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ANOTACE 

Historie časopisu Zora a jeho význam v životě člověka se zrakovým 

postižením 

 

 Bakalářská práce se v první části zabývá aspekty vzniku prvního českého 

slepeckého časopisu Zora. Dále pak mapuje jeho téměř stoletou historii i 

prostřednictvím podrobných životopisných údajů klíčových osobností spojených 

s tímto periodikem. V druhé části se práce věnuje rozboru dotazníkového šetření, 

jehož cílem bylo zjistit, jaký význam má časopis v životě člověka se zrakovým 

postižením v dnešním světě. Práce obsahuje obrázky, tabulky a grafy. 

 

Klíčová slova: zrakové postižení, časopis Zora, K.E.Macan, slepecká kultura 

 

History of magazine Zora and its importace in the life of people with  

visual impairmant 

 

 This thesis first of all deals with aspects of the first czech magazine for blind 

Zora. Furthermore mapping almost one hundred year history through detailed 

biographical information of key persons linked with this magazine. The second part 

of the thesis is concentrating on the analyses of the survey, whose aim was to 

determine the importance of the magazine in one's life with visual impairment ind 

today´s Word. The work contains pictures, tables and graphs. 

Key words: visual impairment, magazine Zora. K.E. Macan, blind culture 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka autorky: 

 Používání pojmů ve spojení se slovem slepectví apod. v této práci není 

rozhodně ve smyslu pejorativním. Jde o využívání dobové terminologie, tak jak se 

nám dochovala z historických pramenů. Domnívám se, že nahrazením těchto 

termínů těmi, které jsou v současnosti brány za eticky korektní, by došlo 

k faktickým nedorozuměním, jichž bych se chtěla vyvarovat.
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1. Úvod 

 Hlavním motivem, který mě přiměl k tomu, abych svojí bakalářskou práci 

věnovala historii slepeckého tisku, byl zájem a zároveň zaujetí nad tím, jak 

pokrokové a nadčasové myšlení mohlo vést k tomu, že umožnilo i tak specifické 

skupině lidí – se zrakovým postižením – se dostat k informacím prostřednictvím 

tisku. 

 Výchova a vzdělávání osob se specifickými vzdělávacími potřebami se 

v dnešní době těší velkému zájmu v nejrůznějších disciplínách společenského 

života, ale jak víme z historie, nebyl tento přístup k osobám s nejrůznějším druhem 

postižení uplatňován vždy a nebyly tyto osoby přijímány s takovou mírou 

pochopení. Za tím stojí trendy a snahy jednotlivců nebo organizací o plné zapojení 

člověka s postižením do majoritní společnosti, a tak se člověk skrze svůj běžný 

život setkává s takovými lidmi a objevuje tak pestrost života člověka na Zemi. Ale 

k současnému pojetí bylo třeba dojít dlouhým a složitým vývojem, protože problém 

slepoty se v historii objevuje již samotné existence člověka. Tou základní otázkou 

vždy bylo: co udělat s takovým člověkem? Protože vždy byl odkázaný na někoho, 

kdo mu pomáhal s přežitím. 

  Cílem této práce tedy bude se blíže seznámit s historií slepectví skrze jeho 

specifickou oblast - slepecký tisk - konkrétně časopis Zora, tak aby byly patrné 

tendence, nesnáze a osobní ústupky všech angažovaných ve světle doby. Snahou 

také bude okolnosti vzniku slepeckého tisku zasadit do dobového kontextu, aby 

bylo jasné jaké osobní i pracovní nasazení bylo potřeba, aby se prosadilo to, co je 

dnes chápáno jako něco samozřejmého či běžného.  

 Práce se dále bude zabývat historií časopisu Zora, který je velkou podporou 

lidí se zrakovým postižením už téměř sto let. Dále pak jednotlivými osobnostmi, 

které stály za vznikem první českého slepeckého časopisu, jako např. Karel 

Emanuel Macan, Ema Pollandová-Rabanová aj. Dále těmi, kteří časopis vedli 

v letech následujících (Ferdinand Wildmann, Zdeněk Šarbach aj.) a také se museli 
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vypořádat s různými nástrahami a nepřízní osudu, což byla především hospodářská 

krize, světové války, nebo snahy o vměšování politiky do organizací sdružující 

nevidomé. Věřím, že skrze jejich často podrobné medailonky se mi podaří poodhalit 

jejich soukromí a vytvořit ucelený pohled na tyto jedinečné bytosti, které nejsou 

dnes doceněny a veřejnosti často neznámy. 

 Práce bude doplněna dotazníkovým šetřením, ve kterém se pokusím zjistit, 

jak si časopis Zora svojí u svých čtenářů a v čem vlastně oni spatřují její význam. 

Zda je pro ně důležitá a konkrétně v čem. Je to sonda do jejich nitra a odhalení toho, 

co se sama budu snažit pochopit, budu-li moci. 
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2. Aspekty vzniku prvního českého slepeckého 

časopisu 

 

 Máme-li pochopit okolnosti, které vedly k tomu, že se čeští nevidomí dostali 

k informacím a událostem o světě i jinou formou než bylo mluvené slovo, 

zprostředkované častokrát svými nejbližšími,
1
je třeba malý exkurz do historie, 

respektive k počátkům slepeckého písma a tisku v českých zemích a ke kulturním 

událostem té doby. 

2.1 Slepecké písmo 

 Historií jsme poučeni, že ke zformování písma, které by bylo přijatelné ve 

všech směrech (především v oblasti praktičnosti, množení psaných textu a hlavně 

nejjednodušší možnosti se mu naučit), byla cesta poměrně trnitá a musela překonat 

několik vývojových fází. Prvním pokusem o vytvoření slepeckého písma je 

většinou transkripcí písma, které bylo v danou dobu běžně používáno. (Smýkal, 

1995, s. 33) 

 Z počátku se objevuje reliéfní písmo, jež však kopíruje písmo latinky. 

Navazují další jiné způsoby záznamu textu například kolíčky o různé délce, 

uzlíkové písmo, speciálně označované zátky apod. Než se objevilo tzv. Braillovo 

písmo, bylo třeba mnoha pokusů, a navíc toto písmo vzniklo vlastně úplnou 

náhodou. 

                                                           
1
 Velmi výrazně se situace mění v roce 1923, kdy začíná vysílat rozhlas a stává se velkým 

pomocníkem v oblasti slepecké kultury. 
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2.2 Braillovo písmo 

 Bodové písmo vynalezl Louis Braille (1809 – 1852) už jako šestnáctiletý 

žák Národního ústavu pro mladé slepce, který přichází o jedno oko následkem 

úrazu v otcově tesařské dílně a o druhé při vleklé chorobě, když byla v ústavu mezi 

žáky vyhlášena soutěž ve zdokonalení původního, na čtení velmi složitého, písma 

Barbierova (1767 – 1841). 
2
 (Smýkal, 1995, s. 37)  

 Za předpokládaný rok vzniku se považuje rok 1825 (přestože v některých 

publikacích je k nalezení i rok 1827 i 1829), přesto se ale na oficiální schválení 

písma čekalo dalších 25 let, než mohlo být rozšířeno a adaptováno na všechny 

světové jazyky. 

 Hlavní příčinou úspěchu Braillova písma bylo to, že: „je v souladu 

s fyziologií a psychikou vnímaní hmatem“, (Smýkal, 1995, s. 39) nebylo tolik 

složité nebo překombinované jako jiné formy, které chtěly zprostředkovat text 

nevidomým. Nejdůležitějším předpokladem pro existenci takového písma bylo 

snížení počtu znaků
3
 a jeho umístění do formy či seskupení, které by bylo co 

nejlépe zapamatovatelné a především i co nejméně technicky náročné, jak pro zápis 

tak i pro další reprodukci. 

 Samotné Braillovo písmo se do českých zemí dostává přibližně v 70. letech 

19. století, kde v oficiálních kruzích nebylo zprvu přijímáno zcela s nadšením, ale 

později – především díky nevidomým -  kteří se mu začali učit navzájem,  Braillovo 

písmo se stalo součástí české slepecké kultury. 

                                                           
2
 Nicolas Marie Charles Barbier de la Serre  - vojenský důstojník, vytváří reliéfní dvanáctibodové 

písmo, které bylo původně určeno k tajným vojenským účelům, což bylo jen malým krůčkem 

k využití jako písma pro nevidomé (Smýkal, 1998, s. 18) 

3
 taktéž tzv. šestibod 
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2.3 Pichtův psací stroj 

 Přes nejrůznější technické potíže, se kterými se potýkali vynálezci při 

konstruování stroje, jenž by ulehčil záznam prostřednictvím Braillova písma, se to 

roku 1899 německému učiteli ve Steglitzích Oskaru Pichtovi (1871 – 1945) konečně 

podařilo.
4
   

 Tento objev pomohl k masovějšímu šíření knih v bodovém písmu, 

především díky tomu, že byla jednotlivá písmena tvořena prostřednictvím 

kombinace kláves, a tak byla písmena psána (resp. vytlačována) v jednom momentu 

a ihned šlo kontrolovat správnost záznamu. Díky tomu Picht vytváří základnu pro 

šíření literatury a zlepšování kulturních podmínek života nevidomých a je to další 

krůček k možnosti vytvoření literatury pro lidi se zrakovým postižením.  

2.4 Spolková činnost lidí se zrakovým postižením 

 Od počátku existence člověka na Zemi je pro něj typické, že vždy utvářel 

určitá uskupení (družiny, skupiny, třídy apod.), které byly formovány na základě 

vnitřních pravidel. Ty často definovaly i postavení jednotlivce v daném 

společenství. 

 Nicméně pro účel této práce nás budou zajímat okolnosti průběhu 19. století, 

kdy se skrze společenské změny (především události počínající rokem 1848, 1859 a 

vliv vytváření základních lidských práv) přetváří tehdejší společnost a jsou v ní 

patrné prvopočátky budování politických stran s národním programem. Tendence 

zachovat národní kontinuitu a obrození či návrat k národnímu myšlení popisuje 

Krofta v Malých československých dějinách takto: „Jako východisku k národnímu 

životu si budovali obecní a okresní samosprávu; zakládali školy, organizace 

                                                           
4
 Oskar Picht  učitel Ústavu pro nevidomé, vynálezce a konstruktér několika strojů pro záznam 

v Braillově písmu, jehož vynález byl překonán až v době nedávné, kdy docházelo k postupnému 

uplatnění elektronických zařízení pro zápis v bodovém písmu (především v oblasti možnosti opravy 

chyb v textovém editoru) (Smýkal, 1994, s. 47) 



14 

 

vzdělávací a hospodářské, pečovali o rozvoj řemesel, průmyslu, dopravy a 

peněžnictví.“(Krofta, 1946, s. 85) 

 Stejné tendence se vytvářely ve spolkové činnosti. Protože: „ čím větší míře 

svobody se lidé těší, tím vytvářejí rozmanitější spolkové aktivity, které zasahují 

téměř do všech oblastí lidského konání.“(Mužáková, 2004, s. 9) Společně 

s rozvojem školské soustavy a vytváření dalších zákonných úprav, které definovaly 

podmínky vzdělávání slepých dětí, se vytváří i síť spolků. „Pojmem spolek pak 

označujeme určitým způsobem zafixované, relativně dobrovolné sdružení osob 

(fyzických i právnických), spojených za určitým účelem. Spolkovnictví představuje 

jednu z forem veřejného života moderní občanské společnosti.“ (Lašťovka, 1998, s. 

VII) „Spolčovací právo patří k základním ústavním demokratickým právům 

člověka.“ (tamtéž, s. VII) Telec pak vyzdvihuje další jeho základní znaky: 

dobročinnost, získání společenských výhod a pojetí zištnosti – ne ovšem ale  

v pejorativním smyslu věci. (Telec, 1998, s. 18) Spolky si za své kladou povětšinou 

zlepšení sociální úrovně života, i právě pro slepé, což zahrnovalo jednak zaopatření 

jejich základních životních potřeb, ale i snahu o jejich pracovní rehabilitaci a 

možnost začlenění do společnosti, dále umístění nevidomých do útulků s odbornou 

péčí a další. (Smýkal, 1994, s. 43). Jedním z nejdůležitějších spolků, který si dal za 

cíl zlepšit kulturní resp. literární oblast života nevidomých, byl spolek Český 

slepecký tisk. 

