikace 
mezi vidomými a nevidomými lidmi. Výsledkem stu-
dia byl mimo jiné i vynález hustého inkoustu, který 
se mohl užívat pøi tvorbě reliéfního písma i tisku. Po 
jeho nanesení na papír a zaschnutí vznikla reliéfní 
písmena.

V oblasti výchovy se Vitali domníval, že „...inte-
lektuální vlastnost nevidomého by měla být stejná 
jako vidomých, a tedy by nemělo existovat odvětví 
vědomostí, ve kterém by nevidomý, umístěn do vhod-
ných podmínek, nemohl dosáhnout až na ty nejvyšší 
vrcholy“. Z tohoto dùvodu podstoupil kromě literního 
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a manuálního také hudební vzdělání, obzvláště vhod-
né pro nevidomé. Poukazoval na úspěchy veøejných 
vystoupení v Itálii i v zahranièí brilantními výkony 
žákù, kteøí byli více obdaøení hudebním talentem.

Ústav pro nevidomé v Miláně se mohl prezentovat 
jako centrum prùkopnické výchovy na prvním národ-
ním Kongresu pro výchovu a vzdělávání nevidomých 
dětí ve Florencii v r. 1883. Pøi této pøíležitosti byl 
Vitali jmenován kavalírem italské koruny (cavaliere 
ufficiale della corona d´Italia). 

Ocenění Cavaliere della corona d´Italia obdržel 
Vitali již døíve. O dva roky později se Vitali zúèastnil 
mezinárodního kongresu v Amsterodamu (1885). 
Pøi této pøíležitosti pøedstavil několik alb reliéfních 
zeměpisných map vyrobených „reliéfním inkoustem“. 
Je pøesvědèen, že „hlavním cílem tyflopedie by měla 
být komplexní výchova nevidomého dítěte s možností 
osvojení si umění a nějaké užiteèné profese“.

V r. 1884 se Vitali postaral o otevøení dílen, ve 
kterých byli zaměstnáni nevidomí dělníci, a tím jim 
vlastně zabezpeèil pracovní pøíležitost.

Vitali se úèastnil jak jednání o koupi pozemku pro 
stavbu nové budovy, tak i provedení tohoto díla. Nová 
budova byla otevøena v r. 1892 za pøítomnosti krále 
Umberta a královny Margherity. Vitali byl jmenován 
komturem italské koruny.

V r. 1901 se v Miláně konal IV. národní kongres 
italských uèitelù pùsobících v ústavech pro výchovu 
nevidomých. Pøi této pøíležitosti zaèal Vitali vydávat 
týdeník s názvem Život nevidomých. Pro Mellovu 
Encyklopedii zpracoval několik hesel.

Na poèátku 20. století Vitali pomýšlí na vhodnou 
pøíležitost pro otevøení internátu, do kterého by byly 
pøijaty děti ve věku 4–8 let. Tato iniciativa se zaèala 
realizovat v r. 1905, byli pøijati první chovanci do 
stávajícího ústavu. O dva roky později, za pøispění 
Výboru dam, se zapoèalo se stavbou. V r. 1908 byla 
dokonèena, a v r. 1910 pojmenována po Vitalim.

 Luigi Vitali vykonával funkci øeditele ústavu do 
r. 1914, kdy podal demisi ze zdravotních dùvodù  
a svému věku. Byl jmenován èestným a poradním 
rektorem ústavu po boku nového øeditele Pietra Stop-
paniho. V r. 1916, u pøíležitosti svých osmdesátin, 
obdržel Grande medaglia d´oro civica (velkou zlatou 
městskou medaili). 

vituškiN, Anatolij grigorjeviè

* 1931

Ruský matematik.

Narodil se v Moskvě. V patnácti letech oslepl. Støed-
ní vzdělání nabyl na tzv. vojenské škole. Nechal se 

zapsat ke studiu na Mos-
kevskou univerzitu, kde 
studoval matematiku. Již 
jako student pøicházel  
s originálním øešením 
některých matematic-
kých problémù. V ro- 
ce 1959 získal doktorát  
z matematiky a fyziky. 
Od r. 1965 pracoval na 
matematickém institutu. 
Je autorem asi 40 vědeckých prací.

viveS, Juan luis

* 6. 3. 1492
† 6. 5. 1540

Španělský humanista, filozof a pedagog.

Většinu života trávil v cizině. 
Stoupenec platónsko-augustinské filozofie, od-

pùrce scholastiky a Aristotela. V teorii poznání anti-
cipoval empirickou metodu F. Baciba. Doporuèuje 
poznávací metodu založenou na zkušenostech. Za-
sazoval se o vzdělávání žen. Svými názory ovlivnil 
Komenského. Mimo několika jiných závažných prací 
je i autorem spisu O udělování almužny. Zmiòuje se 
v něm o tom, že slepce by bylo možné zaměstnat uži-
teènou prací a nejen podporovat almužnou. Mohli by 
se zabývat zpěvem, hudbou, soukenictvím, foukat ko-
váøské měchy, vyrábět bedny, koše, ptaèí klece, navíjet 
pøízi atd. Spis vyšel nejprve ve francouzštině r. 1525  
a o pět let později ve španělštině. Zaujal natolik, že 
byl do němèiny pøeložen v r. 1533.

viZváRy, Jozef

* 12. 7. 1936

Uèitel v ZŠ pro nevido-
mé v Levoèi, později pù-
sobil na uèòovské škole, 
posléze byl øeditelem Re-
habilitaèního støediska 
pro dospělé nevidomé 
osoby v Levoèi, na jehož 
tvorbě základní koncep-
ce se podílel.

Narodil se v obci Èáry v rodině rolníka. Následkem 
infekèní choroby v době druhé světové války postupně 
zaèal ztrácet zrak. Školní docházku v místě bydliště 
vyměnil za Výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé  
v Levoèi. Po dokonèení základního vzdělání pokraèo-
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val v letech 1951–1954 ve studiu na gymnáziu tamtéž, 
1954–1958 na VŠP v Bratislavě. Pùvodní aprobaci dě-
jepis a obèanská výchova si rozšíøil o matematiku.

Jako uèitel nastoupil do ZŠ pro nevidomé v Le-
voèi (1958). V následujícím školním roce pøešel do 
uèòovské školy tamtéž. Své žáky ctil jako osobnos-
ti. Studiem pøi zaměstnání si rozšíøil své vzdělání  
o speciální pedagogiku, kdy také získal doktorát.  
V r. 1976 byl pověøen vedením nově otevøeného Re-
habilitaèního støediska pro později osleplé v Levoèi. 
Po úspěšných letech se této funkce vzdal, ve støedisku 
pùsobí jako uèitel.

Po celou dobu se věnoval tvorbě uèebnic a publi-
kaèní èinnosti.

Od r. 1956 pracoval v hnutí nevidomých a slabozra-
kých jako funkcionáø, vèetně nejvyšších funkcí.

Za své pedagogické pùsobení byl oceněn několika 
vyznamenáními.

vlASáková, Alena

* 29. 5. 1948

Vynikající èeská klavírní 
pedagožka a pianistka.

Narodila se v Brně  
v rodině se širokým umě-
leckým zázemím (ba- 
let, literatura, hudební  
a výtvarné umění). Již  
v útlém dětském věku 
projevovala zájem o hud-
bu, zpívala a hrála na klavír. Ve dvou letech oslepla  
a po několika operacích se objevil malý zbytek zraku 
na jednom oku. I tento zbytek se pozvolna zhoršoval. 
Do školy nastoupila ve svém bydlišti. Strávila zde 
ètyøi roky.

LŠU zaèala navštěvovat v r. 1955. Zrak se však 
dívence i nadále pozvolna ztrácel. Uèitelé LŠU  
v Brně-Židenicích si nevěděli rady s talentovaným  
a spontánně muzicírujícím děvèátkem s dalekohled-
nými brýlemi. Rada slabozrakého uèitele J. Smýkala, 
aby se skladbám uèilo zpaměti, se všem jevila jako 
mimoøádně nároèná. Ale daøilo se neèekaně lehce. 
V hudební nauce pøi psaní not nebyly pøi používání 
dalekohledných brýlí větší problémy. Pøesto byla její 
klavírní výuka po prvním roce docházky vzhledem 
ke zrakové vadě ukonèena. 

Zrak se jí nadále ztrácel, bylo tøeba zasáhnout. 
Maminka se nechala pøesvědèit, aby svou nadanou 
dceru pøihlásila do ZŠ pro nevidomé a slabozraké 
žáky v Brně. Ve tøídě pro slabozraké žáky však nepo-

byla dlouho. Byla pøeøazena do tøídy pro nevidomé. 
Ve sborovém zpěvu a po èase i ve høe na klavír byla 
žákyní nevidomého uèitele Rudolfa Krchòáka. Ve 
své píli neustávala, a tak brzy patøila mezi nejlepší, 
s perspektivou studia na konzervatoøi. S úspěchem 
vykonala pøijímací zkoušky na SHŠI pro zrakově 
postiženou mládež v Praze. Navštěvovala ji v letech 
1963–1968. I zde patøila k nejlepším studentùm. Hru 
na klavír studovala u Jaromíra Køíže. Jako druhý 
nástroj vystudovala hru na flétnu. Po maturitě pøe-
stoupila na Brněnskou konzervatoø do tøídy Inessy 
Janíèkové. Absolvovala v r. 1969. Ve studiu klavírní 
hry pokraèovala na JAMU v Brně pod vedením vynika-
jícího èeského pianisty prof. dr. Otakara Vondrovice. 
Absolvovala s vyznamenáním. Její absolventský kon-
cert pøinesl mimoøádný ohlas obecenstva i odborného 
hudebního tisku.

V pravidelné sólové koncertní èinnosti i v klavír-
ním duu s Evou Krámskou pokraèovala až do roku 
1998. Vystupovala u nás i v zahranièí, spolupraco-
vala s Èeským rozhlasem i televizí, kde vznikl napø. 
dokument o její umělecké práci, nazvaný Jak vychází 
slunce. Èetné kritiky jejích koncertù pøinesly velmi 
pochvalná hodnocení.

V roce 1968 nastoupila na základě úspěšného 
konkurzu jako uèitelka do LŠU Jaroslava Kvapila  
v Brně, kde její žáci za krátkou dobu vynikali úspěchy 
v celostátních i mezinárodních klavírních soutěžích. 
Øadu let zde vykonávala funkci vedoucí klavírního 
oddělení a pøednášela na mnoha pedagogických se-
mináøích o nových metodách pedagogické práce. 
Stala se posléze ústøední lektorkou pøednášející  
o nejprogresivnějších směrech klavírní pedagogiky pøi 
zavádění nové koncepce výuky hry na klavír u nás  
a v r. 1981 vystoupila na semináøi pro klavírní peda-
gogy v pražském Rudolfinu, kde byla její práce pøijata 
s bouølivým nadšením.

Od roku 1968 se soustavně věnovala výuce pøed-
školních dětí. Spolu se svým prvním manželem, Polá-
kem Andrzejem Andraszewskim, který vyuèoval v téže 
škole, vystupovala na èetných klavírních koncertech. 
Po absolvování JAMU v Brně se její pedagogická 
práce rozšíøila o externí pùsobení na téže škole pøi 
výuce vyuèovacího pøedmětu Klavírní praxe. Věnovala 
se posluchaèùm kompozice, zpěvu, hry na akordeon, 
housle a violu. 

V té době získali její žáci na LŠU mnohá ocenění 
v soutěžích: první i další ceny v ústøedním kole ce-
lostátní klavírní soutěže, øadu diplomù na několika 
roènících soutěže Virtuosi per musica di pianoforte 
v Ústí nad Labem, kde jí porota mnohokrát udělila 
diplom za mimoøádně úspěšnou pøípravu žáka,  
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a Diplom pro nejúspěšnějšího èeskoslovenského hu-
debního pedagoga. 

Na základě úspěchu v konkurzu na místo uèitele 
hry na klavír nastoupila v r. 1982 na konzervatoø  
v Pardubicích, kde pùsobila v následujících deseti 
letech také jako pedagožka metodiky, vyuèovatelské 
praxe a dějin a literatury klavíru. V té době se podílela 
na vypracování uèebních osnov pro výuku metodiky 
klavírní hry. Její žáci dosáhli opět významných úspě-
chù na klavírních soutěžích a byli pøijímáni ke studiu 
na vysokých školách.

 Sólovou koncertní èinnost zaèala kombinovat  
s vystupováním v klavírním duu, které sklidilo mimo-
øádný ohlas napø. na Pøehlídce èeského koncertního 
umění ve Smetanově síni v Praze. 

Po sòatku s Josefem Vlasákem (1983) se pøestěho-
vala z Pardubic do Prahy. V roce 1984 se jí narodila 
dcera Hana. V koncertní ani pedagogické èinnosti 
však neustala. I svùj odborný rozhled si prohlubova-
la na několika mistrovských kurzech a zahranièních 
stážích. Úspěšně pracovala jako lektorka pøi kurzu 
nevidomých a slabozrakých uèitelù hudby v r. 1987, 
a později ještě několikrát vedla pedagogické seminá-
øe studentù Deylovy konzervatoøe v Praze. Zasedala 
v porotách Mezinárodní interpretaèní soutěže nevi-
domých a slabozrakých hudebníkù v Mariánských 
Lázních, v Praze atd. 

Hudebně pedagogická èinnost se stala její domé-
nou. Od r. 1990 vyuèuje jako interní pedagožka na 
JAMU v Brně, i na AMU v Praze. Je docentkou kla-
vírní hry a vyuèuje též klavírní metodiku, pedagogický 
semináø a vyuèovatelskou praxi. Její studenti klavírní 
hry jsou laureáty øady mezinárodních klavírních sou-
těží (Jan Jirský, Martina Merunková, Ondøej Hubá- 
èek) a z jejích dlouholetých žákù se stali renomova-
ní koncertní umělci i klavírní pedagogové vysokých 
škol a konzervatoøí, èi pøední uèitelé v základních 
uměleckých školách. Vede Metodické centrum JAMU,  
v němž se konají kurzy postgraduálního studia uèitelù 
ZUŠ, konzervatoøí i vysokých škol. Vyuèuje rovněž  
v obdobném Metodickém centru na AMU.

Je autorkou několika projektù pro zkvalitnění vy- 
 uèování høe na klavír. Věnuje se i zahranièním studen-
tùm, kteøí pøijíždějí na stáže do její klavírní tøídy. 

Zasedala v mezinárodních porotách klavírních 
soutěží: na Mezinárodním festivalu mladých pianis-
tù v Polsku, Piano Košice, Vicenza, Vídeò, Lonigo, 
Kyjev atd., v naší zemi soutěže konzervatoøí, soutěže 
ZUŠ, Prague junior note, Virtuosi per musica di pia-
noforte. Výsledky své práce publikuje v odborném 
tisku i v knižní podobě. Jsou to pøedevším tøi práce, 
které se vesměs zabývají metodikou vyuèování høe na 

klavír: Komplexní estetická výchova klavíristù; Po- 
èáteèní vyuèování klavírní hry; Klavírní pedagogika 
I. – elementární stádium (vysokoškolské skriptum). 
Obsahově nejzávažnější publikací je Klavírní peda-
gogika – první kroky na cestě ke klavírnímu umění 
(2003).

A. Vlasáková měla vždy vztah k hudební peda-
gogice a s nadšením se podělila o své zkušenosti na 
semináøích u nás, ale i v Rakousku, Itálii, Polsku, 
Německu, Velké Británii, Ukrajině a na Slovensku. 
Vyuèuje na mezinárodních interpretaèních kurzech  
v Itálii, v Rakousku, v Polsku a na Ukrajině. V ÈR 
napø. na mistrovských kurzech Prague Summer Aca-
demy na AMU èi na kurzech Audaces fortuna iuvat.

 Dostalo se jí několika významných ocenění,  
z nichž uveďme alespoò ministrem školství udělenou 
medaili prvního stupně za pedagogiku v roce 2000.

vodA, hynek

* 18. 11. 1902
† 15. 3. 1940

Vynikající èeský citerista, hudební pedagog a var-
haník.

Narodil se v Lažánkách u Tišnova jako nevidomý. 
Neúplné základní vzdělání nabyl v pětitøídní škole 
Zemského výchovně vzdělávacího ústavu pro nevi-
domé děti v Brně, kam byl pøijat v r. 1911. Vyuèil se 
kartáèníkem a ladièem klavírù. Měl mimoøádné hu-
dební nadání, které však nedovedl využít k samostatné 
existenci. Trpěl také těkavými pohyby rukou a hlavy. 
Ve høe na citeru byl žákem nevidomého virtuosa J. 
Jemelíka, varhany studoval u L. J. Kubíèka. Během 
pobytu v ústavu ztratil oba rodièe a když měl být pro-
puštěn jako pøipravený kartáèník, ladiè klavírù a hu-
debník, nastal problém s jeho samostatnou obživou. 
K výkonu výroby kartáèù ani k ladění klavírù neměl 
dost manuální zruènosti a navíc jako těžký introvert 
a samotáø neměl dost aktivity samostatně se živit.

Pro své mimoøádné hudební dovednosti ve høe na 
citeru a varhany byl po nezdaøeném roèním pokusu  
o samostatnou existenci v r. 1924 pøijat do téhož ústavu 
jako uèitel hry na varhany a citeru. Zároveò pùsobil jako 
varhaník v ústavní kapli. Pøipravil několik nevidomých 
varhaníkù, kterým øeditelství ústavu našlo pùsobiště  
v některém z kostelù. V ústavu tak pùsobil úspěšně do 
r. 1939, kdy bylo nutno pøikroèit k omezení rozsahu 
i obsahu èinnosti ústavu, jelikož německá okupaèní 
policie zabrala budovu ústavu, který byl pøesunut do 
provizorních prostor zaopatøovacího ústavu pro dospě-
lé nevidomé osoby v Chrlicích u Brna.
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H. Voda, bydlel po celou dobu svého zaměstnání 
v budově ústavu. Za jeho pedagogickou èinnost mu 
bylo poskytováno ubytování, šatstvo a strava. Dostával 
jen malé èástky na zakoupení nejnutnějších osobních 
potøeb. 

vogel, Franz walter

* 9. 11. 1875
† 23. 5. 1927

Organizátor kultury nevidomých obèanù Hamburku 
a okolí.

Narodil se v Chemnitz. Pocházel ze zámožné 
rodiny. Ve 12 letech oslepl.

Byl neobvykle pilný i jako podnikatel. Založil kniž-
ní vydavatelství, ve kterém se tiskly pøevážně knihy  
s literními texty a hudebniny v Braillově písmu. Těmto 
tiskùm byla věnována zvláštní pozornost. Z produk-
ce tiskárny vznikla známá knihovna, která prodávala  
a pùjèovala knihy i do zahranièí.*1)

Vogel patøil ke tøem zakládajícím èlenùm slepecké-
ho spolku pro Hamburk a okolí, který vznikl v roce 
1909. Od r. 1921 až do své smrti byl jeho významným 
pøedstavitelem. Podílel se rovněž na jeho hospodáø-
ské prosperitě.

*1) V knihovnì historických svazkù odd. DTI TMB se nachází 
nìkolik desítek výtiskù

vokounová, Božena 
(viz PONCOVá-VOKOUNOVá)

voleJník, Rudolf

* 17. 11. 1951

Uèitel v Ústavu transla-
tologie FF UK v Praze 
(1980 až 1999), od roku 
1999 uèitel konferenè-
ních tlumoèníkù pro 
Evropskou unii, tamtéž, 
konferenèní tlumoèník  
a pøekladatel.

Narodil se v Humpol-
ci v rodině tesaøe. Od raného dětství trpěl progresivní 
zrakovou vadou. Pro svou slepotu byl pøijat do Ústavu 
pro nevidomé děti v Praze na Hradèanech – v r. 1954 
do mateøské a v r. 1957 do ZŠ. 

Prokazoval výjimeèně dobré výsledky. S velkou 
chutí se věnoval høe na hudební nástroje. Už jako 

dítě pøekypoval energií, která ho ze studia hudby na 
støední hudební škole pro mládež s vadami zraku 
(1966–1972, obor hra na klarinet) vedla ke studiu na 
FF UK v Praze (1972–1977), kde se věnoval ruštině 
a angliètině. Pøedstavoval si totiž, že bude provozovat 
dvě povolání: uèit høe na hudební nástroje a cizím 
jazykùm. Pøi studiu vynikal. V r. 1980 vykonal rigoróz-
ní zkoušky. V letech 1978–1983 studoval na Hudební 
fakultě AMU v Praze obor hra na klarinet.

Od r. 1980 pracuje na FF UK v Praze nejdøíve 
jako odborný pracovník a od r. 1990 jako odborný 
asistent. Ovládá angliètinu, ruštinu a èásteèně polšti-
nu a němèinu.

Již v dětství byl mimoøádně dobrým ètenáøem 
Braillova písma a později uživatelem Optaconu  
(v roce 1986 byl ministerstvem školství pověøen meto-
dickým øízením uèení běžného písma na speciálních 
školách pro nevidomé žáky). 

Toužil po samostatnosti. Rád se po svém městě 
orientoval bez pomoci jiných, usiloval o plnou nezá-
vislost osobní i názorovou.

Byl èlenem Ústøední rady zrakově postižených pøi 
SI (1984–1989), po odchodu Josefa Reinera se stal 
pøedsedou vysokoškolské komise. Později byl jedním 
z iniciátorù založení ÈUNS (1989). Této organizaci 
věnoval všechen svùj um a prùraznost. Unie měla 
prvky soudobých možností a moderního pojetí kom-
plexní péèe o nevidomé všech kategorií. Rovněž  
v mezinárodním hnutí nevidomých zaujal významné 
postavení. 

Od sjednocení obou organizací, na které døíve 
nahlížel skepticky, se stal aktivním èlenem Repub-
likové rady Sjednocené organizace nevidomých  
a slabozrakých v ÈR. Je zástupcem Èeské republiky 
v mezinárodních organizacích nevidomých.

Zvláště se zabýval rekodifikací Braillova písma  
k použití v poèítaèích. Spolu se tøemi spolupracovníky 
navrhl novou kodifikaci Braillova písma pro èeský 
jazyk, která vstoupila v platnost zaèátkem r. 1995. Ve 
spolupráci s výrobcem slepeckých digitálních pomù-
cek Eureka a Aria pøeložil do èeštiny návěstí zaøízení 
a uživatelskou dokumentaci.

Pozoruhodné je, že hudby nezanechal. Pøi své 
rozsáhlé mezinárodní i jiné èinnosti se staèil pøipravo-
vat na koncertní vystoupení, na nichž spoluúèinkoval  
s prakticky nevidomým klarinetistou Janem Budínem. 
Poslední koncert s orchestrem měl v r. 1989.

