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Anotace: Zdravotní postižení se dotýká samotné existence člověka, kvality a směřování 
jeho života. Proto komplexní znalost jeho potřeb - nejen výchovných a vzdělávacích, 
ale i sociálních, zdravotních a pracovních - nepřestává být aktuální otázkou i speciální 
pedagogiky. 
Tehdy i dnes platí, že bez toho, aby lidem se zdravotním postižením byly soustavně vytvářeny 
podmínky pro nalezení přiměřeného pracovního uplatnění, které odpovídají jejich schopnos-
tem a zájmům, nemůžeme hovořit o občanské suverenitě a nezávislosti těchto lidí. Ale ani 
o obyčejném lidském štěstí. Možnost pracovního uplatnění zásadně ovlivňuje kvalitu života 
každého člověka. Právo člověka se zdravotním postižením na nalezení vhodného zaměstnání 
se nikterak neliší od stejného práva člověka bez postižení, protože odpovídá stejnému cíli. 
Tím je nejen důstojný způsob uspokojení sociálních a ekonomických potřeb, ale i nalezení 
vlastní, jedinečné lidské identity. Dříve i dnes se důležitou skutečností stává způsob, jakým 
jsou lidská i občanská práva osob se zdravotním postižením, včetně jejich práva na pracovní 
uplatnění, vnímána celou společnosti. 

Klíčová slova: slepecké spolky, možnosti pracovního uplatnění u lidí se zrakovým postižením, 
situace v Čechách v 19. a do poloviny 20. stol., svépomocné aktivity. 

1. Role slepeckých spolků a snaha 
o pracovní začleňování 
nevidomých 
Ve většině evropských států i v Severní 

Americe vedly v průběhu 18. století osví-
censké myšlenky o právu člověka na svo-
bodu, sebeurčení a lidskou individualitu 
a o zásadě rovnosti všech lidí i ke změně 
pohledu na člověka se zdravotním posti-
žením. Začíná se klestit dlouhá a obtížná 

cesta k legalizaci i naplnění j e h o práv lid-
ských i občanských. Jedním z těchto práv 
j e i právo sdružovací a spolčovací. 

Rozmanité spolkové aktivity se soustře-
ďovaly k jasnému cíli: vymoci určitá práva 
a záruky pro lidi se zrakovým postižením, 
a omezit tak je j ich zranitelnost vůči ostatní 
společnosti právě cestou je j ich pracovního 
uplatnění. Slepecké spolky vytvořily po-
stupný tlak na přijetí některých změn ve 
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společnosti, které respektovaly i základní 
právo lidí se zrakovým postižením na 
práci. 

Pracovní uplatnění nevidomých se tak 
v průběhu devatenáctého století stává 
nedílnou součástí jejich životních snah, 
ovšem úspěšněji se etabluje až ve století 
dvacátém. Pouze pozvolna a často obtížně 
se mění postoj veřejnosti ke schopnostem 
a možnostem lidí se zdravotním posti-
žením, ale právě skrze jejich pracovní 
uplatnění se tak děje nejprůkazněji. 

Teprve s pochopením historického 
vývoje tyflopedie můžeme docenit myš-
lenky průkopníků našeho spolkového 
života, jejich obdivuhodnou snahu i vize, 
pod jejichž vlivem se formovalo právo 
nevidomých na lidskou identitu i právo na 
odpovídající místové společnosti. Mnohé 
původní ideje, zápasy a naděje neztratily 
ani v novém miléniu svoji naléhavost. 
Právě díky nim se formovalo právo na 
lidskou identitu nevidomých a právo na 
odpovídající místo ve společnosti po dobu 
posledních dvou století. Pozvolna se dařilo 
vymknout nevidomé rigidním přístupům 
společnosti a humanizovat prostředky 
a přístupy k nim prostřednictvím pra-
covního začlení. Je zřejmé, že právě úsilí 
takových vysoce humánních osobností, 
jakými se může pyšnit naše historie, jako 
např. Aloise Klara (1763-1833) , Rudolfa 
Maria Klara ( 1 8 4 5 - 1 8 9 8 ) , Jana Deyla 
(1885-1924) a mnoha dalších, dalo nej-
důležitější impulz ke změně společenských 

1 Macan, K.E. Úvodník. Zora, 1917, č. 1. Praha. 

paradigmat, j ež ve skutečnosti vedly 
k postupnému rovnoprávnému postave-
ní nevidomých lidí. Dějiny slepeckého 
hnutí tvořily zástupy mužů a žen, které 
stejné jako jeden z jeho zakladatelů Karel 
Emanuel Macan (1858-1925) věřily, že 
„život je úžasný, krásný - a nejen v plném 
slunečním poledni, ale i v hluboké, temné 
půlnoci".1 

2. První pokusy a omyly 
Až díky Valentinu Haúyovi (1746-1822) 

se myšlenka, že i slepec se dokáže uživit 
vlastní prací, přeměnila z nepojmenova-
ného a nehledaného ideálu středověku 
v obtížnou realitu novověku. Haúy založil 
v Paříži pro slepce první skutečné pracov-
ní dílny pro výcvik řemesel, označovaných 
dnes jako tradiční (košíkářství, pletařství, 
kartáčnictví, rohožkářství). Poukázal na 
nutnost vzdělávání nevidomých a sám 
se ujal jejich výchovy s pozoruhodnými 
výsledky. Stal se postupně ředitelem dvou 
slepeckých ústavů v Paříži, později byl 
povolán samotným carem do Petrohra-
du, aby zde založil podobnou instituci. 
Vydal také první slepeckou knihu na 
světě (v r. 1786) v reliéfním písmu. Po 
jedenáctiletém pobytu v Rusku se vrátil 
zpět do Paříže, kde po pěti letech, v roce 
1822 umírá zapomenut. 