2.4.1 Český slepecký tisk 

 „Představit si 20. století, věk převratných objevů a vynálezů, ohromného 

kulturního rozvoje, jako dobu temna, jistě není lehké. Přesto však tento výraz 

nejlépe odpovídá charakteristice prvních let tohoto století v oblasti kulturního života 

českých nevidomých.“(Digrin, 1997, s. 45) Události, jež vedly k založení spolku 

Český slepecký tisk, budou popsány v následujících kapitolách a především bude 

podrobně zmíněna osobnost Karla Emanuela Macana, osobnosti, které vděčíme za 

rozvoj slepeckého tisku u nás. 
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2.4.2 Okolnosti vzniku spolku 

 Český slepecký tisk započíná své působení již v roce 1915 (8. prosince) na 

ustanovující schůzi. Tehdy byla vytvořena nová větev fungujícího spolku Zemský 

spolek pro výchovu a opatřování slepých v Království českém s názvem Odbor pro 

slepecký tisk. Na první schůzi odboru se do čela postavil opat M. Zavoral (1862 – 

1942)
5
 a místopředsedou se pak stal prof. MUDr. Jan Deyl (1855 – 1923) 

6
, který se 

ze své pozice snažil poskytnout českým nevidomým co nejširší možnost vzdělávání 

se ve svém mateřském -  českém jazyce. „Roku 1915 byl přičiněním Macanovým 

založen spolek Český slepecký tisk, jenž si vytkl úkolem opatřovati a rozšiřovati 

české slepecké knihy a časopisy.“(100 roků Klárova ústavu, 1932, s. 47) 

 Samotné urychlení a uvědomění si nutnosti založit takový spolek velmi 

napomohla 1. světová válka, protože se s jejími následky musela vypořádat řada 

spolku zajišťující podporu pro vojáky vracejících se z „vojny“ často osleplí. „ Na 

poli pochybné slávy a cti nechali pro císaře rakouského své oči.“(Digrin, 1997, s. 

47) Právě tito vojáci, jejž se vraceli a byli umisťováni do ústavů v rámci své 

rehabilitace, postrádali periodikum, které by jim poskytovalo informace o okolním 

světě a zajišťovalo styk s prostředím. Jistě pro ně bylo citelnější i to, že v okolních 

zemích, kde uzdravovali se jejich protivníci, se právě oni těšili z takového 

významného privilegia. 

 V tomto období nevycházel žádný časopis pro nevidomé v českém jazyce. 

Stále větší tlak vojáků, pokrokové myšlení K. E. Macana a okolnosti vzniku 

podpůrných spolků mělo za následek vznik Českého slepeckého tisku. (Digrin, 

1997, s. 45) O Českém slepeckém tisku, jako o samostatném spolku, však začínáme 

hovořit až od května 1918, kdy byly předloženy nové stanovy spolku. 

                                                           
5
 Metod Zavoral – strahovský opat, pečoval o Ústav slepých dítek na Hradčanech a rovněž byl jeho 

předsedou, Útulnu pro dívky na Kampě; často angažován v národním, kulturním a politickém 

životě.(Smýkal, 1994, 67) 

6
 Jan Deyl – významná osobnost české oftalmologie a rovněž zakladatel třetího ústavu pro 

nevidomé v Praze (Zemský spolek pro výchovu a opatřování slepých v Království českém), zakládá 

svůj časopis Deylův obzor, r. 1917; ( Smýkal, 1998, s. 53) 
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2.4.3 Karel Emanuel Macan (1858 – 1925) 

 

 K osobnosti Karla Emanuela Macana se váže 

mnoho zásadních událostí, které ovlivnily českou 

slepeckou kulturu spolčování. Znám je jednak jako 

učitel/správce v Klárově ústavu, jako český průkopník 

esperanta, zakladatel a první redaktor časopisu Zora, 

hudební skladatel a jedna ze stěžejních osobností 

České slepeckého tisku. Pro jeho přínos slepecké 

kultuře po něm byla pojmenována slepecká knihovna 

a tiskárna. 

 Narodil se v Pardubicích 25. 12. 1858 do rodiny železničního inženýra. Při 

docházce na reálku v Praze přišel o pravé oko: „bratr potřeboval Emil lepenku 

k napnutí kreslicího papíru na prkno. Za tou příčinou hledal ji v otcově psacím 

stole, kde našel kapsle, s kterými otec v Radnicích ještě s druhými známými 

střílíval do terče. S tou kapslí běžel na pavlač, kde při prvním klepnutí kladívkem 

vletěla mu střepina do pravého oka.“ (Cinger, 2008, s. 30, pozn. aut.: z vyprávění 

Emanuelovy sestry Augustiny). I přes vážnost postižení si ho Emanuel snažil 

nepřipouštět a překonávat ho, což ale nešlo do nekonečna. První problém se 

objevuje v geometrii, zde není schopen dosáhnout takových výsledků, aby došlo 

k uspokojení nároků učitele. Vysvobozením z této situace se zdá studium chemie na 

pražské technice v letech 1874 – 1877 (Smýkal, 1998, s. 166), ale těsně před 

dokončením studia dochází k dalšímu úrazu: „Po sestřině hodině, která zapomněla 

na stolu kuličkové počitadlo, nastupovali jsme my 3 ostatní na hodinu franštiny. 

Bratr, který slabě viděl, nevšiml si počitadla, a jak si sedal na pohovku, celou silou 

narazil okem na postranní hůlku počitadla.“ (Cinger, 2009, s. 37), tak Karel 

Emanuel přichází i o oko levé, ale i přesto (s velkou pomocí sestry Augustiny) 

studium chemie Macan úspěšně dokončuje. 

 Jelikož se rodina Macanova nebránila společenskému životu – u nich doma 

se pěstovala hudba a zpěv - měl i malý Karel Emanuel vztah k hudbě. Věnoval se 

Karel Emanuel Macan 
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od mládí hře na klavír. Jeho láska k hudbě měla logicky pokračování i v jeho 

profesním životě – dalším krokem bylo studium varhanické školy (1881), kam 

nastoupil k Františku Zdeňku Skuherskému (1830 – 1892)
7
 a: „při přijímacích 

zkouškách byl ředitel překvapen pohotovostí nevidomého žáka do té míry, že ho 

dokonce přijal hned do druhého ročníku.“ (Cinger, 2008, s. 48) Emil studoval u 

Skuherského v letech 1881 – 1883, kde se u něj začalo projevovat nadání pro 

skladbu, kterou nakonec začal studovat i u Zdeňka Fibicha (1850 – 1900).
8
 

Z Macanovy tvorby jsou nejznámější smyčcové koncerty a písně pro ženské sbory. 

V tvorbě dosáhl velkých úspěchů – dokonce získal Cenu akademie za tvorbu a 

stipendium. (Digrin, 1997, s. 85) 

 Roku 1890 se Macan ve Vídni účastní kurzu pro slepé učitele s vědomím, že 

hudební tvorba není tím pravým, co by mu zajišťovalo pravidelný příjem a 

existenční jistotu. Následujícího roku je Macan přijat do Klárova ústavu jako učitel. 

 Vedle této profese se zabýval správou literárního fondu Klárova ústavu, aby 

zjistil, že většina publikací je psána v německém jazyce. Na jeho popud se 

v prostorách Klárova ústavu zakládá naše první slepecká tiskárna roku 1894. 

(Mužáková, 2004, s. 55)  

 V následujících letech je požádán, aby k tisku připravil první česká slabikář 

(ale stále ještě psaný latinským vypouklým písmem). Macanovou snahou ale bylo, 

aby se v ústavu započal tisk písmem Braillovým, což se nakonec, po smrti 

tehdejšího ředitele R. M. Klára ( 1845 – 1898)
9
 v roce 1898, daří a následujícího 

roku a vychází čítanka v Braillově písmu a je určena pro 4. ročníky obecných škol. 

(Digrin, 1977, s. 85) Stále ale Macanovou snahou byl tisk většího počtu česky 

                                                           
7
 František Zdeněk Skuherský – hudební skladatel, pedagog, mecenáš, ředitel Pražské varhanické 

školy; při pobytu císaře Ferdinanda působil jako jeho domácí pianista (Smýkal, 1995, s .60) 

8
 Zdeněk Fibich – hudební skladatel, čelní představitel hudebního romantismu a rovněž také 

dramaturg Národního divadla V Praze (Smýkal, 1995, s. 102) 

9
 Rudolf Mária Klár  – ředitel Klárova ústavu, kterému se podařilo posunout ústav k mezinárodním 

měřítkům; mezi prvními přichází s myšlenkou všeobecného vzdělání pro nevidomé (Solarová, 

Šarbach, 1992, 37) 
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psaných knih, nedařilo se mu tak, jak by si přál: „Ačkoliv se podařilo 

pedagogickému správci K. E. Macanovi roku 1894 zříditi pomocí českého 

zemského výboru fond k podpoře tisku knih, bylo v tiskárně ústavu až do roku 1914 

vytištěno jen asi 6 českých knih.“(100 roků Klárova ústavu, 1932, s. 47) 

 Následovalo období 1. světové války a do ústavu se dostávají tzv. váleční 

slepci a události se dávají do chodu: „Bylo třeba velké trpělivosti, než s novým 

způsobem svého života aspoň trochu spřátelili (váleční slepci pozn. aut.) a než se 

mohlo přistoupiti k jejich výcviku. Cílem bylo vycvičiti jejich hmat a navyknout je 

k stálému jeho používání, naučiti je slepeckému písmu….“ (100 roků Klárova 

ústavu, 1932, s. 42) 

 Roku 1916 vychází almanach Jitřenka, jež byla určena především válečným 

slepcům a konečně v lednu roku 1917 vychází první číslo Zory. Ta se stala 

vyvrcholením Macanových snah – a to pravidelně vydávat slepecký tisk.  

 Další kapitola Macanova života je věnována esperantu.
10

 V roce 1922 stojí u 

zrodu Spolku československých nevidomých esperantistů, který trvá pouze v letech 

1922 – 1939  a má za cíl: „buditi porozumění pro praktické a mravní výhody 

plynoucí z užívání mezinárodního esperanta, šířiti poznání a znalost jeho, bdíti nad 

jeho jednotností, správností a spolupracovat  ku sjednocení nevidomých celého 

světa a buditi zájem  o esperanto a zvláště mezi nevidomými.“ (Mužáková, 2004, s. 

18) 

 „Dne 6. února 1925 zesnul po těžké chorobě bývalý ped. správce ústavu K. 

E. Macan. Byl jedním z pamětníků doby Rudolfa M. Klára. Oslepl v mužném věku 

a působil v ústavu od r. 1891 jako literní učitel a od r. 1919 jako ped. správce. 

V této funkci odešel do trvalé výslužby 1. dubna 1923. Macanovy vlastnosti byly 

oceněny ředitelstvem i jeho žáky. Uplatnil se také jako hudební skladatel. Zvláště 

jeho písně učinily jeho jméno známým. S radostí a houževnatostí propagoval 

českou slepeckou knihu a esperanto mezi nevidomými. Byl předsedou spolku 

                                                           
10

 esperanto – nejrozšířenější, plánovaný, umělý mezinárodní jazyk, který vytvořil Ludvík Lazar 

Zamenhof. Jeho záměrem bylo vytvoření jazyka, jenž by byl snad naučitelný, neutrální a vhodný 

k využití v mezinárodní komunikaci  (Klimeš, 2005, s. 56) 
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nevidomých esperantistů v Československu a zakladatelem spolku Český slepecký 

tisk.“ (100 roků Klárova ústavu, 1932, s. 51 – 52) 

 Osobnost, která je skloňována ve všech základních publikacích o kultuře lidí 

se zrakovým postižení, je dosud uchována v našem podvědomí, a to díky slepecké 

knihovně, která nese jeho jméno. Ta je založena právě na popud K. E. Macana. 

Základnu tvořili ručně opisované knihy ve slepeckém písmu. V plném rozsahu 

začíná fungovat od roku 1926. (Smýkal, 1995, s. 87) „Patřil k těm vytrvalým 

mužům, jejichž práce a úsilí významnou měrou otevřely počátek něčemu novému -  

lepšímu ukotvení poznání a porozumění potřeb nevidomých lidí.“ (Mužáková, 

2009, s. 63) 

2.4.4 Almanach Jitřenka (1916) 

 Jak se již píše na předcházejících 

řádcích – roku 1916 vychází almanach 

Jitřenka, který byl primárně určen válečným 

slepcům, což jasně dokazuje titulní strana. 

 Macanovy snahy o zprostředkování 

slepeckého tisku byly snad nezdolné, což 

bych ráda demonstrovala následující 

ukázkou: „Když Macan navrhoval vydávání 

časopisu a upozornil, že ve Švédsku 

vycházejí tou dobou už tři časopisy, zatímco 

u nás dosud žádný, namítl jeden z nich, že 

na české poměry nelze přikládat švédské 

měřítko, protože naši slepci a jejich okolí nejsou na takové kulturní úrovni arci jako 

ve Švédsku. I otázal se ho tehdy Macan vhodně, zdali švédští slepci a jejich okolí 

spadli s nebe hned na tak vysokou úroveň. Máme-li ji pozdvihnout i u nás, musíme 

přece jednou začít.“(Cinger, 2008, s. 72) 

 Roku 1915 se začalo vážně pomýšlet o tom, že by se vydal almanach právě 

určený vojenským slepcům. Nicméně Macana to stálo hodně sil, aby si svými 

Almanach Jitřenka 
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přesvědčovacími schopnostmi naklonil ostatní. Velkým motivem snad bylo i to, že 

po zveřejnění informace, že se takový almanach chystá, se o něj přihlásilo rovnou 

40 abonentů.  

