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Ústí, město humanitárních ústavů a zařízení, se na svém území také láskyplně ujalo 
německých slepých dětí a poukázalo jim nádherné místo, kde se mohly zařídit a připadat si 
jako doma.  

Pojedeme-li pouliční dráhou z města ke Krušným horám (Erzgebirge), tak se na 
hranicích města krátce před Bukovem, vlevo ve svahu Střížovického lesa (Striesowitzer 
Wald), zvedá (jako hrad), Německá slepecká škola. 

Vejdeme zahradní bránou a dospějeme do velkého, krásného parku, ve kterém je 
pečováno o několik set ovocných stromů.  

Dobrou sklizeň dávají také dvě velké zeleninové zahrady. Vidíme květinové záhony s 
vonícími květinami, které jsou osázeny a ošetřovány slepými dětmi. Je zde také velké letní 
cvičiště a skoro již v lese, umístěné mezi stromy a keři, je pěkné hřiště. Na druhé straně je 
malá stáj, ve které je přístřeší pro krávu, prase a kozu. Parkem se vine mnoho cest a v jeho 
horní části je les. Uprostřed tohoto nádherného místečka země stojí Německá slepecká 
škola.  

Vstoupíme. Vzpomínkové desky na stěnách nám vysvětlují: Emil Wagner, bývalý 
ředitel slepeckého zařízení v Praze na Klárově, a Dr. Rudolf Lederer, oční lékař z Teplic, pojali 
téměř ve stejné době myšlenku, vybudovat Německou slepeckou školu. Provolání: „Nechte 
nás postavit německým slepcům vlastní slepeckou školu!“ naléhalo na německé župy, našlo 
porozumění a ve všech obcích povstalo velké množství pomocníků. Velké příznivce našlo v 
ústeckých velkoobchodnících Ed. J. Weinmannovi a J. Petschekovi. V roce 1908 založený 
spolek „Německá péče o slepce v Bohemii“ organizoval propagaci výstavby slepecké školy. 
Jeho dalším účelem a cílem bylo zřizování jiných pečovatelských zařízení, jako mateřských 
školek, ústavů pro dívky a starobinců. Velmi brzy vznikly v mnoha obcích místní skupiny 
tohoto spolku, a když pan Karl Diettrich z Krásné Lípy (Schönlinde) věnoval dar 100 000,- K s 
podmínkou, že škola bude otevřena v roce 1913, byly nasazeny všechny síly ke včasnému 
sehnání chybějící částky. – A podařilo se! S podporou ústeckého okresu byl ústeckou 
městskou správou poskytnut pro zřízení Německé slepecké školy pozemek ve Střížovickém 
lese o rozloze 3,7 ha. Stavební plány pocházejí od architekta A. Föhra z Prahy, stavba byla 
provedena firmou Kraus a Salfemeier z Ústí, vedení stavby převzal městský stavební úřad a 
dohled nad stavbou měl pan Dr. Marian, velký přítel Slepecké školy, který se zanícením vládl 
svému úřadu.  

Ředitel slepeckého zařízení na Klárově, podporován svou ženou, dal při výstavbě 
školy pro slepce k dispozici své bohaté zkušenosti. Když dnes návštěvník plně uspokojen 
opouští tuto Slepeckou školu, tak má co děkovat obzvláště právě jemu. Výstavba stála 
360 000,- K a byla počítána pro 26 dětí. Slavnostně otevřena byla 22. září 1913. Ředitelem 
byl stanoven hlavní učitel Zemského slepeckého ústavu v Klagenfurtu pan Karl Rauter. 
Německá slepecká škola je soukromým zařízením s veřejnostním právem – zpočátku byla 
připojena ke Slepeckému ústavu na Klárově. Když ale po převratu (vznik Československé 
republiky v roce 1918) Slepecký ústav na Klárově v Praze z finančních důvodů již nemohl naši 
slepeckou školu dále udržovat, převzalo jí město Ústí. 