Na začátku 19. stol. neexistovala v ce-
lém Rakousku-Uhersku jediná specifická 
instituce, která by poskytovala péči ne-
vidomým. S největší pravděpodobností 



nezávisle na sobě a téměř ve stejnou dobu 
začíná usilovat ve Vídni (1804) i Praze 
(1806) několik vynikajících, humánně an-
gažovaných osobností tento stav změnit. 

V hlavním městě monarchie působí ze-
jména Johan Wilhelm Klein (1765-1848), 
jenž získal po právu zásluhy na poli chudin-
ské péče, zejména dětské. Světového uznání 
a popularity došel ale až jako tyfloped. Jeho 
snahy se soukromou výchovou devítiletého 
nevidomého chlapce Jakuba Brauna měly 
značný ohlas na veřejnosti, zejména poté, 
co oba přijal císař. Chlapec předvedl, že do-
vede číst a psát (hladkou reliéfní latinkou, 
jejímž autorem je právě Klein), počítat, 
pracovat s reliéfní mapou. Císař přispěl 
určitou sumou na slepecký ústav a jeho 
příkladu následovala i veřejnost. 

Klein sám zhotovil množství vyučovacích 
pomůcek pro nevidomé, které se poté vyu-
žívaly s úspěchem v mnoha školách po celé 
19. stol. Napsal první odbornou metodiku 
Učebnice vzdělávaní slepých (v r. 1819), 
založil první slepecké muzeum (v r. 1837), 
jehož exponáty tvořila převážné Kleinova 
sbírka učebních pomůcek. Zasloužil se 
o otevření vídeňského Zaméstnávacího 
ústavu pro slepce (v r. 1826) a stal se jeho 
ředitelem. Působil jako důrazný propagátor 
rané rodinné výchovy nevidomých dětí. 
Umírá vyčerpáním dne 12. 5.1848. 

3. Soukromý ústav pro slepé děti 
a na oči choré -
Hradčanský ústav pro slepé 
Činnost Kleina ovlivnila i Aloise Klara 

(1763-1833), prvního organizátora sou-

stavné péče o nevidomé v Čechách. Alois 
Klar zcela jistě neznal ani nepracoval 
s pojmem tyflopsychologie jakožto jed-
ním z aplikovaných oborů psychologie. 
Speciální pedagogika kromě jednotlivostí 
neexistovala. Klar ovšem správné vytušil, 
že pedagogická práce s nevidomými dět-
mi je v mnohém rozdílná. Snažil se sám 
zjistit ještě před založením ústavu, v čem 
spočívají zvláštnosti ve vnímání a proží-
vání těchto détí, způsobené smyslovou 
vadou. Do této doby totiž Klar s nejvétší 
pravděpodobností neměl s jejich světem 
žádné zkušenosti. 

S respektem k „odlišnosti", v té dobé 
ovšem neskloňované na každé konferenci 
jako dnes, se snažil přiblížit k druhému 
s vědomím, že díky postižení je jeho 
možnost vnímání světa jiná. Proto si na 
vlastní náklady vzal k sobě do rodiny 
několik nevidomých détí a při společném 
životě v jeho domácnosti se snažil pronik-
nout blíže k jejich specifickým potřebám 
i přáním. 

Teprve poté roku 1807 Alois Klar vtělil 
vlastní empirické poznatky do stanov 
nového spolku a stal se spoluzakladatelem 
prvního výchovného ústavu pro nevidomé 
ve střední Evropě - Soukromého ústavu 
pro vychovávání a léčení chudých slepých 
dětí a na oči chorých v Praze. Ten od roku 
1838 nesl název Český soukromý výchov-
ný a léčebný ústav pro slepé a roku 1918 
byl přejmenován na Hradčanský ústav 
pro slepé děti. 

Záměrem ústavu bylo od počátku za-
chránit slepé od „tísnící nudy, nečinnosti 



a navyknouti užitečné pracovitosti, aby 
sobě někdy potřebnou výživu sami mohli 
opatřiti".2 „...právě nejnuznéjší a nejzane-
dbanéjší chudé dítě má v něm (v ústavu, 
pozn. aut.) při obmezených možnostech 
nabýti poučení a výcviku, aby si výživu 
svoji později samo opatřiti mohlo a žeb-
roty uvarováno bylo".5 Na jiném místě je 
zdůrazněna myšlenka, že každá činnost 
a každé zaměstnání u nevidomého je 
správné, ale čím je tato činnost zaměřena 
účelněji a vede více k praktickému využití, 
tím lépe. 

Tvůrce prvních učebních osnov z r. 1808 
Alois Klar, hluboce věřící katolík, vtělil 
do jejich zásad jednak svoje osobní zku-
šenosti při práci s nevidomými dětmi ve 
vlastní rodině, a zejména pak přesvědčení 
o duchovním poslání výchovy v životě 
každého jednotlivce. Tím byl dán důraz 
na náboženství a mravouku, ale i na celo-
denní soustavné zaměstnání nevidomých 
dětí, u kterých nečinnost vede k regresu. 
Náměty k vyučování mají vycházet ze 
zaměstnání - ručních prací, které se 
stanou základem budoucích speciálních 
slepeckých řemesel. Metodika vyučova-
cího procesu se pravděpodobně opírala 
o Kleinovy odborné práce. 

