
O s o b n o s t i 

Vladimír Racek - nestor 
moravské tyflopedie 

Na ústavu pro nevidomé v Brně půso-
bil přes dvacet let jako učitel, z toho dva 
roky ve funkci ředitele školy. V nevido-
mých dovedl vzbudit odvahu orientovat 
se v každém prostředí, náročnými poža-
davky v tělocvičně a zajímavými vycház-
kami do okolí Brna. V těch neustal ani 
v době, kdy se mu blížila sedmdesátka a na 
ZŠ pro nevidomé a slabozraké v Brně 
s úspěchem působil jako zastupující uči-
tel a později vychovatel (1978 - 1981). 

Několik desítek nevidomých žáků při-
pravil ke zkouškám z učiva měšťanské 
školy, a to i v období druhé světové vál-
ky. Je tvůrcem speciálních učebnic jazy-
ka českého, spolupracoval na tvorbě 
učebních plánů i učebních osnov. Neza-
pomenutelné zásluhy má v získání budo-
vy pro lepší umístění školy v poválečném 
období. 

VI. Racek se narodil 21. dubna 1910 
v Blízkově u Vel. Meziříčí v učitelské ro-
dině. Základní vzdělání nabyl ve svém 
rodišti. V letech 1925 - 1929 studoval na 
učitelském ústavu a na pedagogické fakul-
tě v době 1947 - 1950 v Brně. 

Vysokoškolskou aprobaci z defektolo-
gie získal v roce 1955. 

V době studia na učitelském ústavu se 
rodiče přestěhovali do Brna, kde VI. Ra-
cek pojeden rok navštěvoval hudební ško-
lu Dalibor. 

Svou učitelskou dráhu započal v Hluku 
r. 1929 jako výpomocný učitel. Později 
působil ve Starém Městě, Boršicích 
a v Uherském Hradišti. V této době absol-
voval státní tělovýchovný sokolský kurz. 

Na ústav pro nevidomé v Brně nastu-
puje jako učitel l.lednar. 1936, když před 
tím působil více než jeden rok na škole 
při ústavu mrzáčků v Brně. Přinesl s se-
bou zvrat zvláště v pojetí tělesné výcho-
vy, kde si vytkl úkol pěstovat tělesnou 
zdatnost nevidomých většinou trpících 
nedostatkem pohybu. Na svého nevidomé-
ho žáka nahlížel jako na jiné. Sám vždy 
říkal, že usiluje o maximální uplatňování 
běžných učebních osnov. Podobné úsilí 
vyvíjel i v ostatních vyučovacích předmě-
tech, jak jinak to nebylo ani možné, jestli-
že cítil vnitřní potřebu pozvednout vzdě-
lanost nevidomých. 

Rackovi žáci zvláště vděčně vzpomínají 
na jeho odvahu, se kterou jim na boty při-
pevnil brusle. Dovednost bruslit potom 
hojně užívali ve volných chvílích. Jako 
úplně novou formu výchovy nevidomých 
zavedl pro ně tzv. školu v přírodě se skaut-
skými prvky. Pro první celostátní lehko-
atletické hry nevidomých dětí a mládeže 
(1953) připravil první specifická prostná 
cvičení. 

Po druhé světové válce nastaly ve ve-
dení ústavu i školy tahanice o vedoucí 
funkce. 1. května přebírá funkci proza-
tímního ředitele VI. Racek. Následující 
politické události mu však neumožnily, 
aby byl jmenován definitivním vedoucím 
školy. 



Nejvážnějším úkolem bylo najít pro 
školu vhodnou budovu v náhradu za po 
válce nevrácenou na Zemědělské ul., kte-
rou zabavila Rudá armáda (v r. 1940 byla 
budova ústavu zabrána německou policií). 
Jako konfiškát ji potom darovala státu 
a ten ji přidělil Vysoké škole zemědělské. 
Po mnohých nabídkách a odvoláních včet-
ně demonstrativní návštěvy se skupinou 
žáků na krajském národním výboru se na 
podzim r. 1949 ředitel VI. Racek nastě-
hoval se svou školou do větším dílem ob-
sazené budovy jinou institucí na Veveří 
ul. č. 15. 

Budova vyžadovala mimořádné staveb-
ní adaptace. Bylo třeba v první řadě za-
jistit provoz dětského domova, např. vy-
budováním vyhovujícího hygienického 
vybavení aj. Oprav bylo třeba tolik, že 
ještě zbyly na další tři ředitele. Ze slíbe-
ného provizoria se stal stánek na 40 let. 

V r. 1947 začíná v učitelském sboru sí-
lit snaha vytvořit moderní učebnice pro 
nevidomé žáky. S touto iniciativou přichá-
zí VI. Racek, který zpracoval čítanky 
a mluvnice pro 4. roč. Jako ředitel, byť to 
byla pouze krátká epizoda v jeho životě, 
tvorbu učebnic všemožně podporoval, a to 
zvláště po zestátnění škol. 

