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Pročítáme-li kroniky pražské školy pro 
zrakově postižené, nahlédneme hluboko 
do života společnosti v naší zemi. Na sa-
mém začátku jsou hlavními osobami rytí-
řové, purkrabí a hrabata, na konci učitel-
ský sbor vyznamenaný prezidentem re-
publiky za přípravu slepecké spartakiády 
a ještě později sehraný tým speciálních 
pedagogů, pod jehož vedením dosahují 
žáci školy úspěchů u nás i v zahraničí. 

První ústav pro zrakově postižené byl 
založen v Paříži v roce 1784 Valentinem 
Haúyem. Další vznikaly ve Velké Britá-

nii, a to hned v několika městech: V Li-
verpoolu, v Edinburghu, v Londýně 
a v Bristolu. V roce 1804 byl založen 
ústav ve Vídni a další o dva roky později 
v Berlíně (Zeman 1930). 

Pražský ústav na Hradčanech je osmým 
ústavem pro nevidomé na světě. 

V dějinách našeho speciálního školství, 
které se zabývají počátkem 19. století, se 
objevuje určitá nejasnost, snad i určitý 
rozpor. A to v datech 1807 a 1808. Zvyk-
li jsme si k založení Hradčanského ústa-
vu přisuzovat rok 1807. Své oprávnění má 



však i datum 1808, což je rok, kdy do to-
hoto nového ústavu oficiálně nastoupili 
první chovanci. 

K založení pražského ústavu napomohlo 
několik náhod. V Praze se měl tehdy stavět 
druhý most přes Vltavu (do té doby byl jen 
Karlův). Důsledky napoleonské expanze na 
naše území však stavbu mostu odsunuly. 

Sebrané příspěvky na stavbu mostu měly 
být šlechetným dárcům vráceny. Někteří 
dárci ponechali purkrabímu, hraběti Wal-
lisovi na vůli, aby dary použil k všeobec-
ně prospěšným záležitostem. Za tím úče-
lem pak hrabě Wallis požádal některé zku-
šené a jeho důvěře těšící se muže, aby 
podali návrh, jak finančního obnosu může 
býti použito. Doporučení k založení ústa-
vu pro slepé dal Josef rytíř Mádr, jehož 
těžké oční onemocnění ohrozilo úplnou 
ztrátou zraku a zároveň ho podnítilo 
k zamyšlení nad osudem slepců. Jeho ná-
vrh se setkal se všeobecným souhlasem. 

Dne 4. června 1807 byla do Vídně poslá-
na žádost o povolení založit ústav pro sle-
pé děti v Praze. Kabinetními listy ze dne 
2. a 10. prosince roku 1807 císař František I. 
žádosti vyhověl a dal příkaz, aby z bývalé 
říšské dvorské kanceláře v Loretánské uli-
ci č. p. 178 byl vybudován soukromý ústav 
pro chudé slepé děti. Šlo tehdy o dům, 
v němž byly císařské úřady, asi o 50 metrů 
blíže k Hradu, než je nynější ústav. 

Hrabě Wallis svolal c. k. gubemiálního 
radu a rytíře z Platzrů, profesora Josefa 
z Madrů, doktora Aloise Klara a profesora 
Matyáše Kalinu na poradu o založení ústa-
vu pro slepé děti. Doktor Klar, proslulý 
svými pedagogickými schopnostmi, byl 

vyzván, aby zformuloval první stanovy 
a podal návrhy na vyučovací metody. Klar 
se brzy seznámil se vším, co se týkalo 
vzdělání nevidomých, inspiroval se zku-
šenostmi ze zahraničních ústavů a v ne-
poslední řadě využil i své vlasmi zkuše-
nosti z vyučování slepých a péče o ně. 
Někteří slepci byli přijati ještě před zalo-
žením hradčanského ústavu a byli zde pod 
vedením Klara vychováváni již v roce 
1807. Ústav nesl název „Soukromý ústav 
pro chudé slepé děti a na oči choré". 

