
Historie a současnost oddělení dokumentace tyflopedických 
informací Technického m u z e a v Brně 

Exponáty pro budoucí Slepecké muze-
um začal jeho zakladatel, PhDr. Josef Smý-
kal, shromažďovat od svých sedmnácti let. 
Tehdy se rozhodl, že bude sbírat všechny 
pomůcky vztahující se k životu, kultu-
ře a práci nevidomých a těžce slabozra-
kých dětí i dospělých osob. Inspirovaly ho 
k tomu pomůcky, které obdrželi absolventi 
tehdejšího brněnského Ústavu pro nevido-
mé jako dar do života. Jednalo se o Kleinův 
psací stroj a pražskou tabulku. Obě tyto 
pomůcky vyráběl vychovatel tehdejšího 
Ústavu pro nevidomé v Brně František Ur-
ban. Další přibývaly a Josef Smýkal začal 
usilovat o prostory, kde by vzácné unikáty 
mohl vystavit. Bohužel, ze strany tehdejší-
ho Svazu invalidů nenašel pochopení. Ne-
pomohla ani snaha pracovnice slepeckého 
oddělení Svazu invalidů Jaroslavy Jesenské. 
Bylo mu nabídnuto, aby své exponáty dal 
na Slovensko do Levoče, kde budoval Sle-
pecké muzeum Michal Dzurňák. 

Mnoho pomůcek obdržel Josef Smý-
kal od samotných nevidomých darem či 
odkoupením nebo je získal z knihovny 
a tiskárny pro nevidomé v Praze, kde byly 
uloženy na půdě a nikdo nevěděl, kam je 
zařadit. Pomůcky zde zůstaly po Světové 
výstavě slepeckého tisku, která se konala 
v roce 1935 v Praze. Další vzácné unikáty 
objevil v době, kdy byl ředitelem Školy pro 
nevidomé v Brně (1977-1982). Za všechny 
jmenuji alespoň nástěnnou mapu želez-
nic, vyrobenou již zmíněným Františkem 
Urbanem. Tato mapa byla přiříznuta, aby 

zapadala do stropu vrátnice školy. Po nale-
zení byla ihned očištěna a podle možností 
zrestaurována. Další pomůcky se nalézaly 
na školní půdě, pod hromadami holubího 
trusu. Snad největší překvapení J. Smýkal 
zažil, když se mu podařilo otevřít skříň, 
která stála na chodbě v přízemí školy. Vy-
sypaly se na něho hromady rozkousaných 
listů, na kterých si čtyřicet let pochutnávaly 
myši. Zde našel nejvzácnější knihu psanou 
bostonskou reliéfní latinkou. Kniha Viri 
Romae pochází z roku 1839. Samozřejmě 
kromě ní se zde nacházely mnohé další, 
které již myši vzhledem k jejich umístění 
nestačily rozkousat. 

Josef Smýkal stále více toužil po tom, 
aby pomůcky mohl někde vystavit. V roce 
1977, již jako ředitel, vybudoval ve škole 
koutek tradic, kde část pomůcek vystavil. 
Byl navštěvován žáky školy, dospělými ne-
vidomými občany i běžnou veřejností. 

Při stěhování Školy pro nevidomé 
do nových budov (1990) byly sbírky roz-
kradeny nebo odneseny do sběrny odpa-
dových surovin. Po nuceném odchodu 
z instituce opět začal Josef Smýkal usilo-
vat o trvalé umístění sbírek. Podařilo se 
mu to v roce 1990, kdy se dověděl, že se 
má z prostor v Chaloupkové ulici č. 7 stě-
hovat brněnská Drutěva. Okamžitě spolu 
s Františkem Ficiánem budovu zajistili. 
Objekt byl v katastrofálním stavu. Česká 
unie nevidomých a slabozrakých věnovala 
zásluhou tehdejšího prezidenta Unie Jiřího 
Stehna na opravy několik set tisíc korun. 
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Po stavebních úpravách začal Josef 
Smýkal konečné sbírky ze svého bytu pře-
mísťovat do nových prostor. 5. května 1992 
bylo potom Slepecké muzeum slavnostně 
otevřeno. Nakonec patřilo Federaci nevi-
domých a slabozrakých, která sdružovala 
tři stávající organizace, tedy Českou unii 
nevidomých a slabozrakých, Společnost 
nevidomých a slabozrakých a Úniu nevi-
diacich Slovenska. Od 1. ledna 1993 se Slo-
venská republika osamostatnila, takže Fe-
derace nevidomých a slabozrakých musela 
být zrušena a byla nahrazena organizací 
s názvem Společenství organizací nevido-
mých a slabozrakých, jež sdružovala dvě 
zbývající organizace. V roce 1994 přešlo 
muzeum do Společenství organizací nevi-
domých a slabozrakých ČR. Od roku 1996 
došlo ke sloučení Společnosti nevidomých 
a slabozrakých i České unie nevidomých 
a slabozrakých v jednu organizaci s ná-
zvem Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých, která převzala do své péče 
sbírky muzea. 