Vedle hudby, zpěvu a ručních prací se 
z literních předmětů zpočátku z trivia 

vyučovalo pouze pamětnému počítání. 
U čtení a psaní A. Klar argumentoval tím, 
že chudému slepci jsou spíše na obtíž, zá-
roveň ale zdůraznil, že pokud se v ústavu 
vyskytne výjimečné nadaný žák, musí mu 
být poskytnuta veškerá podpora. Výuku 
čtení a psaní se podařilo do ústavu zavést 
až po nástupu nového ředitele, osvíce-
neckého kněze a univerzitního profesora 
Františka Př íhonského ( 1 7 8 8 - 1 8 5 0 ) . 
Tím se od třicátých let pozvedla i úroveň 
ostatních vyučovacích předmětů - dě-
jepisu, zeměpisu a přírodopisu. „Učební 
plán všeobecné vzdělávacích a odborných 
předmětů byl na tehdejší dobu značně 
rozsáhlý."4 

Industriálni vyučování mělo velmi dob-
rou úroveň, vycházelo z poznávání přírody 
a přírodních materiálů, a jeho přirozeným 
vyústěním mělo být osvojení slepeckých 
řemesel. Proto se kladl důraz na práci 
s různými nástroji i materiály. Se založe-
ním Klárova řemeslného ústavu (v r. 1832) 
tato část výuky poněkud upadá, naopak 
hudební vzdělání se zdokonaluje. 

Zaměření na hudební vzdělání žáků 
tvořilo pravděpodobně nejprogresivnéjší 
součást činnosti ústavu. Od konce 19. stol. 
význační hráči orchestru Národního diva-
dla a profesoři pražské konzervatoře (např. 
i J. B. Foerster) docházeli do ústavu. Kromě 

2 Stanovy Soukromého ústavu pro vychovávání a léčení chudých slepých dětí a na oči chorých. 
Praha, 1808. 

3 Tamtéž. 
4 Solarová, S.; Šarbach, Z. Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Čechách. Praha, 1992, s. 22. 



zpěvu a hře na nástroje se vyučovalo 
i ladění pian. Od r. 1928 povolilo MŠNO 
zřídit samostatný dvouletý hudební kurz, 
který připravoval jeho absolventy ke slo-
žení státní zkoušky. 

Pokud se vrátíme zpět k počátkům, 
pravděpodobně v roce 1808 se prof. Alois 
Klar poprvé sešel v Praze osobné s J. W. 
Kleinem a od té doby udržovali pravi-
delný kontakt. Stejně jako Klein si Klar 
uvědomoval, jak je důležitá návaznost na 
uplatnění slepců po odchodu z ústavu. 
Jako Klein ve Vídni i Klar viděl, že žáci 
Hradčanského ústavu, ač se jim dostalo 
speciální slepecké výchovy, nedokáží 
obstát samostatné v dalším životě. Oba 
se shodli na tom, jak omezující a naprosto 
nedostatečné je pro nevidomé dítě získání 
pouze základního vzdělání, byť poskyt-
nutého ve speciálních institucích. Pokud 
na něj nenavazuje další řemeslný výcvik, 
neumožní v dospělosti nevidomému 
vlastní obživu a samostatný život. Svoje 
zkušenosti získali poté, co z Vídeňského, 
Hradčanského, ale i dalších prvních ev-
ropských slepeckých vzdělávacích ústavů, 
založených v přibližně stejných letech na 
počátku devatenáctého stol., začali vychá-
zet první jejich žáci. Protože pro tyto žáky 
nenásledovala žádná další odborná pod-
pora, nedokázali se uplatnit, stejné jako ty 
nevidomé děti, které žádným podobným 
ústavem neprošly. 

Proto dochází ve Vídni roku 1826 
k založení zaopatřovacího a zaméstnáva-
cího ústavu azylového typu a Klein stanul 
v jeho čele. Jistě tím podnítil i prof. Klara, 

který vydává v r. 1831 „Úvahu o zaopat-
řovacím a zaměstnávacím ústavu slepců", 
ve které na otevření podobného ústavu ve 
Vídni poukazuje. Klar zamýšlel tedy zřídit 
nový ústav, který by zajistil slepce „od ko-
lébky do hrobu". Po svém odchodu z místa 
ředitele Hradčanského ústavu všechny 
své síly soustředil na otevření vlastního, 
zaopatřovacího a zaméstnávacího ústavu 
pro dospělé slepce. 

4. Ústav pro zaopatřování 
dospělých slepců v Praze 
Svůj nový cíl prof. Klar poté nadřadil 

všem svým dalším mecenášským ak-
tivitám. Věřil, že ústav poskytne všem 
slepcům z celých Čech zdarma doživotní 
zaopatření, „ušlechtilou zábavu a lehkou 
práci". 

Prof. Klar k účelu jeho podpory založil 
nový „Spolek k vychovávání, zaměstnání 
a zaopatření slepců v Čechách". Jeho sta-
novy předložil dne 1. března 1832 a již 
4. října 1832 ústav přijal do provizorních 
prostor Hržanovského paláce na Kampě 
prvních pět nevidomých lidí. Brzy poté, 
25. 3. 1833, Alois Klar zemřel. 

Jeho syn Pavel Alois Klar (1801-1860) 
má nejvétší zásluhy na vybudování ústa-
vu pro zaopatřování dospělých slepců 
v Praze. 

„Jestliže znakem veškerého jednání otce 
byly laskavost a dobrota, leží těžiště jedná-
ní synova v jeho podivuhodně všestranné, 
cílevědomé a nikdy neochabující péčí 
o ústav a jeho obyvatele. Pavel Alois Klar 
nehledal novoty na poli slepecké péče, 



ale staral se jedině o udržení a zvětšení 
ústavu."5 

Hned od počátku se snažil P. A. Klar zís-
kat pro ústav novou, vlastní budovu. Císař 
Ferdinand I. (V.) Dobrotivý (1793-1875) 
mu poskytl audienci a poté (možná na 
přímluvu své choti Anny Marie Sardinské 
1803-1884, která předtím ústav osobné 
navštívila, nebo protektora ústavu hraběte 
Karla Chotka) v únoru 1834 věnoval bez-
platné na tyto účely pozemek Pod Brus-
kou. Alois Pavel Klar ihned začal shánět 
peníze na stavbu nové budovy, původně 
plánovanou asi pro tři sta slepců. 