Prvním ředitelem byl jeden ze spoluza-
kladatelů ústavu Prokop rytíř Platzer, gu-
bemiální rada a krajský hejtman kraje be-
rounského. Učitelský sbor tvořili: doktor 
Alois Klar, katecheta Antonín Sichrovský, 
industriálni učitelka Filipína Fůrlingero-
vá a poddůstojník Josef Herlein. 

Ústav měl i léčebné oddělení, v němž se 
vystřídali významní profesoři očního lé-
kařství. Nahrazoval vlastně dnešní oční 
kliniky. Po 98 letech existence ústavu byla 
však jeho léčebná část zrušena. 

Výchovnou osnovu ústavu vypracoval 
profesor Alois Klar a sám se stal učitelem 
prvních 4 chovanců. Podle stanov mělo 
„nejrůznější, nej zanedbanější dítě, byť 
schopnosti jeho byly sebeomezenější, do-
jiti v ústavu pomoci a záchrany, mělo být 
vyrváno ze stavu nečinnosti a tísnící nudy, 
odňato zhoubné žebrotě a získáno lidské 
společnosti" (Archivní materiály školy). 
K tomuto cíli se mělo dojít vyučováním 
řemeslu, hudbě, počtům a náboženství. 

Prokop Jiří Platzer řídil ústav 18 let. Po 
jeho smrti (19.7.1825) krátkou dobu vedl 
ústav univerzitní profesor dr. Alois Klar, 



jeho spoluzakladatel a dlouholetý učitel. 
Zkušenostmi dospěl k poznání, že nestačí 
dát slepcům výchovu a vzdělání, aleje nut-
no se i dále o ně postarat, aby se nevraceli 
k bývalé bídě a žebrotě. Z toho důvodu 
krátce před svou smrtí založil roku 1832 
druhý ústav v Praze pro zaměstnání dospě-
lejších slepců, který nese jeho jméno. 

Historické otazníky visí nad okolnost-

mi, které provázely odchod A. Klara 
z hradčanského ústavu. Literární prame-
ny uvádějí pracovní nesoulad se spolupra-
covníky. Můžeme se však domnívat, že 
k tomu přispěly i Klárovy instrukce vyda-
né 29. 7. 1825. Archivní materiály školy 
dokládají nespokojenost s pracovní kázní 
některých učitelů. Zvlášť výrazné připo-
mínky byly k učiteli Peltzovi. 

Klarovo nařízení k učiteli Karlu Peltzovi 29.7.1825: 

1. učitel vede chovance k poslušnosti a k slušnému chování 
2. po stanovenou dobu zodpovídá za chovance 
3. vede chovance ke zdvořilosti, slušnosti, vdéčnosti a čistotnosti 
4. dbá na pořádek v šatstvu 
5. s chovanci uskutečňuje dvč procházky týdnč 
6. důsledné zamezuje stykům chlapců s dívkami 
7. vyučuje minimálnč 4 hodiny denné 
8 učitel vstává ráno v půl šesté 
9. mezi vyučovacími hodinami budou drženy 5ti minutové přestávky 

10. učitelova rodina stoluje společné s chovanci 
11. průvodce chovanců schvalujc učitel 
12. nákupy chovanců dovoluje učitel 
13. učitel důsledné zaznamenává přijaté dary pro ústav 
14. vede chovance ke spořivosti a pravidelnému ukládání penéz 
15. umývání tříd a jídelen jednou za 14 dní 
16. výmčna osobního prádla týdné, ložního prádla mésíčné 
17. učitel dohlédne na myti nohou u chovanců Qcdnou za čtrnáct dní) 
18. v ústavu nesmí být nikdo přechováván 
19. sluha čistí týdnč chovancům boty a šaty 
20. učitel vede deník 
21. při předčítání budou mít chovanci ruční práce 
22. po 20. hodinč nikdo z chovanců neopustí budovu 
23. ložnice se budou zamykat, klíč bude u učitele 
24. učitel je povinný s chovanci slušné zacházet 
25. v nedéli se chovanci účastní kázání a velké mše 
26. pravomoci obou podučitelů a Krausové budou omezeny 
27. kdo se nepodrobí témto instrukcím, bude propuštén 
28. ústav opustí Josefa Zalcskina 