Volejníkovu publikaèní èinnost uvádíme uspo-
øádanou tematicky: pøíspěvky do èasopisu Jednoty 
tlumoèníkù a pøekladatelù, metodiky ètení pomocí 
Optaconu i øadu dalších èasopiseckých pøíspěvkù 
vèetně èasopisu Zora. Poøizuje pøeklady pro Karlovu 
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Volleutner

i Støedoevropskou univerzitu. Téma diplomové a rigo-
rózní práce: Jazyk veøejných mluvených projevù.

volleutneR

* 1796
† 1861

Roku 1851 se v Německu pokusil o výrobu reliéfní-
ho písma pro nevidomé pomocí hustého inkoustu 
posypávaného jemným práškem. Po zaschnutí bylo 
možné pøeèíst hmatem. Tento zpùsob se však pro 
svou nákladnost nerozšíøil. Navíc se již v praxi zaèalo 
objevovat Braillovo bodové písmo.

voLošÈAkov, A. v.

* 1890
† 1973

Ukrajinský básník.

Podle některých pramenù byl nevidomý. Zrak 
ztratil v době první světové války. Jeho tvorba je na 
Ukrajině dobøe známá. Za literární èinnost byl vyzna-
menán Znakem úcty.

voSobA, miroslav

* 19. 5. 1918
† 4. 8. 1981

Øeditel uèòovské školy 
pro nevidomé a slabozra-
ké v Praze.

Narodil se v Bøezí 
jako syn rolníka. Do 
OŠ chodil v Klukách. 
Pokraèoval ve studiu 
na reálce v Písku, kde 
maturoval v roce 1937.  
V postpubertálním věku byl èasto nemocný. V r. 1939 
mu zemøel otec a mládenec zùstal bez obživy. Živil 
se pøíležitostnými pracemi.

Trvalé zaměstnání se mu nepodaøilo najít. O rok 
později nastoupil místo technického úøedníka v Praze. 
Pùsobil zde do r. 1945. Později pøechází na minister-
stvo školství, v jehož kompetenci byl i tehdejší Klarùv 
ústav. Jako ministerský úøedník mohl ve vedlejším 
zaměstnání pracovat v některé škole. Zaèal vyuèovat 
v Karlíně, ale služebně pøichází také na øeditelství 
Klarova ústavu, kde pomáhá tehdejšímu øediteli. Pe-
dagogická práce ho bavila. Zaujala ho také práce ve 
Svazu mládeže.

V r. 1946 se jako ministerský úøedník zúèastòuje 
stěhování ústavu do nové budovy v Krèi. Tím se jeho 
rozhodnutí uskuteènilo. Ještě téhož roku se stal uèi-
telem a v r. 1951 i øeditelem nově pøeorganizované 
uèòovské školy pro nevidomé.

Dokonèuje své vysokoškolské studium na katedøe 
speciální pedagogiky PF UK v Praze.

Největší snahou bylo nalézt nová øemesla. V tomto 
směru èinil Vosoba mnoho pokusù, ale nakonec bez 
mimoøádného efektu. Nově zavedl kurzy pro telefo-
nisty (1954), kurzy základní rehabilitace pro později 
osleplé, kurzy masérù (1962) aj. V r. 1953 se konaly 
první závěreèné uèòovské zkoušky, v r. 1956 zavádí 
èalounictví, v r. 1965 vycházejí první zámeèníci,  
v r. 1969 první knihaøi. Zkouší tkalcovství, písaøe, 
hrnèíøství. Zavádí výrobu těsnění. V r. 1971 vycházejí 
první absolventi tøíleté ekonomické školy.

Zúèastnil se pøípravy nové koncepce støedních 
škol pro nevidomé a slabozraké.

Jeho èasopisecké pøíspěvky se zabývají problema-
tikou nového typu školy, otázkami pracovních schop-
ností nevidomých žákù, obsahem zavedených kurzù 
aj. Uvádím: Základní otázky obsahové pøestavby 
uèòovských škol pro zrakově defektní (Pracovní vý-
chova, roè. II); Obsahová pøestavba uèòovských škol 
(Otázky defektologie, roè. VIII); Psychorehabilitace 
později osleplých osob (tamtéž); Nové směry ve výuce 
žákù s vadami zraku (tamtéž roè. IX); Pokraèujeme 
ve vaší práci (sborník 100 let hradèanského ústavu 
pro nevidomé); Zvláštnosti pracovního vyuèování 
na školách pro slepé a slabozraké (sborník Pracovní 
výchova); Ekonomická škola pro mládež s vadami 
zraku (Otázky defektologie, roè. 1975/76); K proble-
matice školy pro děti se zbytky zraku (Otázky defek-
tologie roè. XII); 30 let UŠI pro mládež s vadami 
zraku (1976/77) aj.

vRAbel, Jozef

* 8. 3. 1911
† 7. 5. 1964

Jeden z významných 
slovenských tyflopedù, 
zakladatel slovenského 
slepeckého tisku.

Narodil se ve Spišské 
Nové Vsi v železnièáøské 
rodině. Chlapec byl na-
daný, uèení ve škole mu 
nepùsobilo žádné obtíže, 
a tak rodièe umožnili, aby mohl studovat. Vybral si 
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Vrána, Karel

obor uèitelství. V r. 1930 absolvoval uèitelský ústav 
ve Spišské Nové Vsi.

Po dokonèení studií se stal uèitelem v Plešivci  
a potom v Ústavu pro nevidomé v Levoèi. Nevidomým 
zasvětil potom celý svùj plodný život. Byl vynikajícím 
pedagogem, dovedl své žáky zaujmout.

Na Slovensku nebyla žádná slepecká tiskárna. 
Několik uèebnic vytiskl ústav v Brně. První sloven-
ský èasopis pro nevidomé, Naše svetlo, byl tištěn  
v Praze. J. Vrabel se s touto situací nehodlal smíøit. 
Již v době druhé světové války se mu podaøilo do 
ústavu zakoupit německý sázecí stroj typu Hinze.  
S tiskem nebylo možné zaèít, protože v této době 
nebyl k dostání potøebný zinkový plech na výrobu 
matric. Sázecí stroj musel zahálet. S Brnem ani s Pra-
hou v tomto smyslu nemohl spolupracovat, jelikož 
Slovensko bylo samostatný stát. Jestliže nemohl knihy 
tisknout ani je jinde objednat, alespoò svým žákùm 
hodně èetl. Byl èlenem levoèského ochotnického 
divadelního souboru a stejnou èinnost podporoval  
i u chovancù ústavu.

Po skonèení váleèných událostí vedl po krátkou 
dobu školu. V r. 1948 dal koneèně do provozu tis-
kárnu, která pracovala pro potøeby ústavu. Èasopis  
v bodovém písmu Naše svetlo zaèal vycházet pod 
jeho vedením a během èasu změnil název na Náš 
život. V r. 1960 pøipravil první neperiodickou pøílohu 
Nového života. Nyní už bylo možné tisknout i vlastní 
knihy. Bylo toho málo, ale zato každý výtisk Vrabel 
odevzdával slavnostně a žáky byl pøijat s nadšením, 
protože se někteøí mohli prací v tiskárně úèastnit. 
Jeden sázecí stroj nestaèil, a proto se Vrabel obrátil 
na prùmyslovou školu v Košicích se žádostí, zda by 
podle toho prvního vyrobili kopii. A skuteèně se tak 
stalo. Nyní je ve Slepeckém muzeu v Brně. Zasloužil 
si, aby jeho jménem byla nazvána později samostat-
ná slepecká tiskárna v Levoèi. Nestalo se tak. Jméno 
zakladatele by se mělo skvět v titulu tiskárny.

V r. 1959 nastupuje jako v poøadí druhý øeditel 
uèòovské školy pro nevidomé v Levoèi. Vedení tiskár-
ny se proto pro nedostatek èasu vzdal.

Jozef Vrabel byl také spoluautorem slovenského 
zkratkopisu v Braillově písmu.

vRánA, karel

* 26. 1. 1926
† 30. 10. 1997

Vědecký výzkumný pracovník Èeskoslovenské aka-
demie věd, vynálezce a konstruktér elektronických 
pomùcek pro nevidomé osoby. Vyškolil též tøi nevi-
domé programátory.

Narodil se v Němèi-
cích na Hané jako syn 
rolníka. ZŠ absolvoval 
v místě bydliště. Poně-
vadž vlohy pro práci 
rolníka neměl, vyuèil 
se radiomechanikem. 
Následovně studoval 
na prùmyslové škole 
v Šumperku a později 
v Brně. Během studia 
navštěvoval Ústav mo-
derních jazykù. Na studium si vydělával spoluprací 
s brněnskou továrnou MEZ. Navštěvoval korespon-
denèní televizní kurzy.

Ve svých 24 letech se stal zaměstnancem Výzkum-
ného ústavu rozhlasu a televize v Praze. Zde se setkal 
s novinkou, tj. ètecím zaøízením pro automatizaci. 
Tato problematika ho zaujala. Reorganizací podni-
ku pøešel do Výpoèetní a kontrolní ústøedny spojù.  
V r. 1966 byl pøeøazen do Vývojových dílen Èeskoslo-
venské akademie věd. 

Paralelně se zaměstnáním studoval na Vysokém 
uèení technickém v Praze, kde promoval v roce 1958. Pøi- 
jal místo uèitele na prùmyslové škole slaboproudu.

Brzy se dostal do styku s vedením Klarova ústavu, 
kde poznal svou budoucí ženu, tehdy žákyni tohoto 
zaøízení. Později s ním spolupracovala jako zruèná 
písaøka. Vychovala dva syny. Je pøíznaèné, že toto 
rodinné pouto ho inspirovalo v rozvíjení jeho dosa-
vadních zájmù s aplikací na potøeby nevidomých,  
a to pøedevším hlasové výstupy digitálních pøístrojù. 
Později mu byla dána zlatá medaile na brněnském 
výstavišti za spolupráci na pøípravě elektronického 
zaøízení pro sovětské kosmické rakety.

V šedesátých letech na speciálních semináøích 
pøedstavil několik elektrických a elektronických po-
mùcek pro nevidomé uživatele. Byl to první èeský hla-
sový výstup z digitálního zaøízení, vysílaèka pomocí 
modulovaného světla, zaøízení pro bezpeèný pøechod  
nevidomého chodce pøes køižovatku pomocí indukèní 
smyèky uložené pod povrchem vozovky aj.

Napsal øadu výzkumných zpráv. Zúèastnil se něko-
lika zahranièních konferencí (Moskva, Berlín, Vídeò, 
Budapeš�, Varšava, Lipsko, Mnichov, Norimberk aj.). 
Spolupracoval s firmou Hewlett Packard. Její zaøíze-
ní ovládané nevidomým programátorem pøedvedl na 
Mezinárodním veletrhu v Brně.

V r. 1974 se stal vítězem světové soutěže o vývoj 
a propojení kalkulátorù s hlasovým výstupem, které 
umožnilo zpøístupnit digitální techniku nevidomým 
uživatelùm a pohybovat se v oblasti matematiky, hud-
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by aj.; napø. i umožnit pøevod braillské hudební notace 
do hudební notace v èernotisku. 

Od Èeskoslovenské akademie věd obdržel vyzna-
menání za vývoj Elkaronu a Packartronu (propojení 
kalkulátorù děrovaèi a jejich snímaèi) a Alongátoru 
(umožnily rùzně dlouhé øádky digitálního textu, 
tj. zarovnávání pravých okrajù a dělení slov podle 
èeských pravopisných pravidel). Další vyznamenání 
obdržel v r. 1987 za výzkum elektroniky pro sovětská 
kosmická zaøízení.

V r. 1975 se podílel pøípravou softwaru na pøesu-
nutí kostela sv. Marie v Mostě na vzdálenost pøes  
800 metrù. Z té doby pochází zpráva, že s K. Vránou 
se na tomto projektu zúèastnil i nevidomý programá-
tor. Vychoval i další dva nevidomé programátory. Dále 
Vrána zkonstruoval mluvicí měrná zaøízení, která 
měøí setiny milimetru s možností hlasového výstu-
pu pro nevidomé uživatele. Zabýval se i pøípravou 
programu pro pøevod Braillovy hudební notace do 
notace èernotiskové. 

V r. 1990 byl oceněn na Mezinárodním veletrhu 
v Brně za mluvicí hodinkový kalkulátor Kempelen 
3C2 (hodinky, stopky, budík, kalendáø a kalkulátor). 

Mluví èesky a slovensky.

 Kapesní kalkulaèku má ve svých sbírkových fondech DTI 
TMBú

vySkoèil, Antonín quido
(pseudonym Quido Maria VYSKOÈIL)

* 18. 10. 1881
† 14. 8. 1969

Dobrovolný pracovník 
spolku Èeský slepecký 
tisk.

Narodil se v Pøíbra-
mi. Povoláním byl státní 
úøedník. Se slepeckou 
kulturou se seznámil 
jako zástupce minister-
stva obchodu na světové výstavě slepeckého tisku, 
která se konala v Praze r. 1935. Stal se jedním  
z organizátorù tzv. slepeckého hnutí u nás. Později 
zastával funkci pøedsedy spolku ÈST, byl rovněž lite-
rárně èinný.
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wAgneR, edwin

* 1899

Polský tyfloped, tvùrce 
pomùcek pro později 
osleplé, rehabilitaèní 
pracovník.

Studoval na univer-
zitě ve Varšavě. V době 
první světové války 
studia zanechal a stal 
se vojákem. Bojoval na 
ruské frontě. Byl raněn 
a ztratil zrak. Po návratu 
do Polska se věnoval prá-
ci mezi osleplými vojáky. 
Později se odebral studo-
vat do Paøíže. V r. 1930 byl zvolen do polského par-
lamentu. Staral se o problematiku váleèných slepcù. 
V této souvislosti vynalezl šablonu pro psaní tužkou. 
Nejdøíve byla papírová, později ze døeva.*1)

*1) Pomùcku má ve svých sbírkových fondech DTI TMB, sle
pecké muzeum v Milánì a ve Vídni

wAgneR, emil

* 23. 4. 1857
† 28. 5. 1928

Øeditel Klarova ústavu 
pro nevidomé v Praze.

Stal se prvním øedi-
telem Klarova ústavu  
v Praze, který nepocházel 
z rodiny Klarù. Napsal 
Dějiny tohoto ústavu pod 
názvem Die Geschichte 
der Klarischen Blindenanstalt (1909).

wAit, william bell

* 25. 3. 1839

Superintendant newyorského ústavu pro nevidomé, 
tvùrce tzv. newyorského osmibodového písma pro 
nevidomé (1871).

Narodil se v New Yorku ve ètvrti Amsterodam. 
Pocházel z intelektuálské rodiny. Vystudoval práva. 

V r. 1862 byl pøidělen  
k newyorskému soud-
nímu dvoru. V této 
profesi byl jmenován 
superintendantem (cír-
kevním pøidělencem)  
a o rok později i øeditelem 
ústavu pro nevidomé. 
Dùvodem bylo, že s 
ústavem měl již døíve 
styky. Docházel tam vyuèovat. Této funkce se ujal  
s nejvyšším odhodláním.

Neuznával žádné liniové písmo, pouze písmo  
z bodù. Poznal písmo Braillovo, ale vytýkal mu, 
že není plně ortografické, protože scházejí velká 
písmena. Svou koncepci písma vytvoøil na systému 
døívějšího øeditele ústavu Russa, který je v r. 1871 do-
pracoval pro praktickou potøebu. Vytvoøil osmibodový 
tzv. newyorský systém. Malým písmenùm odpovídal 
plný znak ze šesti bodù, pro velká písmena použil osm 
bodù. Proti Braillovu písmu byl obrazec, vytvoøený  
z bodù, položený na delší základnu. Tvrdil, že pro bo-
dové písmo mají význam nejen body, ale také mezery 
mezi nimi. Pøirozeně, že pro své písmo zkonstruoval 
psací i sázecí stroj. Waitovo písmo schválila konfe-
rence uèitelù nevidomých konaná v r. 1871, bodovou 
notaci v r. 1878.

Pro psaní tohoto písma vynalezl tzv. kleidograf, 
pro tisk sázecí stroj nazvaný stereograf. Usiloval  
o vytvoøení knihovny, což se mu daøilo.

Až do r. 1882 se v New Yorku souběžně používala 
reliéfní hladká latinka. Asi od roku 1892 nastupuje 
jako souběžný systém písmo Braillovo. Ještě v r. 1911 
se uplatòovala obě bodová písma. Latinka ustoupi-
la. Nakonec však i zde Braillovo písmo zvítězilo.  
V praxi to vypadalo tak, že kam zasahoval vliv Waita, 
tam pøevládalo i jeho písmo. Do Vídně v r. 1873 na 

Pomùcka pro psaní tužkou

Newyorský systém

W
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Mezinárodní kongres uèitelù nevidomých pøijel pro-
to, aby zde konfrontoval svùj systém s Braillovým. 
Kongres však nezaujal žádné stanovisko.

Svou intencionální èinností si vytvoøil pøirozenou au-
toritu. Jeho vliv se postupně rozšíøil i na nejbližší ústavy. 
Kázeò zaměstnancù i chovancù udržoval direktivními 
pøíkazy. Úctu vùèi své osobě si pøímo vyžadoval.

Kladl velký dùraz na hudební vzdělávání žákù. 
Zvláštní pozornost proto věnoval i koncepci speciál-
ní hudební notace. V r. 1892 svùj systém uveøejnil. 
Zdùraznil, že v jeho bodové notaci odpadají dvojznaè-
nosti některých znakù, èemuž se L. Braille nemohl pro 
nedostatek možností v šesti bodech vyhnout. Waitùv 
matematicky pøesný systém notace byl pro nevidomé 
pøíliš složitý a těžkopádný.

Pracoval také jako kurátor newyorského Domu 
tisku. Byl èlenem Spoleènosti pro publikování sle-
peckým písmem a èlenem kuratoria Spoleènosti pro 
zlepšení stavu nemocných slepcù. Autoritu měl i v ně-
kolika spolcích usilujících o péèi o nevidomé, kterých 
byl aktivním èlenem. Byl v jednom z nich pøedsedou 
pro slepecké publikace.

Z jeho větších publikací uvádím: Newyorský sys-
tém k použití pro bodovou notaci nevidomých, Prak-
tický systém bodové notace pro použití nevidomými, 
Vznik newyorské instituce pro nevidomé, Elementy 
notace pro harmonii, Kurz techniky hry na klavír.

V ústavu jako øeditel pùsobil více než 40 let.

wAldeck-RouSSeAu, m.

Francouzský tyfloped 
a prezident Société 
d´assistance pour les 
aveugles.

Spolu s Challanem 
pùsobil poèátkem 19. 
století v Ústavu pro 
výchovu a vzdělává-
ní nevidomých dětí  
v Paøíži. Oba usilovali  
o umožnění nevidomým 
psát i èíst běžné písmo 
pomocí tuhého inkous-
tu, který posypávali jemným pískem. Jako mnoho 
podobných ani tento zpùsob se neosvědèil.

wAldkiRchová, esther elisabeth

* 1660

Nejstarší známá vzdělaná žena, která se věnovala hudbě.

Narodila se v Ženevě jako dcera německého 
obchodníka. O zrak pøišla v dětství po tzv. „ohni“ 
v oblièeji. V patnácti letech ovládala tøi cizí jazyky. 
Hrála na několik hudebních nástrojù (housle, flétnu  
a varhany). Bernoulli ji (1676) zaèal vyuèovat a také pro 
ni údajně vytvoøil reliéfní vzory písma, které vyryl do 
desky. Rydlem je obtahovala, a tak se je nauèila psát. 
Nechal jí vyrobit rám pro držení papíru. Tento zpùsob 
údajně používala ve své èetné korespondenci.

wAlchA, helmuth

* 27. 10. 1907
† 11. 8. 1991

Německý koncertní varhaník, cembalista, skladatel 
a hudební pedagog.

Po druhé světové válce patøí k vedoucím varha-
níkùm a varhanním pedagogùm Německa. Vynikal  
v interpretaci skladeb J. S. Bacha. Uměl zpaměti celé 
jeho dílo. Hrál i jeho skladby pro cembalo. Interpreto-
val i Bachovo komorní dílo. Mimo skladeb Bachových 
se věnoval také hudebnímu dílu svých pøedchùdcù. 
Nahrával na gramofonové desky.

Narodil se v Lipsku jako syn poštovního úøední-
ka. Hudbu zaèal soustavně studovat teprve ve svých 
dvanácti letech, ale během prvního roku intenzívní-
ho studia hry na klavír a na housle se prý pøipravil  
k pøijímací zkoušce na Lipskou konzervatoø. Ve studiu 
mu nezabránila ani ztráta zraku, kterou snad zpùso-
bila infekce pøi oèkování. Svého zbytku zraku uměl 
využít a po celý život se opíral o zrakové pøedstavy 
hudebního zápisu, i když později ztratil zrak úplně.

Jeho uèitelem hry na varhany byl G. Ramin. Jeden 
rok byl Raminovým zástupcem ve Svatotomášském 
kostele. Bodovému notopisu se nikdy nenauèil, měl 
vždy kolem sebe někoho, kdo mu mohl pøedèítat 
nebo pøedehrávat. Nejdøíve to byla jeho matka, poz-
ději manželka a jiní.

V r. 1929 se stal varhaníkem ve Frankfurtu nad 
Mohanem. Splnil se tak jeho velký sen, protože tam-
ní varhany byly disponovány podle jeho pøedstav. 
Zde zaèal poøádat své varhanní koncerty. Úèinkoval  
i v rozhlase. V r. 1934 byl jmenován uèitelem na místní 
konzervatoøi. Po založení vysoké hudební školy se 
stal jejím profesorem.

Na svých koncertních turné po západní Evropě  
a Severní Americe vystupoval také jako cembalista. Jeho 
pùsobištěm byl Frankfurt nad Mohanem, kde zastával 
místo varhaníka v kostele Tøí králù. Vrcholem jeho umě-
lecké èinnosti bylo provedení Bachova díla Umění fugy. 
V r. 1981 se se svou koncertní èinností rozlouèil.
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wAlkeR, James P.

Skotský tyfloped.

V r. 1832 reagoval na vyhlášení soutěže o písmo 
pro nevidomé edinburskou Spoleèností pro umění 
podáním vlastního systému. Byl podobný Lanovu 
písmu. Do praxe nebyl zaveden. Jeho podobu zachy-
cuje A. Mell ve své Encyklopedii.

wAnecek, otokar

* 29. 9. 1891
† 1. 12. 1978

Rakouský tyflopedagog.

Narodil se ve Vídni 
jako syn drobného øeme-
slníka. Na studie nebyly 
peníze, a tak se nadaný 
chlapec uèil kupcem. 
Později mu jeden z jeho 
bývalých uèitelù pomohl 
získat stipendium na uèitelském ústavu.

Náhoda ho pøivedla jako uèitele do ústavu v Pur-
kersdorfu. Øeditelem byl K. Bürklen. Pro Wanecka 
zde bylo velice podnětné prostøedí. V odborném tisku 
se brzy objevují jeho zásadní pøíspěvky.

