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„Neznalost minulosti nevadí jen poznávání přítomna, ale přímo v něm 
podlamuje samu možnou akci." Marc Bloch 

Když 28. dubna 1950 umírá Aquina A. 
Sedláčková, tvůrkyně české dotekové abe-
cedy, jejím odchodem se vytrácí naše do-
mácí zkušenost z výchovy a vzdělávání 
hluchoslepých a ze zorného pole české 
speciální pedagogiky fenomén hluchosle-
poty prakticky mizí. V práci, která byla 
pro naši speciální pedagogiku po léta dí-
lem základním, v Sovákově Nárysu spe-
ciální pedagogiky (1. vydání v roce 1972), 
byla hluchoslepotč věnována jediná věta. 
Speciální školství od roku 1948 do sou-
časnosti ač důsledně budované tak, aby 
jeho struktura odpovídala typům vad, hlu-
choslepé dítě nezná vůbec. Nelze se pro-
to divit, že když se postiženým lidem ote-
vřel prostor k přímé obhajobě jejich zá-
jmů a potřeb, „objevil" u nás v roce 1991 
problém hluchoslepoty člověk, u něhož se 
projevilo onemocnění hluchoslepotu způ-
sobující. Tento člověk naštěstí „včas" pro 
sebe i ostatní podobně postižené stačil 
vystudovat vysokou školu, získat patřič-
ný rozhled a ve zmíněném roce byl inici-
átorem založení společnosti pro hlucho-
slepé - LORM. Vznikly i další aktivity 
v tomto směru a všechny hledají poučení 
především v cizině. Zkušenosti domácí 
provenience nikdo nezkoumá a tudíž je 

nikdo ani nemůže využít. Přitom naše tra-
dice zájmu o výchovu hluchoslepých sa-
hají překvapivě hluboko. 

V letech 1846 a 1847 časopis Přítel 
mládeže otiskl stať Jana Stárka o ústavu 
hluchoněmých a slepých v belgickém 
městě Bruggy. Vlastně je to překlad vý-
ňatku ze spisu C. Cartona „Anna ou ľ 
aveugle sourde muette de ľinstitut des 
sourds-muets de Brugges" vydaného roku 
1843 a považovaného za nejstarší zprávu 
0 výchově hluchoslepých. Jádro zde po-
psané metody je následující: 

- Vybráno písmeno (O), které se svým 
tvarem podobalo konkrétnímu pojmu 
(ústa), při čemž toto písmeno bylo i sou-
částí slovního označení daného pojmu (ve 
vlámštině MQND). Vyučovaná dívka byla 
navedena, aby si toto písmeno vypíchané 
na papíře a vlastní ústa osahala. 

- Pak vzata dvě stejná písmena ( 0 0 ) 
tvarově se podobající dalšímu pojmu (oči). 
1 ta byla obsažena ve vlámském pojme-
nování očí (OOG). Až i v tomto případě 
pomocí hmatu vyučovaná pochopila sou-
vislost, pokračováno dál. 

- Aby si vyučovaná nevytvořila mylný 
dojem, že všechna slova mají nějakou tva-
rovou podobnost s věcmi, které označují, 



k oběma „ 0 0 " připojeno „R" a tak vznik-
lo třetí pojmenování - „OOR" (ve vlám-
štině - ucho). Slovník vyučované tímto 
obsahoval tři slova. Zároveň to byl klíčo-
vý moment pro celé další vyučování. 

- Dál se postupovalo tak, že každý nový 
předmět byl nejdříve prozkoumáván hma-
tem, načež jeho slovní pojmenování sklá-
dáno z písmen. Písmena byla nejdříve tvo-
řena ve stylu písma Kleinova jako vypi-
chovaná latinka kupř. i , posléze použí-
váno maximálně šesti bodů jako v písmu 
Braillově, ale tvarově uspořádaných na 
principu Kleinově [[] a nebyl tak dokon-
čen důsledný přechod k písmu Braillovu 
• ( to to je znak pro „L" v Braillově abece-
dě). 

V článkuje poměrně podrobně popsá-
na metoda výuky dalších pojmů a druhů 
slov. 

O jiné metodě psal Josef Ulehla v ča-
sopise Škola a život v roce 1882. Tento-
krát to byl překlad z výňatku práce ame-
rického autora G. S. Halla. Hall zhruba 
takto popisuje počáteční vyučování osmi-
leté hluchoslepé Laury Bridgmannové: 

1. Na předměty (lenoška, lžíce, kamna) 
byly nalepeny názvy vytvořené z vypuk-
lých písmen. 

2. Vyučovaná dostala do rukou špendlík 
a pak pero. Zároveň byla učena, že pojme-
nování těchto předmětů (v angl. PIN 
a PEN) je vytvořeno z jednotlivých znaků. 

3. Tak se Laura postupně naučila vybí-
rat z hromádky písmen ta, ze kterých se 
dal složit název věci, jež jí byla podána. 
Největší problém prý činila výuka sloves. 