 Ale ani tato činnost nebyla bez překážek. Ty byly především v technické 

oblasti - vytvoření kopií z plechu (resp. zjednodušení „kopírování“ textu). Přes to 

všechno a přes maximální zapojení dobrovolníků se dílo podaří. Jitřenka si najde 

cestu k osmdesáti válečným slepcům a stovce civilních slepců. (Mužáková, 2004, s. 

55) 

 Avšak největší úspěch díky jejich úsilí teprve přišel. 
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3. Časopis Zora  

 „Odbor přistupuje k vydání Zory v důvěryhodné naději, že stránky její 

přinesou Vám nejednu světlou chvíli, nejedno radostné uspokojení a zodpovědí 

nejednu z těch nutkavých otázek, jež Vám dnes 

klade nový poměr Váš k životu a nové životní 

cíle. Neboť každý z nás máme stejné právo na 

plný, nezkrácený život ve všech jeho složkách a 

na živou, spolučinnou účast svoji na všem tom, 

co kypí jeho věčně se odzbrojující, požehnaný 

proud.“ (Hájek, Zora, 1917, s. 1) 

  Takovým textem vítala čtenáře první 

strana časopisu v lednu roku 1917.  Jeho 

podrobné historii, přílohám a redakci bude 

věnována celá tato kapitola, která bude pro lepší 

orientaci ve vývoji časopisu dělena podle 

funkčního období jednotlivých vedoucích 

redaktorů v čele časopisu Zora. 

 Je třeba se zde také zmínit o smyslu názvů jednotlivých periodik a příloh. O 

jejich pojmenování se postaral sám Macan. Jitřenka, Zora či Na úsvitě (později 

dětský časopis) mají znázorňovat úsvit nového dne, probuzení ze tmy, vznik čehosi 

nového, nebo také světlo v černém světě nevidomých. Tato symbolika se i také na 

stranách časopisu např. jako východ slunce, obrazově objevuje. (z konzultací s dr. 

Reichelem, únor 2012) 

 

 

První číslo časopisu Zora 
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3.1 Časopis pod vedením Karla E. Macana 

 Jak bylo popsáno v předchozích kapitolách, hlavní Macanovou snahou bylo 

periodicky vydávat časopis určený pro nevidomé. Jeho činnost byla podporována 

především ze strany čtenářů Jitřenky, kterým pouze jedna publikace nestačila: „O 

tomto odhodlání našem rozhodl vedle naléhavé potřeby především radostný zájem, 

jakým přijata byla Jitřenka.“(Macan, Zora, s. 3, 1917) 

 V lednu roku 1917 se do rukou čtenářů dostává Zora jednak v bodovém 

písmu, ale také v černotisku – a to z propagačních důvodů. Pro zajímavost udávám, 

že první číslo časopisu v bodovém písmu mělo 24 stran a rozměry 28x24 

centimetrů. (Cinger, 2008, s. 107) 

 Přáním redaktora Macana bylo, aby se časopis nezabýval jen problematikou 

nevidomých, ale přinášel i informace z běžného života: „Redakci povede především 

snaha, aby list náš byl ve stručných rysech obrazem současného života, s nímž by 

udržoval živoucí styk našich čtenářů a byl jim cenným prostředníkem s nynějším 

světem.“(Macan, Zora, 1917, s. 3) 

 Koncem roku 1917 měla již Zora 129 abonentů a noví se dále připojovali, 

což bylo jistě podmíněno pestrostí časopisu a množstvím nejrůznějších příloh a 

rubrik. Rubrik bylo v Zoře zřízeno několik. Měly pomoci k lepšímu fungování 

časopisu – jeho přiblížení čtenářům a vyslyšením jejich proseb a přání. Například 

„Hovorna“ zprostředkovávala styk čtenářů s redakcí, rubrika „Rádce“ zodpovídala 

dotazy čtenářů došlé do redakce, ale také informovala o novinkách, které nevidomí 

mohli zužitkovat (např. legitimace opravňující válečné slepce cestovat v tramvaji. 

(Zora, 1. č., 1917) Další rubrikou bylo „Kulturní okénko“. To informovalo o 

nejrůznějších událostech literárního či hudebního dění, na své si zde přišli šachisté a 

byla zde uveřejněna různá oznámení. (Zora, 1. č., 1917) 
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3.1.1 Přílohy časopisu 

 Ještě před popisem příloh samotných je třeba zmínit ekonomickou stránku 

jejich vydávání. Již od počátku existence časopisu byly přílohy vydávány 

samostatně, ale zastřešoval je jeden časopis – tedy Zora. Bylo to výhodné nejen 

finančně (především pro ty, kteří neměli zájem o přílohy, ti by museli zaplatit více), 

ale i prakticky (časopis by byl velký, špatně by se nevidomým s ním manipulovalo 

a nebyl by skladný). Proto si případní zájemci mohli přiobjednat specializované 

přílohy. Tento systém je uplatňován i v dnešní době. 

  Z těch nejdůležitějších příloh to byla příloha v rozsahu čtyř stran Zpravodaj. 

Ten si dal za cíl informovat o aktuálních událostech doby – nejen všeobecných, ale i 

ryze pro potřebu nevidomých. 

  Vzhledem k tomu, že poměrně velké procento čtenářů mělo hudební 

vzdělání, rozhodla se redakce každého čtvrt roku vydávat 8 stránkovou Hudební 

přílohu: „..vydávati budeme k Zoře hudební přílohy a to jednu notovou, druhou 

hudebně teoretickou. Každá z nich vyjde 4x do roka. V první přineseme pro tento 

ročník vybrané skladby Smetany, Dvořáka, Fibicha aj. …“ (Macan, Zora, 1. č., s. 3) 

V čele této přílohy stál sám Macan a měl na starosti i další přílohu v rozsahu 

šestnácti stran Zábavní – literární přílohu. V ní vycházela na pokračování díla 

českých spisovatelů (např. Aloise Jiráska (1850 - 1931) či Růženy Svobodové 

(1868 - 1920). 

  Další součástí se od roku 1918 měla stát hudební příloha pro varhaníky 

(jinak nepojmenovaná), ale kvůli tomu, že o ni projevilo zájem pouze šest čtenářů, 

byly její přípravy odloženy. (Šarbach, 1997, s. 17) Od roku 1920 je součástí Zory 

také esperantská příloha Aúroro (pozn. aut. v některých pramenech Auróro, 

Auroro), ale ta se od roku 1922 stává samostatným časopisem Spolku 

československých nevidomých esperantistů.  Zora se dále obohacuje o přílohy, 

které se profesně profilují – především v oblasti populárně – naučné a reaguje na 

nové objevy a technologie (např. radiotelegrafie). Všechny tyto tendence vedou 

k tomu, že je o roku 1922 vydávaná tzv. Poučná příloha pod vedením Macanovým. 

Ještě za jeho života se spektrum příloh rozrůstá o přílohu pro šachisty – Šachová 
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příloha (1924) a pro hospodyně vychází příloha Nevidomá hospodyně (od roku 

1925)
11

, kterou řídila Ema Pollandová – Rabanová, jedna z nejvýznamnějších 

ženských postav české slepecké kultury. 

3.1.2 Ema Pollandová Rabanová (1893 – 1980) 

 Narodila se 26. dubna v Praze do rodiny obchodníka. O zrak přišla již 

v útlém věku a okolo osmého roku života začíná docházet do Hradčanského ústavu 

pro nevidomé. (Smýkal, 1998, s. 212) Při studiu díky mimořádným studijním 

úspěchům, ale i prvenstvích v amatérských literárních soutěžích začala přemýšlet o 

studiu na učitelském ústavu. Nicméně při studiu se objevily další komplikace, a tak 

nakonec vystudovala hru na klavír a housle – z obou těchto oborů úspěšně složila 

státní zkoušky a byla jednou z prvních soukromých nevidomých učitelek hudby. 

(Krchňák, 1992, s. 208) 

 V prvních letech rozkvětu Zory a upevňování její pozice u nevidomých 

čtenářů se roku 1925 rozšiřuje nabídka příloh pro ženy, a tak se Ema Pollandová 

stala součástí redakce. Na starost tedy dostala přílohu Nevidomá hospodyně, což je 

příloha, která vychází až do současnosti. Je zde třeba také zmínit současný název 

přílohy. Z úcty k redaktorce a jejímu přínosu nese hrdě nyní název Ema. Její snahou 

bylo ukázat ženám se stejným postižením, že lze vést spokojený rodinný život. 

 Příloha byla plná rad do domácnosti: s jejím vedením, péčí o děti a 

především hlavní složkou byly podrobně popsané recepty. Tuto přílohu vedla 

prakticky až do své smrti celých padesát let a byla po německém časopisu „Die 

Frauenwelt“, jenž vycházel od roku 1912, druhým časopisem svého druhu 

v Evropě. (Krchňák, 1992, s. 209) 

 Využila svého hudebního vzdělání a stála také v čele, od roku 1929, notové 

přílohy (resp. Hudebně-teoretické). Zde čtenáři nacházeli přepisy děl českých 

hudebních skladatelů v bodovém písmu. Ema Pollandová nepůsobila v Zoře jen 

jako redaktorka, ale sama se starala o veškeré administrativní záležitosti, které se 

chodu redakce týkaly, a vyřizovala je ve svém bytě v Praze na Vinohradech. 

                                                           
11

 pozn. aut. později mění svůj název na Příloha pro ženy 
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 Dále byla činná i ve slepeckých organizacích – v Českém slepeckém tisku 

(viz kap. 2.4.1), v Podpůrném spolku samostatných slepců (PSSS), ale i ve Spolku 

českých nevidomých esperantistů. Také se zasloužila o vznik Ženského odboru 

v PSSS, kde se stala jeho předsedkyní a v této pozici setrvala až do jeho zániku. 

(Mužáková, 2004, s. 57) 

 Vliv politických změn, po volbách v únoru 1948, se zrcadlil i v oblasti 

spolkových poměrů. Pollandová nesouhlasila se vznikem „všeinvalidních 

organizací“, které postupem času získávaly stále větší politický charakter. Z důvodů 

svého buržoazního původu byla tato výjimečná žena často diskriminována (Smýkal, 

1997, s. 212), ale i přesto na problematiku nevidomých nezanevřela. Stále 

publikovala, pořádala přednášky a besedy, kde zmiňovala především důležitost 

systematické výchovy a vzdělávání lidí se zrakovým postižením. (z konzultací s D. 

Kudlovou, březen 2012) 

 Je k zamyšlení, že se ke konci svého života musela vrátit ke své původní 

profesi soukromé učitelky hudby, aby si takto zajistila finanční prostředky ke svému 

životu, když porovnáme to, jak se sama obětavě a často bez nároku na finanční 

ohodnocení se angažovala v oblasti slepecké kultury. Ema Pollandová – Rabanová 

umírá 19. září 1980. 

3.2 Časopis pod vedením Rudolfa Freszla 

 Po smrti K. E. Macana, v roce 1925, se vedení redakce Zory ujímá jeho 

blízký přítel a spolupracovník Rudolf Freszl (1878- 1949) a stojí v čele redakce do 

roku 1939, tedy celých 14 let. Snažil se plynule navázat na úspěch časopisu a jeho 

příloh. Nicméně jeho tendence v redigování časopisu můžeme označit jako 

přehnaně opatrné a přísné. Snažil se o důslednou apolitičnost Zory. (Šarbach, 1997, 

s. 21) 

 Zatěžkávací zkouškou vedoucí redaktor prošel koncem dvacátých a na 

začátku let třicátých, kdy se dění Evropě začíná ovlivňovat vlna hospodářské krize 

z amerického kontinentu, která se nejdříve nenápadnými, ale později velmi 
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výraznými rysy zapsala i do ekonomiky provozu redakce. Z počátku krize neměla 

na vydávání Zory zásadní vliv, ale její následky se zákonitě projevily i zde. Od 

druhé poloviny roku 1931 byl dočasně pozastaven tisk příloh. Ten se podařilo 

obnovit až po dalším půlroce. Ale i samotný časopis se ke čtenářům na několik 

měsíců nedostal. Freszlovým logickým opatřením bylo mírné navýšení cen 

předplatného a zkrácení jednotlivých čísel výtisku. I přes tyto obtíže se na konci 

třicátých let začíná rodina Zory opět rozrůstat a obohacovat o nové přílohy (viz kap. 

3.2.1). (Digrin, 1993, s. 63) 

 Na stránkách časopisu si čtenáři v době vedení R. Freszla mohli přečíst 

především o problematice legislativních změn v souvislosti s hospodářskou krizí. 

Šarbach uvádí: „neúspěchy jednání o slepeckou rentu, o zlevnění jízdné 

v tramvajích, ve vlacích a autobusech, neúspěch pokusu zavedení určitých 

„monopolizovaných“ povolání pro nevidomé apod.“ ( Šarbach, 1997, s. 24-25) Dále 

naopak mohli čtenáři uvítat úspěch nevidomých studentů, kteří nově od školního 

roku 1931/1932 mohli se svými kolegy studovat hudbu na pražské konzervatoři. 