Po celou dobu existence muzea se 
PhDr. Josef Smýkal staral o jeho propaga-
ci mezi nevidomými a těžce slabozrakými, 
ale i mezi běžnou veřejností. Muzeum na-
vštěvovalo mnoho odborníků i laiků čes-
kých i zahraničních. Každý si mohl udělat 
představu o životě nevidomých i těžce sla-
bozrakých osob u nás a v zahraničí. 

Muzeum bylo umístěno v nadační bu-
dově básníka Josefa Chaloupky v Chaloup-
kové ulici č. 7 v Brně-Králové Poli. Ve třech 
místnostech byly umístěny speciální učeb-
ní pomůcky, tiskařská zařízení pro tisk 
slepeckým písmem, bohatá knihovna ob-
sahující historicky významné publikace 

v Braillové písmu, ukázka typických řeme-
sel a zaměstnání nevidomých, elektronická 
zařízení umožňující nevidomým a těžce 
slabozrakým lidem využívat počítače, na-
hrávky zvukové knihovny samizdatů, spo-
lečenské hry a mnoho jiných specificky 
upravených životně důležitých potřeb. 

Protože exponátů i archivních doku-
mentů neustále přibývalo, dostávali se pra-
covníci před problém, kam vše umístit. Si-
tuace nakonec dospěla tak daleko, že bylo 
třeba nové předměty skládat do výstavních 
místností pod stoly i do kanceláře. Při jed-
nom dni otevřených dveří u příležitosti 
Dne nevidomých přišel navštívit muzeum 
starosta Králova Pole. Nabídl tehdy, že 
Technické muzeum v Brně (TMB) dosta-
ne nové prostory právě v této městské části 
a že o situaci muzea promluví s jeho vede-
ním. S některými pracovníky TMB jsme se 
již znali z různých prezentačních akcí. Pro-
to jsme tento starostův návrh přijali s nad-
šením. Hned v prosinci roku 1998 navštívil 
muzeum ředitel TMB, ing. Vlastimil Vyky-
dal, společně se svým náměstkem, ing. Ivo 
Štěpánkem. 

Po dlouhých a někdy velmi složi-
tých jednáních bylo Slepecké muzeum 
od 1. září roku 2000 včleněno do struktury 
Technického muzea v Brně jako jeho čtvrté 
oddělení s názvem oddělení pro slepeckou 
historii, které se v únoru roku 2004 pře-
jmenovalo na oddělení dokumentace ty-
flopedických informací TMB. 

V nových prostorách má slepecké od-
dělení samostatný depozitář i kancelář. 
Postupně jsme předávali sbírkový fond 
pracovníkům TMB, aby mohl být zainven-
tarizován podle jejich zvyklostí do cen-
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trální evidence sbírek na Ministerstvu 
kultury České republiky. Ve spolupráci 
s pracovníky oddělení metodického cent-
ra konzervace jsme připravovali předměty 
do budoucí expozice. Při jejím koncipo-
vání jsme vycházeli z tematických okru-
hů historie péče, výchovy a vzdělávání 
nevidomých a slabozrakých tak, jak byly 
pomůcky umístěny v prostorách nadační-
ho domu v Chaloupkové ulici. Postupně 
bylo třeba představy J. Smýkala zapracovat 
do textu a předat je k realizaci architektům. 
Jeho návrh nebyl bohužel přijat. V průbě-
hu budování expozice docházelo k úpravě 
scénáře. S Mgr. Drahomírou Přikrylovou 
(oddělení prezentace a práce s veřejností) 
jsme zpracovaly také výukový program pro 
žáky základních, středních a vysokých škol 
proto, aby se seznámili s péčí a vzdělává-
ním nevidomých i slabozrakých dětí a do-
spělých osob. 

V době, kdy byla výstavní činnost sle-
peckého oddělení omezena, se nám poda-
řilo ve spolupráci s pracovníky oddělení 
prezentace a práce s veřejností Technic-
kého muzea v Brně zrealizovat výstavu 
reliéfních obrázků, technických nákresů 
a zeměpisných map Svět haptický 1. Jejím 
autorem byl PhDr. Josef Smýkal. Vystavo-
vané exponáty byly umístěny v prostorách 
Kulturního a informačního centra v Brně, 
Radnická ulice č. 10. Výstava byla zahájena 
10. dubna 2002 a trvala do konce prosince 
téhož roku. 

5. června 2003 bylo slavnostní vernisáží 
otevřeno prvních 15 expozic TMB. U pří-
ležitosti jejich otevření předal PhDr. Josef 
Smýkal do tehdejší expozice oddělení pro 
slepeckou historii dar - bustu L. Brailla, 

kterou zhotovil výtvarník Jiří Moješčík. 
Postupně dr. Smýkal nechal na své nákla-
dy vyrobit busty Valentina Haúye a Karla 
Emanuela Macana. Jako vedoucí slepecké-
ho oddělení si darů velmi vážím a děkuji 
za ně. Vyšla rovněž brožura „Z historie 
slepeckého muzejnictví v České republi-
ce". Kromě české verze je k dispozici v an-
gličtině a němčině i Braillově písmu nebo 
na CD. Na požádání ji všem rádi zašleme. 