V r. 1924 byl ústav rozpuštěn a Wanecek byl 
pøidělen do Vídeòského ústavu pro nevidomé. Byl 
pøijat s nedùvěrou. Pøi svém pùsobení zaèal studovat 
na Vídeòské univerzitě a v r. 1935 byl promován na 
doktora filozofie. Když pronikly nacistické vlivy do 
ústavu, musel ho Wanecek opustit. Pøidělili mu místo 
úøedníka. Do ústavu se vrátil až v r. 1951, a to jako 
øeditel. Budova ústavu byla koncem války rozboøena. 
Musel se soustøedit na její opětné vybudování. Do 
dùchodu odešel v r. 1957.

Wanecek patøí k významné skupině rakouských 
tyflopedù. Jeho nejzávažnějším dílem jsou Geschich-
te der Blindenpädagogik. Knížka nijak rozsáhlá, ale 
spolehlivá svými údaji. Vyšla ve Vídni r. 1969. Vývoj 
péèe o nevidomé autor nechápe izolovaně od kon-
krétní spoleèenské situace. Mimo dějiny se zabývá  
i psychologickými a sociologickými otázkami. Poně-
kud opomíjí vývoj písma a prostøedky k jeho psaní  
a tisku. Publikace je pøeplněna množstvím jmen věd-
cù, o kterých scházejí uvnitø další informace. Práce 
má formu disertace. V èeské tyflopedii poci�ujeme, 
že nebyla vèas pøeložena. Vydal také publikaci Práce 
J. W. Kleina o vzdělávání v souvislosti s pedagogikou 
jeho doby (1922) aj.

weinbeRgeR

V r. 1798 se pokusil ve Vídni založit výchovně 
vzdělávací ústav pro nevidomé. Pokus se mu však 
nezdaøil.

weiSS, Adolf

Rumunský klavírista.

Narodil se v Brasově jako nevidomý. V r. 1922 byl 
oceněn velmi kladně R. Straussem.

weiSSenbuRg, R.

* 1756 (1760)*1)

První nevidomý žák německého tyflopeda Ch. Nies-
sena.

Narodil se v Mannheimu jako syn knížecího ko-
morníka. Po prodělaných neštovicích v pěti letech 
prakticky oslepl, zùstal mu jen malý zbytek zraku.  
V patnácti letech ho objevil Niessen a zaèal ho vyuèovat.

Niessen pro Weissenburga nechal vyrobit písme-
na z drátu. Psalo se tak, že písmena se skládala do 
øádkù vymezených nitěmi a tvoøila slova i věty. Psalo 
se tupým rydlem na papír, který byl z rubové strany 
opatøený barevným nátěrem. Jeho pomocí bylo mož-
né kopírovat psaný text na druhý, podložený papír. 
Uvádí se, že to Weissenburg uměl v několika cizích 
jazycích. Døevěná zaostøená tyèinka byla pro psaní 
spolehlivější, než jiné tehdy obvyklé psací potøeby.

Niessen kladl velký dùraz na znalosti z mate-
matiky. K tomu používali Saundersonovu poèetní 
pomùcku. Zhotovoval mu též geometrické pøípravky 
a tvary. Zeměpisné znalosti získával Weissenburg po-
mocí mapek, které mu jeho uèitel vyráběl na døevěné 
podložce pomocí motouzù, høebíèkù, drátu aj. Upravil 
pro něho i šachovnici.

*1) Viz Scherer, 1864

weiSZ (wiss), heøman

* 19. 6. 1898

Èeský hudební skladatel.

Narodil se v Ardanovu v okrese Mukaèevo na 
Podkarpatské Rusi. Z Terezína byl deportován 26. 
øíjna 1942 do Osvětimi, nenalezen mezi pøeživšími. 
Mohl být skuteèným reprezentativním pøedstavitelem 
èeskoslovenské hudby. Zrál, ale nedozrál, jelikož za-
hynul v německém koncentraèním táboøe v Osvětimi 
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neznámo kdy. Z kritik denního i odborného tisku 
víme, že napsal pøedehru pro velký orchestr Má 
země, Smyècový kvartet e moll na židovská témata, 
Fantazii pro violoncello a klavír, Klavírní kvartet  
c moll a písně na texty Haise-Týneckého. Skladby 
byly provedeny na absolventských koncertech Pražské 
konzervatoøe i mistrovské škole. Některé byly hrány  
v rozhlase i na veèerech z Weiszových skladeb u nás 
i v Jugoslávii. Dùkazem o jeho skladatelské tvoøivos-
ti velkých symfonických děl měla být jeho poslední 
symfonie, kterou pro odvleèení do koncentraèního 
tábora (1942) nedokonèil. Zøejmě byl v následujícím 
roce umuèen.

Narodil se v chudièké židovské rodině na Zakar-
patské Ukrajině. Oslepl po úrazu, když mu byly ètyøi 
roky. Vychován byl v Budapeš�ském ústavu pro nevi-
domé a také v Jugoslávii. Ze své domoviny si pøinesl 
do života lásku k tamním lidovým písním, které uměl 
po celý život zpívat a obdiv k židovským liturgickým 
zpěvùm. Tyto dva prvky urèovaly ráz jeho hudební-
ho projevu.

Na Pražské konzervatoøi studoval kompozici  
u R. Karla, na mistrovské škole u V. Nováka. Zde 
však docházelo k urèitým potížím. Weisz byl slabším 
pianistou, nedovedl proto své skladby dobøe zahrát. 
Nováka však namáhalo ètení písemných prací. Proto 
Weisz pøešel do tøídy J. Køièky, jehož manželka byla 
absolventkou konzervatoøe a pøedèítala mu partitury 
mistrovských skladeb. Uèil se jim nazpamě�.

Weiszovo skladatelské dílo se celé ztratilo. Pøed 
svým odvleèením do Terezína odevzdal velkou aktov-
ku s rukopisy svých skladeb do úschovy některému 
svému pøíteli. Po válce se nepodaøilo rukopisy najít, 
protože se pøítel z koncentraèního tábora nevrátil. 
Byl rovněž umuèen.

welF iv.

† 1192

V r. 1178 založil v Memmingenu útulek pro slepé.

wendt, Franz

Německý vynálezce.

Žil v Berlíně. Na jedno oko byl nevidomý od 
narození, na druhém oku ztratil zrak ve svých 25 
letech. Byl sice hudebníkem, hrál na několik hudeb-
ních nástrojù, ale proslavila ho jeho vynalézavost.  
V r. 1798 vynalezl hudební nástroj, který napodoboval 
několik nástrojù. Pøedvedl ho v øadě německých měst 
a také pøed pruským královským dvorem. Vynalezl  

i nový druh zvonkové hry, skládající se z kovových tyèí  
a malých bubínkù, které sloužily jako ozvuènice. Sesta-
vil také urèitý systém hudební notace pro nevidomé, 
který nazval Hakennoten.

Byl známý øadou dalších technických vynálezù, 
jako zaøízením pro navíjení nití pøi palièkování aj. 
Vypravuje o něm Kühnau ve své knize o nevidomých 
hudebnících.

whitField, ernest Albert

* 15. 9. 1887
† 21. 4. 1962

Anglický hudebník a publicista.

Narodil se v Londýně. V r. 1913 poprvé veøejně 
vystoupil jako houslista a sklidil obrovský úspěch.  
V r. 1916 ztratil zrak. Usiloval o pøekonání tohoto hen-
dikepu další iniciativou. V r. 1917 založil ve Wyndhamu 
(londýnské divadlo) orchestr, který vedl do r. 1919.

Později zaèal v Londýně studovat spoleèenské 
vědy, politiku a filozofii. Studia dokonèil doktorátem. 
Během druhé světové války pùsobil v rùzných orches-
trech v USA a Kanadě. V letech 1946–1950 byl èinný 
jako pøedseda správní rady BBC. Byl rovněž èasopi-
secky èinný pøiléhavými pøíspěvky a spolupracoval  
s redakcí Columbia Encyklopaedia of Political Science.  
V r. 1951 byl povýšen do šlechtického stavu.

whyte, henry Andrew

* 1862
† 25. 4. 1918

Organizátor vzdělávání nevidomých dětí v Austrá-
lii.

Narodil se ve Skotsku. V r. 1870 se rodina odstěho-
vala do Austrálie. Ve svých 11 letech oslepl. Poznal, 
jak nepatrné jsou pro nevidomé děti i dospělé mož-
nosti vzdělávání a pozdějšího uplatnění. Rozhodl se 
proto s využitím kontaktù vlivných osobností zúèast-
nit se založení dosud jediného výchovně vzdělávacího 
ústavu pro nevidomé děti v jižní Austrálii. Pøi vypětí 
všech sil se mu to podaøilo a ve funkci øeditele vedl 
potom ústav po celých 30 let. 

wieneR, Pavel

* 11. 8. 1956

Èeský tyfloped, vysokoškolský pracovník.

Narodil se v Praze. Po absolvování základního 
vzdělání studoval v letech 1971–1975 na Akademic-
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kém gymnáziu v Praze 
(klasická větev), poté 
(1975–1979) pokraèoval 
ve studiu na PF UK v 
Praze obor speciální 
pedagogika – tyflopedie 
(vychovatelství).

Po absolvování vy- 
soké školy nastoupil  
v r. 1979 jako vychovatel 
do ZŠ pro nevidomé  
v Praze na Hradèanech. Zaèal se věnovat koncepci 
prostorové orientace nevidomých žákù. Setkal se  
s nepochopením a byl pøeložen do ZŠ pro slabozraké 
v Praze–Vinohradech. Koncem školního roku 1981 
až 1982 ho postihl zákaz pùsobit ve školství (matka 
i manželka byly faráøkami Církve èeskoslovenské 
husitské). Dalších osm let (1982–1990) pùsobil jako 
sociální pracovník ve výrobním podniku SI META 
Praha.

V r. 1990 nastupuje ve funkci vedoucího oddělení 
pedagogiky zrakově postižených na katedøe speciál-
ní pedagogiky PF UK v Praze. Vyvíjel zde snahu  
o prosazení nové koncepce pøípravy odborníkù, pro-
vedl výzkumné rozpracování øady dùležitých témat 
(pojmy a pøedstavy zrakově postižených, otázky sobě-
staènosti a sebeobsluhy, integraèního procesu atd.).  
V èervnu 1993 byl novým vedením vyzván, aby z ka-
tedry odešel. Do podzimu 1994 pak pùsobí jako nezá-
vislý expert bez stálého pracovního poměru. V té době 
vrcholí snaha o institucionalizaci výchovy k prostorové 
orientaci nevidomých a těžce slabozrakých osob.

A právě problematice prostorové orientace nevido-
mých se věnuje od roku 1976 (ambulantní kurzy pro 
později osleplé, výuka prostorové orientace ve škole 
pro nevidomé v Praze). Již od zaèátku byl jedním 
z prvních zastáncù užívání dlouhé bílé hole u nás 
(studentská vědecká práce 1978), ve své diplomové 
práci (1979) formuluje první ucelený systém výchovy 
k prostorové orientaci a samostatnému pohybu těžce 
zrakově postižených v Èeské republice. Tato práce 
vycházela v èasopise Zora na pokraèování.

Pro znemožnění oficiální práce ve školství i v SI 
pokraèuje ve své èinnosti pro těžce zrakově posti-
žené v rámci dlouhodobého výzkumu ministerstva 
zdravotnictví (škola pro děti se zbytky zraku, støední 
odborné uèiliště pro zrakově postižené, kurzy pro poz-
ději osleplé) a to bezplatně, pouze s dobrovolnými 
spolupracovníky.

V r. 1993 po mnoha marných pokusech mu bylo 
uznáno autorství nové vyuèovací metody (výchova 
prostorové orientace) lege artis Ministerstvem škol-

ství, mládeže a tělovýchovy ÈR (MŠMT) a byl uznán 
jako profesionální instruktor pro problematiku orien-
tace v prostoru. 

V r. 1994 zakládá Wiener Školicí centrum základní 
rehabilitace zrakově postižených na Fakultě tělesné 
výchovy a sportu UK v Praze a stává se jeho vedou-
cím. Hlavním úkolem Centra je pøíprava odborníkù 
pro práci s těžce zrakově postiženými, zavedení vý-
chovy k prostorové orientaci do škol pro nevidomé  
a slabozraké žáky a supervize této èinnosti. Meziná-
rodně uznané školitelské pracoviště O&M (Orienta-
tion and Mobility) – Centrem v Praze poøádá v roce 
1995 5. evropský semináø školitelù O&M, na jeho 
popud byla založena komise pro vytvoøení evropských 
standardù O&M, jejímž je èlenem. Od roku 1999 je 
toto pracoviště jako Institut rehabilitace zrakově posti-
žených zaèleněno na Fakultu humanitních studií UK. 
V roce 1998 vydává MŠMT jím zpracované osnovy 
uèebního pøedmětu Prostorová orientace zrakově 
postižených.

Dále pøipravil popularizaèní poøady pro rùzné 
rozhlasové stanice, èlánky pro noviny, expertní po-
sudky aj.

Pøednášková èinnost: na pozvání rùzných organi-
zací, v køes�anských sborech, pravidelně FTVS UK 
Praha a Vyšší teologická a sociálně pedagogická škola 
JABOK Praha.

Odborné aktivity v zahranièí: pravidelně jako hos-
tující profesor na univerzitě v Dortmundu (1992 až 
1995) a na Humboldtově univerzitě v Berlíně (1996 
až dosud), dále na Pedagogickém institutu ve Lvově, 
pøíležitostné pøednášky: Heidelberg, Madrid, Zeist, 
Klagenfurt atd.

V letech 1990–1995 je øeditelem Diakonie a misie 
CÈSH, kde projevoval snahu o zlepšení sociálních 
služeb. Je zakládajícím pøedsedou Oftalmopedické 
spoleènosti (1990 až dosud), spolupracuje pøi poøádá-
ní výstav zpøístupòujících nevidomým a slabozrakým 
pøírodu a svět kolem nás aj.

Publikaèní èinnost: Prostorová orientace a samo-
statný pohyb zrakově postižených (1986, v podstatně 
rozšíøenější podobě 1998); Praktická výchova zrakově 
postižených (s kolektivem spolupracovníkù).

wieSingeR, Sigfried 

* 26. 1. 1930 
† 1. 2. 1989

V r. 1961 pøebírá øízení Christofelovy misie, kterou 
vedl do r. 1989. Realizuje hlavní cíl misie tím, že zaèí-
ná péèí oèního lékaøství CBM v Afghánistánu, krátce 
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potom také v Íránu. V r. 1967 rozšiøuje CBM svou 
èinnost v prvních afrických zemích (Etiopie, Keòa  
a Tanzánie). Od r. 1973 vzniká první projekt pomo-
ci v jižní Africe (Petru). V této době CBM rozšiøuje 
svou pomoc zdravotně postiženým vùbec. V r. 1989 
Světová zdravotnická organizace uznává oficiálně 
CBM jako odbornou organizaci pro zabraòování 
vzniku slepoty. 

wildmAnn, Ferdinand 

* 22. 11. 1895 
† 16. 3. 1980

Uèitel hudby, redaktor èasopisu Zora, øeditel Slepecké 
tiskárny a knihovny v Praze.

Narodil se v Praze. V deseti letech ztratil zrak 
po latentním zápalu mozkových blan. Byl pøijat do 
Klarova ústavu pro nevidomé děti v Praze. Zde se 
mohlo rozvinout jeho všeobecné nadání i nadání hu-
dební, které uplatnil později. Vyuèil se kartáèníkem 
a v r. 1919 byl na vlastní žádost propuštěn. Dalším 
soukromým studiem hudby (hra na klavír a sólový 
zpěv) dospěl v r. 1920 k vykonání státní zkoušky  
z hudby. Stal se tak jedním z prvních kvalifikovaných 
pražských nevidomých uèitelù hudby. 

Zaèal vyuèovat soukromě. U O. Fuchse se pøipra-
vil k další státní zkoušce ze sólového zpěvu. Existenè-
ně byl zajištěný, žákù bylo dost, mohl se zaèít zajímat 
o spoleèenské události kolem sebe. Soustøedil se na 
kulturu slepcù ze širšího úhlu. Od r. 1928 se ujal 
nároèného úkolu sazby matric pro tisk Braillovou 
hudební notací. Byl velmi zruèný. Dovedl opravit  
i porouchaný sázecí stroj typu Hinze. Nestál ani stra-
nou tzv. slepeckého hnutí, a tak se postupně stává 
èelným funkcionáøem PSSS. 

V těžké době druhé světové války øídí èasopis Zora 
s pøílohami. V r. 1944 pøebírá i pøedsednictví spolku. 
Vzniká tak tehdy legendární dvojice Wildmann jako 
pøedseda, Hájek jako tajemník. Po vybombardování 
dosavadní budovy tiskárny v Praze–Vysoèanech spolu 
s K. Hájkem zajistil pøidělení náhradní budovy na Kra-
kovské ul. è. 21 v Praze. V rámci nové tzv. všeinvalidní 
organizace (ÚJI) pøevzal také vedení slepecké tiskárny 
a knihovny. Jako øeditel se dovedl postarat o vybu-
dování nového tiskaøského zaøízení. Kromě tiskárny  
a knihovny byly v budově i kanceláøe PSSS vèetně jeho 
dílen. Několikrát bylo tøeba èelit úsilí ze strany SI, aby 
byly do budovy umístěny i provozovny a kanceláøe 
tělesně a sluchově postižených skupin SÈSI. 

Po šedesátce však Wildmannovi ubývalo sil ke 
zvládnutí nových politických i organizaèně technic-

kých úkolù. Pøestal být nakloněn novotám, zvláště ne 
těm, které vznikaly mimo Prahu. Dotklo se to napø. 
i zpožděného zavedení zvukových knih.

Není pochyb o tom, že Wildmann patøí mezi vý-
znamné èeské nevidomé osobnosti. V pováleèném 
období nebylo snad ani možné vykonat víc. 

wilSon, henry Josian

* 1. 3. 1844
† 23. 2. 1931

Anglický tyfloped.

Narodil se ve Walesu (Lydsrep) jako silně slabo-
zraký. Za pobytu v Argentině pøi jakési nehodě oslepl 
úplně. V r. 1880 se vrátil zpět do Anglie. Zde pøevzal 
funkci generálního tajemníka Gardnerovy spoleènos-
ti pro pomoc nevidomým osobám. V r. 1887 se stal 
prvním øeditelem Agentury pro nevidomé v britské 
oblasti a v r. 1898 vyšlo první èíslo jejího èasopisu pro 
nevidomé ètenáøe. V r. 1907 se stal spoluzakladatelem 
Spolku uèitelù nevidomých žákù a pøedsedal mu až 
do r. 1931. Mimoto byl úèastný na vedení chrámové 
školy. Za své dlouhodobé pùsobení ve výchově a za-
městnávání nevidomých obdržel několik veøejných 
uznání a vyznamenání. 

wilSon, John Foster

* 20. 1. 1919

Anglický bojovník proti 
slepotě v rozvojových 
zemích.

Oslepl v hodině che-
mie po výbuchu zkumav-
ky, když mu bylo 12 let. 
Nastoupil do školy pro 
nevidomé, kde se proje-
vil jako dobrý sportovec. 
Vystudoval práva a stal se prvním nevidomým èlenem 
sekretariátu Královského národního ústavu (institutu) 
pro nevidomé v Londýně. Z jeho iniciativy se podaøilo 
zaměstnat na dva tisíce nevidomých.

Po druhé světové válce procestoval tisíce kilome-
trù po Africe a Støedním východě. Stal se svědkem 
události, která v něm vyburcovala otázku, zda je 
možné uchránit africké domorodce od slepoty. Byl 
svědkem, jak nevidomé ženy chodí pro vodu podél 
cesty oznaèené provázkem. Poznal jejich hrùznou chu-
dobu. Slepota pøicházela od øeky. Na svých cestách 
na ty ubožáky nemohl zapomenout.
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Jako øeditel Královské spoleènosti pro nevidomé 
Britského spoleèenství národù věděl, že tzv. øíèní slepo-
ta již není záhadnou slepotou, které se nedalo zabránit. 
Zpùsobuje ji moucha, která mùže být nositelkou parazi-
ta. Stává se pak pøíèinou slepoty. Jediným zpùsobem, jak 
zabránit hromadné slepotě, je vyhubit tuto mouchu.

Po návratu do Anglie se věnoval sbírkám. Po ètyøi 
roky potom výzkumné týmy pracovaly na místě. Zamo-
øené území však leželo na území tøinácti státù. Jediné 
øešení bylo v útoku na každý potok, každou øeku ve 
všech postižených územích. Wilson na to upozoròoval 
i Světovou zdravotnickou organizaci.

Akce mohla zaèít v r. 1974. Stála patnáct milionù 
liber. Do akce pøispěla i Světová obchodní banka. 
Poèítalo se, že do r. 1995 budou mouchy vyhubeny.

Tento boj není jedinou jeho èinností. Stal se pøed-
sedou Královské spoleènosti pro nevidomé Britského 
spoleèenství národù. Ta velmi silně pùsobila v boji 
proti slepotě ve všech rozvojových zemích.

winSton, henry

* 1912

Americký politik.

Narodil se v Gettysburgu v USA v chudé èernošské 
rodině a jako dítě ji musel pomáhat živit. Později se 
pøestěhovali do Kansas City za prací. V r. 1933 vstou-
pil do Komunistické strany Spojených státù americ-
kých. V r. 1948 byl odsouzen za vzpouru proti vládě.  
Z vězení se mu podaøilo uprchnout a pracovat v ilega-
litě. V r. 1956 byl znovu uvězněn. V této době oslepl 
úplně. V r. 1966 byl zvolen pøedsedou Komunistické 
strany USA. Věnoval se též teoretické práci v publi-
kacích propagujících komunismus.

wittich, karel eperjes

Tento maďarský akademický malíø žil na poèátku 20. 
století. Jeho snaha po výtvarném projevu ho i po ztrátě 
zraku pøivedla k vyšívání, v němž byl velice úspěšný. 
Tomuto umění uèil i chovanky Budapeš�ského ústavu 
pro nevidomé. Sestavil pro ně mechanický øádkovaè 
pro hledání jednotlivých barev hedvábíèek.

wondeR, Stevie
(vlastním jménem Stephen Judkins Stevland MOR-
RIS)

* 13. 3. 1950

Americký zpěvák. Nebyl ještě ani dvacetiletý, když 
nahrál svou první gramofonovou desku. Další už do-
sahovaly milionových nákladù.

Narodil se jako nevi-
domý v Saginaw v USA. 
Rodina se pøestěhovala 
do Detroitu, kde absol-
voval školu pro nevi-
domé a také hudební 
školu. První úspěchy 
se dostavily v jeho osmi 
letech. Ve studiu hudby 
pokraèoval i nadále.  
V souèasné době není 
jen výborným zpěvá-
kem, ale také skladatelem, aranžérem, hráèem na 
klávesové nástroje a bubeníkem. Skvěle hrál i na 
foukací harmoniku.