1. 9. 1948 byly školy při ústavech pro 
nevidomé zestátněny. Tak i brněnská. 
I když to s sebou přineslo mnoho nepřed-
pokládaných starostí, dočkal se ředitel VI. 
Racek morální odměny za své dlouholeté 
snahy o zvýšení vzdělanosti nevidomých 
žáků ve formě zrušení povinnosti zkou-
šek z učiva měšťanské školy na některé ur-

čené škole. Tím získal v červnu 1949 prá-
vo podepisovat první vysvědčení absol-
ventům osmileté národní a střední školy 
při ústavu. Pro ředitele VI. Racka to byla 
zvláště velká odměna. 

V období, kdy byl ředitelem, dbal o od-
borné sebevzdělávání učitelů, což doka-
zují dochované protokoly porad. Na ce-
lostátních seminářích vedl sekci vzdělá-
vání nevidomých. Krátký čas (1948 -
1950) působil jako lektor na Pedagogic-
ké fakultě v Brně, obortyflopedie. Vlast-
ní přípravy na přednášky se dochovaly. 
Ukazují, že jeho tyflopedické názory byly 
pragmatické. 

Specifika tělesné výchovy nevidomých 
zpracoval jako metodický list. Dále uve-
řejnil několik příspěvků v odborných 
i propagačních časopisech. V jeho publi-
kační činnosti, která není rozsáhlá, je ne-
vidomý považován za schopného spole-
čenské integrace a adaptace na nové pro-
středí. S mimořádnými schopnostmi nevi-
domých nespekuluje. V rukopisech, kte-
ré uchovává Slepecké muzeum v Brně, 
jsou drobné práce zabývající se obecnou 
problematikou nevidomého a jeho právem 
na vzdělání. 

Byl mezi prvními, kteří brzy po r. 1945 
začali propagovat myšlenku, že je třeba 
zřizovat základní školy pro slabozraké. 
K této problematice se vyslovuje např. 
v článku, který uveřejnil v časopisu Svět 
nevidomých (1954). 

Rackova pozice byla ztížena tím, že po 
převzetí moci komunistickou stranou, byl 
dosazen na místo vrchního ředitele komu-



nista , který problematiku vůbec neznal. 
Racek však do strany nevstoupil, i když 
věděl, že bez stranické legitimace mu ne-
umožní zůstat ředitelem. Jeho pozice byla 
proto nejistá. Konzolidaci v učitelském 
sboru navíc překážely některé osobní ne-
gativní vztahy, které byly příčinou, že 
v mnohých situacích někteří členové uči-
telského sboru řadili osobní prospěch nad 
všeobecný. 

Došlo to tak daleko, že v srpnu, r. 1950 
se vedení školy byl nucen vzdát ve pro-
spěch D. Hanáka. 

Politické i jiné tlaky neustávaly. Své 
působení na škole proto v r. 1956 po vel-
kém vnitřním boji přerušil. Vrátil se však 
znovu po mnohých letech působení ve 
škole při dětské nemocnici na výzvu ředi-

tele J. Smýkala do prostředí, které neoká-
zale miloval, jako zastupující učitel a vy-
chovatel. To již před dosažením svých 
70 let. Mimořádnou iniciativou se i tehdy 
stal příkladem pro mladé pedagogy. 

Vladímíru Rackovi, žel, nespravedlivě 
málo připomínanému tyflopedovi, je za co 
děkovat. Jeho významného životního jubi-
lea vděčně vzpomíná několik generací ne-
vidomých a slabozrakých žáků, za které si 
mu dovoluji popřát tělesnou i duševní svě-
žest a pevné zdraví. Budeme se vždy těšit 
na jeho milá slova povzbuzení. Ujišťujeme 
ho, že i když mezi nás už často chodit ne-
může, že zůstává s námi neustále. Jsme mu 
vděčni za jeho lásku, kterou opětujeme. 

Josef Smýkal 

Vzpomínka 
na MUDr. Karla Macka 

V listopadu minulého roku jsme se roz-
loučili s MUDr. Karlem Mackem. Dožil 
se požehnaného věku 92 let, ve svěžesti 
těla i ducha. Kdo ho viděli pracovat, vzpo-
mínají na něho s úctou a obdivem. Kdo pa-
třili k bližšímu okruhu jeho spolupracov-
níků a a přátel, vzpomínají navíc s láskou 
a vděčností. 

Dr. Macek byl vekou osobností. Koře-
ny jeho rodu tkvěly hluboce ve víře 
a v hodnotách české reformace. Pocházel 

ze společenství evangelických exulantů 
v polském Zelově a do země svých před-
ků přišel až na Karlovu univerzitu. Byl 
jedním z mála pediatrů, j imž se úzká spo-
lupráce s psychology a pedagogy stala 
osudem. Byl také jedním z těch, kdo stáli 
u kolébky naší sociální pediatrie, i když 
se tehdy ještě tak nejmenovala. Speciální 
pedagogiky se jeho činnost dotkla hned 
v několika směrech. 

Dr. Macek byl totiž originálním objevi-
telem lehkých mozkových dysfunkcí 
u nás. V jeho pediatrických nálezech se už 
na počátku let padesátých v tehdejším So-
ciodiagnostickém ústavu začala objevovat 