Vlastní expozice sestává z několika 
na sebe navazujících částí. V prvé řadě je 
to historická slepecká knihovna, jejíž fon-
dy jsou určeny ke studijním účelům pře-
devším diplomantům kateder speciální 
pedagogiky. Nacházejí se zde vzácné tisky 
různých typů reliéfní latinky i Braillova 
písma. Na ni navazuje zvuková knihovna, 
kterou v roce 1960 založil Josef Smýkal. 
Další část expozice tvoří prezentace po-
můcek pro psaní tužkou, pro výuku latin-
ky, pomůcky pro nácvik Braillova písma 
a různé typy psacích strojů. Dále jsou to 
předměty dokumentující výuku matemati-
ky, geometrie, výtvarné výchovy, pomůcky 
pro hudební výchovu, zeměpis (nástěnné 
mapy a kovové matrice vesměs od Fran-
tiška Urbana),.společenské hry a předměty 
pro usnadnění života v domácnosti. V zá-
věrečné části jsou umístěny sázecí stroje 
pro Braillovo písmo. 

Expozici od jejího otevření navštěvu-
jí studenti speciální pedagogiky PF MU 
v Brně, studenti speciální pedagogiky FF 
MU, ale i speciální pedagogiky UP v Olo-
mouci. Dálšími návštěvníky jsou nevi-
domé a slabozraké děti i dospělé osoby. 
Také vidomé děti se svými učiteli se často 
v expozici objevují. 
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Velmi impozantně působí také hudeb-
ní dýchánky, které nyní pořádáme v ex-
pozici Salonu mechanické hudby. Kromě 
obyvatel z Ústavu pro nevidomé a slabo-
zraké v Brně-Chrlicích a občas i Ústavu 
pro mentálně postižené v Brně-Střelicích 
se i pracovníci, kteří provádějí v expozi-
cích TMB, a ostatní návštěvníci zastaví 
a poslechnou si vážnou hudbu v podání 
posluchačů Konzervatoře Brno. 

Neustále pracujeme na zdokona-
lování výstavních prostor tak, aby zde 
byly postupně ukázány např. tyflogra-
fické obrázky, reliéfní plánky, technické 
nákresy a zeměpisné mapy, kterých náš 
depozitář ukrývá od různých autorů ně-
kolik set. Soustřeďujeme se také na ne-
ustálé doplňování sbírkového fondu, 
protože je mezi nevidomými mnoho 
předmětů, které j im usnadňují každo-
denní život. Podle námi dosud navštíve-
ných sedmnácti evropských slepeckých 
muzeí si troufám říci, že snad kromě 
slepeckého muzea v Berlíně a Hannove-
ru jako jediní máme ve svém sbírkovém 
fondu také moderní elektronické i j iné 
pomůcky. 

Své sbírkové předměty vystavujeme 
i v zahraničí. 4. října 2004 jsme výsta-
vu Svět haptický II ukázali nevidomým 
a slabozrakým osobám v Moskvě; trvala 
do 30. listopadu téhož roku. Po jejím skon-
čení byla převezena v únoru 2005 jako Svět 
haptický III do Sankt Petěrburgu, kde byla 
otevřena do 31. března téhož roku. 

V expozici Kultura nevidomých TMB 
se pořádají výstavy k významným výročím 
v historii, péči a vzdělávání nevidomých 
a slabozrakých osob: 

V roce 2005 (duben-srpen) se konala 
výstava ke 100. výročí narození nevido-
mého Rudolfa Krchňáka, autora drobných 
črt, hudebního skladatele, učitele působí-
cího na Ústavu, pozdější Škole pro nevido-
mé v Brně. 

V roce 2008 (2.9.-12.10.) proběh-
la výstava ke 150. výročí narození Karla 
Emanuela Macana, hudebního skladate-
le, buditele české slepecké kultury, učitele 
v Klárově ústavu pro nevidomé v Praze, 
zakladatele časopisu Zora, který vychází 
dodnes, a také spolku nevidomých espe-
rantistú. 

V roce 2009 (16.2.-31.12) se uskuteč-
nila výstava k 200. výročí narození tvůrce 
šestibodového písma Louise Brailla. 

V loňském roce (14.3.-31.12.) byla 
uspořádána výstava k 20. výročí založení 
společnosti Tyfloservis. 

Letos proběhne v muzeu výstava 
ke dvěma výročím: 110 let od narození 
tyflotechnika, výrobce slepeckých pomů-
cek a učitele dílenských prací Františka 
Urbana a 20 let Slepeckého muzea v Brně 
založeného významným tyflopedem, 
PhDr. Josefem Smýkalem. 

Velmi se daří také spolupráce s mu-
zei, galeriemi a dalšími zařízeními, jimž 
zapůjčujeme z našeho sbírkového fondu 
slepecké pomůcky, fotografie i archivní 
dokumenty. 

Co nejsrdečněji děkuji PhDr. Josefu 
Smýkalovi za jeho neúnavnou pomoc při 
tvorbě expozice, tří realizovaných výstav 
i za další práce a konzultace pro odděle-
ní dokumentace technických informací 
Technického muzea v Brně. 

Eliška Hluší 
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