A nyní pokračujme v návštěvě slepecké školy. Hned u vchodu si všimneme, že ústav 
sestává ze dvou budov, mezi nimiž je vhodně postaven stoupací dům. V zadním domě vedou 
schody dolu do prádelny, k vanovým a sprchovým koupelím, ke sklepům a k místnosti pro 



výcvik zručnosti. Nad tím je kuchyň s vedlejšími prostorami, jídelna, obývací místnost a v 
prvním poschodí je tělocvična a zároveň slavnostní sál. V hlavní budově se dole nachází 
ústřední vytápění (teplá voda) a sklepní prostory, v přízemí jsou byty a pokoj pro nemocné, v 
prvním patře jsou školní prostory, dvě vyučovací místnosti, hudební místnost, místnost pro 
vyučovací pomůcky, místnost pro hudební výchovu, knihovna a kancelář.  

Jestliže vidoucím pro život může stačit již nutné základní vzdělání a výchova, tak tím 
více slepí, proti nimž se staví různě velké těžkosti, si svou existenci mohou vydobýt a 
zachovat jen pomocí účinného vzdělávání a díky výchově k pevnému lidskému charakteru. 
Výchova u nás probíhá lehčeji, když máme tyto děti v rukách stále. Cíl výchovy jde přes 
základní školu. Mezi běžnými učebními předměty je vyučování zručnosti, hudební teorie, 
notové písmo, klavír, vyučování harmonie a učí se hra na violu a citeru. Jedna slečna vyučuje 
větší děti zdarma francouzštinu. Dívky jsou vedeny k práci v kuchyni, chlapci k pracím v domě 
a na zahradě. Jednotliví chovanci jsou vyučováni také k masérství. Obzvláště poučné a 
zajímavé jsou žákovské výlety, na kterých diskutujeme o všem, co se nám naskytuje. Ti 
obzvláště hudebně nadaní dostávají základy hudebního vzdělání, a později mohou vykonávat 
hudbu jako povolání.  

Ve škole je počítáno s 26 dětmi ve dvou třídách. Přesto navštěvuje ústav již po léta 33 
dětí. Nejsme žádný státní slepecký ústav, dozvídáme se o slepých dětech většinou jen 
náhodně. Dochází k tomu, že rok co rok musíme přijímat děti, které jsou staré již 14 nebo i již 
přes 14 let. Je zřejmé, že u takových dětí není možno docílit učebních cílů, přece ani osmiletá 
školní doba není příliš mnoho, když uvážíme, že uvědomělé učení přichází teprve v 
posledních školních letech.  

Zavedení povinné školní docházky s sebou přinese významné zvýšení počtu žáků a s 
tím rozšíření školy. Zároveň bude zřízena mateřská školka a tím bude umožněno dostat děti 
dříve do rukou a vyhnout se většímu protahování jejich prodlévání v rodičovském domě. 
Zrovna tak důležité je zřizování útulků pro dívky, které nemohou po uplynutí vzdělávání 
samostatně prospívat. V dalším budiž připomenuto zřizování dílen a starobinců, takže veliká 
oblast ústavů, která je rozdělena na všechna ta pečovatelská zařízení, nachází účelné využití. 
Velká část chovanců po ukončení školního vzdělání navštěvuje Slepeckou školu na Klárově v 
Praze, kde se odborně vzdělávají a potom se rozlétají do života. 

Učitelský sbor se skládá z ředitele, odborné učitelky, učitelky ručních prací, učitele 
náboženství, učitelky hudby, učitele zručnosti a učitelky hry na citeru. Dohled náleží 
správnímu výboru, který je zvolen obecním zastupitelstvím. Samozřejmě je po ruce i 
dostačující domácí personál. 

Ve druhém patře jsou ložnice, ve třetím je byt ředitele. Postele, zábradlí a noční 
skříňky jsou z limbového dřeva, což dodává ložnicím na přívětivosti. Ve všech prostorách je 
elektrické osvětlení, v některých je domácí telefon. Pravidelná koupel, vydatná, pravidelná 
strava, dobré čisté postele ve větrané ložnici a podle možnosti pobyt na vzduchu působí na 
dobrý zdravotní stav dětí velmi příznivě. Pro lékařské ošetřování je jako domácí lékař činný 
městský lékař Dr. Trinks a celá řada ústeckých odborných lékařů. Úředním důvěrným 
lékařem je městský fyzikus Dr. Gruschka.  