Wonderova kariéra zaèala již v období studií na 
hudební škole. Jeho plně znějící hlas a temperament 
právě tak, jako jeho dovednost orientovat se na jevišti, 
elektrizují pøi každém vystoupení jeho posluchaèe. 
Jeho žánrové rozpětí sahá od jazzu k blues, soulu, 
rocku a popu.

Zaèátkem sedmdesátých let pøišlo zøejmě jeho 
nejlepší období, kdy natoèil mnoho gramofonových 
desek. Jeho diskografie èítá kolem 40 velkých alb. Je 
èlenem Rock and rollové Síně slávy. Ray Charlesovi 
věnoval svou první gramofonovou desku. V souèas-
né době jsou jeho koncerty stále plně navštěvované. 
Některé jeho skladby do svého repertoáru pøevzal  
u nás Karel Èernoch, Karel Gott, ale i Hana Ulrycho-
vá nebo Helena Vondráèková.

wood, david

* 2. 3. 1838

Hudební pedagog.

Oslepl ve věku několika měsícù. Vychován byl  
v Pensylvánském ústavu pro nevidomé ve Filadelfii, 
kde získal také výborné hudební vzdělání. V r. 1870 
se stal sbormistrem a varhaníkem. Od r. 1879 zastával 
místo hudebního pedagoga Pensylvánského ústavu 
pro nevidomé ve Filadelfii. Stal se rovněž èlenem hu-
dební akademie, na které vyuèoval høe na varhany. 
Také komponoval.

wood-legh, kathleen louise

* 1900
† 26. 10. 1981

Anglosaská historièka.

Narodila se v kanadském Ontariu jako nevidomá. 
Rodina se však za èas pøestěhovala do Anglie. Na 
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univerzitě v Cambridgi získala doktorát, obor historie. 
Na téže univerzitě se (1935–1971) stala asistentkou  
a později i vedoucí oddělení dějin. Jejím oborem byly 
dějiny kostelù a katedrál. K tomuto tématu napsala 
několik děl. Napø. Church Life under Edward III., 
Principal Chantries in Britain aj.

wRZSoSek, leon
* 5. 3. 1906
† 27. 9. 1972
Patøí mezi nejvýznamnější postavy polského svépo-
mocného hnutí nevidomých.

Narodil se jako syn rolníka na okraji Varšavy. Již 
od dětských let byl nucen tvrdě pracovat. Později se 
poměry rodiny zlepšily a Leon se mohl vyuèit instala-
térem–elektrikáøem. Tímto øemeslem se také živil.

Již v mládí zaèal pracovat v dělnickém hnutí. Jed-
ním z výrazù jeho zaujetí bylo, že v letech 1936–1937 
organizoval pomoc republikánskému Španělsku.

V období druhé světové války se jako komunista 
ukrýval. Stal se partyzánem s pseudonymem Cienki. 
Úèastnil se obrany proti vpádu Němcù v r. 1939. Po 
porážce se zapojil do domácího odboje. Organizoval 
bojové skupiny. Oslepl po dvou zraněních za varšav-
ského povstání.

Po osvobození se znovu věnoval politické práci. 
Pùsobil ve státním úøadě pro dopravní stavby a poz-
ději ve Svazu bývalých bojovníkù. V r. 1950 se stal 
správcem Svazu pracujících nevidomých, v r. 1951 
pøedsedou nově založeného Svazu polských nevi-
domých. Zasadil se o postavení velké budovy pro 
kulturní potøeby nevidomých ve Varšavě, kde byla 
zøízena i slepecká knihovna. Za svou èinnost obdržel 
vyznamenání Rytíøský køíž.

Pohøben byl s vojenskými poctami jako politický 
pracovník usilující o vybudování socialismu pod nad-
vládou komunistické strany.

wucke, ludwig chr.

* 1808
† 1883

Německý básník, spisovatel, 
sběratel lidových pověstí  
a pøísloví.

Jeho rodným městem byl 
Badegast. Jeho dětské výkre-
sy poutaly pozornost. Jakmi-
le však chtěl vstoupit v Jeně 
do malíøské akademie, byl 
za vzniklé války (1835) povolán do vojenské služby.  

I jako voják maloval horlivě a některé jeho dochované 
akvarely svědèí o jeho nadání. Za nejasných okolností 
náhle oslepl. Umělec v něm zvítězil. Jeho umění však 
dostává novou formu. Ve svém životě měl kolem sebe 
mnoho laskavých lidí a pøátel, kteøí mu pomohli.

Poezie se stala jeho každodenní tvùrèí èinností. 
Pro vlastní nezávislost techniky psaní zkonstruoval 
speciální šablonu. Pøi jejím použití napsal mnoho 
novel a románù, z nichž vynikají: Uiss minner Haime-
th (básně a próza) a Sagen der mittleren Wetta, der 
Angrenzenden Abhänge des Thüringer Waldes, der 
Vorder- und Hohen Rhön, des Keises Fulda, sowie 
des Gebietes der fränkischen Saale.

 Wucke také sbíral pověsti a pøísloví. Za tím úèe-
lem se vydal putovat po venkově, kde mu lidé vyprá-
věli lidové pověsti a nasbíral mnoho lidových pøísloví.  
V r. 1873 mu bylo za tuto sbírku projeveno uznání  
a udělena odměna 200 tolarù.

Do svých prací témata o slepotě zaèleòoval pouze 
sporadicky.

V r. 1911 mu byl v jeho rodišti postaven pomník. 

wuFliS

Uèitel v Ústavu pro nevidomé v Berlíně.

V r. 1890 zde založil slepecké muzeum. Sebral  
a uspoøádal množství pøedevším uèebních pomùcek, 
které se v ústavu pøestaly používat. Postupem doby 
však mnoho z nich bylo znièeno a ztratilo se.

wulFF, Johan Fr. Alfred

* 1850

Dánský ladiè klavírù.

Narodil se v Aarhusu. Od narození byl silně sla-
bozraký. Základní vzdělání nabyl ve škole svého ro-
diště. Problémy však nastaly později. Pøišel proto do 
Ústavu pro nevidomé v Kodani. Po opuštění ústavu 
se věnoval ladění klavírù a košikáøství. Pracoval ve 
Friedrichshavenu. Zde zaèal pracovat na konstruk-
ci psacího stroje pro Braillovo písmo. Po několika 
zlepšeních jej pøedstavil na kongresu uèitelù v Kielu. 
Zabýval se také sestavením zkratkopisné soustavy pro 
dánský jazyk.

wulFF, karl

* 28. 9. 1828
† 26. 12. 1897

Německý tyfloped, zakladatel Slepeckého muzea  
v Berlíně.
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Wulff, Karl

Narodil se v Meklen- 
 burku. V r. 1864 byl 
jmenován øeditelem 
nově založeného Krá-
lovského provinèního 
ústavu pro nevidomé  
v Neuklosteru. Pøes 
znaèné finanèní potíže 
se mu daøilo organizovat 
základní vzdělání žákù  
i jejich pozdější pøípravu 
k povolání. Většina absol-
ventù měla pøi hledání zaměstnání velké potíže. Wulff 
proto zaèal uvažovat o nutnosti založit spolek pro 
podporu samostatně výděleèných slepcù.

Vlivem dislokace pøešel v r. 1883 do ústavu v Ber-
líně-Steglitz. Zde již existovala regionální organizace 
slepcù. V r. 1886 založil nový Spolek pro podporu 
samostatně výděleèných slepcù.

 Zvláště se vyznamenal pøi shromažďování sle-
peckých pomùcek. Popud k soustavnější èinnosti  
v tomto smyslu mu dalo usnesení VI. sjezdu (1888) 

uèitelù nevidomých k zakládání muzeí slepecké výuky.  
V usnesení se praví: „...aby v každém větším státě 
bylo zøízeno Muzeum slepecké výuky (stálá výstava 
pomùcek pro vyuèování a výchovu, jakož i výtvory 
pracovní èinnosti a pracovní náèiní).“

Neúnavně peèoval o další rozšiøování sbírky. Pøí-
pravné práce, vedené školním radou Karl Wulffem ke 
zøízení Muzea slepecké výuky pøi Královském ústavu 
pro nevidomé v Berlíně–Steglitz zaèaly v roce 1888. 
K založení muzea došlo výnosem Pruského minis-
terstva pro duchovní záležitosti v r. 1891 použitím 
pronajatých prostor Spolku na podporu hospodáøské 
samostatnosti nevidomých øemeslníkù a hudebníkù. 
Muzeum získalo èinorodou podporu ministerstva 
školství a bylo obdaøeno pøíspěvky z celého světa. 
Cílem práce byla dokumentace slepecké výuky ve 
svém historickém vývoji jakož i ukázka a vyzkouše-
ní nejnovějších uèebních pomùcek pro nevidomé.  
V neposlední øadě mělo muzeum také svùj význam 
pøi spolupráci s veøejností organizované Královským 
ústavem pro nevidomé.
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Ya–Hui, Hsu

yA–Hui, hsu

* 12. 10. 1970

Tchajwanská pěvkyně.

Narodila se v Kaoh-
siungu jako silně slabo-
zraká. Pochází z rodiny 
obchodníka. Její zrak 
neustále slábne, v sou-
èasné době má jen malý 
zbytek zraku. Jako deseti-
letá zaèala hrát na klavír  

a projevovala velké nadání. Odmalièka nejraději zpí-
vala. V 15 letech se zaèala intenzívně věnovat sólové-
mu zpěvu. Pěvecké umění studovala také v Bostonu.  
V roce 1997 se stala laureátkou mezinárodní soutě-
že zrakově postižených hudebníkù v Mariánských 
Lázních.

Se zájmem interpretuje hudbu všech epoch  
a uměleckých směrù, nerozlišuje ji ani podle národ-
nosti, ani podle doby vzniku. Z operních tvùrcù na 
prvním místě uvádí Händela a Rossiniho. Blízká je 
jí rovněž tvorba italských klasických i soudobých 
skladatelù.

Y
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Zappater, Boldomero

ZABAštANski, v. e.

* 1943

Ukrajinský básník.

V osmnácti letech následkem výbuchu zatoulané 
váleèné munice ztratil zrak i obě ruce. V nemocnici 
se setkal se známým spisovatelem E. S. Kravèenkem, 
který ho po vyslechnutí několika básní pøesvědèil, aby 
pomýšlel na literární tvorbu.

První sbírka básní se nazývá Odkaz kameníkù. 
Později to byly sbírky: Moje úzkokolejka a Víra  
v èlověka. Poezie Zabaštanského vyniká mužností 
a optimizmem. V r. 1974 mu byla udělena cena N. 
Ostrovského.

Záhoø, Alexej

* 9. 4. 1903
† 16. 12. 1969

Oèní lékaø.

Narodil se v Praze. 
Byl pøedsedou Ústøední 
péèe o slepé a zastupo-
val Èeskoslovensko na 
mezinárodních kongre-
sech nevidomých. Byl 
rovněž èinný ve Svazu 
uèitelù nevidomých a redaktorem èasopisu Zprávy, 
který vydávala Èeská ústøední péèe o slepé. Německé 
úøady vydávání èasopisu v roce 1940 zastavily. Èetně  
publikoval (napø. Statistika slepcù v Èechách – 1934). 
Bohužel v době protektorátu se sympatiemi k němec-
ké øíši. Je to na dvacítku pøíspěvkù do odborných  
i propagaèních èasopisù, které se zabývají mezinárod-
ní situací v tzv. slepeckém hnutí, zdravotním stavem 
nevidomých osob, jejich sociálními problémy a his-
torií. Vybudoval si velkou odbornou knihovnu, která 
obsahovala množství zahranièní literatury. Některé 
vzácné tisky byly vystaveny na Světové výstavě sle-
peckého tisku v Praze r. 1935.

ZAkReiS, thomas

* 7. 11. 1816
† 1870

Vídeòský skladatel populární hudby.

Narodil se někde v okolí Vídně jako syn tkalce. 
Oslepl v prvním roce svého života, pravděpodobně 
po žloutence. Vychován byl ve Vídeòském ústavu pro 
nevidomé, kde se již v době školní docházky uèil høe 
na housle. Jako syn chudých rodièù neměl vyhlídky 
na samostatnou existenci. Byl proto pøijat do zaopat-
øovacího ústavu. Hudbou si krátil èas. Hrával proto 
po celé dny. S kamarády si vytvoøil malý hudební 
soubor. Postupem let poznal, že zde není jeho pravé 
místo. Usiloval proto se svými pøáteli o uvolnění pøís-
ného ústavního režimu. Øeditelství nemělo však ani 
nejmenší pochopení, a tak vzbouøence nemilosrdně 
vylouèilo bez ohledu na to, z èeho budou živi.

V r. 1847 zaèali hrávat veøejně. Orchestr brzy získal 
oblibu a byl zván do nejlepších vídeòských podnikù. 
Hlavním organizátorem, dirigentem i aranžérem byl 
Zakreis. I sám slavný Strauss si pochvaloval provedení 
svých valèíkù. Nevidomí hudebníci vedení Zakreisem 
byli zváni i do jiných měst.

Po těchto úspěších bylo nasnadě, že byl pøijat jako 
uèitel hudby do Vídeòského ústavu pro nevidomé, což 
pøijal s velkým nadšením a zadostiuèiněním.

Zakreis rovněž pro svùj soubor komponoval. Ne-
dovolil, aby jeho skladby byly vydány tiskem. Proto 
se žádná nedochovala. Po jeho smrti se soubor roz-
padl.

ZAPPAteR, boldomero

* 1. 3. 1883
† 1961

Vynikající španělský kytarista.

Narodil se v Caudiel. Oslepl v pěti letech. Jako 
malý chlapec hrával s otcem i bratrem pøi rùzných 
pøíležitostech na kytaru. Později byl pøijat do ústavu 
pro nevidomé v Barceloně, kde se stal žákem význam-
ného španělského kytaristy Noguesa.

Po skonèení studií byl na tomtéž ústavu jmenován 
uèitelem hudby. Zøejmě by na tomto místě zùstal tr-
vale, kdyby do jeho života nebylo zasáhlo esperanto. 
Úèastnil se Pátého esperantského kongresu v Barcelo-
ně. Zde se seznámil s těžce slabozrakou Holanďankou 
baronkou Henriettou de Chalmot, která pùsobila jako 
lektorka holandských jazykù a angliètiny na vysoké 
obchodní škole v Kolíně nad Rýnem.

Zappater se s ní oženil a v r. 1910 se pøestěhoval 
do Německa. Manželé Zappaterovi spolu mluvili po 

Z
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Zarićová, Naïa

celý život esperantsky. Oba se zúèastnili i Prvního 
kongresu nevidomých esperantistù, který v r. 1921 
organizoval v Praze K. E. Macan.

Koncertní sólová hra na kytaru byla tehdy v Ně-
mecku něèím neobyèejným. Kytara zde byla běžně 
známá jen jako doprovodný nástroj k písním v domác-
nostech. Zappater měl tedy volné pole, jako interpret, 
i jako hudební pedagog. Brzy si získal posluchaèe  
i žáky. Po zavedení rozhlasu se možnosti ještě rozšíøi-
ly. Zappater nekoncertoval pouze v Německu. Vycho-
val celou øadu německých koncertních kytaristù.

Když v r. 1928 jeho žena Henrietta zemøela, ujala 
se domácnosti jeho žaèka, s níž se později oženil. 
Po Zappaterově smrti odkázala jeho druhá manžel-
ka dùm Svazu německých nevidomých esperantistù, 
jehož byl Zappater v Německu zakladatelem.

ZArićová, naïa

Jugoslávská tyflopedka a pracovnice svazu nevido-
mých.

Byla pøedsedkyní světové konference nevidomých 
žen v Bělehradu. Konferenci plně organizaèně zvlád-
la. Podala pøehled o péèi o nevidomé v Jugoslávii.

Narodila se jako dcera chudého rolníka nedaleko 
Bělehradu. Zrak ztratila jako dvouletá. Dětství strávi-
la doma. Navštěvovala běžnou školu v místě bydliště. 
Prospívala velice dobøe. Rodièe jí umožnili studium 
na støední škole. Na univerzitě studovala angliètinu  
a literaturu. Získala stipendium v Cambridgi.

Po návratu do Jugoslávie se stala uèitelkou ve škole 
pøi Ústavu pro nevidomé v Bělehradě. V této škole se-
hrála významnou úlohu. Je jednou z vedoucích jugosláv-
ských osobností v oboru tyflopedie. V letech 1969–1971 
byla pøedsedkyní Svazu nevidomých Srbska.

ZAwiStowSki, wojciech

Polský elektrotechnik.

Oslepl v nacistickém koncentraèním táboøe. Po 
návratu vstoupil do Ústavu pro nevidomé v Laskách. 
Dále vystudoval lyceum a měl v úmyslu studovat na 
vysoké škole humanitního směru. Náhoda však roz-
hodla jinak.

Sestøenice ho pøivedla na myšlenku, aby si sestavil 
krystalový pøijímaè. Postavil si k němu i zesilovaè. 
Obor ho tak zaujal, že se rozhodl pro studium na 
varšavské elektrotechnické fakultě. Nejdøíve byl od-
mítnut. Teprve až pøinesl několik vlastních schémat 
radiopøijímaèù, pozvali ho k pøijímacímu pohovoru. 
Byl pøijat s dispenzí na jeden semestr. Protože patøil 

k nejlepším studentùm, bylo mu studium povoleno. 
Po dokonèení studií zaèal pracovat v jednom z var-
šavských elektrotechnických závodù. Jeho úkolem 
bylo zkoumat, v kterých oborech a dílnách by mohli 
pracovat nevidomí. K zajištění práce ve výstupní kont-
role vyvinul měøicí pøístroje s hmatovým a zvukovým 
terminálem.

Pracoval potom jako inženýr pøi výrobě soustav 
elektrických zvonkù a krátkovlnných vysílaèek.

Když se v Polsku objevily poèítaèe, upoutaly jeho 
pozornost. Nastoupil jako pracovník varšavského vý-
poèetního støediska, kde pøipravoval programy podle 
potøeb velkých podnikù. Vytvoøil øadu programù pro 
nevidomé.

ZbRAnek, Josef

* 8. 11. 1956

Hlavní koordinátor integraèních aktivit Únie nevidi-
acich Slovenska.

Narodil se v Gottwaldově (dnešní Zlín). Od na-
rození je prakticky nevidomý. V letech 1963–1972 
navštěvoval ZDŠI pro nevidomé v Brně, na léta 1972 
až 1975 pøešel do Støední ekonomické školy pro mlá-
dež s vadami zraku v Praze (v té době tøíletá škola 
bez maturity).

V letech 1975–1984 pracoval v VDI Obzor v Gott- 
waldově jako expedient, do r. 1984 v Západosloven-
ských pekárnách Nitra jako skladník. V r. 1992 se 
zaèal profesionálně věnovat práci v ÚNSS v pracovní 
pozici oblastní tajemník ÚNSS Nitra (1992–1996), 
následně jako vedoucí Krajského støediska ÚNSS 
Nitra (1996–2000), hlavní koordinátor integraèních 
aktivit (2000–2004). V náplni funkce je spolková 
èinnost, organizování celostátních veøejných sbírek, 
celostátních pøehlídek amatérské umělecké tvorby, or-
ganizování rekreací, tvorba interního zpravodaje aj.

Jako dobrovolník pracoval v slepeckém hnutí už od 
r. 1975 v rùzných funkcích. Napø.: v letech 1977–1983 
jako pøedseda Klubu zdravotně postižené mládeže Gott- 
waldov, 1977–1983 jako místopøedseda ZO SI, 1983 až 
1984 jako pøedseda organizace. Od r. 1990 až do sou-
èasnosti je èlenem Ústøední rady ÚNSS v Bratislavě, 
od r. 2000 až dosud místopøedseda ÚNSS, od r. 1990  
s pětiletou pøestávkou (1993–1998) je pøedsedou ZO 
ÚNSS v Nitøe.

Zasloužil se o vybudování støediska sociální re-
habilitace pro NS v SR – 1993, založení základních 
organizací ÚNSS v Zlatých Moravciach, Štúrove  
a Šahách a též organizoval 6 regionálních letních 
táborù pro NS děti.
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Zeman, Bohuslav

Založil kuželkáøský sport NS ve Zlíne 1979  
a v Nitøe 1998, realizoval projekt Kniha pro všechny 
– 2001, kniha pohádek Edity Žillíkové, Bol raz jeden 
strom, jako asi první kniha v historii vyšla souèasně  
v èernotisku a Braillovým písmem i na audiokazetě. J. 
Zbranek je též autorem projektu Dotyky pod hladinou 
(2002), první kurz potápění pro NS na Slovensku, 
intenzívně participuje na otevøení prvního støediska 
integraèních aktivit pro NS na Slovensku.

Ve funkci koordinátora se podílí na realizaci projek-
tu Import, veøejných sbírek SONS v ÈR na Slovensko 
a jejich øízení (2002), jako i na vytváøení podmínek 
pro profesionální podporu spolkové èinnosti. 

Zbrankova pracovitost, obětavost a hluboká lidská 
empatie k svému okolí byla oceněná vyznamenáním 
Osobnos� mesta Nitry za rok 2003.

Josef Zbranek je ženatý a má jednoho syna.
G.R.

Zech, Friedrich

* 3. 10. 1865
† 24. 1. 1924

Øeditel Ústavu pro nevidomé v Gdaòsku, autor me-
todiky vzdělávání nevidomých. Øíká, že kdyby byla 
pravda, že vzdělání je podmíněno množstvím nazí-
rání, potom by musel být šesti až osmiletý vidomý 
žák co do vzdělání mnohem dále, než dvanácti až 
ètrnáctiletý žák nevidomý. Vzdělání je závislé na 
intenzitě nazírání na pøíští chod věcí, na schopnosti 
rozeznat pøíbuznost podobných věcí a vztahù, je věcí 
intelektu.

V r. 1890 nastoupil jako uèitel a v r. 1902 se stal 
øeditelem Ústavu pro nevidomé v Gdaòsku.

O jeho mládí se mi nepodaøilo nalézt podrobnější 
informace, pouze několik faktù z období pùsobení  
v ústavu. I ta jsou pozoruhodná. Mohu ovšem uvést 
pouze strohá data.

Podle obsahu jeho publikace Beiträge zur Metho-
dik des Unterrichtes (1909) se zaměøil na nejnovější 
soudobé poznatky v oblasti vzdělávání nevidomých. 
Věnuje pozornost metodikám rozvoje zruènosti v rám-
ci pracovního vyuèování i mimoškolní výchovy. Zavá-
dí práci v pískovém stole, klade dùraz na geometrické 
tvary, jelikož jsou zobecněním světa, práci s náøadím 
apod. Byl pøesvědèený, že inteligence nevidomého 
nějak souvisí s jeho zruèností.