O rok později vydal Klar další soubor dále řád stravovací, instrukce pro poklad-
instrukcí pro učitele, který obsahoval nika, domácí řád, instrukce pro mistra ře-
i zvláštní řád týkající se oděvů a prádla, meslníka a pro učitele hudby, řád pro slu-



hu. Klar mj. podával návod, jak mají být 1 
chovanci cvičeni v samostatné chůzi i 
s rukou před sebou nataženou, jakými me- i 
todami si mají zbystřiti ostatní smysly: 
„.. .ruka, musí být tak cvičena, aby nahra- | 
dila oko, ...sluchem rozeznati předmět < 
podle polohy a vzdálenosti..." (Instrukce Í 
pro učitele 1826). Vedle náboženství do- 1 

poručoval pro všechny chovance počty, 
přírodopis a přírodozpyt, dějepis vlasti, < 
hudbu a německý jazyk. Výuka čtení < 
a psaní byla doporučována jen pro nada- ; 
né děti. 

Pro časté neshody se spolupracovníky se < 
Klar ředitelského místa brzy vzdal a ústav 1 
k jeho velké škodě opustil . Přítelem | 
a dobrodincem nevidomých však zůstal do i 
konce života. Před odchodem z hrad-
čanského ústavu vydal v jeho prospěch < 

Obr. 2: Speciální škola Jaroslava Ježka 

Platzerův nekrolog a mešní píseň s ně-
meckým i českým textem, které ústavu vy-
nesly 1000 zlatých. Kromě toho sepsal roku 
1831 paměti hradčanského ústavu. Ještě 
před svou smrtí roku 1832 založil druhý 
slepecký ústav pro zaměstnání dospělejších 
slepců, který nese jeho jméno. Štěstím ústa-
vu bylo, že za třetího ředitele získal muže 
Platzerova rázu v osobě Josefa rytíře Pro-

cházky. Ten se energicky ujal úřadu, získal 
čemé příznivce, s jejichž pomocí rozmno-
žil příjmy, a tak mohla být pro ústav v roce 
1838 zakoupena budova za 13 000 zlatých, 
což bylo tehdy velmi mnoho peněz. Byl to 
bývalý Chotkovský palác, později patřil 
pánům z Vrbna a naposledy patřil Kateři-
ně Gutkaiszové. Úpravy v letech 1836 -
1837 jej přeměnily do dnešní podoby, viz 
obr. 2. 



Vrbnovský palác stoji na místě velice 
starém blízko Pohořelce, místa vypálené-
ho za husitských válek a opět vyhořelém 
v roce 1541 při velkém požáru Hradčan. 
Ve 14. století bylo toto místo již za hrad-
bami Prahy. Dům, pozdější palác, nyní 
škola, vyrostl na svém místě r. 1559, jeho 
průčelí a podloubí na straně do Loretán-
ské ulice od r. 1568je stejné dodnes. Re-
nesanční dům patřil do roku 1617 Zdeň-
ku ml. Vratislavu z Mitrovic a ten jej roku 
1661 prodal Janu Františku z Vrbna, nej-
vyššímu kancléři království českého. Byl 
přestavěn, získal barokní podobu. Z to-
hoto období pochází i výzdoba sálů, kte-
rá je také zachovaná dodnes. Rok 1724 
a 1736je zachován vytesaný ve sklepě do 
kamene budovy, patrně jsou to data poz-
dějších úprav. Roku 1736 dostal velký sál 
svoji zlatou páskovou štukatérskou výzdo-
bu. Pániz Vrbna jej vlastnili až do r. 1814, 
pak byl zastaven a roku 1824 byl prodán 
v dražbě. Vystřídalo se zde několik maji-
telů. Roku 1831 vlastnila dům Kateřina 
Gutkaiszová, která jej prodala slepecké-
mu ústavu roku 1837. 

_ Z různých výročních zpráv ústavu mů-
žeme usuzovat, že se ve 30. až 70. letech 
19. století vyučovalo těmto předmětům: 
náboženství, jazykové vyučování, čtení, 
psaní, počty, měřictví, fyzika, dějepis, ze-
měpis, přírodopis, technologie, „občanská 
nauka" (poučení o vrchnosti a zákonech), 
zdravověda, zpěv a hudba, ladění pian. 