Je nepochybné, že Klar přistupoval 
k otázce výchovy slepců v porovnání 
s jeho otcem poněkud strnule a konzer-
vativně a nepožadoval vnést do života 
obyvatel ústavu potřebné změny. Kromě 
nezdařeného pokusu z r. 1846, kdy bylo 
poprvé zavedeno vyučování pletení za 
účelem řemeslného výcviku, zachovával 
stále pouze zaopatřovací charakter ústavu. 
Přesto jsou jeho zásluhy nepopiratelné. Cíl 
rozšiřovat prostory ústavu, a tak umožnit 
zvyšovat počet jeho obyvatel, se mu, přes 
velké nesnáze, podařilo naplnit. V jubi-
lejním roce 1857, kdy se slavilo 25. výročí 
založení ústavu, měl již 56 chovanců a jeho 
jmění činilo 93 686 zlatých.6 Těsně před 
smrtí, v intencích stanov spolku, předal 
Pavel Klar vedení ústavu svému tehdy 
šestnáctiletému synovi Rudolfu Mariovi. 

Rudolf Maria Klar je právem vnímán 

jako průkopník a novátor v péči o slepé, 
jehož mimořádný invenční duch dokázal 
posunout úroveň Klárova ústavu na pres-
tižní evropskou špičku. Narodil se 17. led-
na 1845 a stejné jako jeho otec Pavel vystu-
doval práva a pracoval ve státní službě, ve 
funkci okresního hejtmana. Obdobně jako 
jeho otec i dědeček (a stejně jako ostatní, 
kteří se angažovali v dobročinné sféře) 
se vedení ústavu věnoval vždy bezplatně, 
vedle své profese. Navázal na rodinnou 
tradici a za vydatné podpory své matky 
naplnil svou činností v ústavu osobní 
krédo „býti přítelem lidí". Sám aktivně vy-
hledával nevidomé na celém území Čech. 
Za zásluhy na poli slepectví, kde je nutno 
také vyzdvihnout jeho myšlenku povinné-
ho všeobecného vzdělávání nevidomých 
dětí v rámci slepeckých ústavů, byl roku 
1891 právem povýšen do rytířského stavu. 
Zemřel svobodný a bezdětný 3. září 1898 
ve věku 53 let a veškerý majetek odkazuje 
ve prospěch slepeckých institucí. 

5. Klárův ústav a řemeslná výuka 
jako cesta k samostatnému životu 
Když R. M. rytíř Klar roku 1873 vstou-

pil do ředitelství ústavu, nastala nová 
etapa. Rudolf Maria Klar si uvědomoval 
mnoho nedostatků v ústavní péči o slepé 
a upozornil na né téhož roku ve Vídni, 
na prvním Evropském kongresu učitelů 
nevidomých. Průběžně rozvíjel a stále 
podněcoval vznik nových řemeslných 

5 100 roků Klárova ústavu slepců v Praze. Praha : vl. nákl., 1932, s. 11. 
6 Ottův slovník naučný, díl XIV. Praha, 1888, s. 307. 



oborů ve svém ústavu. Snažil se, aby pro-
sté zaopatřování slepců bylo v moderním 
duchu přeměněno na jejich teoretický 
a praktický výcvik v určitém řemesle. 
Kontaktoval mnoho zahraničních odbor-
níků, aby se seznámil s novými možnostmi 
„pracovního uplatnění, případně pracovní 
rekvalifikace" zrakově postižených lidí. Ve 
svém ústavu jim chtěl poskytovat ne pouze 
výcvik v tradičních řemeslech, ale sku-
tečně profesionální přípravu s možností 
budoucího samostatného uplatnění. 

Novým posláním ústavu se ovšem pů-
vodní prostory ukázaly jako nedostatečné. 
Proto v roce 1884 Rudolf Klar započal se 
stavbou nového druhého křídla budovy 
Klárova ústavu, která byla o rok později 
předána svému účelu a sloužila rozšíře-
nému řemeslnému programu. 

V roce 1885 byl na žádost Klara vyslán 
z ministerstva školství odborník na nácvik 
moderních metod košíkářské práce. Klar 
dokonce při ústavu otevřel prodejnu vý-
robků svých svěřenců a povolal úředníka 
České spořitelny Emila Wagnera, aby 
profesionálně organizoval průmyslovou 
výrobu ústavu. Do ústavu byly zavede-
ny nové druhy výroby - pletení rohoží, 
kartáčů. Rudolf Klar získal poblíž ústavu 
k bezplatnému užívání i sídlo pro státní 
košikárskou školu. V ní pracovalo podle 
dochovaných zpráv sedm vidomých, tři 
„polozrací" a tři nevidomí. Ústav se tedy 
tímto stal také řemeslnou školou. 

Emil Wagner (1857-1928) se po smrti 
R. M. Klara stal novým ředitelem ústavu. 
Za jeho dvacetiletého působení v čele 
ústavu se mu podařilo dosáhnout mnoha 
úspěchů. Emil Wagner převzal ústav na 
pokraji existenčního krachu, kdy navíc 
byla zastavena zemská podpora deset 
tisíc korun ročně. Zorganizoval proto 
rozsáhlou finanční sbírku, a získal tak 
nemalé zdroje na zajištění chodu ústavu. 
Díky tomu mohl také zavedením pletení 
na strojích rozšířit spektrum řemesel. Vý-
znamný je rok 1902, kdy díky ř. z. č. 175 
získal ústav právo vydávat vysvědčení 
vyučeným kartáčníkům a košíkářům. Ti 
mohli po složení řádné tovaryšské zkoušky 
pracovat jako samostatní živnostníci. 