Založil tiskárnu a slepecké muzeum pøi ústavu, 
rozšíøil poèet tøíd, v dílnách zavedl provaznictví jako 
øemeslo. Založil èasopis pro nevidomé, ale v prame-
nech se neuvádí jeho název. Pùsobil jako redaktor ve 

významném èasopise Der Blindenfreund. Pro Mello-
vu Encyklopedii zpracoval několik hesel.

ZeiSS, carl F.

* 1816
† 1888

Německý optik a mechanik.

V r. 1881 založil světoznámou výrobu optických 
pomùcek a brýlí. Výrobky jeho továren byly zvláště 
užiteèné pro těžce slabozraké žáky, studenty i dospě-
lé obèany.

Zelený, václav

* 7. 8. 1936
† 4. 6. 1966

Vynikající èeský klavírista, umělecký aspirant JAMU 
v Brně.

Byl žákem hradèanského a Deylova ústavu pro 
nevidomé v Praze. V r. 1955 vstoupil na Pražskou 
konzervatoø. Úspěšně absolvoval a ve studiu pokra-
èoval na AMU v Praze.

Patøil mezi nejnadějnější èeské nevidomé klavíris-
ty. V r. 1963 získal druhou cenu Smetanovské soutě-
že Pražského jara. Rovněž absolventský koncert byl 
mimoøádně úspěšný. Následovala spirála úspěchù.

Náhlé horeènaté onemocnění ho vyøadilo ze 
Chopinovské soutěže ve Varšavě r. 1962, které se již 
pro těžké onemocnění nemohl zúèastnit. Po vyléèení 
následovalo několik koncertù, ve kterých se jeho in-
terpretaèní úroveò neustále prohlubovala. Nedlouho 
po posledním koncertě v Praze r. 1966 odchází znovu 
do nemocnice, kde zakrátko zemøel.

Po celý svùj krátký život zápasil s těžkou zrakovou 
i vnitøní vadou, chatrným zdravím a hospodáøskými 
potížemi. Zemøel na nevyléèitelnou chorobu. Žádné 
nahrávky jeho veøejných koncertù se nedochovaly, za 
což jsou odpovědní organizátoøi.

Jeho koncerty byly vždy silným zážitkem, na který 
se nezapomíná. Smrt zabránila èlověku, aby se ode-
vzdal plně svým schopnostem. Zazáøil jako meteor  
a zbyly jen vzpomínky a kytice.

ZemAn, bohuslav

* 30. 9. 1923
† 2. 12. 1989

Vynikající uèitel hudby, dirigent velkého dětského 
pěveckého sboru.



Tyflopedický

428

Zeman, Josef

Narodil se v Probulově jako syn rolníka. Zrak ztra-
til již v prvním roce života. Rodièe trvali na léèení, 
které však bylo marné. Ve ètyøech letech byl dán do 
MŠ pøi Klarově ústavu pro nevidomé v Praze. Povin-
nou školní docházku absolvoval v Deylově ústavu, 
ale znovu se vrátil do ústavu Klarova. Vyuèil se tam 
øemeslu a ladění klavírù.

Hudba ho vždy vábila svými barevnými tóny.  
V ústavním orchestru hrál na klarinet, flétnu a violu, 
na akordeon i saxofon, v kapli na varhany a zpíval ve 
smíšeném sboru. Tento široký hudební záběr mu poz-
ději velice pomohl pøi pùsobení v hudební škole.

Po tøech letech (1946), kdy vyuèoval soukromě, 
obdržel místo varhaníka v Mirovicích, kde vytvoøil 
chrámový sbor. Založil i velký dětský pěvecký sbor, 
se kterým vystupoval i v rozhlase. Soukromých žákù 
pøibývalo.

V r. 1952 nastupuje do hudební školy ve Strako-
nicích, kde opět vytvoøil pěvecký sbor. Z rodinných 
dùvodù se vrací na pùvodní místo, které později vy-
měnil za místo v hudební škole v Kaplicích. Zde pù-
sobil od r. 1956 do r. 1961. Vytvoøil hudební soubor 
nevidomých uèitelù hudby.

Od r. 1961 pùsobil v Rožmitále pod Tøemšínem, 
kde založil dětský pěvecký sbor Světélko a hudební 
soubor.

V r. 1977 se zúèastnil mezinárodní soutěže ve høe 
na klavír, která se konala v Praze. Èestně se umístil.

B. Zeman byl mimoøádně tvùrèí. Pro lepší pøedsta-
vy øízení pěveckého sboru si nechal zhotovit několik 
desítek dirigentských gest z drátu, zkonstruoval elek-
trický metronom na baterie aj. Obě pomùcky jsou ve 
sbírkách Slepeckého muzea v Brně.

Na všech svých místech, kde pùsobil, byl oblíbený, 
a to byl právě jeden z nejdùležitějších dùvodù jeho 
trvalých úspěchù, které narušil rozchod s první že-
nou. S tou druhou si potom rozuměli i za situace, kdy 
nebylo dostatek volných dnù pro rodinu a nezbývalo 
ani peněz. Zemøel uprostøed pilné práce.

Soubor pomùcek má ve svých sbírkových fondech DTI TMB

ZemAn, Josef

* 14. 10. 1867
† 12. 3. 1961

Ústøední inspektor ministerstva školství a národní 
osvěty. Vydal cenné publikace, které se zabývají his-
torií péèe o nevidomé i jejich životními problémy. Je 
zakladatelem prvního Èeského slepeckého muzea  
v Praze.

Narodil se ve Smiøi-
cích jako syn øemeslní-
ka. Do OŠ chodil v místě 
bydliště. Po dvouletém 
pobytu na měš�anské 
škole v Broumově se 
dostal na jeden rok do 
reálky v Hradci Králové 
a odtud do královéhra-
deckého uèitelského 
ústavu.

Po jeho absolvování 
nastoupil první uèitelské místo do OŠ v Náchodě 
(1887). Již v této době se zaèal, i když ne soustavně, 
zajímat o problematiku postižených dětí. Ještě více 
ho lákala historie. Za své uèitelské praxe se setkává 
s problematikou dětí opuštěných i mentálně postiže-
ných. Pøiklonil se ke skupině uèitelù, kteøí považovali 
za nezbytné soustavné sebevzdělávání. Jeho pøièině-
ním organizuje náchodská univerzita pøednášky pro 
uèitele. Zajímají ho otázky hygieny vyuèování i otázky 
pedopatologické. Zúèastnil se tzv. Èádových sjezdù 
pro výzkum dítěte.

Vstoupil do Spolku proti tuberkulóze, kde byl 
jednatelem. Stal se jedním z redaktorù èasopisu Pe-
dagogické rozhledy.

V r. 1903 vykonal studijní cestu po Evropě.
Po dvaadvaceti letech pøechází do Chotěboøe do 

zvláštní školy. V r. 1909 je ustanoven okresním škol-
ním inspektorem. V Chotěboøi založil okresní úøad 
školský.

Po první světové válce byl povolán na ministerstvo 
školství, kde se stal prvním inspektorem speciálních 
škol a ústavù. Charakteristickým rysem tohoto období 
byl enormní zájem o výchovu a vzdělávání nevidomých 
z nejširších hledisek. Tehdy vznikají jeho tøi tyflope-
dické práce: Poznámky k psychologii slepcù (1923); 
Hlavu vzhùru (1925); Svět nevidomých (1930).

Jako pøedseda spolku ÈST se stal iniciátorem  
a organizátorem První světové výstavy slepeckého 
tisku, konané v Praze r. 1935. Byl neúnavným propa-
gátorem plánu na zøízení slepeckého muzea. V r. 1921 
založil Spoleènost slepeckého muzea. Na Pohoøelci 
byla stálá výstava běžných uèebních pomùcek, na kte-
rou pøispěl dary od St. Stejskala a svými pøedměty  
i knihami pojednávajícími o slepectví. K jeho sbírce 
se pøipojilo i vedení hradèanského ústavu. Samostat-
né muzeum vzniklo v místnostech na Krakovské ulici 
è. 21 v r. 1947. Zeman byl však v této době těžce 
nemocen. Brzy se však sbírky zaèaly ztrácet a až do-
sud neúplně organizované muzeum zaniklo.*1) Stal se 
pøedsedou spolku ÈST.



lexikon

429

Zeune, Johann August

Dostal se do rozporu s prof. J. Deylem, který se 
bránil rozšiøování školy a vyuèování ve více tøídách 
pøi svém ústavu. Deyl vycházel z nesprávného názoru 
na význam vzdělání nevidomých a ze subjektivistic-
kého tvrzení, že slepec je prý tím neš�astnější, èím je 
vzdělanější. Toto stanovisko nezastával ani jako první, 
ani sám. V praxi se uplatòovalo v několika ústavech 
i na konferencích.

Zeman ve svém pedopatologickém slovníèku byl 
veden snahou po jednotě terminologické a snahou 
získat informace o významných osobnostech ve spe-
ciální pedagogice, které scházely.

Mimoøádně cenné jsou jeho vlastní písemné práce 
i sborníky, které redigoval. Z těch větších prací to jsou: 
Dějiny péèe o mládež s vadami zraku (1922); Sborník 
prací Otci slepých (1923); Otázky slepecké výchovy 
(1923); Péèe o dítě abnormální (1926); Hlavu vzhù-
ru (1926); Svět nevidomých (1930); Kultura slepcù 
(1935). Z drobnějších prací otištěných v odborných 
èasopisech to jsou tyflopedická témata: historie, psy-
chologie, statistika, organizace škol, hluchoslepí aj. 
Z pozùstalosti se dochovalo několik neuveøejněných 
rukopisù. Je zde napø. nedokonèený rukopis práce 
Výchova nevidomých aj.

*1) V oddìlení DTI TMB lze spatøit nìkolik zachránìných 
tyflofaktù ze Svìtové výstavy slepeckého tisku. Nìkolik Ze
manových rukopisných poznámek a èlánkù v rukopisech 
má ve svých knižních fondech soukromá knihovna

Zemcovová, marie ivanovna

* 1903

Ruská vědecká pracovnice v oboru tyflopedagogiky.

Svou životní dráhu zaèala v Povolží jako vychova-
telka domu mládeže, potom jako oblastní instruktor-
ka Domu pionýrù a nato jako osvětová pracovnice.  
V r. 1936 úspěšně obhájila kandidátskou dizertaèní 
práci na téma Pracovní uplatnění nevidomých. Ve 
svých vývodech se opírá o marxistickou teorii pozná-
ní, o Seèenova a Pavlova. V období druhé světové 
války se plně věnovala problematice spoleèenského 
uplatnění osleplých vojákù.

V dalších pracích detailně prozkoumala fyzický  
a intelektový rozvoj èlověka, který pozbyl zrak, urèila 
rùzné kompenzaèní možnosti aktivní úèasti zrakově 
postižených obèanù pøi výstavbě socialistické a ko-
munistické spoleènosti.

Øadu let stála v èele tyflopedagogiky Vědeckový-
zkumného ústavu defektologie Akademie pedagogic-
kých věd. Zastupovala sovětskou defektologickou 
vědu na mezinárodních kongresech a konferencích, 

byla èlenkou sovětské rady pro blaho slepcù a jejího 
výkonného výboru pro výchovu zrakově postižené 
mládeže. Za své zásluhy obdržela několik vyzname-
nání.

Zeune, Johann August

* 12. 5. 1778
† 14. 11. 1853

Tento vědec a romantic-
ký humanista je zakla- 
datelem prvního němec- 
 kého ústavu pro nevi- 
 domé. Usiloval o rovno- 
právné postavení nevido-
mých, kladl proto dùraz 
na jejich vzdělání i na 
praktickou pøípravu pro život. Je tvùrcem uèebních 
pomùcek a inspirátorem založení hned několika dal-
ších podobných ústavù.

Narodil se ve Wittenberku jako syn univerzitního 
profesora. Dětství prožil v období rodícího se roman-
tického filantropismu. Nejdøíve ho vzdělával sám 
otec, později měl soukromé uèitele. Jako dítě proje-
voval mimoøádné sklony k meditacím. Ostatní děti 
pøevyšoval intelektem. Vynikal rovněž zruèností.

Po absolvování gymnázia se nechal zapsat na 
Wittenberskou univerzitu. Jako student germanisti-
ky a zeměpisu se také zajímal o uspoøádání lidské 
spoleènosti. V rámci tohoto zájmu navštívil koncert 
nevidomého klavíristy F. L. Dulona z Oranienburku, 
který na něho hluboce zapùsobil.

Po dokonèení studií (1892) vyuèuje v letech 
1803–1805 v gymnáziu v tzv. Šedivém klášteøe  
v Berlíně. V této době zaèal psát své velké dílo Gea, 
které dokonèil v prùběhu několika málo let. Tímto 
spisem obrátil na sebe pozornost a je (1810) jmenován 
profesorem na univerzitě. V rámci jeho filantropic-
kých zájmù se mu dostává do rukou popis Haüyova 
ústavu pro nevidomé v Paøíži. O tuto problematiku se 
zaèal zajímat hlouběji zvláště v rozhovorech se svým 
pøítelem Grabengieserem, oèním lékaøem, se kterým 
se seznámil v berlínském literárním, uměleckém  
a vědeckém klubu.

Zaèal dokonce uvažovat o založení ústavu pro 
nevidomé v Berlíně. Chtěl v praxi uplatnit svou zá-
sadu, že každé dítě má být vzděláváno, a tedy i dítě 
slepé. Poslední popud mu dala návštěva Valentina 
Haüye, který se na své cestě do Petrohradu zastavil  
v Berlíně. Několikrát se setkali právě u Grabengiese-
ra. Pøi těchto setkáních diskutovali o smyslu výchovy  
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a vzdělávání nevidomých i o praktických opatøe-
ních.

V. Haüyovi se podaøilo pøesvědèit pruského krále  
o nutnosti peèovat o slepce. Jako vedoucího budou-
cího ústavu doporuèil Zeuna. V tomto směru se pøi-
èinila i charitativně smýšlející královna.

Založení ústavu (1806) probíhalo zpoèátku za 
úèinné pomoci královské rodiny. Realizace pøedstav, 
že každý takový ústav by měl být státní, zhatily napo-
leonské války. Vzápětí zamezily pøísun finanèních 
prostøedkù. Po obsazení Berlína Francouzi byl Zeune 
dokonce zatèen, ale shodou š�astných okolností se mu 
podaøilo uprchnout. Ve své práci neustal. Neváhá a do 
provozu ústavu vkládá své úspory. Urèité prostøedky 
vynesl i koncert, který po odchodu vojsk ve prospěch 
ústavu poøádal N. Paganini.

Ústav zahájil svou èinnost v Zeunově bytě na Gips-
gasse. Prvním žákem byl Wilhelm Engel, dvanáctiletý 
syn kazatele. Po pøijetí více chovancù se ústav musel 
èasto stěhovat, nakonec do Steglitz u Berlína. Vlastní 
budovu dostává až po zrušení lazaretu.

Zeune má v úmyslu nasbírat co nejvíce zkušeností. 
Vydává se proto do Vídně navštívit J. W. Kleina. Pøi 
této pøíležitosti se zastavil i u svého pozdějšího pøítele 
J. H. Pestalozziho. Poté stanovuje tøi základní oblasti 
výchovy nevidomých: všeobecné vzdělání, manuální 
práce a hudba. Největší dùraz však klade na zruènost, 
jako na pøedpoklad samostatné obživy nevidomého 
øemeslníka. Vzdělání žákù směruje k vlastní potøebě 
nevidomého, hudbu pro jeho radost.

Své didaktické zásady uplatòuje tvorbou několika 
uèebních pomùcek, zvláště v jemu vlastním vědec-
kém oboru, tj. v zeměpise. Zøizuje dílny a podporuje 
samostatně se živící øemeslníky.

Souèasně se rozvíjí i jeho vědecká kariéra jako 
profesora Berlínské univerzity. Všechny dny prožívá 
jako vědec, øeditel ústavu pro nevidomé i jako orga-
nizátor. V r. 1808 vydává svùj světoznámý spis Gea. 
V roce 1814 zakládá Spoleènost pro německou øeè  
a v r. 1828 Spoleènost zeměpisnou.

A. Zeune se věnuje vzdělávání svých žákù, a záro-
veò usiluje o otevøení podobných ústavù v jiných měs-
tech. Napø. od r. 1807 zde vyuèuje E. G. Flemming, 
pozdější zakladatel ústavu v Drážďanech. Zvláště 
schopný a nadaný žák je J. Knie, který později zaklá-
dá ústav ve Wroclawi. Další dva bývalí Zeunovi žáci, 
Zimmermann a Gröpler, založili ústav ve Štětíně.

A. Zeune dosahoval ve výchově i vzdělávání nevi-
domých velmi dobré výsledky snad právě proto, že 
je neizoloval od veøejného života. Jeho snahou bylo 
pøipravit je pro setkávání s pozdějšími problémy. 
Mimo zvláštní organizaci ústavu vodil své chovance 

do spoleènosti, do divadel, na koncerty. Nejednalo se 
mu pouze o to, aby nevidomí poznali skuteèný život 
a jeho problémy, ale navíc o to, aby vidomí pøijímali 
nevidomé jako èleny spoleènosti.

Je autorem myšlenky, aby se nevidomí uèili všemu, 
co je jim pøístupné. Mají potom v životě více možností 
se uživit. A také se tak rozvíjejí jejich individuální 
schopnosti. Za mimoøádně dùležité pokládá rozvíjení 
hmatu a zruènosti. Propaguje názor, že i nevidomí 
mají rùzná nadání a sklony, což byl v této době mi-
moøádně neobvyklý postoj. Cílem je mu vychovávat 
a vzdělávat všechny nevidomé děti. Tuto povinnost, 
øíká, má ovšem pøevzít stát.

V r. 1826 navštěvuje J. W. Kleina ve Vídni. Ce-
loživotní úsilí o vzdělávání nevidomých je oba tak 
sblížilo, že se stávají upøímnými pøáteli. Své dojmy  
a zkušenosti si potom vyměòují v èetných dopisech. 
V r. 1832 se opět osobně setkávají, když Zeune zajíždí 
do Vídně na kongres pøírodovědcù. Dohodli se na 
tom, že do Vídně pøijede vyuèovat Zeunùv syn, který 
však brzy umírá. V té době rovněž Kleinovi zemøela 
jeho dcera, a tak mimo hluboký zájem o nevidomé 
je sbližuje i spoleèné hoøe.

A. Zeune si je vědom, že podstatným prostøedkem, 
bez kterého nelze praktikovat výchovu a vzdělávání 
nevidomých, je vhodné písmo. Ve Vídni se sezná-
mil s písmem J. W. Kleina. Sám postupně vytvoøil  
a vyzkoušel tøi druhy reliéfní latinky. Osvědèila se mu 
latinka støední velikosti s jednoduchými tvary písmen. 
Braillovo písmo ještě neznal, i když se snad něco  
o něm později dověděl od Kleina, kterému Braille 
poslal vzory. Klein však jeho písmo odmítl.

Ještě v r. 1839 podniká Zeune studijní cestu po 
německých ústavech. To se již jako jejich zkušenější 
pøíznivec raduje z výsledkù svých snah. Poznává  
v tom také velký kus své práce, a tak se domù vrací 
spokojený.

Soubor pomùcek pro psaní tužkou
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V r. 1845 umírá jeho manželka, což ho mimoøád-
ně sklíèilo. V r. 1847 odchází na trvalý odpoèinek, 
protože ztratil zrak. Tuto novou situaci pøijímá klid-
ně a vyrovnaně. Dokonce s pocitem uspokojení, že 
koneèně poznává svět svých žákù.

Druhou oblastí Zeunova života byla vědecká prá-
ce. Je tvùrcem nové koncepce zeměpisu. Jedná se mu 
o zdùraznění jeho pøírodního a fyzikálního pojetí. Stát 
jako politický útvar je proměnlivý. Kostrou zeměpisu 
je sama pøíroda.

O jeho vědecké èinnosti se zmiòuji proto, že  
v tomto smyslu se zásadně odlišuje i jeho pojetí země-
pisných map pro nevidomé i jiných jím vytvoøených 
pomùcek. Zatímco Haüy i Klein vytváøejí mapy po-
litické, jeho tvorba se zaměøuje na mapy fyzikální,  
i když jejich výroba je nepoměrně složitější. Jako 
podklad pro výrobu používá døevěnou desku, na 
kterou nalepuje rùzné druhy textilií i jiné materiály, 
aby lépe odlišil poznání rùzných zeměpisných pojmù. 
Øeky znázoròuje provázkem, města cvoèky rùzných 
velikostí. Vznikají tak nástěnné mapy. Pøi výuce poli-
tického uspoøádání doporuèuje vycházet od pøedstav 
bytu, domu, ulice, města a státu. Odtud ke světadílùm  
a nakonec k celému světu.

Sestavil rovněž uèebnici zeměpisu, která byla vy-
tištěna jeho propichovanou latinkou. Jejím obsahem 
je zeměpis pøírody. Na tyto zásady navázal později 
M. Kunz tvorbou papírových map. Zeunovy nástěnné 
mapy vyráběl Karl von Mauer. L. Pfiefel vyrobil podle 
Zeunova návrhu také reliéf Švýcarska.

Zvláště významnou pomùckou byl Zeunem vytvo-
øený reliéfní glóbus. Není bez zajímavosti, že vznikl 
vlastně jako speciální uèební pomùcka pro nevidomé. 
Teprve později se zaèal používat i na běžných školách. 
Pøi jeho konstrukci vycházel ze zkušeností M. Behaima, 
který snad zpracoval glóbus ve formě koule již v r. 1592. 
Prùměr koule Zeunova glóbusu byl 1,20 m. Øeky byly 
nejprve znázorněny prohloubenou drážkou, pevnina 
byla z písku, lesy z mechu, ledové plochy z kovu.

Z odborné literární èinnosti je nejvýznamnější  
a ve své době nejznámější Zeunovo první dílo Belisar, 
neboli o slepcích a ústavech pro slepé. Práce později 
vyšla v několika vydáních (1808, 1817, 1821, 1829, 
1833, 1836, 1846). V tomto útlém dílku se odráží 
celá Zeunova osobnost. Popisuje své metody a také 
poukazuje na další možnosti spoleèenského uplatnění 
nevidomých. I když v prvním vydání píše, že psaní 
není nijak zvláště dùležité (jeho reliéfní latinkou bylo 
možné pouze tisknout), později se plně soustøeďuje 
na psací techniku.

Jeho žáci používali pomùcku pro psaní tuhou. 
Byla to døevěná podložka, která měla vodicí linie pro 

øádky vymezené nitěmi pro usnadnění psaní smyèek  
u písmen. Haüyovu latinku podrobuje kritice, zabýval 
se konstrukcí vlastních písem.