 Stojí za zdůraznění i tři hlavní události ve slepecké organizaci, které v této 

době plnily stránky Zory. Za prvé to byl Mezinárodní kongres knihovníků 

(především čtenáře zajímaly ty sekce věnované práci knihovníků ve slepeckých 

knihovnách a informace o jejich rozmachu). Na této akci získal expozici i spolek 

Český slepecký tisk, který návštěvníkům představil svoji práci především skrze 

ukázku samotného tisku pro nevidomé přímo na místě. (Šarbach, 1997, s. 23)  

 Další významnou událostí, která probíhala v Praze v červnu 1927, byl vůbec 

první celonárodní sjezd nevidomých. (Smýkal, 1995, s. 95) Tou poslední zásadní 

akcí byla akce opět mezinárodní – 1. Světová výstava slepeckého tisku. Udála se na 

jaře roku 1935 a byla součástí oslav 20. výročí založení spolku Český slepecký tisk. 

(Smýkal, 1995, s. 100) 

 Nyní ještě několik poznámek o samotné Zoře v období vedení druhým 

vedoucím redaktorem. Princip byl prakticky stejný. Články časopisu se často 

vybíraly a přepisovaly z jiných slepeckých či specializovaných zájmových časopisů. 

Hlavní pracovní náplní redaktora byla jejich korektura, transformace, úprava článků 
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došlých do redakce od čtenářů, a také samostatná novinářská činnost a vedení 

jednotlivých příloh. 

3.2.1 Přílohy časopisu 

 Po Macanově smrti se o „jeho“ přílohy – tedy o Poučnou a Zábavnou 

přílohu staral sám Freszl. Hudebně – teoretickou přílohu zase na bedra dostává 

Ferdinand Wildmann (1895 – 1980), který se později po Freszlovi stává dalším 

vedoucím redaktorem Zory. Obsahová struktura jmenovaných příloh zůstala 

nezměněna. 

 Nově se objevila příloha „Naše beseda“ vedení R. Freszlem. Začíná se do 

rukou čtenářů dostávat na počátku třicátých let (pozn. aut. přesnější datace této a 

dalších zmiňovaných příloh se nepodařilo dohledat). Tato příloha byla výjimečná 

v tom, že se na ní podíleli samotní čtenáři – neboli publikovat zde mohli právě jen 

oni. Freszl zasahoval jen nutnými redakčními změnami a korekturami, protože 

úroveň přispěvatelů byla různorodá. (Digrin 1993, s. 65) 

 Novou přílohou je také „Světlo ve tmách“. Tu spravovala Marie Polednová 

(1895 – 1973)
12

. Obsahem přílohy byla náboženská tématika s přesahem k tajemnu 

až mystice. 

 Nevidomý hudebník jako příloha se objevuje rovněž někdy na počátku 

třicátých let. Obsahově koreloval s Hudebně-teoretickou přílohou, která vycházela 

od samotné existence Zory. Roku 1929, po překonání nástrah hospodářské krize, se 

stává součástí rodiny Zory i příloha Na úsvitě, jež byla obsahově věnována mládeži. 

O další rok později další příloha tentokrát s názvem Pro naše nejmenší, jejíž obsah 

                                                           
12

 Marie Polednová – první sazečka časopisu Zora, první pracovnice slepecké knihovny (později 

Macanovy), také básnířka poezie s náboženským charakterem např. První probuzení ze svatého 

ducha (1934) (Smýkal, 1997, se 167) 
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zde nemusí být popisován, protože její název mluví sám na sebe. Obě tyto přílohy 

řídil jejich redaktor – Jaromír Doskočil (1891 – 1963).
13

 

 Éra vedení Rudolfa Freszla končí po 14 letech. Na přelomu roku 1939/1940 

předává vedení redakce do rukou nevidomého učitele hudby Ferdinanda 

Wildmanna, přestože dnes není úplně jasné proč. Historici Smýkal a Šarbach se 

domnívají, že z důvodu nemoci, celkového psychického vyčerpání, nebo ze strachu 

z politických změn, které hýbaly světem. Ale shodují se nad tím, že Rudolf Frezsl 

patří k významným osobnostem slepecké kultury a byl přínosem v rozvoji 

slepeckého tisku u nás. 

3.2.2 Kpt. Rudolf Freszl (1878 – 1949) 

 Narodil se do rodiny celního úředníka 31. října roku 1878 v Praze. Své 

dětství a dospívání strávil v Liberci, kde absolvoval německé gymnázium a 

následně zde také vystudoval kadetní školu. Vojenské vzdělání získal na vysoké 

vojenské škole ve Vídni. Po jejím úspěšném dokončení se vrací do rodné Prahy 

s hodností kapitána. 

 Příčina ztráty zraku není zřejmá. Je možné, že to bylo před vypuknutím 1. 

světové války. (Smýkal, 1998, s. 78) Tato nešťastná událost, způsobená 

pravděpodobně úrazem, nebo oční chorobou, mu zmařila sny o úspěšné vojenské 

kariéře. Jeho ztráta musela být ještě citelnější v tom, že ke ztrátě zraku došlo až 

v dospělosti.  

 Brzy se snažil získat veškeré informace o možnostech své rehabilitace – 

zajímal se o českou slepeckou kulturu a slepecké písmo. To jej logicky dovedlo až 

k osobnosti K. E. Macana. Stal se jeho blízkým spolupracovníkem a později i 

přítelem. Freszl se také angažoval v životě vznikající spolkové činnosti pro podporu 

                                                           
13

 Jaromír Doskočil – učitel a později ředitel Deylova ústavu v Praze, autor slabikáře pro nevidomé 

s názvem Svítání. Autor řady odborných článků např. Ze života nevidomých dětí (1925) a 

představitel tzv. pedagogického optimismu (Smýkal, 1997, s. 45) 
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nevidomých. Společně s Macanem pokládá základy Českého slepeckého tisku. 

(Smýkal, 1998, s. 78) 

 A jak bylo podrobněji popsáno, stává se po smrti Macanově vedoucím 

redaktorem časopisu Zora. Po jejím opuštění v roce 1939 neodchází docela, ale 

vypomáhá v ní až do své smrti 1. dubna 1949. Na jeho místo nastupuje Ferdinand 

Wildmann a buduje novou éru časopisu. 

3.3 Ferdinand Wildmann jako vedoucí redaktor časopisu Zora 

 Pozn. autorky: Následující historické události týkající se časopisu Zora 

nejsou v dostupných publikacích úplně dostatečně zpracovány. Budu zde vycházet 

především z publikace L. Digrina (Vývoj slepeckého tisku v našich zemích, Praha, 

1993), J. Smýkala (Pohled do dějin slepeckých spolků, Brno, 2000, Tyflopedické 

kalendárium, Brno, 1995, a Pohled do dějin slepeckého písma, Brno, 1994), Z. 

Šarbacha (80 let časopisu Zora, Praha 1997). Tyto publikace mi pomohly především 

přehledově v orientaci v dobovém kontextu a v základních historických událostech. 

 Převážnou část informací jsem získala a zpracovala díky vyprávění PhDr. 

Jiřího Reichela, současného šéfredaktora časopisu Zora, a Dany Kudlové, 

dlouholeté redaktorky a korektorky časopisu. Využila jsem metody orální historie 

z důvodu bližšího poznání nedávných událostí, kterou výše jmenovaní povětšinou 

sami zažili a mají na ní svůj osobitý pohled. U této metody subjektivní vzpomínky 

hrají svou podstatnou roli a pomohly mi k dokreslení situace v časopisu především 

od 50. a 60. let do současnosti. 

 Orální historie je metodou, která se rozvíjí převážně ve společenských a 

humanitních vědách a slouží k: „zachycení, uložení, analýze a interpretaci prožitku 

a zkušenosti jednotlivce.“ (Vaněk, 2004, s. 7) Prostřednictvím této metody se: 

„vytváří pramen specifické povahy, jehož hodnotu spatřujeme nejen v množství a 

původnosti takto získaných poznatků, ale i k míře upřímnosti a otevřenosti, k níž se 

nám podaří vypravěče podnítit. Vyprávěčova upřímnost a spontaneita závisí 
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především na důvěře, kterou v něm historik svým přístupem dokáže navodit.“ 

(tamtéž, s. 7) 

3.3.1 Ferdinand Wildmann (1895 – 1980) 

 Pod jeho vedením se časopis musel vypořádat s velkými historickými 

událostmi – se 2. světovou válkou a jejími následky, 

koncem spolku Český slepecký tisk (1948) i vznik 

nové sloučené organizace tzv. Ústřední jednoty 

invalidů (1950). (Šarbach, 1997, s. 26) 

 Ferdinand Wildmann se narodil v Praze 22. 

listopadu 1895. O zrak přišel již v dětství, kdy 

prodělal zápal mozkových blan. Docházel do 

Hradčanského ústavu a později i do Klárova ústavu. 

Podobně jako u dalších osobností české slepecké 

kultury se u něj objevil zájem pro hudbu, kterou později vystudoval. (Krchňák, 

1992, s. 210) a stává se učitelem hudby po úspěšném složení státních zkoušek roku 

1925, dále skládá později i další státní zkoušku – tentokrát ze zpěvu.  

 Zájem o slepeckou kulturu ho vede současně i k práci sazeče matric pro tisk 

knih Braillovým písmem (především hudební notace). (Smýkal, 1997, s. 280). 

Postupně se dopracovává především díky své píli, nasazení a entuziasmu 

k vedoucím funkcím v Podpůrném spolku samostatných slepců, kde je od roku 

1950 předseda. Po odchodu Rudolfa Freszla se ujímá funkce vedoucího redaktora 

časopisu Zora – přelom roku 1939/1940 (viz kap. 3.2.2). Od roku 1950 je také 

ředitelem slepecké knihovny a tiskárny již v Krakovské ulici v Praze (pozn. aut. 

původní budova tiskárny a redakce Zory byla v Praze – Vysočanech, ale byla při 

náletech během 2. světové války zničena. Díky Wildmanovým diplomatickým 

schopnostem byl pro tyto potřeby získán Dům německých žen ve zmiňované 

Krakovské ulici, kde SONS ČR, tedy i redakce, sídlí dodnes. 

 Spolupracovníky byl F. Wildmann velice oblíbený. Nadšeně podporoval 

mladé redaktory a postupně si z nich vychovával pevnou základnu pro fungování 

Ferdinand Wildmann 
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časopisu. Z těch, o nichž se ještě dále zmíním, to byli: Zdeněk Šarbach, budoucí 

šéfredaktor Zory (1922 – 2002) a Jan Drtina (1918 – 1994).  

 S Wildmanovou osobností nelze nezmínit ani jeho manželku Emilii 

Suchardovou (1893 – 1934), která podle vyprávění redaktorů byla jeho „pravou 

rukou a prý autorkou mnoha nápadů“, které Wildmann ve své kariéře realizoval. 

Jejich manželství bylo sice šťastné, ale nemělo dlouhého trvání. Dva roky po svatbě 

Emilie umírá na komplikace s chorobou jater. (Smýkal, 1997, s. 246). Ale ještě 

předtím se jim narodilo děvče, které dostalo symbolické jméno Světluška.
14

 Emilie 

byla známa také jako básnířka, např. Hudební nálady (pouze Braillově písmu) a 

V dnech bouřlivých. 

 Ferdinand Wildmann odchází ve svých 65 let do penze (roku 1954 ho ve 

vedoucí pozici vystřídal Zdeněk Šarbach), ale stále byl nablízku redakci, jako 

externista – pomocný redaktor, až do své smrti 16. března 1980.  

3.3.2 Změny v organizační struktuře časopisu 

 Během 2. světové války, kdy byla všechna periodika hlídána a některá i 

rušena, se i Zora musela mít na pozoru a byl vyvíjen tlak na redaktory v oblasti 

výběru „vhodných“ článků, především tedy v jejich apoličnosti a „nezávadnosti“. 

Slepecký tisk však nebyl zcela v zájmu a hledáčku německých úředníků a mohl si 

žít svým „sice omezeným“ životem. (Digrin, 1993, s. 66). 

 Po roce 1945, resp. po skončení války došlo k celkovému uvolnění i 

v oblasti tisku, tak i Zory. Ale postupně ji začaly ovlivňovat jiné okolnosti -  

politické tlaky ke spojování jednotlivých organizací a do jednoho společenství. To 

mezi redaktory vyvolávalo spory, kdy starší generace si chtěla zachovat svoji 

nezávislosti a naopak ta generace mladších viděla ve spojování jen samá pozitiva. 

                                                           
14

 Světluše Solarová – Hesse (1933) – absolventka Pedagogické fakulty University Karlovy Katedry 

speciální pedagogiky se zaměřením na tyflopedii.  Rovněž profesorka na Universitě v Dormundu, 

přednáší na Universitě v Curychu. Výběr z prací: Nejstarší škola pro nevidomé v Čechách (1966, 

přepracováno 1992), Začátky vyučování v Hradčanském ústavu pro nevidomé (1995). (Smýkal, 

1995, s. 231) 
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Pokrok se ale nedal zastavit a na počátku roku 1948 vydavatel Zory, Český 

slepecký tisk, a další slepecké organizace se dostávají pod „ochranu státu“. Ten 

z nich později k 1.1  1950 vytváří Ústřední jednotu invalidů. (Šarbach, 1997, s. 28) 

 Zásadní věcí, která přispěla ke stabilizaci Zory, byla od roku 1950 také 

pravidelná finanční státní podpora na vydávání periodika. Časopis tak nebyl závislý 

na finančním příjmu od soukromých dárců, z předplatného a veřejných sbírek. 