Z průvodce k V. sjezdu českých příro-
dozpytců a lékařů v Praze 1914 zjišťujeme 
mj., že k příspěvku 1000 korun ročně 
na stravné v ústavu se musili příbuzní, 
obec, resp. okres zavázat „na dobu 5 - 6 
let, té doby totiž jest třeba k vyučení slepce 
některému řemeslu".7 Před vypuknutím 
1. světové války vynikl Klárův ústav jako 
nejlépe hodnocený slepecký ústav v celém 
Rakousku-Uhersku.8 

6. Svépomocné hnutí a Podpůrný 
spolek samostatných slepců 
Poté, co mnozí nevidomí prošli nově 

založenými výchovnými a zaměstnávací-
mi ústavy, kde se vyučili některému z ty-
pických slepeckých řemesel nebo získali 

7 Praha přírodovědecká a lékařská. Praha : Ed. Grégr a syn, 1914, s. 119. 
8 Šarbach, Z. Významné výročí. Praha, 1982, s. 16. 



hudební vzdělání, se jasné ukázalo, jak 
nesnadné pro ně bude naplnit vizi o jejich 
samostatném pracovním i občanském 
uplatnění. Založit v ryze konkurenčním 
prostředí vlastní živnost se ukázalo větši-
nou nad síly i možnosti mladého nevido-
mého člověka. S obdobnou situací jsme 
se mohli setkat zákonitě v celé vyspělé 
Evropě i Spojených státech. 

Od 80. let 19. stol. vznikaly v celé této 
kulturní oblasti slepecké svépomocné 
spolky, které se zaměřovaly na vzájem-
nou solidaritu jejích členů. Ta spočívala 
zejména v poskytování finančních podpor 
v těžkých životních situacích (nemoc, 
stáří, úmrtí) a v získávání různých výhod 
a úlev, zvláště při provozování samostatné 
činnosti, např. zajištěním práce ve vlast-
ních podnicích. 

Impulz k ustanovení takového první-
ho českého slepeckého spolku, který by 
měl výhradně podpůrný charakter, dal 
nevidomý lidový hudebník a ladič pian 
Antonín Růžička ( 1 8 7 0 - 1 9 3 1 ) . Stalo 
se tak 18. června 1902 na ustanovující 
valné hromadě, na které přípravný výbor 
předložil dvanácti zakládajícím členům 
k odsouhlasení vypracované stanovy 
spolku. Odhlasován byl i název spolku 
„Podpůrný spolek samostatných slepců 
pro země koruny České". Naplnění úče-
lu spolku se mělo dít zřizováním dílen 
a nákupen, nocleháren, přednáškami, 
pořádáním výstav prací a výrobků slep-

9 Stanovy PSSS, §3, bod 1-9. 

ců, poskytováním podpor nevidomým 
k odstranění jejich nouze, opatřováním 
práce a zaměstnání slepým řemeslníkům 
a hudebníkům, obstaráváním nákupu 
surovin a prodejem výrobků slepci zhoto-
venými, stejně jako pěstováním ušlechtilé 
zábavy.9 

Hned po skončení první světové války 
se spolek snažil založit vlastní výrobny 
a dílny, kde by nevidomí sami pracovali, 
a také prodejny na odbyt slepeckých vý-
robků. První takovou prodejnu otevřel 
v Rybné ulici v Praze. O založení dílen se 
zasloužil nevidomý Karel Frankl z Kláro-
va ústavu, který poznal slepecké dílny ve 
Vídni. Spolu se svým přítelem Františkem 
Frolíkem, též z Klárova ústavu, přednesl 
návrh výboru PSSS na založení obdobných 
slepeckých dílen v Praze. Spolek na tento 
účel věnoval pět tisíc korun. Dílny ale 
brzy nevyhovovaly, a tak je spolek v roce 
1921 přestěhoval do objektu zrušeného 
tábora pro válečné uprchlíky v Moravské 
Třebové. Toto řešení se záhy ukázalo jako 
nevyhovující, protože bylo značně po-
ciťováno odtržení od pražského ústředí. 
Když pak v roce 1925 získal spolek budovu 
staré školy ve Vysočanech a po nákladné 
adaptaci ji o rok později začal využívat, 
přestěhoval do ní i dílny z Moravské Tře-
bové. Ve Slepecké domovině, jak byl dům 
nazván, byly dílny, kanceláře a celá řada 
bytů pro svobodné a ženaté slepce, kteří 
prací živili své rodiny. 



7. První světová válka 
Pohled na možnosti pracovního uplat-

nění nevidomých se v prvním desetiletí 
20. století nutné změnil. I v českých ze-
mích, stejně jako v jiných částech světa, 
byl determinován dosud nepoznanou 
historickou skutečností. Nikdy v moderní 
době nepřišlo tolik osob najednou v tak 
krátké době o zrak. Rakouské ministerstvo 
války brzy po začátku konfliktu zřídilo 
Fond pro oslepené vojíny, který získával 
finanční prostředky také prostřednictvím 
různých dobročinných sbírek. Z popudu 
c. k místodržitele Františka Antonína Thu-
na z Hohensteinu (1847-1916) byl 1. února 
1915 založen Výbor pro péči o oslepené 
vojíny, který se o rok později přidružil ke 
Státní zemské ústředně pro království čes-
ké pro péči o navrátivší vojíny, a vyplácel 
jim peněžité podpory. Výbor byl zrušen, 
stejně jako Fond pro oslepené vojíny, au-
tomaticky po vzniku nové republiky. 