V r. 1817 vychází jeho spis O nevidomých a ústa-
vech pro ně, ve kterém usiluje o komplexnost pøípra-
vy svých žákù pro život. Snaží se jim pøiblížit život 
pøírody napø. nejrùznějšími modely. Usiluje o poznání 
některých zákonitostí hmatového poznání. Z øemesel, 
snad vùbec jako první, zavádí výrobu košíkù, protože 
toto zboží bylo právě velice žádaným artiklem. Bez 
zbyteèných skrupulí se zajímá i o sexuální otázky  
a problematiku manželství nevidomých.

A. Zeune pracoval vždy velice houževnatě s tou-
hou stát po boku těm nejpotøebnějším. Usiloval o to, 
aby nevidomí našli své místo ve spoleènosti. Nejspo-
lehlivějším pramenem k tomu měla být spoleèensky 
užiteèná práce jako prostøedek obživy. V nevidomých 
nikdy nespatøoval objekt milosrdenství. Viděl v nich 
lidi, kteøí mají stejná práva jako ostatní. Planý soucit 
považoval za ponižující.

J. A. Zeune patøí k filantropùm, kteøí v období ro-
mantizmu toužili naplnit život v kráse lidských vztahù 
i po vznešených citech lásky. Naplnění altruistických 
snù spatøuje v povinnosti o někoho se starat a snít 
o tom, že idea světa a existence lidí v něm je ve své 
podstatě v idealizaci interaktivních lidských vztahù  
a v polidš�ování pøírody. Tak chápal své životní poslá-
ní i vztah k nevidomým. Dnes je tento velký èlověk 
oprávněně považovaný za zakladatele výchovy a vzdě-
lávání nevidomých v Německu.

ZichA, miroslav

* 4. 5. 1922
† 8. 12. 1981

Èeský hudební pedagog.

Narodil se v Luhaèovicích. Od mládí trpěl těž-
kou a navíc progresivní zrakovou vadou, která mu 
neumožnila dokonèit støedoškolská studia. Protože 
se od dětství věnoval høe na klavír a na housle, bylo 
pro něho snadnější se v Brněnském ústavu pro nevi-
domé, kam byl pøijat, adaptovat a pøipravit ke státní 
zkoušce z hudby na Brněnské konzervatoøi v r. 1947 
(hlavní obor klavír).

Byl mimoøádně pilným studentem, v oblibě měl 
zvláště komorní hru. Byl výborný houslista, a tak rád 
hrával menší skladby s doprovodem klavíru. Jeho píle 
povznesla cílevědomost spolustudentù hudebního 
oddělení brněnského ústavu. V této době byl ještě 
slabozraký a se slepotou nepoèítal.

Až do své smrti vyuèoval v lidových školách umě-
ní s mimoøádně dobrými výsledky. V Uherském Bro-



Tyflopedický

432

Zimin, Boris Vladimiroviè

dě pobyl jen pùl roku, ostatní léta vyuèoval v LŠU  
v Prostějově. Jeho žáci dosahovali výborných výsledkù 
v žákovských soutěžích lidových škol umění a mnoho 
jich pøipravil ke studiu na konzervatoøi. Ve své kvalit-
ní èinnosti hudebního pedagoga neustal ani po úpl-
né ztrátě zraku, která ho postihla kolem padesátky. 
Zemøel náhle v plné pracovní pohodě.

Zimin, boris vladimiroviè

* 14. 1. 1911

Byl bezesporu výraznou 
postavou slepeckého 
hnutí, a to i v meziná-
rodním měøítku.

Narodil se v Tbilisi. 
Po ukonèení ZŠ zaèal 
pracovat jako dělník.  
V r. 1937 se stal zástup-
cem øeditele stavební 
prùmyslovky a zahajuje 
veèerní studium na vy-
soké škole. V dosažení inženýrského diplomu mu 
zabránila válka.

Mezi muži, kteøí se po napadení Sovětského svazu 
hlásili jako vojenští dobrovolníci, byl i tøicetiletý Zi-
min, zástupce øeditele støední odborné školy stavební. 
Na frontě byl r. 1943 těžce raněn na rukou, nohou i na 
hlavě. Ztráta zraku znamenala ztroskotání všech jeho 
životních plánù. Bylo tøeba vytvoøit si nové ideály.

Když v r. 1946 opustil nemocnici, stal se vedou-
cím oddělení organizace a zaèleòování do zaměstná-
ní pøi Všeruské organizaci slepcù. Na tomto úseku 
vykonal velmi mnoho pro pracovní zapojení desetiti-
sícù nevidomých. Podniky prosperovaly pøedevším 
na možnosti kooperace s nejrùznějšími továrnami. 
Rozvoj šel tak daleko, že v posledních tzv. uèebních 
a výrobních podnicích se vyráběly i souèástky ke kos-
mickým raketám.

V r. 1958 byl Zimin zvolen pøedsedou spolku. Tuto 
funkci zastával do r. 1986. Z prakticky nulového pøed-
váleèného stavu vzrostla velká ekonomická základna 
VOS na 180 podnikù.

V r. 1969 byl Zimin zvolen viceprezidentem 
Světové rady pro blaho slepcù a r. 1974 byl zvolen 
prezidentem této světové organizace. Za jeho vedení 
navázala spolupráci s øadou mezinárodních humani-
tárních organizací. Za jeho zásluhy mu byla udělena 
medaile L. Brailla. Po uplynutí funkèního období 
pokraèoval v práci. Dále byl èinný v několika význam-
ných funkcích této světové organizace. V r. 1986 svou 
veøejnou èinnost ukonèil.

ZimmeRmAnn, Ferdinand

* 1. 10. 1823
† 17. 7. 1866

Básník a uèitel v Ústavu pro nevidomé děti ve Štětíně.

Narodil se v Rodewicích nedaleko Štětína jako 
syn stolaøe. Jeho tøi sestry byly rovněž nevidomé, nej-
starší bratr viděl dobøe. Vychován byl na státní útraty  
v Ústavu pro nevidomé děti v Berlíně. Do ústavu byl 
pøijat v r. 1836. Pro velkou chudobu šel s ním otec 
z rodné obce do Berlína pět dnù pěšky. Chlapec byl 
pilný a věnoval se hudbě. V ústavu pobyl šest let, aniž 
by se během této doby dostal domù. Vyuèoval ho 
sám Zeune a známý uèitel Schmidt. Na oba potom  
s láskou vzpomínal.

V r. 1842 ústav opouští. Øíká, že Berlín je jeho 
druhým domovem. Matka mu během pobytu v ústavu 
zemøela, nemocný otec žil u svého nejstaršího syna. 
Ferdinand musel èekat, až se vyjasní, kde bude bydlet, 
co bude dělat. Otec rovněž brzy umírá a slepý mladík 
mùže zùstat u bratra bydlet. Tento èas byl pro něho 
hoøký, musel snášet mnoho pøíkoøí. 

V místě pro něho práce nebyla. Aby si nějak za-
sloužil bratrovo pohostinství, peèoval tedy o jeho děti. 
O smutku a trápení vypráví ve svých básních, které 
mu zapisoval místní pastor.

V r. 1851 se Zimmermann setkává s A. M. Gröple-
rem, který měl v úmyslu založit ve Štětíně podobný 
ústav jako jeho uèitel Zeune v Berlíně. Zimmermann 
po èase souhlasil a v r. 1854 nastoupil do nového Ústa-
vu pro výchovu a vzdělávání nevidomých ve Štětíně. 
Stal se zde uèitelem ruèních prací a hudby.

Zimmermann měl v této době pøipraveno něko-
lik básní, napø. Elias, Blindentraum, Zur Vermählung 
eines Blinden aj. Věnoval se též tvorbě menších hu-
debních forem, hlavně písní, ale úspěch měl pouze  
u žákù, kteøí si několik jeho písní oblíbili.

Zimmerman pùsobil v ústavu dvanáct let. V r. 1866 
se ve Štětíně rozšíøila cholera, které podlehl.

ZinovJev, oleg Jefimoviè

* 1937

Ruský výtvarník.

Narodil se v Leningradě. Od r. 1956 pracoval 
jako výtvarník v Leningradské továrně Lomonosov 
na výrobu porcelánu. V r. 1962 se stal výtvarníkem 
animovaného filmu ve filmových ateliérech Lennauè-
film a Leningradské televize.

V dùsledku 900 dnù nacistické blokády, kterou 
prožil v období druhé světové války jako dítě v Lenin-
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gradě, Zinovjev už jako 
mladý èlověk zaèíná ztrá-
cet zrak. V r. 1991 oslepl 
úplně. Avšak touha pokra-
èovat v tvùrèím životě ho 
pøivedla do Šelgunovova 
Domu kultury, do studia 
keramiky a sochaøství, 
kde pracoval pod vede-
ním J. A. Našivoèkina. 
Pøekonal svou slepotu  
a brzy bylo zøejmé, že se 
i za nových okolností mùže Zinovjevùv talent rozvíjet. 
Jeho výtvarné práce dostávají novou formu.

Již od roku 1994 vystavuje v muzeu F. M. Do-
stojevského. V etnografickém muzeu vytváøí stálé 
expozice. Jeho díla lze vidět ve výtvarných galeriích 
města Kirši, v Brjansku, �umenu i jinde. Od r. 1997 
do roku 2003 se Zinovjev pravidelně úèastní jarních  
a podzimních výstav svazu umělcù a výroèní výstavy 
sankt-peterburských umělcù v Manéži.

Díla O. Zinovjeva jsou plná duchovnosti a vnitøní-
ho tepla. Pomáhají lidem pøekonat těžké chvíle života 
a inspirují k tvorbě. Jako materiál Zinovjevovi slouží 
hlína. Také rád pracuje se døevem.

Ve volných chvílích rád sportuje. Úèastní se dlou-
hých běhù, běhá za městem a aby byl ve formě, každý 
den „závodí s domovním výtahem“. 

 U pøíležitosti zakonèení výstavy Svìt haptický III v Sankt 
Petìrburku vìnoval Zinovjev oddìlení DTI TMB svou  
sochu Matka s dítìtem

ZoRièák, Ján

* 16. 2. 1952

Pedagog Rehabilitaèní-
ho støediska pro zrakově 
postižené v Levoèi.

Narodil se v Levoèi, 
kde po absolvování zá-
kladní školy maturoval 
na støední pedagogické 
škole. Zaèal vyuèovat 
v ZŠ a potom pøešel 
pùsobi t  na  s t øední 
zemědělskou školu.  
V Rehabilitaèním støedisku pro zrakově postižené 
zaèal pracovat v r. 1977 brzy s výbornými výsledky  
v oblasti orientace nevidomých frekventantù v prosto-
ru a ve sportu. Je instruktorem lyžování nevidomých 
sportovcù, se kterými dosahuje dobrých výsledkù  
i v mezinárodních soutěžích. O těchto tématech pu-
blikuje v odborných èasopisech.

V r. 1981 ukonèil studia na pedagogické fakultě 
univerzity v Prešově. V r. 1988 pokraèoval ve studiu 
tyflopedické specializace.

Od r. 1990 byl øeditelem Rehabilitaèního støe-
diska pro nevidomé v Levoèi. Zaèínal ve složitých 
podmínkách, pøedevším finanèních. Musel øešit 
pracovní zapojení absolventù. V r. 1992 proběhla na 
kurzu nevidomých masérù stávka proti diletantskému 
provozování tohoto povolání nekvalifikovanými oso-
bami. Po pøijetí u ministra zdravotnictví se poměry 
ustálily. Vzrostl i poèet kompenzaèních pomùcek. 
Právě v těchto složitých okamžicích se J. Zorièák 
projevil jako vynikající manažer.

ZoRièák, štefan

* 1. 8. 1911
† 15. 9. 1989

Uèitel v Ústavu pro nevidomé v Levoèi.

Narodil se v Levoèi. Po ukonèení studia na uèitel-
ském ústavu pùsobil na rùzných místech jako uèitel. 
Od r. 1943 do r. 1948 a znovu od r. 1954 do r. 1972 
v ZŠ Ústavu pro nevidomé v Levoèi.

Dbal na tělesnou zdatnost svých žákù. Aby měli 
žáci kde sportovat, věnoval se vybudování sportoviš-
tě i vybavení tělocvièny. Po otevøení rehabilitaèního Zinovjev a jeho Vesna
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støediska vypomáhal pøi plnění rehabilitaèních pro-
gramù.

Je jedním ze zakladatelù Sportovních her nevido-
mé mládeže (Praha, Brno, Levoèa). Jeho družstvo si 
odnášelo většinou zlaté medaile. Vedl družstvo nevi-
domých sportovcù i na soutěž v Leningradě (Petrohra-
dě) (1958). Byl pøesvědèený, že právě tělesná zdatnost 
je jedním z nezbytných pøedpokladù zdravého života. 
Vyuèoval rovněž pøírodopis a pracovní výchovu.

Rád se věnoval lovu a vèelám. Byl znalcem historie 
Levoèe. Rovněž i výborným vypravěèem.

Zotov, Alexander

* 15. 5. 1914

Uzbecký architekt.

Pracoval jako vedoucí architekt. Na frontě za dru-
hé světové války pøišel o zrak a pravou ruku. Zùstal 

pracovat v oboru jako konzultant. V době své slepoty 
napsal několik odborných spisù o problematice urba-
nismu. Za svou èinnost byl několikrát vyznamenán.

Zubov, vladimir ivanoviè

Ruský matematik.

Jako nevidomý získal své základní i støedoškolské 
vzdělání ve škole pro nevidomé děti v tehdejším Le-
ningradě. Ve studiu pokraèoval na matematicko–fyzi-
kální fakultě Leningradské univerzity, které úspěšně 
dokonèil. V r. 1955 získal titul kandidát věd, o pět let 
později doktorát za práci Někatoryje problemy teorii 
ustoièivosti dviženija. Napsal øadu dalších cenných 
prací. Pùsobil jako profesor Leningradské univerzity 
ve funkci vedoucího laboratoøí. V r. 1968 obdržel 
státní vyznamenání.
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ŽiLiN, Alexej

* 1780
† 1840

Ruský skladatel raného období vývoje ruské národní 
hudby.

Narodil se pravděpodobně jako nevidomý, nebo 
o zrak pøišel velmi záhy. To málo, co o něm víme, je 
možné vyèíst z kritik jeho klavírních koncertù v Mosk-
vě. Jsou èetné pøedevším v období let 1810–1838.

V r. 1917 byl v domě bohatého ukrajinského měš�a-
na, který za revoluce musel Rusko opustit. Kde bydlel 
později nevíme.

Náhodně byl nalezen svazek jeho Romancí. 
Skladby byly hodnoceny zvláště pro svou melodic-
kou svěžest. Po dalších studiích je známo asi ètyøicet 
Žilinových skladeb. Jsou to klavírní valèíky, polonézy, 
ekosézy a hlavně variace na ruské lidové písně. Je mezi 
nimi i jedna orchestrální skladba.

O jeho skladatelském díle toho jinak mnoho ne-
víme. Mnohé jeho písně lze uslyšet na koncertech 
ruských pěvcù i dnes. Jedna jeho snadná klavírní 
skladba se objevila v èeské klavírní škole.

ŽirkoviÈ, kiril

* 1917

Vynikající ruský houslista.

Narodil se jako silně slabozraký, ještě v dětství 
však úplně oslepl. Není známo, jakým zpùsobem 
nabyl základní vzdělání. Zprávy však hovoøí o jeho 
mimoøádném hudebním nadání a úspěšném absolu-
toriu konzervatoøe. Vyuèováním høe na housle se 
zabýval jen sporadicky, měl spíše sklony stát se kon-
certním umělcem, což se mu pro jeho mimoøádnou 
píli vyplnilo.

Nejdøíve pùsobil v tehdejší Stalingradské filharmo-
nii. Poøádal samostatné koncerty a natáèel gramofo-
nové desky. Od r. 1947 pùsobil jako sólista v moskev-
ském Svazu hudebních umělcù. Tato životní dráha mu 
èasto pøinášela mnoho praktických problémù, ty však 
vždy pøekonával s velikým vnitøním nasazením.

ŽurEk, Jan

* 8. 11. 1899
† 1956

Øemeslník.

Narodil se v Opavě jako nevidomý. Vychován byl 
v Brněnském ústavu pro výchovu a vzdělávání nevi-
domých dětí, kde se po dokonèení školní docházky 
vyuèil košikáøem. Pěstoval rovněž hudbu a ladění 
klavírù. V ústavu pobyl od r. 1912 do r. 1922.

Po odchodu z ústavu si zaøídil košikáøskou dílnu  
v Komárově u Opavy. Tuto živnost provozoval do 
svých 57 rokù. Živil se i hudbou a laděním klavírù. Ve 
své dílně zaměstnával 2–4 nevidomé dělníky. Pěstoval 
vlastní proutí, které v dílně zpracovávali ti, kteøí to 
uměli nejlépe. Ostatní se zauèovali.

Byl mimoøádně zdatný organizátor s úsilím po-
moci nevidomým øemeslníkùm postavit se na vlastní 
nohy. Dával jim slušný plat, takže mohli postupně 
odcházet a zaøídit se pro sebe. Pøicházeli noví mladí 
absolventi brněnského ústavu pro nevidomé. Je vhod-
né podtrhnout Žurkovu schopnost a chu� vytvoøit 
jakousi pøechodnou stanici k osamostatnění mnoha 
nevidomých øemeslníkù. Pomáhal jim i později, napø. 
dodávkami proutí apod. Pomohl i těm nevidomým, 
kteøí v ústavu nepatøili k nejzruènějším. S jejich poma-
lostí měl mimoøádnou trpělivost a našel vždy zpùsob, 
jak je v jejich úsilí podpoøit.

Ž
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A
ABDULLAH IBN HOMAID
ABU ABDULáH RUDAKÍ
ABU ALLá BEN MALAINCAN 
 AL MAARÍ
ABU MUHAMMAD S. MIHRAN
ADAÈI Kinièi
ADAMCZYKOVá, Hana
ADáMEK, J.
ADERKAS, Ottokar
ADET
ADLEROVá, Anna Alexandrovna
ADLUNG, Jakob
ADRIANI, Giovanni Battista
AGRICOLA, Rudolph
AHUJA, Suresh
AKAŠI, Kakuièi
AL-A MA, al Tutaili
AL-AMIDÍ, Zeinuddín
AL-ASHEIKH, Mohamed  
 ben Ibrahim
ALBERT, Rafael Rodriguez
ALEXANDER, Friedrich
ALEXEJEVIÈ, Vasil
AL-GHANIM, Abdullah M.
ALMáRÍ, Abu Al ala
ALONSOVá, Alice
AL-SAUD, Abdul Azíz
AL-SAUD, Feisal, Ibn Abdul-Azíz
ALSTON, B. John
AMANNI, V.
ANAGNOS, Michael
ANAGNOSOVá, Julia Romana
ANASTASI, Gheorghe
ANDRASZEWSKI, Andrzej
ANSELL, Michael Picton
ANTAL, Milan
ANTONIO, Aderaldo
APAIWALA, R. M.
APPEL, Sipke Arriens
APPENZELLER, Heinz
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Nemùžeme uzavøít tuto 
práci, aniž bychom se 
nezmínili o jejím auto-
rovi, kterému se sice ne-
podaøilo proniknout do 
zahranièí, jak by jeho 
objevitelská i publikaè-
ní èinnost zasluhovala, 
ale v Èeské republice 
je známý v kruzích od-
borníkù i ve spoleènosti 
nevidomých a slabozrakých obèanù. Pøipojujeme 
proto profil osobnosti tohoto hudebního pedagoga, 
tyflopeda a odborného publicisty. Pøipomeòme si èlo-
věka, který se zvedl od své košikáøské stolièky, aby 
pokraèoval v díle mnohem obecnějším a pro nevido-
mé děti i dospělé prospěšnějším. Nezaskoèila ho ani 
neoèekávaná praktická slepota.

J. Smýkal pùsobil nejdøíve jako uèitel hudby v LŠU, 
později v ZŠ, v ZŠ pro nevidomé a slabozraké žáky  
v Brně, kde zastával i funkci øeditele. Je autorem ně-
kolika speciálních  uèebních pomùcek pro hudební vý-
chovu i autorem speciálních uèebnic hudební výchovy 
a Braillovy hudební notace směrované k nevidomým 
žákùm základních škol. Podílel se na tvorbě speciálních 
uèebních plánù a uèebních osnov vyuèování hudbě  
v základních školách pro nevidomé i školách pro 
slabozraké žáky. Pro èeské nevidomé ètenáøe založil 
zvukovou knihu, je zakladatelem první tyflopedické 
poradny pro rodièe nevidomých dětí raného věku v bý-
valém Èeskoslovensku, založil a vedl mateøskou školu 
pro nevidomé děti v Brně, je zakladatelem Slepeckého 
muzea v Brně a regionálního èasopisu pro nevidomé 
ètenáøe Brněnský obèasník. V odborných i jiných èa-
sopisech publikoval na 200 èlánkù. Vydal 12 vesměs 
obsahově novátorských prací, které obohatily èeskou 
speciální tyflopedickou pedagogiku. Pozoruhodná je 
tato poslední práce, která stejně jako jeho jiné práce 
je v èeské tyflopedii jedineèná.

J. Smýkal se narodil 19. záøí 1926 ve Vlènově na 
Slovácku jako syn domkáøe. Již v raném dětství se 
u něho projevila těžká zraková vada, která vznikla 
aplikováním lidového léèitelství. Pøesto pět let navště-
voval ve svém rodišti obecnou školu. V roce 1937 
byl pøijat do Brněnského výchovně vzdělávacího 
ústavu pro nevidomé děti a mládež. Po dokonèení 
základního vzdělání (1941) byl povinen, jako ostatní 
chovanci ústavu, vyuèit se některému z øemesel. Vy-
bral si košikáøství. Høe na klavír se už jako žák školy 
uèil u Rudolfa Krchòáka, později u prof. Vladimíra 

Slovo o autorovi Hawlíka, na housle a klarinet u Otakara Pejši a na var-
hany u Stanislava Kyseláka. Ladění klavírù se vyuèil 
u Františka Podluckého. Po vykonání státní zkoušky 
z hudby na Brněnské konzervatoøi (1947) z ústavu 
odešel, jelikož mu vedením ústavu nebylo povoleno 
pokraèovat v rozšiøujícím studiu hudby.

Jako student se sporadicky věnoval tvorbě skladbi-
èek pro klavír. Vytvoøil též scénickou hudbu k literár-
ním pásmùm T. Macháèka. V místní kapli byl urèitý 
èas varhaníkem. Improvizoval rád témata populár-
ních písní, která se líbila dívce, jeho budoucí ženě. Ve 
zdokonalování svých interpretaèních dovedností ve 
høe na klavír pokraèoval potom ještě (1949–1950) na 
Brněnské konzervatoøi u prof. Emila Šotoly formou 
studia pøi zaměstnání.