(Smýkal, 1995, st. 106) 

3.3.3 Obsahová stránka časopisu v letech 1940 – 1954  

 Příloha Zpravodaj, která se objevovala v Zoře již od samotného počátku, od 

roku 1917, (viz kap. 3. 1.1) byla pozastavena v letech 1940 – 1945 z důvodu úmrtí 

jejího redaktora Jana Pazderky (? – 1940) a na její vedení opět navázal F. 

Wildmann. 

 Nově se objevuje příloha vedená Marií Němečkovou (pozn. aut. životopisná 

data se nepodařilo dohledat) Kulturní hlídka, jež popisovala kulturní události 

veřejného života  - recenze divadelních představení a jiných kulturních programů. 

 Zora se rozšiřuje i na Slovensku, kde vyplnila mezeru, protože následkem 2. 

světové války na Slovensku žádný časopis určený pro nevidomé zatím nevycházel. 

(Šarbach, 1997, s. 36) 

 Na počátku 50. let 20. století se Zora mění a: „přistupuje k důsledné 

propagaci rovnoprávného postavení nevidomých ve společenském dění a 

k překonání předsudků jak mezi vidomými, tak i mezi slepci.“ (Digrin, 1993, s. 80) 

Snahou redaktorů bylo svým čtenářům vysvětlit nutnost vlastní aktivity a plného 

zapojení do společnosti. Rovněž se začínají objevovat články, kterých si dnešní 

čtenáři velmi cení (viz kap. 4), a to především komentáře a zjednodušené formy 

podání zákonů a legislativních opatření. (Šarbach, 1997, s. 31) Další novinkou je 

pak to, že je časopis Zora jako první v Evropě, vydáván jako čtrnáctideník. 

 Z jednotlivých příloh zde uvádím soupis L. Digrina:  „Poučná příloha 

vycházela měsíčně na 40 stranách, na pokračování je vydáván Dobrovolného 
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slovník jazyka německého. Zábavná příloha má ročně 160 stran, vychází tu Raisův 

román „Paničkou“. Příloha Nevidomá hospodyně měla 200 stran ročně, na 

pokračování vychází „Jak vařit a hospodařit“ a vzorník ručník prací: řídila ji E. 

Pollandová. „Naši besedu s Hovornou, pracemi nevidomých autorů a výměnou 

názorů na 150 stranách ročně řídil Fr. Prášil.
15

 Hudebně teoretická příručka měla na 

pokračování Šínovu Nauku harmonií, I. díl, vycházela na 154 stranách ročně za 

řízení I. Tylňáka.
16

 Notová příloha obsahovala skladby českých autorů. Byly to 4 

sešity po 32 stranách, řídila E. Pollandová. Šachová příloha uveřejňovala úlohy a 

mistrovské hry, vycházela měsíčně na 8 stranách za řízení J. Krejči.
17

 Každoročně 

vycházel i „Kalendář Zory“, který byl zdarma. Ještě existovaly přílohy mimořádné: 

k úmrtím, jubileím, k literárním soutěžím apod.“ (Digrin, 1993, s. 82) 

3.4 Éra Zdeňka Šarbacha 

 Jeho éra se započíná rokem 1954, kdy střídá F. Wildmanna na jeho pozici 

vedoucího redaktora. Ale v redakci se Šarbach objevuje již v roce 1947, kdy mu F. 

Wildmann svěřuje vedení Poučné přílohy. Podle vyprávění Dany Kudlové, 

současné redaktorky, byli Šarbach a Wildmann velcí přátelé a Wildmann si Z. 

Šarbacha postupně vychovával právě pro post vedoucího redaktora časopisu Zora. 

 

                                                           
15

 František Prášil (1909 – 1944) – český těžce slabozraký spisovatel, civilním povoláním učitel 

cizích jazyků; z básnických sbírek Květa (1931) (Smýkal, 1998, s. 207) 

16
 Ivan Tylňák (1910 – 1969) – jeden z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů komorní 

hudby, pedagog, organizátor kurzů pro učitele hudby, spoluzakladatel Speciální střední školy pro 

nevidomé v Praze (Smýkal, 1998, s. 262) 

17
 Jan Krejča (1900 – 1978) – český šachista a publicista, autor učebnice šachové hry pro nevidomé 

hráče (Smýkal, 1998, s. 146) 
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3.4.1 Nejúspěšnější období Zory 

 Jako nejúspěšnější období (co do počtu abonentů, poz. aut.) tohoto časopisu, 

je bráno to, kdy v jeho čele stojí Zdeněk Šarbach (1922 – 2002). Obsahová stránka 

časopisu se mění a orientuje se především na zábavu a odreagování čtenářů, což je i 

podpořeno rozsáhlou strukturou dopisovatelů z různých oborů činnosti člověka, 

které dělají časopis čtenářsky atraktivnější, (Šarbach, 1997, s. 34) a také tu bylo 

důležité obsahem uspokojit čtenáře v nejširším měřítku (napříč generacemi i 

zájmem), proto se rozšiřuje jeho nabídka. 

 Obdobím, kdy se nejvíce rozšiřuje náklad časopisu, jsou konkrétně 60. léta 

20. století. V tuto dobu se v časopisu profilují specializované přílohy pro nevidomé 

pracující, např. Pro telefonisty, Pro maséry apod. (Digrin, 1993, s. 80) 

 Roku 1964 vychází ke „klasické“ Zoře v Braillově písmu i její mutace 

v černotiskové podobě, jejž původně vycházela čtvrtletně, později vždy tak často 

jako v bodovém písmu a na starosti ji dostává D. Kudlová (1940). 

 Další významnou událostí je rok 1967 a padesátileté výročí časopisu. To se 

obsahově projevilo i na stránkách Zory: jednotlivá čísla či přílohy byly věnovány 

významných osobnostem redakce a také celkovému ohlédnutí za úspěšnými lety 

trvání Zory. (z vlastní práce v archivu redakce časopisu) Časopis získal k tomuto 

významnému jubileu z rukou prezidenta republiky Antonína Novotného (1904 – 

1979) státní vyznamenání „Za vynikající práci“. (titulní obálka časopisu i 

s vyznamenání viz přílohy) Rovněž v tomto roce: „ Časopis Zora v bodovém podání 

dosáhl vůbec největšího počtu odběratelů ve své historii. Z původních 80 výtisků 

v r. 1917 dosáhl počet odběratelů plných 1 500 výtisku. Tisícípětistý odběratel – 

byla to dívenka – obdržela slepecké hodinky.“ (Šarbach, 1993, s. 36) 

 „A jak vypadala situace dalších 25 let? Rodina příloh se poněkud změnila. 

Některé přílohy zmizely, některé se jinak utvářely a nové přibyly. Mezi nové 

přílohy patří aktuálně politická, literární, pro maséry, pro telefonisty a zkratkopis. 

Zůstaly Auroro, poučná, pro ženy, hudební, šachová.“ (Digrin, 1993, s. 82) 
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 Zásadní proměnou je v roce 1969 vydávání zvukového magazínu Ozvěny, 

kterým byla pověřena Dana Kudlová, která v redakci Zory působí dodnes. Díky 

hudebním nahrávkám, ale tištěná podoba Zory (jak Braillovým písmem, tak 

černotiskem) začíná stagnovat a zájem o ni postupně upadá. 

3.4.2 Zdeněk Šarbach (1922 – 2002) 

 Jeden z dalších velmi významných 

představitelů Zory se narodil 25. července 1922 

v Praze. O zrak přišel okolo 18 roku po dlouhé 

oční chorobě. „Dlouho mu trvalo, než se svojí 

ztrátou ztotožnil, hledal smysl s cíl svého života a 

vlastní svojí existence.“( z vyprávění D. Kudlové). 

Nakonec si zvolil studium jazyků a hudby. Také 

pracoval jako sazeč, později korektor Zory (od 

roku 1947), k čemuž měl velké předpoklady. 

Zdeněk Šarbach totiž vystudoval Pedagogickou 

fakultu University Karlovy obor historie a český jazyk. Později pokračoval 

doktorským studiem, jež dokončil s titulem PhDr. 

 V čele redakce byl od roku 1954 a dalších 20 let s krátkým přerušením 

v roce 1968, kdy byl nucen odejít a nesměl působit ani v redakční radě časopisu. 

„Všichni věděli, jaké měl názory, ale přesto to pro nás všechny bylo velkým 

překvapením, stejně jako návrat.“ (D. Kudlová) 

 Byl znám rovněž jako spisovatel, z jeho děl např. Nezlomní lidé (1952), 

Pedagogické působení nevidomých (1975). Angažoval se v podpoře studentů se 

zrakovým postižením při studiu na vysokých školách.  

 V roce 1974 po něm přebírá vedení redakce Jaroslav Lacina (1920 – 1982). 

Šarbach stejně jako předchozí redaktoři, zůstával v blízkosti Zory, často jí 

poskytoval „pomocnou ruku“. Ve svých posledních letech působil jako dobrovolný 

učitel Braillova písma.  

Zdeněk Šarbach 
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 „Zdeněk Šarbach byl velkou postavou, která rozhodně zůstane trvalou 

součástí historie péče o nevidomé u nás i přesto, že v sedmdesátých letech, v době 

tzv. normalizace, důrazně neodporoval ze strany politických orgánů násilnému 

zrušení nového Svazu nevidomých slabozrakých a jeho nedobrovolného včlenění 

do ideologicky angažovaného Svazu invalidů.“ (Smýkal, 1998, s. 249) 

Umírá 15. prosince 2002. 

3.5 Jaroslav Lacina a časopis Zora 

 Při porovnání všech vedoucích redaktorů se zdá osobnost K. Laciny nepříliš 

výraznou. Ve struktuře časopisu a ani v jeho fungování se také nic převratného 

neudálo. Ani jeho blízcí spolupracovníci, tehdy redaktoři, Jiří Reichel a Dana 

Kudlová, se o něm nezmiňují.  

3.5.1 Jaroslav Lacina (1920 – 1982)  

 Narodil se na Sázavce a o zrak přišel již v útlém dětství. Navštěvoval 

Deylův ústav, kde se věnoval hudbě a později se připravoval na státní zkoušku ze 

hry na klavír, která by ho opravňovala k učitelské profesi. Ale těsně před konáním 

zkoušky J. Lacina onemocněl tuberkulózou a po dlouhodobém léčení se již ke hře 

na klavír už nevrátil. (Šarbach, 1997, s. 37 a vyprávění D. Kudlové) 

 Pracoval jako prodavač tabáku, dále jako telefonní manipulant v mnoha 

podnicích a továrnách. 

 Již za studia na Deylově ústavu v sobě objevil literární nadání. Své básně 

publikoval v několika časopisech. V literárních soutěžích získal i několik čestných 

uznání. Do redakce Zory byl právě dosazen díky jeho literárnímu talentu, často ale 

jeho básně byly chmurné a depresivní. „Často psal temné básničky a k nám se to 

moc nehodilo. Radši jsme měli legraci a snad i čtenáři taky. Proto možná 

nezapadl.“ (D. Kudlová) 
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 Z redakce odchází roku 1981 do penze kvůli zdravotním komplikacím a 

umírá 5. prosince 1982. 

3.6 Současná podoba časopisu Zora pod vedením Jiřího 

Reichela 

 Po přibližně devíti měsíčním „bezvládí“ se do čela redakce od 1. května 

1982 postavil Jiří Reichel. „Čekali jsme, co bude, věděli jsme, že se pan doktor 

přihlásil (pozn. aut. tehdy student FF UK), ale zřejmě ho tady nechtěli. Ale začalo 

to být neúnosné. Redakci jsme si řídili sami a nikdo nevěděl, co bude a jak se máme 

dál rozhodovat.“ (D. Kudlová) 

3.6.1 Změny v redakci 

 Na žádosti čtenářů byly i další přílohy vydávány ve zvukové podobě – šlo o 

přílohy pro telefonisty, nebo také pro vlastníky vodicích psů „Člověk a jeho pes“. 

V dalších letech je pak následují přílohy Ema, Fórum (společensko-politická 

příloha), Kulturní revue, sexuálně osvětová příloha Vstupte a Technický měsíčník. 

(Šarbach, 1997, s. 39) 

 Ekonomické změny, které Českou republiku zasáhly (především 

transformace řízené ekonomiky na tržní) se zákonitě projevily i ve finanční politice 

časopisu. Na přelomu let  1995/1996 se výrazně zvýšilo předplatné a došlo 

k redukci některých rubrik a příloh, nebo jejich slučování. 

 Nová forma časopisu je od roku 1997 na disketách, (pozn. aut. od nich se 

postupně upouští s rozvojem moderních technologií), dále od roku 1999 je možno 

získat časopis prostřednictvím e-mailu a od roku 2006 na CD-ROMu a také 

prostřednictvím webového rozhraní ve formě MP3. 