Zpočátku se vyučovalo asi jen němec-
ky. Z archivního materiálu z roku 1847se 
zachovaným seznamem vyplývá, že poz-
ději se německy učilo již jen náboženství 
a ostatním předmětům německy i česky, 
a to tak, že se užívání češtiny týdně stří-
dalo s užíváním němčiny, která však měla 
přednost. Jen česky se začalo v ústavu vy-
učovat až po vzniku republiky. 

Po nastoupení řídícího učitele Josefa 
Bezecného byl v roce 1832 vypracován 
nový denní pořádek, který zachycuje také 
rozvrh vyučovacích hodin. Cílem tohoto 
pořádku bylo chovance maximálně za-
městnat. Dochovaly se jeho dvě varian-
ty, tj. zimní a letní. Pro ilustraci uvádíme 
zimní variantu denního pořádku v tabulce 
1 a 2. 

Tab. 1: Zimní varianta dopoledního denního pořádku 

Dny 6 - 7 7 - 8 8 - 9 9 - 1 0 10 - 11 11 - 12 

Pondělí vstávání snídaně účast přírodopis a technologie náboženství počty 

Úterý silozpyt náboženství mluvnice 

Středa oblékání cesta na přírodopis a technologie leorie hudby náboženství 

Čtvrtek silozpyt náboženství počty 

Pátek modlitba do kostela mši svaté přírodopis a technologie mluvnice sloh 

Sobota silozpyt počty náboženství 

Neděle exhorta volné hodiny 



Tab. 2: Zimní varianta odpoledního denního pořádku 

Dny 12 - 14 14 - 15 15 - 16 16 - 17 17 - 18 18 - 19 19 - 20,30 20,30 - 21 

Pondělí oběd 
a pobyt 

v zahradě 

vlastenecký 
dějepis 

ruční 

práce 

ruční 

práce 

vyučování 

hudbě 

vlastní 

cvičení 

večere 

a před-

večerní 

modlitba 

Úterý vycházka 
s indivi- s mistry hudbě čítání a spánek 

Středa zeměpis 
s indivi- s mistry hudbě čítání a spánek 

Čtvrtek vycházka duální z dětské 

Pátek vlastenecký 
dějepis 

učitelkou knihy 

Soboto zeměpis rozdělení prádla a koupání 

Neděle volné hodiny o vycházka nebo předčítání z dětské knihy 

V té době byl též vypracován návrh na 
novou úpravu výuky literním předmětům 
a manuálním činnostem. Vyučovací před-
měty měly sloužit: 
1. k povzbuzení šlechetných citů a vlaste-

nectví 
2. k lehčímu pochopení ručních prací 

a hudby 
3. k veřejným zkouškám 
4. takovému slepci, který má vyšší výko-

ny v praktických předmětech a který si 
zároveň může činit oprávněný nárok na 
duševní vzdělání. 

K návrhům Bezecného se představen-
stvo vyjádřilo kladně. Ve třicátých le-
tech se ještě dařilo řemeslnou výuku tro-
chu zabezpečit, avšak již v padesátých 
letech se ve výročních zprávách neuvá-
dí žádný učitel-řemeslník. Výroční zprá-
va z roku 1857 (padesáté výročí zalo-
žení ústavu) dokládá péči o více než 30 
chovanců. 

Kromě této změny byl vyučovací pořá-
dek v šedesátých letech stejný jako 

v letech třicátých. Od šedesátých let však 
můžeme sledovat určitý posun ve výchov-
né koncepci ústavu. I když všeobecné 
vzdělání nebylo zanedbáváno, archivní 
materiály dokládají velkou pozornost vě-
novanou hudebnímu vzdělání. 

Svědčí o tom i programy výročních ve-
řejných zkoušek, na nichž převládala hu-
dební produkce. 