Na pomoc válečným slepcům stát také 
částečně přispíval prostřednictvím České-
ho červeného kříže, a to na pracovní re-
habilitaci osleplých vojínů. Navrátivších se 
osleplých vojínů se od r. 1915 ujímal Klá-
rův ústav. „Cílem bylo vycvičiti jejich hmat 
a navyknouti je k stálému jeho používání, 
naučiti je slepeckému písmu, jakož i někte-
rému z typických řemesel slepeckých, aby 
si mohli vlastní prací vydělávati alespoň na 
část výdajů za životní potřeby. Bylo třeba 
vzbuditi v nich sebedůvěru. Během války 

až do roku 1919 bylo vyučeno v ústavu 
celkem 159 válečných slepců, z nichž nej-
více bylo kartáčníků a košíkářů. Někteří se 
věnovali i pletení na stroji. Pobyt v ústavu 
měl pro osleplé vojíny ten význam, že se 
stali opět samostatné činnými a mnozí 
z nich spokojenými."10 Dalším ze způsobů, 
kterým se snažil stát zabezpečit otázku 
pracovní soběstačnosti válečných invalidů, 
bylo přidělování prodejen tabáku. Např. 
v roce 1921 bylo zaopatřeno trafikami 136 
válečných slepců." 

Sami oslepli váleční invalidé založili 
několik nových svépomocných spolků, 
jejichž cílem bylo zajistit sociální pod-
pory pro své členy, seznámit veřejnost 
s neutěšenými poměry válečných vy-
sloužilců a podporovat je v možnostech 
samostatné obživy. Nejsilnějším spolkem 
se stala Družina oslepených vojínů, jejíž 
ustanovující valná hromada byla svolána 
již 15. února 1919. 

8. Čsl. ústřední péče o slepé 
Již v prvních desetiletích 20. století se 

typická slepecká řemesla jako košíkářství, 
kartáčnictví, rohožkářství a pletařství 
dostávala pomalu do krize, protože rozší-
řenější a levnější tovární výrobě nemoh-
ly ruční výrobky konkurovat. Bylo nutno 
hledat pro slepce uplatnění v nových 
oborech. V Klárově ústavu proto otevřeli 
např. kurzy psaní na mechanickém psacím 
stroji, kurzy pro maséry a později i telefo-

10 Sto let Klárova ústavu slepců v Praze. Praha, 1932, s. 42. 
11 http://www.psp.cz/eknih/1920ns/ps/stenprot/099schuz/s099004.htm 
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nisty. Klárúv ústav, jak již bylo pojednáno, 
pojímal pracovní uplatnění svých chovan-
ců nejen jako svoji prioritu, ale přistupoval 
k této otázce velmi moderně, snažil se 
převzít nejlepší zkušenosti ze zahraničí. 
A přicházel i s vlastními nápady. Ukázalo 
se, že je to právě dobrý nápad, co dokáže 
problém zaměstnávání slepců posunout 
k úspěchu. Pro jejich chovance, kteří ab-
solvovali hudební vzdělání, se například 
podařilo nalézt uplatnění pianistů na hor-
ských a turistických chatách. Úspěšnost 
a obliba nevidomých hudebníků byla tak 
velká, že nakonec nebylo možno uspokojit 
ani všechny žádosti majitelů hotelů. 

Klárův ústav při hledání pracovního 
uplatnění pro jeho absolventy také spo-
lupracoval s Čsl. ústřední péčí o slepé, 
která se jako první u nás začala pokoušet 
o umístění slepců v průmyslových od-
větvích. 

Spolek Čsl. ústřední péče o slepé, který 
měl za úkol „uspořádati všechny otázky 
slepecké do systému, nabýti řádného 
přehledu o stavu slepectví v celé Česko-
slovenské republice a pomáhati bezpro-
středně tam, kde je toho nejvíce třeba",12 

vznikl dne 6. května 1924 z podnětu Mi-
nisterstva sociální péče a v jeho intencích 
také působil. 

Možná i proto, že se nová polostátní sle-
pecká organizace od počátku netěšila velké 
důvěře a oblibě jiných slepeckých spolků, 
byla nucena ustoupit ze svých původ-

ních plánů a nalézt své pole působnosti 
v něčem zcela novém, kde její počínání 
nemohlo být pociťováno jako konkurenč-
ní. Čsl. péče o slepé tedy záhy, již v roce 
1922, začala činit pokusy zaměstnat civilní 
slepce v českém průmyslu (civilní z toho 
důvodu, že váleční slepci byli, byť velmi 
nedostatečně, sociálně zajištěni zákony 
o poškozencích). 

Čsl. ústřední péče o slepé se inspirovala 
prvními pokusy o zaměstnávání slepců 
v průmyslových podnicích v Německu 
a Spojených státech. Již těsně před první 
světovou válkou se ukazuje, že nevidomý, 
a to i později osleplý, je po krátkém zácvi-
ku schopen zvládnout množství různých 
jednoduchých prací (uvádělo se až sto 
dvacet). A nedostatek pracovních sil ve vá-
lečném průmyslu aktualizoval myšlenku, 
zda nezajistit nevidomému člověku práci 
a obživu právě v tovární výrobě. 