 J. Reichel také nevede redakční porady, tak jak je běžné, flexibilně se schází 

s redaktory jednotlivých příloh, což je i z toho důvodu, že vedení Zory má v rukou 

on a další dvě stálé redaktorky. Ostatní pracovníci jsou zaměstnáni na základě 

dohody o pracovní činnosti. 
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 V následujících dvou kapitolách představím dvě hlavní osobnosti současné 

podoby časopisu, nejdříve dám přednost redaktorce, která v Zoře působí již 43 

rokem. 

3.6.2 Dana Kudlová 

 Dlouholetá opora časopisu a druhá ruka dr. Reichela, silná žena s výborným 

smyslem pro humor a skvělá vypravěčka studovala gymnázium v Říčanech, ale 

v posledním roce studia přestoupila na tzv. Osvětovou školu v Praze, aby si splnila 

svůj sen a stala se novinářkou. Po ukončení školy maturitní zkouškou, ale nastupuje 

do Městské knihovny v Praze na Mariánské náměstí, kde se stala na 11 let 

metodikem knihovního fondu.  

 Neodmyslitelnou součástí Zory se stává díky manželovi, který měl zrakové 

postižení a rovněž byl externím dopisovatelem časopisu. Již v roce 1969 do redakce 

nastoupila jako korektorka, rovněž měla na starosti černotiskovou Zoru a přílohu 

Ozvěny.  

  „ Když jsem se dozvěděla, že tady uvolnilo místo, řekla jsem si, že to zkusím. 

Ale to jsem netušila, že tu budu strašit tak dlouho. Vlastně, když si teď s Vámi 

povídám, tak si uvědomuju tu hrůzu. Ani k tomu jubileu, co kdysi bylo, a že jich 

bylo, mi nikdo nepopřál. Berou mě tu jako inventář.“(D. Kudlová) 

3.6.3 Jiří Reichel (1947) 

 Narodil se 18. dubna ve Zlíně. Do 6. ročníku 

základní školy neměl zdravotní potíže, pak se náhle 

objevila zraková vada neznámé příčiny, která se 

neustále zhoršovala. Kvůli ní byl nucen přejít na 

základní školu pro slabozraké v Litovli, kde úspěšně 

dokončil 9. třídu. Později se hlásil na gymnázium 

pro zrakově postižené, kam nebyl přijat díky 

negativnímu posudku lékařky, právě kvůli svému 

Jiří Reichel 
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postižení. „Paradoxně mi to paní doktorka nedoporučila, hodně mě to zklamalo, 

protože prospěch jsem měl vcelku dobrý.“  

 Později si udělal kurz pro telefonní manipulanty. „Později jsem se přihlásil 

na gymnázium (pozn. aut. gymnázium běžného typu). Chtěli po mně, abych psal na 

tabuli.(pozn. aut. při přijímacím řízení) Tak poznali, že nevidím, ale znalosti jsem 

měl, tak nevěděli, co si se mnou mají počít. Jeden profesor řekl, abych si zašel za 

ředitelem, že ten už bude vědět. Neuvědomil si, jak je to pro mě složité, se orientovat 

v neznámé budově. Nakonec jsem byl přijat. Třídní mě posadila do první lavice. Na 

moje námitky, že tam stejně nic neuvidím, nekoukala. Kdo by chtěl sedět v první 

lavici? Ale později se to ukázalo v dobrém. Mohla mi diktovat. Vlastně jsem byl 

průkopník integrace. A ještě jsem poznal svoji budoucí ženu.“ 

 Po maturitě vystudoval Filosofickou fakultu University Karlovy. „Bratr mi 

pomáhal. Jinak by to nešlo. A učení zpaměti. Dodnes si vybavím některé definice.“ 

Později nastoupil do doktorského studia, jež také úspěšně zakončil. Poté  rok 

pracoval jako sociolog. V roce 1981 se uvolnilo místo šéfredaktora a díky Daně 

Kudlové, která ho na toto místo upozornila, se o něj ucházel. „Řekla jsem mu, že je 

tu volno. Byl to jeho sen. Vždyť kvůli tomu studoval tu vysokou. Ale ze začátku to 

nějak nešlo, asi ho nechtěli. Už je tu takových let a jak se osvědčil.“ 

 Zajímavostí u J. Reichela je i jeho sportovní kariéra. Roku 1976 se jako 

první česky paralympionik zúčastnil olympijských her v běhu na lyžích ve Švédsku, 

v roce 1982 reprezentuje také v  běhu na lyží  na mistrovství světa ve Švýcarsku. 

Letos se zúčastnil proslulého závodu Jizerská padesátka. Plánuje mistrovství světa 

pro zrakově postižené v bowlingu, které uskuteční v Malajsii.  

 Aktivně se zapojuje do každoročního cyklistického tandemu v Německu. 

Organizuje soustředění v cyklistice pro lidi se zrakovým postižením na jižní 

Moravě. „Víte, on ten sport sbližuje. Zapomene na to, co Vám je. Máte jiné 

myšlenky. A já to těm mladým chci ukázat. To, že nevidí, je zlé, ale dá se s tím i tak 

v celku dobře žít.“ 
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3.6.4 Současné cíle Zory 

Tyto cíle vycházejí z Výroční zprávy o realizaci projektu Zora 2011. 

 „zlepšovat informovanost občanů s těžkým zrakovým postižením 

 zmírňovat informační deficit způsobený zrakovou vadou u takto postižených 

občanů; 

 v optimální formě přinášet těžce zrakově postiženým občanům informace, 

k nimž nemají přístup, neboť jsou přístupny pouze ve formě tištěných textů, 

resp. jsou pro těžce zrakově postižené občany dostupné z důvodu obtížné 

vyhledatelnosti 

 přispívat ke zlepšení informovanosti odborné, ale široké laické veřejnosti o 

životě a potřebách těžce zrakově postižených spoluobčanů“ (Výroční zpráva 

o realizaci projektu Zora – vydávání periodik pro nevidomé a slabozraké 

občany v roce 2011, Reichel, 2011) 

3.6.5 Současné složení příloh časopisu 

1. „Ema - příloha pro ženy - přináší užitečné informace z oblasti módy, 

kosmetiky, péče o zevnějšek i duši, vedení domácnosti, seznamuje s 

novinkami na trhu, v Hovorně probíhá výměna zkušeností a rad ZP žen. 

Nedílnou součástí každého čísla jsou recepty na přípravu jídel. (Vychází ve 

všech sedmi způsobech záznamu.) 

2. Obsahem Kontaktů - přílohy pro žáky 2. stupně základní školy - jsou 

články z techniky, přírodních věd, zeměpisu, portréty zajímavých osobností 

z různých oblastí lidské činnosti, nechybí ani testy, kvizy a soutěže. 

(Vychází v bodovém písmu a v digitální podobě.) 

3. Druhou dětskou přílohou je Světluška, která je určena žákům 1. stupně 

základní školy. Malí čtenáři zde najdou pohádky, básničky, vypravování o 

zajímavých lidech, událostech i věcech, nechybí ani hádanky. (Vychází v 

bodovém písmu a v digitální podobě.) 
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4. Svět, příroda a společnost - populárně naučná příloha - přináší zajímavé 

články z humanitních věd, ekonomie a přírodovědných disciplín. (Vychází 

v bodovém písmu a v digitální podobě.) 

5. Hudebník - hudební příloha - je především určena ZP učitelům hudby. Na 

své si však přijdou i hudbymilovní čtenáři. Vedle portrétů hudebních 

skladatelů, interpretů a hudebních těles příloha přináší příspěvky z 

hudebního života a dění, nedílnou součástí jsou hudební výročí, informace 

z Konzervatoře Jana Deyla a novinky na CD. (Vychází v bodovém písmu a 

v digitální podobě.) 

6. Další profesní přílohou je Masér. Zařazované články rozšiřují a aktualizují 

vědomosti získané v přípravě na toto povolání. (Vychází ve všech 

způsobech záznamu.) 

7. Koření je zábavná příloha, v níž čtenáři najdou povídky, fejetony, 

aforismy, testy, kvizy, křížovky a vtipy. (Vychází v bodovém písmu a v 

digitální podobě.) 

8. Esperantská příloha Aúroro přináší kromě informací z esperantského 

hnutí zajímavé příspěvky z různých oblastí. Hlavním cílem přílohy je 

prohlubování znalostí k ovládání tohoto umělého mezinárodního jazyka. 

(Vychází v bodovém písmu a ve zvukové nahrávce.) 

9. První čtení - obřádková příloha - je určena především těm později 

osleplým, kteří absolvovali kurz čtení bodového písma a potřebují další 

texty k procvičování a zdokonalování se ve čtení hmatem. Obsahem jsou 

kratší literární žánry. (Vychází pouze v bodovém písmu.) 

10. Sexuálně osvětová příloha Vstupte! Zpřístupňuje intimní informace z 

oblasti sexuálního života, bourá bariéry a přispívá k lepšímu sebepoznávání 

a k potřebnému sebevědomí v partnerských vztazích. (Vychází ve zvukové 

nahrávce a v digitální podobě.) 

11. Azor je příloha především pro držitele vodicích psů. Dozvědí se jak 

informace z Klubu držitelů vodicích psů a Střediska pro výcvik vodicích 

psů, tak i cenné informace z kynologie. (Vychází ve zvukové a v digitální 

podobě.) 
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12. Technická revue přináší portréty významných osobností z různých oborů 

techniky, postřehy z veletrhů a výstav, představuje nové dopravní 

prostředky, zajímavé stavby, nechybí ani užiteční pomocníci v domácnosti 

ze spotřební elektroniky. (Vychází ve zvukové a digitální podobě.) 

13. Počítačová příloha Disk je určena všem, kteří se chtějí zdokonalovat v 

práci s počítačem. (Vychází pouze v digitální podobě.)“ 

(Vydavatelské a informační služby .[on-line]. [citováno 28. 3. 2012]. Dostupný z 

www. http://www.sons.cz/zora/index.php#1) 

3.7 Výhledy do budoucna 

 Má časopis Zora šanci „přežít“ digitální věk a jak redaktoři vidí jeho 

budoucnost? „Slepecké písmo vytlačuje moderní doba, ale jako takové zaniknout 

nemůže. Doufám, že to tak nebude. Všude přeci nejde využít techniku. A jestli 

přežije Zora? Máme každý rok závazek vůči čtenářům. Spíš dluh. Dneska nevíme, 

zda bude Zora pokračovat. Každý rok žádáme o granty a různé podpory, ale šance 

se každý rok snižuje. Navíc už teď jedeme vlastně na dluh. Ale jsme tak jedineční, že 

nezanikneme. Snad. Navíc reklama. Kdo by chtěl inzerovat u nás? Nemůže jiným 

časopisům v tomto konkurovat.“ (J. Reichel) 

 „Naší snahou je taky časopisu udělat reklamu. Třeba vstoupit do ordinací 

lékařů, aby o nás věděli – o našem časopise a snaze. A mohli svým pacientům podat 

informace. Se zvyšující se průměrnou délkou života, mají starší lidé stále častěji 

problém se zrakem. Lékaři by jim měli ukázat novou možnost.“(J. Reichel) 

 „Záleží na finančních prostředcích, jestli je budeme schopni sehnat. Jinak 

čtenáři budou. To určitě. Jestli my budeme…asi ne pořád. Vlastně teď jdu na 

operaci. Třeba se nevrátím. A kdo za mě bude dělat moji práci? Za ty prachy? A 

když skončí pan doktor? Takových nadšenců je málo. A zdraví už taky není, co 

bývalo. Takže asi tak. Ale ta technika. Té už já nerozumím, třeba ty články bude 

psát robot.“ (D. Kudlová) 

http://www.sons.cz/zora/index.php#1
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 O tom jak si Zora stojí u čtenářů, pojednává následující kapitola zpracována 

prostřednictvím dotazníkového šetření. 
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4. Význam časopisu Zora v životě člověka se zrakovým 

postižením 

 „Denně vzdávám hold vynálezci bodového písma, L. Braillovi, který dal 

všem nevidomým a těžce zrakově postiženým na celém světě možnost žít 

plnohodnotný život, i když s určitým omezením. Já prostřednictvím něho můžu 

listovat stránkami Zory.“ (z odpovědi respondenta č. 6) 

4.1 Výzkumné šetření 

 Následující kapitola si dává za cíl analyzovat výsledky dotazníku, který byl 

prostřednictvím a s velkou pomocí dr. Jiřího Reichela, šéfredaktora časopisu Zora, 

realizován na přelomu měsíců února a března 2012. Hodnotí postavení a roli 

úzkoprofilového zájmového časopisu v životě člověka se zrakovým postižením 

v současné době, když víme, že na počátku jeho existence byl nepostradatelným 

pomocníkem, rádcem a zprostředkovatelem informací. 

4.2 Výzkumná metoda 

 Ke zjištění významu Zory v životě člověka se zrakovým postižením jsem 

původně chtěla využít metodu rozhovoru se čtenáři a předplatiteli časopisu. To ale 

nebylo možné z toho důvodu, že sama nejsem v kontaktu s takovým čtenářem a mé 

další snahy, jak získat kontakty ztroskotaly především na ochraně osobních údajů. 