Svou hudebně pedagogickou dráhu zaèal v Brně 
již jako student. Vyuèoval v soukromé škole Josefa 
Slimáèka, potom v hudebních školách v Uherském 
Brodě, Svitavách a opět v Brně, kde založil a vedl 
odboèku LŠU na Starém Brně. Hru na klavír si  
i v této době zdokonaloval, aby mohl reprezentovat 
hudební školy, ve kterých vyuèoval. S úspěchem hrál 
na mnoha uèitelských koncertech i v rámci jiných 
kulturních institucí. Žáci J. Smýkala byli na velmi 
dobré hudební úrovni. Mnozí z nich se zúèastòovali 
rùzných hudebních soutěží i vystoupení v rozhlase. 
Pro své malé žáèky napsal několik instruktivních kla-
vírních skladeb.

Po tøi roky vedl velký dětský pěvecký sbor pøi 
brněnské opeøe, se kterým nacvièoval dětské scény  
v operách Jakobín, Boris Godunov aj.

Když byly pøi pedagogických fakultách v r. 1962 
otevøeny katedry speciální pedagogiky, ihned se ještě 
jako uèitel LŠU o studium zajímal a zapsal se na 
katedru speciální pedagogiky Univerzity Palackého 
v Olomouci. V r. 1966 studia dokonèil. V r. 1973 
byl po úspěšných rigorózních zkouškách a obhájení 
rozsáhlé rigorózní písemné práce, Hudební výchova 
nevidomých dětí, na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze promován na doktora filozofie.

V r. 1967 nastupuje jako uèitel hudební výchovy 
a hry na hudební nástroje (klavír, akordeon a zob-
cová flétna) do ZŠ pro nevidomé a slabozraké žáky  
v Brně. Mimoto zde vedl dětský pěvecký sbor, s nímž 
se zúèastòoval rùzných i mezinárodních soutěží.  
V soutěžích brněnských školních sborù získával 
vždy jedno z pøedních míst. Na mezinárodní soutěži 
v Praze (1977) získal jeho dětský sbor první místo. J. 
Smýkal vytvoøil scénickou hudbu k několika pohád-
kám, které žáci sehráli jako divadelní hry. Sestavil 
instrumentální soubor pøedevším z žákù, kteøí hudbu 
pěstovali zájmově.
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Pro zvýšení úrovně výuky hudební výchovy nevi-
domých a slabozrakých žákù navrhl a vyrobil několik 
speciálních uèebních pomùcek, které jsou aplikovaný-
mi náhradními grafy (za běžnou èernotiskovou hudeb-
ní notaci) pro hmatové vnímání pohybu melodie pøi 
rozvoji uvědomělé vokální intonace. Jsou to: „němá“ 
elektrická intonaèní klávesnice, trojrozměrný model 
durové stupnice a model stavebnice pro vytváøení 
hmatových pøedstav všech druhù stupnic pomocí 
pohyblivých táhel. Pro slabozraké žáky pøipravil speci-
ální notový sešit aj. Své praktické i obecné zkušenosti 
prùběžně publikoval v odborných èasopisech.

Ke studiu na konzervatoøi pøipravil několik žákù 
(klavír, akordeon). Zvláš� výborných výsledkù dosa-
hoval v pøípravě uchazeèù k pøijímacím zkouškám 
na konzervatoø ve sluchové analýze, hudební teorii  
i Braillově hudební notaci.

Zúèastnil se prací na tvorbě uèebních plánù vy- 
uèování hudbě v základních školách pro nevidomé  
i základních školách pro slabozraké žáky. Je autorem, 
nebo se podílel na tvorbě uèebních osnov vyuèovací-
ho pøedmětu hudební výchova, dále hry na hudební 
nástroje a pro hudební nauku. Vypracoval též uèební 
osnovy pro vyuèování Braillově hudební notaci.

Stal se iniciátorem pravidelných semináøù uèi-
telù hudby ze všech základních škol pro nevidomé 
a slabozraké žáky v Èeskoslovensku. Vytvoøily se 
podmínky pro výměnu zkušeností. Díky kladnému 
pøístupu øeditele Drahomíra Hanáka zorganizoval  
v r. 1973 první výměnný koncert žákù ZDŠI pro nevi-
domé a slabozraké v Brně se žáky ZDŠI pro slabozra-
ké v Bratislavě. Koncerty se staly pěknou tradicí.

V roce 1977 byl jmenován øeditelem ZŠ pro nevi-
domé a slabozraké žáky v Brně. Toto období mu pøi-
neslo nemalé starosti se zanedbanou budovou a školní 
zahradou, které byly v dezolátním stavu. Na hudbu 
mu nezbývalo mnoho èasu. Soustøedil se na úpravy 
školních i internátních prostor jejich rozsáhlými sta-
vebními adaptacemi. Velké úsilí věnoval zavedení 
ústøedního vytápění budovy i stavebním úpravám 
směøujících k rozšíøení poètu uèeben, kabinetù i ke 
zlepšení špatných hygienických podmínek. V r. 1979, 
pøi budování høiště pro MŠ, se mu jeho zrak odchlí-
pením sítnice dramaticky zhoršil na pouhý světlocit. 
Několik operací stav nenapravilo. Ani v této době 
neklesl na mysli a publikoval své poznatky z oboru 
hudebního vzdělávání nevidomých a slabozrakých  
i některých specifických psychologických výzkumù. 
Byly to pøedevším zvláštnosti poznávacích èinností 
nevidomých dětí raného i školního věku.

Zaèal se soustavnou kontrolou znalostí bodového 
písma uèitelù i vychovatelù, ve spolupráci s vedoucí 

vychovatelkou pøeorganizoval život v internátě. Péèi 
o výchovu žákù stavěl na první místo pøi hospitaèní  
a jiné kontrolní èinnosti. Postupně zjistil, že ne všichni 
pracovníci se ztotožòují s těmito dosud neobvyklými 
opatøeními.

V èervenci r. 1982 se pro neporozumění spolupra-
covníkù a na nátlak stranických i školských orgánù 
vzdává funkce øeditele a zùstává ve škole jako uèitel 
hudby. Ani potom nemohl klidně pracovat, když byl 
neustále zatlaèován mimo uèitelský kolektiv. Vzhle-
dem ke stykùm s jedním disidentem a pro korespon-
denci se zahranièím byl nakonec z iniciativy tehdej-
šího vedení školy pøinucen školu opustit v době, kdy 
ještě neměl dùchodový věk.

Od r. 1973 do r. 1987 externě vyuèoval na kate-
døe speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UP  
v Olomouci. Po dva roky (1991–1993) byl smluvním 
uèitelem na katedøe pedagogiky PF MU v Brně.  
I později poskytoval odborné konzultace studentùm 
obou kateder i jiným odborným pracovištím. Byl 
konzultantem, recenzentem i vedoucím diplomo-
vých prací mnoha studentù. Stal se èlenem redakèní 
rady èasopisu Psychológia a patopsychológia die�a�a 
v Bratislavě. Pro každý rok zpracovával do èasopisu 
Otázky defektologie (později do èasopisu Speciální 
pedagogika) tyflopedický kalendáø.

Zavedl dosud neexistující soustavnou evidenci 
pøedškolních těžce zrakově postižených dětí. Pøi ZŠ 

Model durové stupnice intonaèní klávesnice
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založil (1977) u nás první tyflopedickou poradnu pro 
rodièe nevidomých a těžce slabozrakých dětí raného 
věku, kterou vedl do r. 1993. V r. 1978 založil (vlastně 
obnovil v r. 1950 zrušenou) MŠ pro nevidomé děti. 
Pro uplatòování některých specifických výchovných 
hledisek navrhl a ve spolupráci s Františkem Ficiá-
nem vytvoøil několik herních pomùcek. Své celoži-
votní sbírky věnoval slepeckému muzeu, které založil  
v Brně r. 1992.

J. Smýkal se po celý život neúnavně věnuje nevi-
domým a slabozrakým dětem i dospělým. Pracoval 
v SI, do něhož pøešel jako èlen Podpùrného spolku 
samostatných slepcù. Spolu s Františkem Novozám-
ským, později osleplým uèitelem, vybudoval v Brně 
první klub pro kulturní a zájmovou èinnost nevido-
mých obèanù. Je jedním ze zakladatelù Èeské unie 
nevidomých a slabozrakých. V r. 1990 založil v Brně 
její první odboèku.

Než se stal uèitelem v ZŠ pro nevidomé žáky  
v Brně, pùsobil dlouhá léta jako funkcionáø spole-
èenských organizací lidových škol umění v Brně. 
Byl èlenem Èeské pedagogické spoleènosti a Èeské 
hudební spoleènosti.

V r. 1959 zaèal pro nevidomé ètenáøe jako první 
v Èeskoslovensku natáèet na magnetofonové pásky 
zvukovou knihu. V sedmdesátých letech se podílel na 
rozšiøování samizdatové literatury mezi nevidomé. Na 
magnetofonové pásky ji natáèel nevidomý disident 
Klement Lukeš.

V rámci kulturní èinnosti brněnské organizace 
nevidomých a slabozrakých se J. Smýkal organizaèně 
podílel na poøádání koncertù posluchaèù konzerva-
toøe pro těžce zrakově postižené studenty. V r. 1993 
tuto tradici obnovil. Po listopadových událostech  
v r. 1989 zaèal poèátkem r. 1990 z vlastní iniciativy 
vydávat v braillském písmu Brněnský obèasník, první 
regionální èasopis svého druhu na Moravě. V tomtéž 
roce se stal èlenem prezidia Nadace pro pomoc ne-
vidomým dětem.

Od  r. 1997 spoleèně navštěvujeme slepecká muzea 
v Evropě. Do této doby se nám podaøilo nahlédnout 
do sbírkových fondù 14 takových muzeí a 2 koutkù 
tradic. V r. 2002 J. Smýkal pøipravil výstavu reliéf-
ních obrázkù, technických nákresù, plánù a zeměpis-
ných map Svět haptický (Brno 2002, Moskva 2004  
a Sankt Petěrburk 2005). Všude se setkala s kladným 
až mimoøádným ohlasem. 

Od r. 1999 pracuje na digitalizaci a tisku textù, 
zejména historické tyflopedické literatury z běžného 

do braillského písma pøevážně pro oddělení DTI 
TMB.

Smýkalova odborná i jiná publikaèní èinnost je 
mimoøádně bohatá. Ve svých pracích popisuje a zobec-
òuje nejen vlastní zkušenosti, nýbrž vždy také hledá 
øešení témat podobných těm, která právě zpracovává, 
v naší i v zahranièní literatuøe. Je autorem několika 
pedagogických ètení, z nichž jedno bylo ohodnoceno 
jako nejlepší v oboru a pøedneseno na Dnech J. A. 
Komenského ve Fulneku. 

Mimo více než 200 pøíspěvkù do odborných 
èasopisù s hudebně pedagogickou, tyflopedickou  
a historickou tematikou, je to několik desítek zásad-
ních èlánkù ke spoleèenské situaci v tzv. slepeckém 
hnutí. V dalších pracích øeší problematiku výchovy 
nevidomého dítěte raného období. Proèítáme-li je 
pozorně, zjistíme, že v nich rozebírá a uplatòuje 
dosud opomíjenou psychiku hmatového vnímání, 
specifika klasifikace výchovných a vyuèovacích metod 
aj. Objevil a zpracovává trojí funkci ruky nevidomého 
v kompenzaèním procesu. Zpracoval i životopisy 
několika významných tyflopedù i výjimeèných 
nevidomých pracovníkù èeských i zahranièních. 
Známé jsou jeho Tyflopedické kalendáøe, které (od 
r. 1967) publikoval v odborných èasopisech: Otázky 
defektologie, Teorie a praxe speciální pedagogiky  
a Speciální pedagogika.

Ze samostatných a rozsáhlejších prací to jsou: 
150 let výchovně vzdělávací instituce pro nevidomé  
v Brně, Těžce zrakově postižené dítě v rodině, Vý- 
chova nevidomého dítěte, Hovory s rodièi o výchově 
nevidomého dítěte, Vznik a vývoj písma pro nevi-
domé, Vznik slepeckého muzea v Brně, Hudební 
tradice školy pro nevidomé a slabozraké v Brně, Ètyøi 
brněnská zastavení. Pøipravil i katalog Slepeckého 
muzea a Pohled do historie slepeckých spolkù. V roce 
1998 vydal u nás první èeský Tyflopedický lexikon 
jmenný. V r. 2006 vyšlo jeho druhé rozšíøené vydání.  
V roce 2005 vydal v braillském písmu Výbor z díla 
Rudolfa Krchòáka.

Josef Smýkal chystá k 150. výroèí narození Karla 
Emanuela Macana samostatnou práci Život a dílo Kar-
la Emanuela Macana, která vyjde rovněž v braillském 
písmu. V rukopisech má dvě rozsáhlé práce: Hudeb-
ní výchova nevidomých dětí a Gnóze nevidomých  
v umění. Své odborné pøíspěvky uveøejòuje a neustále 
doplòuje na svých vlastních internetových stránkách: 
www.smykal.ecn.cz.

Mgr. Eliška Hluší



Tyflopedický

448

Bibliografie

bibliografie

70 let èeského slepeckého tisku, Svaz invalidù, Praha 1987

70 rokov základnej školy internátnej pre nevidiacich v Levoèi, Základná škola pre nevidiacich v Levoèi, Levoèa 1992

80 rokov základnej školy pre nevidiacich v Levoèi, Základná škola pre nevidiacich v Levoèi, Levoèa 2002, 
ISBN 80–968767–4–0

100 Jahre Blinden–Museum, Allgemeiner Blindenverband, Berlin 1991

100 rokù Klárova ústavu slepcù v Praze, Ředitelství ústavu, Praha 1932

150 Jahre Blindenbildung, Oswald Schmidt, Dresden 1959

150 let Hradèanského ústavu pro slepé, Práce invalidù, Praha 1957

170. výroèí speciální školy pro zrakově postižené, Speciální škola pro zrakovì postižené v Brnì, Brno 2005

Almanach ZŠI pro slabozraké prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc. v Litovli, ZŠI Litovel, Litovel 1994 

Biografie osob zaslužonych dla niewidomych, Polski zwiazek niewidomych, Warszawa 1993

Blindeinstitut Kristiania, V. G. Fabrilins, Kristiania 1894

BOHATA, Otakar: K vývoji organizací nevidomých v Èeskoslovensku, Svaz invalidù, Praha 1980

BOHATA, Otakar: Levoèa, stredisko nevidiacich, Zväz invalidov, Bratislava 1978

BOHATA, Otakar, JENDRULEK, Oldøich: Mezinárodní soutěže zrakově postižených skladatelù a hudebníkù  
v SSR, Federální výbor Svazu invalidù, Praha 1984

BREJCHA, Leander: Pamětní spis o katolické charitě, Katolická charita Brno, Brno 1930

CLARK, Leslie L. et al.: Technology and Blinds, The American Foundation for the Blind, New York 1963

COHN, Ludwig: Der Weg ins Leben, Julius Kitl, M. Ostrau–Leipzig, Leipzig 

ÈEJKA, Otakar: Postavy invalidù v sovětské literatuøe, Svaz èeskoslovenských invalidù, Praha 1954

ÈERNUŠáK, Gracian: Dějiny evropské hudby, Panton, Praha 1972

Die Begegnisse und Vermögensgebarung der Klarischen Blindenanstalt, Klarische Blindenanstalt, Prag 1885

Die Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig, Deutsche Zentralbücherei, Leipzig 1979

DIGRIN, Ladislav: Vývoj slepeckého tisku v našich zemích, Tyfloinformaèní agentura Radar, Praha 1993

DIMKOV, Nikolaj: I taka da si polezen, Sojuz na slepite v Bulgaria, Gabrovo 1972

DOLEŽáLEK, A. József: Magyar vaknevelö – Laezet, Landerer Hackenanstnál, Pest 1842

DOLEŽáLEK, Anton Joseph: Nachricht von der Blinden–Anstalt Pest, Trattner, Pest 1836

DOSKOÈIL, Jaromír: Naše slepecké tiskárny, Èeský slepecký tisk, Praha 1938

DOSKOÈIL, Jaromír:  Život a význam nevidomého univerzitního profesora Pierre Villey–e, V. Palásek, Praha 1936

DUNKO, Štefan: 50 rokov prípravy na povolanie zrakovo postihnutej mládeže, Stredné odborné uèilište zrakovo 
postihnutej mládeže, Levoèa 1997

DURO, Zvonko i Zvonar: Slijepi N. R. hrvatske u školi i na radu, Savez slijepich, Zagreb Godišnjak, Zagreb 2003

Germanistica Olomucensia, Oskar Baum, Univerzita Karlova, Praha 1973 

Geschichte der Privat–Anstalt (Direktion der böhmischen Prowinz–Erziehungsanstalt für Blinde), Joseph 
Seuer, Prag 1830 

GRODECKA, Ewa: Historia niewidomych polskich w zarysie, Polski zwiazek niewidomych, Warszawa 1996

GUDONIS, Bitautas: Socialnije osnovy i puti integracii lic s naruššenym zrjeniem, Elfdija, Izdatelstvo Eldija, 
Eldija 1996

Guía del museo tiflológico, Organización nacional de ciegos espao, Madrid 1994

HAD, Jaroslav: Nevidomí varhaníci, soukromé vydání v braillském prvopisu, Havlíèkùv Brod 1983

HAD, Jaroslav: Vèelka, soukromé vydání v braillském prvopisu, Havlíèkùv Brod 1984

HAD, Jaroslav: Vzpomínky na Hradèanský ústav, soukromé vydání v Braillském prvopisu, Havlíèkùv Brod 1985 

HANáK, Drahomír et al.: 135 let trvání školy pro nevidomé v Brně, ZŠ pro nevidomé a slabozraké v Brnì, Brno 1970



lexikon

449

Bibliografie

HANáK, Drahomír: Vývoj institucionální výchovy zrakově postižené mládeže, In.: Jaroslava Vališová: Tradice 
speciální pedagogiky, Krajský pedagogický ústav v Brnì, Brno 1975 

HANSELMANN, Heinrich: Einführung in die Heilpädagogik, Rotapfelverlag, Curych 1930
HEBOLD, E.: Schreib–Schule für Blinde, In Selbstverlage, Berlin 1847
HELLETSGRUBER, Anton: Maria Teresia von Paradis, Ch. Reissen, Linz 1886
HIENTSCH, J. G.: Jahresschrift, Selbst Verlag, Berlin 1854
HIENTSCH, J. E.: Ueber die Erziehung und den Unterricht der Blinden, In Selbstverlage, Berlin 1851
HJELMBORG, Michael: Blinde–Historisk Museum, Social og sundhedsforvaltningen, Kopenhagen 1993
HLAVáÈOVá, Jitka et al.: Hluchoslepí mezi námi, Paido, Praha 2003
HLUŠÍ, Eliška: Nárys historie evropského slepeckého muzejnictví, (diplomová práce), Masarykova univerzita 

v Brnì, Brno 2004
HLUŠÍ, Eliška: Slepecká muzea a jejich spoleèenský význam, (pro vnitøní potøebu), Technické muzeum  

v Brnì, Brno 2000
HLUŠÍ, Eliška: Z historie slepeckého muzejnictví, (pro vnitøní potøebu), Technické muzeum v Brnì, Brno 2002
HOLUBY, Josef L.: Almanach, Comenius, Praha 1923
HOSTOMSKá, Anna: Opera, Státní hudební vydavatelství, Praha 1962
HREBENDA, Matej: Vlastný životopis, Osveta, Bratislava 1976
HRONEK, Jaroslav: Vybrané kapitoly z péèe o děti s vadami zraku, Univerzita Palackého Olomouc, Olomouc 1971
HUTLOVá, Dagmar: Pardubický rodák, skladatel, Karel Emanuel Macan, Pedagogická fakulta v Hradci Krá

lové, katedra hudební výchovy (diplomová práce), Hradec Králové 1973
CHALUPECKý, Ivan et al.: 70 rokov základnej školy internátnej pre nevidiacich v Levoèi, Základná škola 

internátna pre nevidiacich v Levoèi, Levoèa 1992
Informaèní spisek Spolku nevidomých intelektuálù Macan, nákladem vlastním, Praha 1935
International Conference on Tastile Representations for the Blind, Under the Auspices of the World Council 

For the Welfare of the Blind, Berlin 1984 
Israelisches Blinden–Institut in Wien, E. Engel & Sohn, Wien 1902
IV. österreichischer Blindenlehrer– und Blindenfürsorgetag in Brünn, Mähr. Landes–Blindenanstalt, Brünn 1909
JAVAL, Émile: Der Blinde und seine Welt, Entre Aveugles, Leopold Voss, Hamburg 1904
JEGOROVA, M.: Prikljušenija skaoèiogo èelověka, Vsjerusskoje obšèestvo slepych, Moskva 2002
JESENSKý, Ján: Otázky péèe o osoby se zbytky zraku, Sborník konference o využívání zbytkù zraku, Federální 

výbor Svazu invalidù, Praha 1882
JESENSKý, Ján et al.: State z tyflopédie, Univerzita Karlova, Praha 1962
J. G.: Ueber die Erziehung und den Unterricht der Blinden, Blindenanstalt in Berlin, Berlin 1851
KELLER, Helen: Geschichte meines Lebens, Robert Zug, Stuttgart 1913
KLEIN, Johann Wilhelm: Anleitung, Blinden Kindern ohne sie in einem Blindeninstitute, Blindeninstitut, 

Wien, 1844
KLEIN, Johann Wilhelm: Anleitung zur zweckmässigen Behandlung blinder Kinder, Blindenanstalt. Wien 1836
KLEIN, Johann Wilhelm: Die Anstalten für die Blinde in Wien, A. Strauss, Wien 1841
KLEIN, Johann Wilhelm: Geschichte des Blinden-Institutes, A. Pichleer, Wien 1837
KLEIN, Johann Wilhelm: Lehrbuch zum Unterrichte der Blinden, Carl Schaumburg, Wien 1819 
KLIMASIñSKI, Krzystof: Czytanie dotykiem, Polski zwiazek niewidomych, Warszawa 1984
KRáL, Vincenc: Dějiny péèe o slepé a slabozraké na Moravě a ve Slezsku, rukopis, Brno 1957
KRASNOUSOV, I. M. et al.: Vsjerossijskoje ordena trudovogo krasnogo znameni, Vsjerusskoje obšèestvo 

slepych, Moskva 1976
Krátký nástin stoletého trvání soukromého ústavu pro vychování a léèení chudých slepých dětí a na oèi cho-

rých, Antonín Renna, Praha 1907



Tyflopedický

450

Bibliografie

KRCHòáK, Rudolf: Nevidomí známí i neznámí, Svaz invalidù, Praha 1966

KRCHòáK, Rudolf: Nevidomí známí, neznámí, Spoleènost nevidomých a slabozrakých, Praha 1992 