Inspirace z Německa 
Velmi povzbudivě dopadly první pokusy 

z r. 1915 v berlínských Siemens-Schucker-
tových závodech, pravděpodobně díky ini-
ciativě jejich ředitele Perlse. Ten vyzkoušel, 
na která konkrétní pracovní místa se mohou 
nevidomí zacvičit, a vymyslel dokonce 
ochranné pracovní pomůcky a ochranná 
zařízení na tovární stroje. Po konzultaci 
s lékařem umisťovali nevidomé dělníky do 
dílen spolu s vidomými, aby ti jim mohli 
pomáhat a „aby nevidomí dělníci cítili se 

12 Žádost na Ministerstvo vnitra ČR o povolení používání malého státního znaku, ze dne 29. října 
1926, pod č.j. 526/26-1. Archiv hl. města Prahy. 



rovnocennými s dělníky vidomými". Minis-
terstvo obchodu a vyučovaní dokonce usta-
vilo zvláštni komisi a pověřilo ji sestavením 
jakéhosi seznamu vhodných pracovních 
možností pro slepce. Na konci 20. let se 
podařilo umístit v německých továrnách 
kolem dvou tisíc civilních slepců i jiných 
těžkých válečných poškozenců. Již tenkrát se 
ukázalo, že nejvétší překážkou jsou, stejně 
jako dnes, předsudky, obavy a neochota 
budoucích zaměstnavatelů. Ty se ovšem 
podaří rozptýlit pouze prakticky - až po 
začlenění nevidomého do práce. Stejně tak 
se potvrdilo, že k úspěchu mohlo dojít pouze 
tehdy, když se podaří vytipovat vhodné 
konkrétní pracovní místo pro konkrétního 
slepce. Německá státní administrativa před-
ložila dokonce v roce 1920 právní úpravu, 
která nařizovala a upravovala přijímání 
těžkých válečných poškozenců do závodů. 

Po dvou letech příprav i osvěty mezi 
zaměstnavateli zaznamenali pracovníci 
spolku Čsl. péče o slepé první úspěch, 
když v listopadu r. 1924 Čokoládovny 
Orion v Praze na Vinohradech přijaly 
dvě nevidomé dívky na balení karamel. 
Obě dostávaly úkolovou mzdu stejně jako 
ostatní kolegyně. V lednu následujícího 
roku se podařilo umístit dvě pracovnice 
do továrny na tabák v Českých Budějovi-
cích, kde navlékaly slámky do stébel pro 
doutníky. Po několika měsících dokázaly 
hmatem navléknout asi dvanáct tisíc kusů 
stejně jako vidomé pracovnice. Nejvíce se 
v tomto směru zasloužily Baťovy závody ve 

Zlíně, které postupné od srpna 1926 za-
městnaly dvacet tři lidi se zrakovým posti-
žením, ženy pracovaly v kartonáži a muži 
ve skladišti. Továrna Českomoravská Kol-
ben ve Vysočanech přijala postupně šest 
nevidomých mužů na sestavování pojistek 
a svorek do telefonů. Brzy se ukázalo, že po 
zapracování někteří předčili o 40 % výkon 
svých kolegů bez postižení. 

Celkem se podařilo zaměstnat do konce 
20. let v našem průmyslu 38 nevidomých 
lidí. 

Díky těmto snahám nemůžeme při-
soudit Čsl. ústřední péči o slepé ryze for-
mální charakter s ryze formálními cíli. Je 
nutno opakovaně zdůraznit, že se jednalo 
v Československu o zcela bezprecedentní 
typ možného pracovního uplatnění nevi-
domých s širším integračním dopadem, 
který si uvědomovali i představitelé tohoto 
spolku. „Zaměstnávání slepců pracemi 
osob vidoucích má pro celou veřejnost ten 
mravní význam, že se prací nevidomých 
přímo názorně ukazuje, jak málo je vad, 
které by člověku vskutku znemožňo-
valy přispívati podle jeho sil ke tvoření 
materiálních i mravních hodnot lidské 
společnosti."13 

9. Stručně o situaci po roce 1948 
Myšlenka jednotné organizace inva-

lidů sdružila násilné všechny jednotlivé 
svazy a spolky zastupující různé druhy 
postižení, včetně slepeckých korporací, do 
Ústřední jednoty invalidů na ustavujícím 

13 Michal, V. Zaměstnávání slepců v průmyslu. Archiv hl. m. Prahy, sign. č. 11/644. 



sjezdu 25 . -26 . června roku 1949. Rok 
1951 přijetím nového spolkového zákona 
č. 68/1951 Sb„ o dobrovolných organiza-
cích a shromážděních, završil tendence 
zániku samostatných slepeckých spolků 
v celém spektru jejich činnosti, započatých 
po roce 1948. 

Pokud jde o přístup k pracovnímu 
uplatnění nevidomých v éře socialismu, 
vykazoval tendenci k jejich faktické dis-
kriminaci. Například v METĚ, výrobním 
podniku Svazu invalidů, v roce 1989 
pracovalo pět a půl tisíce zaměstnanců, 
a z nich pouze 30 bylo zrakově postiže-
ných a úplně nevidomých bylo pouze pět. 
Dokonce i místo ředitele Slepecké tiskárny 
a knihovny bylo obsazeno pracovníkem 
bez zrakového postižení. 

10. Závěr 
Je nutné si uvědomit, že všechny poku-

sy o zaměstnávání nevidomých a snahy 
o jejich uspokojivé řešení v minulosti mají 
mimořádný význam pro dnešek, protože 
jak upozorňuje Švecová, „pracovní uplat-
nění zdravotně postižených je do velké 
míry spjato s kulturními tradicemi dané 
společnosti".14 

Úkoly, které byly poprvé vytyčeny 
před téměř dvěma sty lety ve stanovách 
Klárova ústavu slepců, „raziti chovancům 
cestu k účelné zaměstnanosti a k budou-
cím spokojeným existencím občanským" 

. . . vypadaly prostě. Ukazuje se, že na 
počátku 21. století ale zůstávají stejně 
naléhavé. 