 Nakonec jsem zvolila a využila jinou formu získávání informací, a to 

dotazník. Za dotazník se označuje: „standardizovaný rozhovor předložený 

v písemné podobě.“ (Ferjenčík, 2000, s. 183). Mezi výhody dotazníku se dále uvádí 

především časová a finanční úspora a jako negativa pak menší flexibilita (týkají se 

možnosti položení dalších doplňujících otázek) a možnost snížení porozumění u 

jednotlivých otázek. Oba póly dotazníku – jak ten kladný, tak i záporný se zrcadlily 

i v mé práci. Tedy některé odpovědi respondentů nebyly zcela srozumitelné a velmi 
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by mi pomohla možnost doplňujících otázek, ale naopak tím, že byl dotazník 

rozeslán hromadně, bylo ušetřeno hodně času. „Dotazník by měl být v rámci 

možností co nejstručnější a neměl by obsahovat otázky, které jsou z hlediska 

zjišťovaných otázek zbytečné a dotazování jen nadměrně prodlužují.“ (Pecáková, 

2011, s. 29) „Samotný dotazník je soustava předem připravených a pečlivě 

formulovaných otázek, které jsou promyšleně seřazeny a na které dotazovaná osoba 

(respondent) odpovídá písemně.“(Chráska, 2007, s. 163) 

4.3 Realizace dotazníkového šetření 

 Dotazník byl přeposlán  na emailové adresy abonentům Zory, které má 

v databázi vedení redakce časopisu, prostřednictvím elektronické pošty resp. 

emailové konference. Tu sama redakce využívá v případech, kdy potřebuje svým 

čtenářům sdělit aktuální informace, a také jako způsob rozesílání elektronické 

podoby časopisu a jeho příloh. Dotazník byl vybaven průvodním dopisem 

s příslušnými základními informacemi (viz příloha). „Úvodní formulace by měly 

sloužit k objasnění účelu průzkumu, navázání kontaktu s respondentem a jeho 

získaní pro účel šetření.“ (Pecáková, 2011, s. 26) Respondenty seznamoval s mým 

záměrem a také s účelem dotazníku. Rovněž zde byla uvedena, po dohodě s dr. 

Reichelem, moje emailová adresa, kam respondenti zasílali vyplněný dotazník, 

abychom jednak zrychlili komunikaci, a také abych svým výzkumem nezahltila 

administrativní pracovnici redakce, která má konferenci na starosti. 

4.4 Výběr respondentů a návratnost dotazníku 

 Možnost výběru dotazovaných byla omezena na ty, kteří byli vedeni ve 

zmiňované e-konferenci. Součástí je 226 čtenářů časopisu. (pozn. aut. tento počet se 

nerovná celkovému počtu předplatitelů. Je to skupina čtenářů, kteří předplatné Zory 

odebírají v elektronické podobě, nebo svoji emailovou adresu poskytli redakci, jako 

možnosti nejjednoduššího způsobu předávání informací). 
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 Z celkově 226 obeslaných účastníků e-konference jsem zpět získala 12 

odpovědí, které šlo využít při hodnocení dotazníků a které přišly do předem 

určeného data. Může se zdát, že 12 odpovědí je poměrně malý počet (procentuelně 

vyjádřeno 5 % z celkového poštu odeslaných), ale byla jsem předem upozorněna a 

varována, že aktivita respondentů bude velmi nízká. Jelikož sama redakce Zory 

takřka pravidelně své čtenáře s nejrůznějšími dotazníky obesílá pro své interní 

potřeby a s každým dalším dotazníkem jejich návratnost velmi klesá. 

Graf č. 1 Návratnost dotazníku 

 

4.5 Průběh dotazníkového šetření  

 Dotazníkové otázky byly součástí průvodního dopisu. Respondenti si mohli 

zvolit, jakou formou na ně odpoví. Nabízela se možnost odpovědi do toho samého 

textového souboru, který dostali, anebo do nového textového editoru podle 

možnosti softwarového vybavení vlastního počítače. Část respondentů odpovídala 

také prostřednictvím napsání zprávy přímo v emailové korespondenci. Snažila jsem 

se nabídnout takovou formu, která by byla pro dotazované co nejjednodušší, 

netušila jsem totiž, jaká bude u respondentů počítačová gramotnost. 

 Odpovědi na dané otázky byly volné – resp. nebyla určena jejich forma. 

Bylo na motivaci samotného respondenta, jak odpověď pojme. Výjimkou nebyly 



47 

 

pouze několikaslovné odpovědi (přibližně v polovině případů), ale objevovaly se i 

odpovědi formou úvahy v rozsahu celé strany formátu A4. Tyto odpovědi pro mě 

byly nejcennější, jelikož jsem mohla lépe proniknout k tématu, ale i lépe pochopit 

postoj dotazovaného k dané problematice - k samotnému časopisu. Na druhé straně 

bylo mnohem náročnější hodnocení takovýchto odpovědí – jednak výtah těch 

nejpodstatnějších tvrzení, ale také samotná orientace v textu. 

4.6 Souhrnné výsledky odpovědí jednotlivých otázek v 

dotazníku 

 Otázky byly rozděleny do dvou částí. Ta první obsahovala otázky pouze dvě 

– dotazovaly se na věk a stupeň zrakového postižení. Tyto otázky nebylo povinné 

odpovídat, protože jsem si byla vědoma toho, že jsou to údaje, které jsou poměrně 

citlivé a mohly by případné respondenty odradit. Proto pro mě bylo velkým 

překvapením, že návratnost těchto odpovědí byla stoprocentní. V 50% respondenti 

uváděli, že jsou nevidomí (bez bližší specifikace), dále u dvou respondentů byly 

uvedeny zbytky zraku, v dalších dvou případech pak těžká slabozrakost a po 

jednom výskytu odpovídající uváděli, že za jejich zrakovým postižením stojí atrofie 

zrakového nervu a degenerace sítnice. Dotazníku se z daného počtu zúčastnilo 7 žen 

a 5 mužů o průměrném věku 55 let (průměrný věk u žen byl 57 let, u mužů let 53), 

nejmladší dotazovanou byla žena ve věku 34 let, nejstarším pak muž 74 let. 
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Graf č.2  Zastoupení pohlaví v dotazníkovém šetření 

 

 Oblast tzv. povinných otázek se již orientovala a pátrala po vlivu a významu 

Zory pro člověka se zrakovým postižením. V následujících číslovaných bodech 

bych ráda položené otázky okomentovala - vysvětlila motivaci jejich zadání, 

zhodnotila odpovědi a vybrala ty nejzajímavější. (Pozn. aut.: citované odpovědi 

bylo třeba upravit především po syntaktické a gramatické stránce tak, aby 

odpovídaly současné kodifikaci). 

 1. Kde a jak jste na časopis Zora narazil/a? Tato otázka byla položena 

z důvodu toho, abych se dozvěděla jaká je informovanost a povědomí mezi lidmi se 

zrakovým postižením. A že takový zájmový časopis existuje. Potažmo jaká je 

informovanost mezi zaměstnanci pracovišť, která pracují s lidmi se zrakovým 

postižením. Odpovědi se v tomto případě povětšinou shodovaly. Respondenti 

udávali, že s postupnou ztrátou zraku nebo rizikem, že zrak ztratí, cítili potřebu 

vyhledávat si informace speciálně určené pro své postižení. Často se stávali členy 

tehdejšího Svazu invalidů (3 respondenti) a později Sjednocené organizace 

nevidomých a slabozrakých ČR (dále SONS), ve svých oblastních pobočkách, kde 

se o časopisu dozvěděli, což bylo šest respondentů. Dalším případem byly i kurzy, 

kterých se respondenti zúčastnili – kurzy čtení Braillova písma, kde byl cvičným 

textem právě článek ze Zory, nebo také kurzy práce s osobním počítačem. Oba 

předchozí případy byly organizovány pod záštitou SONS.  
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Graf č.3 Kde a jak jste na časopis Zora narazil/a? 

 

 

 „Tenkrát jsem nevěděla, že existuje SONS, že si můžu pořídit kompenzační 

pomůcky a že je tady organizace, která pracuje pro nás takto postižené. Když jsem 

si pořídila počítač, naučila jsem se na něm a začala odebírat různé časopisy, mezi 

nimi Zoru. Jsem spokojená hlavně už s tím, že nemusím nikomu říkat, aby mi přečetl 

to či ono.“(výpověď respondentky č. 1) 

 2. Jak dlouho časopis Zora odebíráte? Průměrnou délkou bylo 

překvapujících 27 let (pozn. aut.: při tomto výpočtu jsem nezohledňovala měsíce, 

pokud byly uvedeny, zaokrouhlovala jsem je na celé roky). Zajímavým údajem je 

předplatné trvající přes 52 let, nejkratším předplatným jsou pak pouhé tři měsíce. 

 Tato otázka byla položena k upřesnění a lepšímu pochopení otázek dalších. 

Vycházela jsem totiž z toho, že abonent s dlouhodobějším odebíráním časopisu, 

bude mít k periodiku zcela jiný vztah a naopak, což se v celkovém pojetí u otázek 

ukázalo. 

 

 

 



50 

 

 

Graf č.4 Jak dlouho časopis Zora odebíráte? 

 

 

 3. Jaký typ/formu a přílohu Zory odebíráte? Třetí otázka se týkala 

balíčku předplatného – tedy v jaké formě či typu časopis odebírají. Tento dotaz byl 

do šetření začleněn z toho důvodu, že jsme s dr. Reichelem vedli poměrně živou 

diskuzi nad osudem Zory v dalších letech – zda přežije tištěná podoba (v černotisku, 

ve zvětšeném typu písma či Braillově písmu), nebo zda se její budoucnosti bude 

odehrávat na audiokazetách, anebo prostřednictvím její digitální mutace. Výsledky 

jsou, alespoň podle dotazníku, jednoznačné. 100% dotázaných odebírá Zoru 

v digitální formě. Zdůvodňují to tím, že je to jednodušší pro manipulaci, uložené 

periodikum v  paměti počítačů prakticky nezabere místo a je zjednodušeno i 

vyhledávání v jejím obsahu, neposlední řadě jeden respondent uváděl, že se tak 

snižují i náklady a ekologický dopad tištěné verze.  
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Graf č. 5 Jaký typ/formu a přílohu Zory odebíráte? 

 

 

 Další dva respondenti si k digitální formě nechávají posílat Zoru jako audio 

nahrávku: „Audio podoba mi občas dokresluje pohled na věc (nevidím, ale 

představivost mi funguje na plné obrátky). Nedávám jí přednost z lenosti – jen mi 

pomáhá lépe pochopit jednotlivé souvislosti.“ (respondent č. 2). Pouze v jednom 

případě si čtenář nechává zasílat i podobu Zory v Braillově písmu a jak píše: „jen 

pro zachování schopnosti číst ,Brailla´ - nikdy nevím, kdy budu potřebovat něco 

přečíst, paměť není už, co bývala. Ačkoliv technika už je dost daleko…“ (z odpovědi 

respondenta č. 11). 

 4. Jaká rubrika/příloha je podle Vás nejužitečnější? Další otázka 

směřovala k samotnému zájmu čtenářů. Výsledek byl ovlivněn především 

genderovou příslušností a samotným zájmem nebo koníčkem respondenta. Ženy 

vyhledávají především přílohu Ema s radami do domácnosti, dále dětský časopis 

Světluška, ze kterého čerpají náměty činnosti i rady s výchovou dítěte a posledním 

třetí nejvzpomínanější přílohou je Hudebník (celkově tyto přílohy tvořily 86 % z 

celkového zájmu žen). Dále pak rubrika Právník radí (8 %) a 6 % informace z dění 

ze SONS ČR. 



52 

 

Pozn. aut. každý z respondentů měl možnost uvést více zdrojů informací, proto se 

konečný součet odpovědí nerovná počtu dotazníků. 

Graf č. 6 Jaká rubrika/příloha je podle Vás nejužitečnější? ženy 

 

 

 U mužů to byly přílohy především technického rázu – tj. Technická revue 

(69%), Disk, příloha s počítačovou tématikou (16%), 11% získala u mužů 

překvapivě i Ema. (Dva dotazovaní si dokonce posteskli, že by rádi tak „pěkně 

propracovanou přílohu i pro muže“: „Ema je studnicí rad do života domácnosti 

z ženského pohledu, a co ten mužský?“ respondent č. 11). Dvě procenta respondentů 

zmínila i rubriku Masér a rovněž dvě procenta přílohu Svět, příroda a společnost 

(populárně naučná příloha). 

 Procentuelní výpočet byl prováděn podle preferencí příloh v uvedeném 

pořadí, proto se konečný součet a výpočet nerovná počtu dotazníků 
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Graf č. 7 Jaká rubrika/příloha je podle Vás nejužitečnější? muži 

 

 

 5. Následující dvě otázky jsou hlavní podstatou dotazníku. Dotýkají se totiž 

samotného účelu dotazníku. Čtenáři měli odpovědět: V čem spatřujete význam 

časopisu Zora? a Jakou roli hraje časopis Zora ve Vašem životě? Odpovědi na tyto 

dvě otázky se u některých respondentů shodovaly nebo spíše překrývaly – někteří 

z nich nerozeznali orientaci, především u druhé otázky, na jejich vlastní osobu, a že 

po nich bylo požadováno jejich vlastní hodnocení. Často proto byly k přečtení 

obecné závěry bez osobní invence. 