Zatímco původně řádově vedený a per-
sonálně také řádově obsazený - od svého 
založení v r. 1832 vlasmi „Ustav Klarův" 
- se po roce 1848 v důsledku tehdejších 
společenských změn stal ústavem civilním, 
laickým, tak hradčanský ústav byl v březnu 
1879 předán do rukou řádových sester pů-
vodně francouzské kongregace řádu Karla 
Boromejského. Ekonomická stránka věci 
byla tehdy velmi výhodná, neboť personál 
ústavu pracoval zcela zdarma. Řádové sest-
ry převzaly do svých rukou výchovnou 
i vzdělávací oblast, a vytvořily tím u nás 
dosti unikátní instituci, neboť ostatní ústa-
vy (Klarův, Brněnský, později Deylův) byly 



institucemi civilními. V červnu roku 1879 
byla podepsána smlouva mezi kongregací 
a ústavem, který již v té době nesl nové 
jméno „Český soukromý výchovný a lé-
čebný ústav pro slepé". 

Do příchodu řádových sester ústav vy-
choval 330 chovanců. Ustavní škola byla 
tenkrát jednotřídní, řádové setry ji po-
stupně rozšířily na čtyřtřídní.V důsledku 
jejich příchodu byly přepracovány stano-
vy tak, aby vyhovovaly zmíněným pomě-
rům. Podle těchto stanov bylo zvoleno 
jedenáctičlenné ředitelství, které ze své-
ho středu volilo vrchního ředitele na tři 
léta působnosti. Veškeré fúnkce byly čest-
né, bezplatné. Prvním ředitelem byl pro-
fesor očního lékařství MUDr. Josef Has-
ner, rytíř z Arthy. Novými stanovami se 
ústav řídil až do roku 1948, kdy byl pře-
vzat státem. 

Úspěchy ústavu na konci 80. let 19. sto-
letí stvrzuje Výroční zpráva Soukromé-
ho ústavu pro vychovávání chudých sle-
pých dítek a osob očními neduhy stiže-
ných v Praze na Hradčanech za rok 1881: 

,,Ředitelství ústavu klade si za čest, že 
může předložití plným titulem velectěnému 
obecenstvu zprávu o výsledcích ústavu to-
hoto za rok 1881, a zaznamenává s radost-
ným potěšením, že snahy o jeho blaho ne-
šťastných slepců, kteří se v ošetřování ústa-
vu nalézají, jakož i snahy jeho o rozmno-
žení prostředků hmotných nejlepším koru-
novány byly výsledkem ...Kromě vyučo-
vání náboženství dostává se jim literární-
ho vyučování v obou zemských jazycích, 
a sice učí se Braillovu tečkovému písmu, 
tlačení tečkových typů, čisti pak se učí 

Braillovo i vypouklé písmo, dějepis 
a zeměpis pak vyučují se pomocí vypouk-
lých map. Počtů na tabuli a z hlavy se učí 
na základě Močníkových, pro rakouské 
školy předepsaných učebních knih počet-
ních, s přírodopisem spojena technologie 
jakož i nauka o nej důležitějších geometric-
kých tělesech, dále se cvičí chovanci též 
v tělocviku. Vyučování hudbě zahrnuje 
v sobě vyučování zpěvu, hře na pianu, 
housle, flétnu, basu, dále vyučuje se ladě-
ní pian, jakož i sborové hře. Potřebné 
k tomu učebné prostředky jakož i nástroje 
si opatřuje ústav sám. Chovanci seznamu-
jí se též s nejdůležitějšimi zásadami teorie 
hudby, učí se dále znáti soustavu not pro 
nevidomé na vypouklých tabulích tak, že 
mohou kousky, jež se naučily hráti, napsa-
ti notovým písmem Braillovým. Ladění pian 
a vyučováni hudbě poskytuje vystouplým 
chovancům slušné výživy. Děvčata vyučují 
se mimo jiné pletením, háčkováním a jiným 
ženským pracím." 

Ústav každoročně vykazoval nejen při-
jaté a vydané finanční prostředky, ale 
i současné příčiny slepoty u svých chovan-
ců, jak uvádějí tabulky 3 a 4. 