Dle J. Zemana o Lauře Bridgmannové 
psal i lékař J. Thomayer, o snad nejzná-
mější hluchoslepé osobě - Heleně Kelle-
rové psala kupř. Alice Masaryková. Po 
převratu v roce 1918 se hluchoslepotou 
zabýval Josef Zeman. Patrně on zorgani-
zoval o tomto problému na Ministerstvu 
školství a národní osvěty anketu. Nic bliž-
šího však o výsledku této ankety nevíme. 
O výchovu hluchoslepých se zajímal i ře-
ditel Jedličkova ústavu Augustin Bartoš, 
který navštívil ústav pro slepohluchoně-
mé ve švédském Venersborgu. 

Zcela zásadní moment však nastal dří-
ve: V roce 1908 byl zveřejněn dorozumí-
vací systém Jindřicha Landesmanna. Au-
tor systému v té době již nežil, zprávu 
podala jeho dcera. Šlo o dvaadvacet zna-
mének=doteků na dlani a prstech, které 
znamenaly jednotlivá písmena. 

1. skupina doteků 
Dotek na špičce palce znamenal A, dále 

na dlaňové straně doteky na posledních 
článcích prstů E, I, O, U. 

Pro B, D, G, H byly určeny doteky dvě-
ma prsty na 2. a 3. článku prstů. 

Zbývající znaky této skupiny F, P, T 
byly poněkud složitější. 

2. skupina doteků 
K, L, M, N, V, W, R, S, Z, CH, C, J, Y, 

QUE, X. 
Některé doteky byly stejné (C jako Z, 

nebo K), či sice stejné, ale na jiném místě 
ruky (U a V). 

Dále např. S značil kroužek ukazová-
kem na dlani, Z trilek na dlani třemi prs-
ty aj. viz obrázek: 
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zováčku a prostředníku, ale tento způsob 
se ukázal jako nevyhovující. Sedláčková 
byla roku 1911 inspirována příkladem 
poslance vídeňského parlamentu Chlu-
metzkého, který byl dvacet let slepý a hlu-
chý a dorozumíval se prstovou abecedou. 
Vymyslela českou variantu Lormovy abe-
cedy. Její doteková abeceda sleduje totéž 
pořadí jako písmena v České abecedč. 
Dlouhé samohlásky naznačuje prodlouže-
ným dotekem, písmena s háčkem se značí 
na tomtéž místě jako hlásky tvrdé, ale dvo-
jím čárkovitým dotekem. Číslice od jed-
ničky do nuly jsou přiřazeny k dotekům 
pro písmena A až J, znaménka početních 
výkonů se značí stejně jako v písmě vido-
mých a to do dlaně. 

Landesmann byl národností Němec, 
proto systém - dorozumívání se jím s ro-
dinou - odpovídal německé abecedě. Po-
něvadž používal pseudonymu Jeroným 
Lorm, odtud název Lormova abeceda. 

Tuto abecedu si další pedagogové u nás 
i jinde upravovali, mj. ředitel Moravsko-
slezského zemského ústavu pro nevidomé 
v Brně A. Špička, který pomocí své mo-
difikace Lormovy abecedy vzdělával tři 
hluchoslepé. 

V témže roce, kdy Landesmannova dce-
ra zveřejnila otcovu dotekovou abecedu, 
byla do Hradčanského ústavu pro slepé 
přijata nevidomá jedenáctiletá německá 
dívka Berta Bartlová. Prakticky během 
dalšího roku Berta ztratila i sluch. Ujala 
se jí učitelka Aquina A. Sedláčková 
a zkoušela s ní komunikaci Braillovými 
značkami pomocí doteků na hřbetě uka-

Praktickou zkušenost s touto abecedou 
učinila Mlada Marková, rovněž v Hrad-
čanském ústavu. Sem byla přijata (patrně 
po roce 1945) nevidomá Naděnka, jíž se 



velmi rychle horšil i sluch. Dítč bylo 
urychleně vycvičeno v užívání bodového 
písma a o řeči Naděnky Marková praví, že 
„zapomněla způsob jejího ovládání". Pro-
to velmi rychle přivykla na dotekovou 
abecedu, které se přiučila i jedna její ka-
marádka - spoluchovanka ústavu. Tak zís-
kala Naděnka tlumočnici, která jí do do-
tekové abecedy převáděla rozhovory, 
přednášky a předčítání. Zpráva o tom byla 
podána v roce 1947. 

Muselo uplynout dlouhých téměř pade-
sát let, abychom si mohli připomenout, že 
výchova hluchoslepých nebyla u nás je-
vem neznámým. Je totiž co dohánět. De-
pistáží Společnosti pro hluchoslepé -
LORM - bylo zjištěno, že v České repub-
lice žije takřka tři sta osob s těžším posti-
žením sluchu i zraku. 
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