KRCHòáK, Rudolf: Vlastní životopis, rukopis, Brno 1989 

KURTHA, V. H. et al.: Sociálna starostlivos� o slepcov, Spolok pre nevidomých na Slovensku, Báhoò 1944

KURZ, Jaromír: Jan Deyl, jeho život a dílo, Ústøední výbor svazu invalidù, Praha 1985

LANDESMANNOVá, Marie: Finger–Zeichensprache, Friedrich Irrgang, Brünn 1908

LAPŠANSKý, Jozef et al.: 50 rokov Ústrednej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoèi, Ústredná 
knižnica pre nevidiacich v Levoèi, Levoèa 1998

LAPŠANSKý, Jozef et. al.: Významní špeciálni pedagógovia z Levoèe, Ústav informácií a prognóz školstva, 
Bratislava 2001, ISBN 80–7098–266–7

LEMáKOVá, Jarmila et al.: 150 let pracovní výuky nevidomých u nás, Svaz invalidù v ÈR, Praha 1982

LENDERINK, H. J.: Blind en doofstom tegelijk, H. D. Villink & Zoon, Amsterdam 1908

LENDERINK, H. J.: Het Blindenwezen en buiten Nederland, W. Gosler, Amsterdam 1904

LIBANSKI, Josef: Die Blindenfürsorge in Oesterreich, Ungarn und Deutschland, A. Pichler, Wien 1898

LIBANSKY, Josef: Erziehung der blinder Kinder, A. Pichler, Wien 1882

LIPA, Karel, LES, Pavel: We have overcome, Tisk Brno, Brno 1971

LORENZ, Rudi: Hapestetika, Národní muzeum, Praha 

LUDVÍK, František: Dějiny defektologie, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1956

LUDVÍK, František: Pøíspěvek k vývoji speciální pedagogiky, Pøíloha èasopisu Otázky defektologie, roè. XVII., 
Praha 1974

LUI BRAJL, Respublikanskaja centralnaja biblioteka, Vsjerossijskoje obšèestvo slepych, Moskva 1975

MACKENZIE, Clutha: World Braille Usage, World Council, New York 1954

MARCO, G. et al.: Luce su luce, Istituto dei ciechi di Milano, Milano 2003

MASLIÆ, Ferdinand et al.: Pola veka, (sborník prací jugoslávských autorù), Izdanije zavoda za slepy dci  
i omladinmy, Zemun 1967 

MELL, Alexander: Der Blindenunterricht, A. Pichler, Wien 1910 

MELL, Alexander: Mitteilungen aus dem Gebiete des Blindenwesens, Museum des Blindenwesens am Blin
denerziehungsinstitute, Wien 1919

MÉSZáROS, Anton: Vzpomínky psané ve tmě, Bolit BPress Brno, Brno 2002, ISBN 80–091574–8–3

MICHAELIS, G.: Bericht über Moons Blindenschrift, Wilhelm Hertz, Berlin 1861

MOLDENHAWER, J.: Histoire de L´Institut Royal des Aveugles, Institution Publique in Danenmark, Ko-
penhagen 1907

MONATOVá, Lili: Pojetí speciální pedagogiky z vývojového hlediska, Paido, Brno 1998

Monographie L´École Braille, Imprimerie Labousse, Paris 1899

MRŠIÆ, Vjekoslav: 105 godina Tiflološkog muzeja, Hrvatskog slepakog muzej, Zagreb 1996, ISBN 953–96699–1–Y 

MÚDRA, Šarlota: 75 rokov prvej školy pre nevidiacich na Slovensku, Nadácia priatelov základnej školy inter
nátnej pre nevidiacich v Levoèi, Levoèa 1997

MÜLLER, T. L.: Schreibmaschine, Anton Strauss, Wien 1823

NEMETH, Ondrej et al.: Komplexná starostlivos� o zrakovo postihnuté deti, žiakov a študentov, (sborník), 
Metodické centrum mesta Bratislavy, Bratislava 2001

NEUBERT, František K.: Deylùv ústav pro slepé v historickém vývoji až po souèasnost, Ústøední výbor Svazu 
invalidù, Praha 1985

NOP, Lubomír et al.: Péèe o děti s vadami zraku, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1957

NOVOTNá, Jana et al.: 111 pøíběhù královopolských osobností, Úøad mìstské èásti BrnoKrálovo Pole, Brno 2005

ORMIS, Samuel: Výchovověda, nákladem vlastním, Bratislava 1874



lexikon

451

Bibliografie

PABLASEK, M.: Die Blinden–Bildungsanstalten, Alfred Hölder, Riemann, Wien 1876

PABLASEK, M.: Fürsorge für die Blinden von Wiege bis zum Grabe, Universitätsbuchhandlung Wien, Wien 1867

PABLASEK, M.: Johann Wilhelm Klein, A. Pichler, Wien 1865

PAVLÍK, František: Slavnostní spis, Ústav pro nevidomé v Brnì, Brno 1896

PEIGNOT, G.: Typographie des aveugles, Boulevar Edgar–Quinet, Paris 1900

PIELASCH, Helmut, JAEDICKE, Martin: Geschichte des Blindenwesens in Deutschland und in der DDR, 
Deutscher Blinden–und Sehschwachen–Verband, Berlin 1971

PÖSCHL, Josef: Zur Geschichte und Charakteristik des modernen Blindenwesens, Blindenerziehugsanstalt 
Wien, Wien 1904

QUINTILIANUS, Marcus Fabius, Enzyklopädie des Blinden – und Sehbehindertenwesens, C. F. Müller, 
Heidelberg 1990, ISBN 3–8114–2188–3 

RAPPAWI, Anton: Geschichte der Kriegsblinden, Brünn 1916

RAPPAWY, Anton Josef: Handbuch des Blindenunterrichtes, Allgemeine Fürsorge, Brünn 1933

Ravnyje prava – ravnyje vozmožnosti, Vsjerusskoje obšèestvo slepych, Moskva 2000

RIEMANN, Gustav: Wegweiler für Volksschullehrer, Berlin 1879

RICHVALSKý, Pavol: Starostlivos� o slepcov, Spolok pre starostlivos� o nevidomých, Bratislava 1947

ROBEN, Jean: Louis Braille and Coupvray, Museé Coupvray, Paris 1986 

ROGI, Branimir: 80 godina odgoja i obrazovanja sliepe diece, Zagreb 1955

SCHERER, Friedrich: Die Zukunft der Blinden, Im Selbstverlage des Derfassers, Prag 1879

SCHLEUSSNER, Karl: Lehrmittel und Schreibmaschinen für Blinde, Blindenanstalt, Nürnberg 1906

Schriftenreihe über das Blindenwesen, Herausgegeben von Deutschlichen Blindenlehrerverein, Berlin 1927

SCHWARZ, Jan: O vychovávání, vzdělávání a podporování slepcùv, O. Sadovský, Ivanèice 1888

SIZOVA, A.: Anna Alexandrovna Adler, Obšèestvo slepych, Moskva 1996

SIZOVA, A.: Moskovskaja škola–internat dlja slepych, VOS, Moskva 2000

SIZOVA, A.: N. A. Semjevskij, Logos, Moskva 1999

SMýKAL, Josef: 150 let výchovně vzdělávací instituce pro nevidomé v Brně, ZŠ pro nevidomé v Brnì, Brno 1985

SMýKAL, Josef: Ètyøi brněnská zastavení, Slepecké muzeum v Brnì, Brno 1997

SMýKAL, Josef: Hudební tradice ve škole pro nevidomé a slabozraké v Brně, Slepecké muzeum v Brnì, Brno 1997

SMýKAL, Josef: Katalog Slepeckého muzea v Brně, Slepecké muzeum v Brnì, Brno 1996

SMýKAL, Josef: Pohled do dějin slepeckého písma, Èeská unie nevidomých a slabozrakých, Praha 1994

SMýKAL, Josef: Pohled do dějin slepeckých spolkù, Slepecké muzeum Sjednocené organizace nevidomých  
a slabozrakých ÈR, Brno 2000

SMýKAL, Josef: Tyflopedické kalendárium, ÈUNS, Odbor kultury Magistrátu mìsta Brna, Brno 1995

SMýKAL, Josef: Tyflopedický lexikon jmenný, Slepecké muzeum v Brnì, Brno 1998

SMýKAL, Josef: Vznik Slepeckého muzea v Brně, Knižnice Slepeckého muzea v Brnì, Brno 1996

SOLAROVá, Světla: Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Èechách, Svaz èeskoslovenských invalidù, Praha 1966

SOLAROVá, Světla, ŠARBACH, Zdeněk: Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Èechách, Spoleènost nevido
mých a slabozrakých v ÈR, Praha 1992

SOLAROVá, Světla: Geschichte der Sonderpädagogik, W. Kohlhammer, Stuttgart 1983, ISBN 3–17–007307–9

SOLOVJOVA, A. I.: Zrenije nězrjaèich – znanija, um i volja, Sankt–peterburgskaja gosudarstvenaja biblioteka 
dlja slepych Izdatelstvo (novaja biblioteka), Sankt–Peterburg 2001

SRBA, Antonín: K. E. Macan, slepý Palestrina, Unie èsl. hudebníkù, Praha 1936

ŠAKENIENÉ, S.: Akluju dalia, Lietuvos Akliesiems Globoti Draugija, Kaunas 1933 

ŠARBACH, Zdeněk: Emilie Suchardová, Zora, Svaz invalidù, Praha 1984



Tyflopedický

452

Bibliografie

ŠARBACH, Zdeněk: 80 let èasopisu pro nevidomé, Zora, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých 
v ÈR, Praha 1997

ŠARBACH, Zdeněk: Nezlomení lidé, Svìt sovìtù, Praha 1952

ŠPIÈKA, Antonín, Alexandr: Výchova nevidomých dětí, nákladem vlastním, Brno 1904

Tiflološki muzej saveza slijepih Jugoslavije, Savez slijepih, Zagreb 1957

TINAJOVá, Olga et al.: Dejiny slepeckého školstva na Slovensku, Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže 
a telovýchovy, Levoèa 1992

VALIŠOVá, J.: Tradice speciální pedagogiky v Jihomoravském kraji, Krajský pedagogický ústav v Brnì, Brno 
1975

VILLEY, Pierre: Pedagogika slepých, Spolek uèitelstva slepých v ÈSR, Praha 1939

VILLEY, Pierre: Svět slepých, Pracovní komise uèitelstva slepcù, Praha 1940

VIZVáRY, Jozef: Úloha RSZP Levoèa v rehabilitácii zrakovo postihnutých, ÚV Zväzu invalidov, Bratislava 1989

Vsjerossijskoje obšèestvo slepych i jego dějatělnos�, Legkaja industrija, Moskva 1969

WAGNER, Emil: Die Geschichte der Klarschen Blindenanstalt, Selbstverlage des Verfassers, Prag 1909

WANECEK, Otokar: Geschichte der Blindenpädagogik, Karl Masrhold, Berlin 1969

ZáHOØ, Aleksej: Zpráva o Světové konferenci péèe o slepé, Ès. ústøedí pro slepé, Praha 1931

ZEMAN, Josef et al.: Otázky slepecké výchovy, Svaz uèitelù, Praha 1923

ZEMAN, Josef et al.: Otci slepých v Jugoslavii, Èeský slepecký tisk, Praha 1936

ZEMAN, Josef: Svět nevidomých, Dìdictví Komenského, Praha 1930

ZEUNE, August: Belisar, Blindenanstalt in Berlin, (6. vydání; 1. vydání r. 1808), Berlin 1843

dokumenty

III. Blindenlehrer–Kongresses, Schmidt, Kiel 1892

147th Annual Report of Perkins School for the Blind, Watertown 1978

148th Annual Report of Perkins School for the Blind, Watertown 1979

149th Annual Report of Perkins School for the Blind, Watertown 1980

Achter Jahres–Bericht, Blinden–Erziehungs–Institut, Brünn 1863

Annual Report of Perkins School, Perkins School, Watertown 1975 

Bericht über den 2. Kongress für Blindenwohlfahrt, Blindenanstalt Königsberg, Königsberg 1928

Bericht über den IV. Blindenlehrerkongress, Blindenanstalt Frankfurt am Main, Frankfurt am Main 1882

Bericht über den V. österreichischen Blindenkongress, Zentral Verein für Blinde, Wien 1914

Bericht über den X. Blindenlehrerkongress, Adolf Stenzel, Breslau 1901

Bericht über den XI. Blindenlehrerkongress, Buchdruckerei des Waisenhauses, Halle a. S. 1905

Bericht über den XII. Blindenlehrerkongress, Kommisionverlag der Agentur des Rauhen Hauses, Hamburg 1908

Bericht über den XIII. Blindenlehrerkongress, Selbst Verlag k. u. k. Blindenerziehungs–Institut, Wien, Wien 1911

Das Blinden–Erziehungs–Institut in Wien, A. Pichler, Wien 1864

Der erste europäische Blindenlehrer-Congress, Comitet, Wien 1973

Der II. europäische Blindenlehrer–Congress, Congress–Comitéts, Dresden 1876

Der zweite österreichische Blindenlehrer–Tag, Linz 1890

Gomer (Homér), Regionalnaja tvorèeskaja organizacija invalidov, Sankt Peterburg 2003

Italský historický archiv z r. 1848, str. 397–633. Pøeklad Alberto Baldasseroni, Florencie 2004

Jahresberichte des Blindenheims, Im Selbstverlag, Melk 1897–1899 



lexikon

453

Bibliografie

Jahresbericht über das Privat–Erziehungs–und Heilinstitut für arme Blinde Kinder und Augenkranke in Prag 
am Hradschin, Hradschinen, Blindeninstitut, Prag 1908

Jubilejní výroèní zpráva Deylova ústavu, Deylùv ústav, Praha 1935

Louis Braille, Korrespondance, Archives INHA, Paris 1999

Osobní spisy a osobní výkazy uèitelù Ústavu pro nevidomé v Brně

Osobní spisy a osobní výkazy uèitelù Ústavu pro nevidomé v Levoèi

Sechster Jahres-Bericht, Karl Winiker, Brünn 1859–1860 

Seventy–sixth Annual Report of the New York, Institution for the Blind, New York 1911 

Seventy–Third Annual Report of the Trustees, New York 1908

Seventy–Third Annual Report of the Trustees, Perkins Institut, Watertown 1904

Sixty–Eight Annual Report of the Managers of The New York, Bradstreet Press, New York 1904

Sixty–Second Annual Report of the Trustees of the Perkins Institution, Boston, 1894

Taschenbuch für Blindenlehrer, Blindenanstalt in Berlin, Berlin 1914

The Lantern, Perkins School for the Blind, Boston 1991–2004

The Pensylvania Institution, Philadelphia, 1930

The Second Report of the New York, Association for the Blind, New York 1905

Úèetní a výroèní zprávy Ústavu pro nevidomé v Brně 1888–1901

Verhandlungen des III. Blindenlehrer–Congress, Congress Comités, Berlin 1879

Verhandlungen des VI. Blindenlehrer–Congress, Köln am Rhein, Provinzial Blindenanstalt, Köln am Rhein, 1888

Verhandlungen des VIII. Blindenlehrer–Congress, C. Hafner, München 1895

Verhandlungen des IX. Blindenlehrer–Congress, E. Werner, Steglitz 1898

Výroèní zpráva Klárova ústavu slepcù 1918–1922, Praha 1924

Výroèní zpráva Klárova ústavu v Praze za rok 1924, Praha 1925

Výroèní zpráva Odboru pro slepecký tisk èeský 1916–1917, Praha 1916

Výroèní zpráva soukromého ústavu pro vychování a léèení chudých slepých dětí a na oèi chorých v Praze na 
Hradèanech, Praha 1909

Výroèní zprávy Klárova ústavu v Praze za roky 1925–1940

Výroèní zprávy Deylovy výchovny, Deylova výchovna Zemského spolku pro výchovu a opatøování slepých  
v Království èeském, Praha 1911–1914

Výroèní zprávy Deylova ústavu v Praze za rok 1935, Deylùv ústav, Praha 1935

XXIII. výroèní zpráva spolku Èeskoslovenský slepecký tisk, Praha 1937

Zweiter Jahres–Bericht, Franz Gastr, Brünn 1856

èasopisy

Der Blindenfreund, Blindenanstalt zu Düren, Düren 1881–1933

Die Blindenwelt, Organ des Reichsdeutschen Blindenverbands, Berlin, 1938, 1939, 1941

Cesta slepých, Svaz slepeckých spolkù, Praha 1948–1950

Deylùv obzor, Zemský spolek pro výchovu a opatøování slepých v Království èeském, Praha, 1918

Die Gegenwart, Blinden und Sehbeschädigte Verband DDR, Berlin 1975–1991

Edukator, The International Council for Education, Boston 1987–2004 Elán, Svaz invalidù, Praha 1978–1987

EOS, Vierteljahrschrift für die Erkenntnis und Behandlung jugendlicher Abnormet, A. Pichtler, Wien 1906–1915

Mitteilungen, Freundeskreis für Taubblinde, Bern 2001–2005



Tyflopedický

454

Bibliografie

Mládež vyžadující zvláštní péèe, Státní pedagogické nakladatelství v Praze, Praha 1958

Nápravná pedagogika, Spolek pro péèi o slabomyslné, Praha 1949–1950

Naša žizò, Vsjerossijskoje obšèestvo slepych, Moskva 1986–1990

National Institute for the Blind, London 1948/49

News, National Library Service for the Blind and Physically Handicapped, Washington 1985–2005

Organ der Taubstummen– und Blinden–Anstalten in Deutschland, Bindernagel & Chimpff, Freiberg 1855, 
1856, 1957, 1860, 1880

Otázky defektologie, Státní pedagogické nakladatelství Praha, Praha 1959–1988 

Outlook for the Blind, American Foundation for the Blind, INC., New York

Péèe o mládež, Èeská zem. komise, 1922–1941

Péèe o slepé na Moravě, Svaz slepeckých spolkù, Brno 

Pedologické rozhledy, Spolek pro péèi o slabomyslné, Praha roè. I.–IV.

Práce invalidù, Ústøední jednota invalidù, Svaz invalidù, Praha 1950–1958

Prizyv, Vsjerossijskoje obšèestvo slepych, Moskva 1975

Resoconto, Istituto del Ciechi, Roma 1890–1893

Review, Svìtová rada pro blaho slepcù, 1984–2002

Revue pro vzdělávání a výchovu hluchoněmých, Svaz spolkù uèitelù hluchonìmých, Praha 1924–1942

Rivista di Tyflologia, Roma, Nim. 58 

Sechsundneunzigstes Kenjarsblat, Zürich 1896

Socijalna misao, Glasno saveza slijepih Jugoslavije, roè. XXII. Zagreb 

Sociální revue, Ministerstvo sociálních vìcí, Praha 1920–1931

Svět nevidomých, Svaz slepeckých spolkù a ústavù, 1945–1948

Speciální pedagogika, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1990–1999

Špeciálna pedagogika, Spoloènos� pre špeciálnu a lieèebnú pedagogiku, Bratislava 1973–2000

Teorie a praxe speciální pedagogiky, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1988–1990

The Lantern, Perkins School for the Blind, Watertown 1978–1985 

The Trustees of the Perkins Institution, Wright & Potter, Boston 1904–1908

THOWALD, Nils, DAHLQUINST, Hattiet: Föräldrakurserna vid Tomtebodaskolan, Uppsala universitet, 
Uppsala 1973–1975

Tyflologické listy, Pøíloha èasopisu Zora, Svaz invalidù, Praha 1965–1998

Úchylná mládež, Spolek pro péèi o slabomyslné v Republice èeskoslovenské, Praha 1926

Valentin Haüy, Revue universelle des Questions Relatives aux aveugles, Paris 1889–1896 

Viata Noua, Organ al asociatiei nevaztorilor din Republica Romania, Bucuresti 1975-1979

Von unsern Blinden, Blinden–Erziehungsinstitut in Wien, Wien 1910–1912

Zari, Sojuz na slepite, Sofija 1982–1985

Zeitschrift für das österreichische Blindenwesen, Blindenanstalt in Wien, Wien 1914–1928

Zora, Svaz invalidù, Spoleènost nevidomých a slabozrakých, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, 
Praha 1976–2005 

Zprávy Klubu pøátel Pardubicka, Klub pøátel Pardubicka, Pardubice

Slovníky a encyklopedie

Bertelsmann Lexikon (Euromedia Group), Odeon, Praha 2000, ISBN 80–207–1060–4

Brockhaus Konversation–Lexikon, F. A. Brockhaus, Leipzig 1885–1893



lexikon

455

Bibliografie

Èeskoslovenský hudební slovník, Státní hudební vydavatelství, Praha 1963

Defektologický slovník, Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1984

Ilustrovaný encyklopedický slovník, Èeskoslovenská akademie vìd, Praha 1980

Ilustrovaná encyklopedie, Encyklopedický dùm, Praha 1995, ISBN 80–191647–3–0

MATZNER, Antonín et al.: Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, Editio Supraphon, Praha 1987

Mehers Konversations–Lexikon, Bibliografisches Institut, Leipzig 1885–1892

MELL, Alexander: Handbuch des Blindenwesens, S. Pichler, Wien und Leipzig 1900

Ottùv slovník nauèný vèetně doplòkù, J. Otto, Praha 1888–1943

PADLT, Jaromír: Slovník světových skladatelù, Supraphon, Praha 1972

Pazdírkùv hudební slovník nauèný, Ol. Pazdírek, Brno 1937 

Pedagogická encyklopédia Slovenska, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie ved, Bratislava 1984

Pøíruèní slovník nauèný, Nakladatelství Èeskoslovenské akademie vìd, Praha 1962–1967

SCHOLLER, Heinrich: Enzyklopädie des Blinden– und Sehbehinderten–Wesens, Deutscher Blindenverband, 
V. (Hrsg.), Heidelberg, ISBN 3–8114–2188–3 

Slovník antické kultury, Nakladatelství Svoboda, Praha 1974

Vsjerossijskoje obšèestvo slepych i jego dějatělnos�, Legkaja industrija, Moskva 1969

Všeobecná encyklopedie, Encyklopedie Diderot, Vydavatelství Diderot, Praha 1999

Wehers Konversation–Lexikon, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig 1885–1892

Wigands Konversation–Lexicon, Verlag von Otto Wigand, Leipzig 1846–1852



PhDr. Josef Smýkal

Vydalo
Technické muzeum v Brně

Finanèní podpora
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ÈR,

APOGEUM, o.s.
a

Typhlographie Brno

Fotografie – archiv autora
Grafický design a sazba – Petr Šváb
Grafický design vazby – Jiøí Donné

Korektura textù – Petr Gratias
Korektura obrazové pøílohy – Jiøí Donné

Tisk – Bekros Brno
150 výtiskù

Druhé vydání
ISBN 80-86413-30-6

Brno – 2006

Tyflopedický lexikon jmenný