Tab. 3: Příčiny oslepnutí (1881) 

Příčiny nevidomosti chlapci d ívky 

vrozená slepoto 2 -

nemoci hlavičky 2 -

spála 1 -

neštovice 7 6 

oční zánět 2 2 

černý zákal 8 4 

jinými nemocemi 3 3 

celkem 25 15 



O úspěšném chodu ústavu vypovídá 
i další výroční zpráva z 14. 2. 1884, vy-
daná k 77. výročí založení. Ustav tou do-
bou vychovával 61 chovanců a po hospo-
dářské stránce stále vzkvétal. Ústavu bylo 
povoleno pořádat v Praze a na jejím před-
městí sbírky milodarů. Četné dobrovolné 
příspěvky obdržel jak od šlechty, tak od 
okresních a městských zastupitelství. 
S ohledem na značnou podporu ústavu 
bylo možno přijmout i větší počet chovan-
ců. Z ručních prací se učilo pletení, plete-
ní košíků, uzlení, háčkování. Chovanci se 
učili hře na tyto nástroje: varhany, piáno, 
housle, lesní roh, klarinet, flétna, basa, 
violoncello, citera, zpěv, ladění pian. 

Od r. 1808, kdy byl ústav založen, až 
do roku 1884 bylo celkem přijato 702 cho-
vanců, 435 hochů a 267 dívek. 

Tab. 4: Příčiny oslepnutí (1884) 

Příčiny nevidomosti chlapci d ívky 

vrozená slepota 4 5 

spála 2 3 

neštovice 10 6 

osýpky 2 -

oční záněl 7 3 

černý zákal 5 4 

ostotní nemoci 3 -

úrazy 3 1 

celkem 36 22 

V roce 1887 byl zakoupen sousední 
občanský dům č. p. 103 „U Kanónu", tak-
že ústav získal nejen potřebné místnosti, 
ale i zahradu. Tato skutečnost značně při-
spěla k rozšíření počtu chovanců. První 
budova ústavu byla prodána. 

Po převzetí ústavu řádem sv. K. Boro-
mejského byl do čela kuratoria zvolen of-
talmolog prof. MUDr. Josef Hassner 
z pražské oční kliniky. Do konce prosince 
1887 bylo v ústavu bezplatně provedeno 
1750 úspěšných operací očního zákalu. 
Vedle očních operací zde byly prováděny 
lékařem A. Stařilem i operace zubní. 

Výroční zpráva z roku 1888 referuje 
o návštěvě císaře Františka Josefa I. Pro 
ústav to byla veliká čest a vyznamenání, 
neboť císař vyslovil velkou spokojenost 
nad jeho chodem. Rovněž veřejně prová-
děná zkouška poskytla mnoho potěšitel-
ných výsledků a důkazů o vhodných vyu-
čovacích metodách. 

Vrchní ředitel ústavu Zikmund Antonín 
Starý, generální opat řádu premonstrátské-
ho a opat na Strahově, upravil předpisy 
pro přijímání nových chovanců. Bezplat-
ně a pravidelně se přijímali noví chovan-
ci do ústavu v červnu. Žádosti o bezplat-
né přijetí musely obsahovat „průkaz o ne-
zhojitelné slepotě", dále pak „průkaz tě-
lesného a duševního zdraví a schopnosti 
ku vzdělání se", potvrzení o předepsaném 
očkování a o věku dítěte, který neměl být 
nižší než 8 let a vyšší než 12 let.Chovanci, 
kteří měli být přijati, museli prokázat svou 
úplnou nemajetnost. Rodiče museli ze-
vrubně uvést své majetkové poměry a cel-
kový počet dětí. 

Úroveň vyučování na konci 19. a začát-
ku 20. století v podstatě ustrnula na té výši, 
na jaké byla koncem sedmdesátých let 
19. stol. Jednu výraznou změnu však mů-
žeme zaznamenat, a to zavedení Braille-
ova systému čtení a psaní. Hlavní důraz 



se však stále kladl na vyučování hudbě. 
Učila se hra téměř na všechny nástToje 
a chovanci byli připravováni na studium 
konzervatoře. 