Poznámka: 
Terminologické spojení „ slepecký spolek" 

používám v ustálené podobě s vědomím, že 
od 19. století až do první poloviny 20. sto-
letí, tzn. období vzniku a největšího rozvoje 
spolkového hnutí, byl pojem „slepý" ustá-
lený a běžně používaný a nebyl mu tehdy 
přisuzován pejorativní nádech. „Slepectví" 
bylo v té době synonymním označením 
hnutí za lidské i společenské zrovnopráv-
nění nevidomých. Označení slepec zcela 
nahradil termín nevidomý až v posledních 
desetiletích minulého století. Navíc, přestože 
se v současnosti vžil termín člověk se zra-
kovým postižením, který takto významně 
podtrhuje skutečnost, že člověk s jakýmkoli 
zdravotním postižením je a vždy zůstane 
na prvním místě člověkem, jsou pojmy 
jako např. praktická slepota, úplná slepota 
nebo hluchoslepota používány jako odborný 
termín nadále. 

Literatura: 
DIGRIN, L. Vývoj slepeckého tisku v našich 

zemích. Praha: Radar, 1993. 
KÁRNÍK, Z. České země v éře První repub-

liky. Díl první. Praha : Libri, 2000. 
KROFTA, K. Malé dějiny Československé. 

Praha : Matice česká, 1937. 

14 Švecová, L. Zhodnocení vývoje podmínek pro pracovní uplatnění zrakové postižených v minu-
losti a dnes, čl., s.l, <www.ped.muni.czúwseduúmuůEQUALúsborniky/EQl/text/Svecova-cz. 
htm>. 



KURZ, J.; NEUBERT, EK. Deylův první 
ústav pro nevidomé. Praha : Svaz in-
validů, 1985. 

LAŠŤOVKA, M.; LAŠŤOVKOVA, B.; 
RATAJ, T.; RATAJOVA, J.; TRiKAČ, J. 
Pražské spolky. Praha: SCRIPTORIUM, 
1998. 

LEDVINKA, V.; PEŠEK, J. Od středověkých 
bratrstev k moderním spolkům. Praha: 
SCRIPTORIUM, 2000. 

MACAN, K.E. Úvodník. Zora, 1917, č. 1. 
Praha. 

MICHAL, V. Zaměstnávání slepců v prů-
myslu. Archiv hl. m. Prahy, sign. 
č. 11/644. 

MUŽÁKOVÁ, M. Aspekty integrace lidí 
se zrakovým postižením v zrcadle his-
torie spolkové činnosti. Praha, 2004. 
Rigorózní práce. Karlova univerzita 
v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra 
speciální pedagogiky. Vedoucí práce 
M. Černá. 

Obecné otázky neziskového sektoru. Sbor-
ník. Praha: AGNES, 1999. 

Ottův slovník naučný, díl XIV. Praha, 1888, 
s. 307. 

Péče o chudé a péče o mládež ochrany 
potřebnou v Republice československé 
v roce 1931. Praha : Státní ústav sta-
tistický, 1935. 

Praha přírodovědecká a lékařská. Praha : 
Ed. Grégr a syn, 1914. 

SMÝKAL, J. Pohled do dějin slepeckých 
spolků. Brno : SONS, 2000. 

SMÝKAL, J. Tyflopedický lexikon jmenný. 
Brno: SONS, 2001. 

SOLAROVÁ, S.; ŠARBACH, Z. Dějiny 

nej starší školy pro nevidomé v Čechách. 
Praha, 1992. 

SOUČEK, J. Z rukopisného odkazu. (Člán-
ky k problematice ztráty zraku a osob-
nosti nevidomého). Praha: Společnost 
nevidomých a slabozrakých, 1982. 

Soupis zařízení sociální péče o mládež 
v Republice československé. Praha : 
MSP, 1925. 

ŠARBACH, Z. Významné výročí. Praha, 
1982. 

ŠVECOVÁ, L. Zhodnocení vývoje pod-
mínek pro pracovní uplatnění zrakově 
postižených v minulosti a dnes. Do-
stupné na <http://www.ped.muni. 
czúwseduúmuúEQUALúsborniky/ 
EQ1 /text/Svecova-cz.htm>. 

TVRDOŇ, A. Spolky, ústavy a zařízení pro 
péči o chudé a mládež ochrany potřeb-
nou v Republice československé. Praha : 
Státní úřad statistický, 1936. 

Dokumenty: 
Stanovy Soukromého ústavu pro vychová-

vání a léčení chudých slepých dětí a na 
oči chorých. Praha, 1808. 

Stanovy Podpůrného spolku samostatných 
slepců. Praha, 1902. 

100 roků Klárova ústavu slepců v Praze. 
Praha : vlastním nákladem, 1932. 
Dostupné na <http://www.psp.cz/ 
eknih/1920ns/ps/stenprot/099schuz/ 
s099004.htm>. 

Žádost Čsl. péče o slepé na Ministerstvo 
vnitra ČR o povoleni používání malého 
státního znaku, ze dne 29. října 1926, pod 
č.j. 526/26-1. Archiv hl. města Prahy. 

http://www.psp.cz/%e2%80%a8eknih/1920ns/ps/stenprot/099schuz/%e2%80%a8s099004.htm
http://www.psp.cz/%e2%80%a8eknih/1920ns/ps/stenprot/099schuz/%e2%80%a8s099004.htm
http://www.psp.cz/%e2%80%a8eknih/1920ns/ps/stenprot/099schuz/%e2%80%a8s099004.htm