 Nyní k první ze zmiňovaných otázek. Odpovědi na ní se poměrně shodovaly 

-  z 67% v nich bylo na prvním místě uvedeno, že Zora má význam především ve 

snižování informačního deficitu u lidí se zrakovým postižením (což je jeden 

z prvních cílů a informací, které dostaneme, pokud se o Zoru začneme zajímat 

podrobněji a také toto sdělení je mezi prvními na webových stránkách SONS ČR 

v sekci Vydavatelské služby  (www.sons.cz/zora).  Dále respondenti uváděli, že na 

stránkách periodika najdou informace ve formě, kterou jsou schopni plně pochopit, 

přestože si ty stejné informace mohou najít kdekoliv jinde (především díky rubrice 

Právník radí a také v sociální oblasti nejrůznějších reforem – čtenáři zde nacházejí 

vždy jednoduchý výčet toho, co se pro ně mění a nemusí se prokousávat „spletí 

zákonů“ („ono se to tak často mění, tady to najdu přehledně“ – výpověď 

http://www.sons.cz/zora
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respondentky č. 7). Také respondenti zdůrazňovali informace o legislativních 

změnách a všeobecných novinkách.  

Graf č.8  V čem spatřujete význam časopisu Zora? 

 

  

 Našel se i jeden zcela odlišný názor: „Časopis Zora tak, jak funguje dnes, 

nemá význam – informace nám poskytuje s velkým zpožděním (kvůli měsíční 

periodicitě). Všechno, co potřebujeme, si najdeme na internetu. Není jediným 

pramenem, kam sáhnout, když něco nevíme. Nebo by se ho (pozn. aut. časopisu) 

měli ujmout mladí progresívní lidé, kteří by mu dodali patřičný náboj.“ respondent 

č. 4) 

 6. Jakou roli hraje časopis Zora ve Vašem životě? Poslední otázka se 

týkala významu Zory pro samotné respondenty. Myslím, že citování jejich názorů 

bude nejlepším způsobem, jak na otázku patřičně odpovědět: „Neumím si vůbec 

představit, že bych jela na dovolenou bez notebooku, který se stal v mém životě 

nepostradatelný a tím pádem i bez Zory. Vždyť je v ní tolik zajímavostí, chytrostí, 

odborností ze všech možných oborů a pro dlouhou chvíli jsou různé testy atd. A tak 

se s ní člověk nenudí, a kdyby k nudě došlo, máme citáty, přísloví anebo vtip. Zora 

prostě myslí na všechno a to všechno pro mě i znamená.“ respondentka č. 7. 
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 „Co pro mě znamená, nedokážu ani vyjádřit, je pro mě vším a především 

světlem.“ respondent č. 12. Z dalších příspěvků pak: „Znamená pro mě 

odreagování, odpočinek, křížovku.“ respondent č. 4. Nebo: „Je pro mě hodně 

motivující, protože vím, že na své postižení nejsem jediná. A že i přes zrakové 

postižení se dají dělat skoro všechny věci. A člověk může získat nové přátele a co je 

člověk bez přátel?“respondentka č. 7. 

4.7 Celkové zhodnocení dotazníku 

 „Představme si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí. My, co čteme Zoru, 

nám takový citát nehrozí.“  

- (respondentka č. 7, pozn.aut.: autorem citátu je Karel Čapek) 

 Časopis Zora je úzkoprofilový zájmový časopis, který má stále svoji 

nezastupitelnou roli. Snaží se svým obsahem – rubrikami i jednotlivými přílohami 

obohatit své čtenáře a poskytnou informace, které zaujmou co nejširší skupinu lidí. 

Snižuje informační deficit (ačkoliv jsou už dnes mnohem dostupnější způsoby), 

zapojuje čtenáře do společenského dění, motivuje je k dalším činnostem a pomáhá i 

psychologicky, poskytuje pocit sounáležitosti.  

 Cílem dotazníku bylo zjistit, jak si časopis Zora stoji u člověka se zrakovým 

postižením, zda má stále takovou roli jako v době Macanově. „Kdo mluvě tónů 

rozumí, ten z knihy této vyčte, čím po léta – to den co den se chvělo – ano posud 

chví – to srdce mé, jež plesalo tak zřídka jasné ve písni, však často dost si zalkalo, 

to v bolu, těžké ve tísni. A dále zví, co osud mi však ve snách přál jen, sliboval, leč 

ve skutečnosti nesplnil, a jak jsem trpěl – miloval.“ K. Em. Macan. (Cinger, 2008, s. 

5) Její role se mění s generačními změnami a trendy v technice, ale stále podstatnou 

roli stále má. 

 Už jen při prvotním a zcela zběžném pročítáním odpovědí jsem získala 

dojem, že nedokážu přesně vyjádřit a uchopit to, co opravdu Zora pro lidi se 

zrakovým postižením znamená. Ačkoliv při porovnání výročních zpráv (viz příloha) 

se může zdát, že zájem o vlastně Zoru upadá (srovnání počtu abonentů pro rok 2005 
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2 136 a roku 2011 to bylo 1 689, což je procentuelní snížení o 20,5 %). Je to zřejmě 

dáno celkovým formováním společnosti. Zora postupně ztrácí své předplatitele a 

čtenáře. Ty čtenáře, kteří v době jejich dospívání neměli jinou možnosti, jak získat 

informace (kromě poslechu) a Zora pro ně byla opravdu „duševní stravou“. 

„Doufám, že můžu ještě ve chválách pokračovat, protože jestli mám psát, čím je pro 

mě Zora, tak mi nic jiného nezbývá.“ (respondentka č. 4) 

 Nastupuje další generace, ta se stále učí číst a psát Braillovým písmem, ale 

využívá k rozšiřování svých obzorů jiných moderních médií – je více dostupných 

možností.  Zora ve své stávající podobě dostává do konfliktu s jiným světem. Se 

světem, který si také žádá informace, ale nabízí je rychleji, a tak se stává 

zajímavějším. Proto není pro novou generaci mladých lidí se zrakovým postižením 

tím „úsvitem“, je pouze možností, variantou. Jen u starší generace mám pocit, že 

jsem se skrze dotazník dotkla něčeho, co oni sami nejsou schopni formulovat, 

protože to pro ně znamená to, co my nikdy nepochopíme. „Nevím, jak to popsat. Je 

to součást mého života.“ (respondent č. 8) Výše uvedené citace mluví samy za sebe. 
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5. ZÁVĚR 

 Možnost komunikace je jedna ze základních okolností, jak lidem 

s postižením zlepšit jejich životní podmínky a psychický stav. Proto jsem se v této 

práci snažila ukázat jedinečnost časopisu Zora a jeho nezastupitelnou roli v životě 

člověka se zrakovým postižením. 

 Sice zásadní a revoluční objevy jako bylo Braillovo písmo, Pichtův psací 

stroj a také možnost tisku v bodovém písmu hrály významnou roli v podstatách jeho 

vzniku, ale bez obětavé, silné a cílevědomé osobnosti, kterou byl Karel Emanuel 

Macan, by to tak zřejmě nebylo, nebo ne v tak brzké době. Ačkoliv sám nevidomý, 

dokázal se se svou ztrátou vyrovnat a na své zkušenosti postavil svou snahu 

zprostředkovat i jiným harmonický vztah k životu. Člověka obecně zajímá 

především výsledek. Ten se nakonec roku 1916 v podobě Jitřenky a roku 1917 pak 

jako „úsvit“ Zora dostavuje. Macan tak toho roku započal existenci periodika, které 

zanedlouho oslaví již 100 let svého trvání. 

Jak léta hromadí se, mnohé mizí 

v minula kopkách a též lidské paměti, 

jen Vaše jméno zní kov jak ryzí, 

jak vše, co obětavá láska posvětí. 

 

Ač světla zbaven, světlem jste vždy zůstal 

všem, jenž obtížil osud stejnou zátěží. 

Při Vaší hudbě v odvaze duch vzrůstal, 

vždyť také dnes ji srdce sladce osvěží. 

 

A proto přijměte dnes naše díky, 

jež květinou vám prostou chceme vyjádřit, 

vždyť  tolikrát jste ztišil naše vzlyky 

a díly dodal v těžkém boji zvítězit. 
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K. E. Macanovi Quido Maria Vyskočil (Cinger, 2008, s. 7) 

 I další osobnosti přispěly k formování české slepecké kultury: E. 

Pollednová-Rabanová, R. Freszl, F. Wildmann. Ty ke společné práci povětšinou 

spojilo jejich postižení a také snaha vytvořit ostatním „slepým“ lepší podmínky než 

měli oni samotní. Zde zdůrazňuji, že šlo skoro vždy o práci, která nebyla příliš 

honorována a často vykonávána dobrovolně. To jen dokresluje charakter všech 

angažovaných osob v prvopočátcích Zory. 

 Koncem spolku Český slepecký tisk a se vznikem nové organizace tzv. 

Ústřední jednoty invalidů se Zora nemusela obávat o své finanční zajištění – tu jí 

zprostředkoval stát. Dnes je situace zcela jiná. Předplatné, aby bylo dostupné co 

nejširší míře čtenářů, nepokrývá pochopitelně náklady na chod redakce. 

 Ekonomické okolnosti však nejsou těmi nejdůležitějšími, jaké ovlivňují 

časopis Zora. Za ty považuji lásku, vděčnost, ochotu a pokoru, kterou cítím 

z redaktorů napříč stoletím, a i dnes u dr. Reichela. Bez těchto vlastností by Zora 

nebyla jaká je a čtenáři to oceňují. To bylo dokázáno dotazníkovým šetřením. 

 Pro mě osobně to je nejcennější část této práce. Jelikož jsem měla možnost 

nahlédnout do života respondentů, do života s postižením, a nejlépe pochopit 

význam Zory. To, proč je tak důležitá. A také jsem pochopila tu nutnost a 

naléhavost, s jakou se potýkal K. E. Macam, při snahách o vydávání časopisu, 

protože: „ každý z nás máme stejné právo na plný, nezkrácený život ve všech jeho 

složkách a na živou spolučinnou účast na všem tom, čím kypí jeho věčně se 

obrazující, požehnaný proud…“ (Hájek, Zora, 1917, 1. č.) 
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Příloha č. 1 Proměny časopisu Zora (1963) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: Zora, č. 3 / 1963, ročník 46 ) 
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Příloha č. 2 Proměny časopisu Zora (1969) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: Zora, č. 4 / 1969, ročník 52 ) 
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Příloha č. 3 Proměny časopisu Zora (1970) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: Zora, č. 2 / 1970, ročník 53 ) 
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Příloha č. 4 Proměny časopisu Zora (1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: Zora, č. 6 / 1996, ročník 79 ) 
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Příloha č. 5 Proměny časopisu Zora (2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: Zora, č. 12 / 2006, ročník 89 ) 
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Příloha č. 6 Proměny časopisu Zora (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zdroj: Zora, č. 12 / 2011, ročník 94 ) 
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Příloha č. 7 Výňatek z Výroční zprávy Rekapitulace objednaných časopisů 

 

(zdroj: Výroční zpráva o realizaci projektu Zora – vydávání periodik pro nevidomé 

a slabozraké občany v roce 2011, zprac. J. Reichel) 
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Příloha č. 8 Průvodní dopis a dotazník 

Dobrý den, 

jmenuji se Marie Jará a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia University Karlovy 

oboru český jazyk – speciální pedagogika. Prostřednictvím dr. Reichela, šéfredaktora 

časopisu Zora, bych Vás ráda požádala o vyplnění následujících několika otázek, které mi 

pomohou při vypracování mé bakalářské práce s názvem Historie časopisu Zora a jeho 

význam v životě člověka se zrakovým postižením. Všechny údaje budou zpracovány 

anonymně a data budou použita výhradně pro účel této práce. 

Na první řadu otázek odpovídejte, prosím, buď k otázkám samotným, nebo do nového 

textového souboru. Na další řadu otázek není povinné odpovídat, nicméně i ty mi 

pomohou k celkovému pochopení problematiky.  

Odpovědi, prosím, zasílejte na moji e-mailovou adresu: dee88@seznam.cz. 

Děkuji a velice si vážím Vašeho vynaloženého času a ochoty odpovídat. 

Marie Jará 

 

Otázky povinné: 

1. Jak a kde jste na časopis Zora narazil/a? 

2. Jak dlouho časopis Zora odebíráte? 

3.  Jaký typ/formu a přílohu Zory odebíráte? 

4. Jaká rubrika/příloha je podle Vás nejužitečnější? 

5. V čem spatřujete význam časopisu Zora? 

6.  Jakou roli hraje časopis Zora ve Vašem životě? 

 

doplňující nepovinné otázky: 

1. zrakového postižení: 

2. věk 
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