Až do roku 1907 byla škola organizo-
vána do dvou tříd. Kromě toho existovaly 
tzv. opakovací hodiny pro chovance, kte-
ří se zde dále zabývali hudebním vzdělá-
ním. Od roku 1907 byla již škola trojtříd-
ní, a to až do roku 1924, kdy byly ustano-
veny čtyři třídy. Po dalších dvacet čtyři 
let zůstala tato organizace nezměněna. 
Hudební vzdělání bylo zpočátku volně 
připojeno ke škole, později byl pro nada-
né chovance schválen dvouletý hudební 
kurz, zakončený státní zkouškou ze stu-
dovaného hudebního oboru. 

Mnozí zde zůstali i v dospělosti a tak to 
bylo až do té doby, kdy zde žil a působil 
Jaroslav Ježek, jehož jméno dnes škola 
nese. Školní osnovy vydané ministerstvem 
školství r. 1928 platily až do roku 1949, 
pamatovaly na hudbu a zpěv jen jednou 
hodinou týdně. Obecná škola byla čtyřle-
tá. Nadané děti měly k dispozici hudební 
kurzy. 

Roku 1928 vznikla i mateřská škola 
s opatrovnou (internátem). Po celá léta 
v odpoledních hodinách docházeli za hu-
debně nadanými dětmi učitelé z Deylova 
ústavu k intenzivní hudební výchově. 

Každo ročně byla v ús tavu ve ře jná 
zkouška chovanců spojená s výstavou 
a prodejem jejich prací, které vzbuzovaly 
od všech přítomných obdiv. Mezi hosty 
bývaly slavné osobnosti. 

Záhy se mezi chovanci vyskytovaly 
i výrazné hudební talenty. V raném obdo-

bí to byl především Josef Prokš, učitel na-
šeho Smetany. Vyspěl ve znamenitého vir-
tuosa a učitele hudby. Z pozdějšího obdo-
bí uvádíme např. mistra Stanislava Sudu, 
operního i symfonického skladatele. Byl 
to jediný slepec, kterému se dostalo hod-
nosti řádného člena České akademie věd 
a umění. 

Po osvobození Československa roku 
1945 zůstal ústav ještě nadále soukromý 
s čtyřtřídní obecnou školou. Po roce 1948 
byl přeměněn na školu státní. V té době 
jej navštěvovalo 88 žáků. 

V listopadu roku 1950 zde byla zřízena 
i zvláštní škola pro slepé. 

Ve druhé polovině dvacátého století pro-
šla mnohými úpravami nejen organizace 
školy, učební plány, ale i interiér budovy. 
Od padesátých let začali jezdit žáci na 
školy v přírodě, později se zúčastňovali 
domácích i zahraničních spartakiád, vý-
měnných pobytů. Chod školy neochromi-
ly ani nepříjemné okolnosti. Jednou z nich 
byl rozsáhlý požár dívčí ložnice internátu 
školy. Díky vojákům, kteří pohotově od-
nášeli děti do blízkých kasáren, a nema-
lému nasazení sil pracovníků školy nedo-
šlo k poškození dětí a život školy se brzy 
vrátil do běžných kolejí. 

Škola, vlastně palác a komplex k němu 
náležející, je sice velice starý, ale v po-
sledních letech se zaskvěl v nové kráse. 
Od minulosti je k nepoznání. Rozsáhlá 
rekonstrukce budovy, atrium, nová jídel-
na, moderní nábytek, udržovaná barokní 
výzdoba sálů - to je dnešní podoba školy. 
Žáci pracují s moderními elektronickými 
pomůckami, zabývají se hudbou, sportem, 



keramikou i fotografováním. O jejich 
úspěších svědčí i diplomy z mezinárod-
ních výtvarných soutěží v Itálii. V roce 
1991 byl u nás uznán podpis nevidomých 
jako právoplatný. Děti se dříve podepiso-
vat neuměly, ale to už dnes také neplatí. 
Je potěšitelné, že absolventy této školy 
nalezneme nejen mezi hudebníky, maséry 
a zručnými řemeslníky, ale i právníky, fi-
lozofy, psychology, učiteli a redaktory. 
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