Přes množství práce poskytuje slepecká škola také mnoho příjemných chvil. 
Především je zde rádio, dar od společnosti „Německá péče o slepé“ (Deutsche 
Blindenfürsorge). Každý večer sedí děti nábožně u přístroje, až se jim zavírají oči. V zimě se 
pilně sáňkuje. I když řízení zpočátku působí těžkosti, cvik dělá mistra a nakonec to přece jde. 
Večer se dětem často nabízí příležitost navštívit divadlo, vyslechnout koncerty a umělecké 
přednesy. Největšími zimní svátky jsou ale vánoce (Weihnachtsfest), při nichž vidoucí dětem 



ukazují, že i ony si mohou něco dopřát. Pilná práce jim dává velké uspokojení a je tou 
nejlepší pobídkou do dalšího života. A ústečtí obyvatelé jsou tak dobří! Velice hojné jsou 
milodary, jež jsou těm dětem beze světla pokládány pod vánoční strom (Tannenbaum), a 
které dávají těm malým radost z dárků od Ježíška (Christkinds). Ve slepecké škole bývá také 
masopustní večer (Faschingsabend). Masky si děti dělají sami a je to nádhera, co všechno 
vychází najevo. 

V létě děláme daleké procházky a rádi využíváme městské lázně. Školní rok končí a 
spojuje nás rozlučkový večer, kdy naposledy s chovanci vystupujeme. Přicházejí mnohé slzy, 
neboť bezstarostný dětský život je pryč a je nutno se s bolestí s milovaným ústavem navždy 
rozloučit. Obzvláště jsou navštěvovány slepecké koncerty. Jsou to koncerty našich chovanců 
v různých německých obcích a jsou naším nejlepším propagačním prostředkem. Žádná 
přednáška, žádný spis nepůsobí tak, jako setkání se samotnými slepci. Obyvatele to zajímá, 
přicházejí v zástupech, žasnou nad jejich výkony, získávají úplně jiný obraz o slepcích, jejich 
srdce se otevírají a jsou z nich věrní přátelé a podporovatelé naší školy. Dosud jsme pořádali 
76 koncertů. Bylo jimi slepecké škole přivedeno 200 000,- K a společnost „Německá péče o 
slepé“ získala tisíce členů.  

Když byla naše škola spojena s ústavem na Klárově, byly odtamtud její finanční 
potřeby uspokojovány, ačkoliv již tehdy se zapojovala pro naši školu značná soukromá 
dobročinnost. Po převzetí městem Ústí byla škola vedle poměrně malé státní podpory 
odkázána obzvláště na dary, jež z velké části pocházely od obyvatel Ústí. Roční deficity byly 
pokrývány ústeckými příznivci. S chovanci pocházejícími ze všech německých žup v Bohemii, 
vznikla myšlenka, že na zachování slepecké školy mají přispívat všichni němečtí Češi. Velká 
závislost na tom – že i když hojné, tak přece ne pravidelně plynoucí dary – působí kolísavost, 
která není prospěšná rozkvětu školy. Vycházejíc z této situace, snažili se starosta s předsedou 
Společnosti a zástupcem Svazu samosprávných celků, panem poslancem Czermakem, přimět 
Svaz německých okresů a měst k doporučení, aby pro zachování Německé slepecké školy 
zajistily příspěvek 3‰ z přirážkových obecních daní. Toto úsilí mělo úspěch a na shromáždění 
Svazu v roce 1920 bylo toto žádoucí rozhodnutí přijato. Většina samosprávných celků vyšla 
tomuto provolání vstříc. Ovšem tato podpora je kvůli účinku zákona o financování obcí z roku 
1927 silně znejistěna. Je ale jasné, že v tomto směru, kdy je slepecká škola potřebná, musí 
být provedena změna a je naděje na příznivou úpravu finanční otázky. 

Když je slepým odepřen zrak, nejnádhernější Boží dar, může jim do tmavého bytí svítit 
alespoň světlo duchovní. 
 
Převzato z díla – Ústí nad Labem před rokem 1930, autor Rydval Jaroslav, 2012 – překlad 
vlastivědné publikace „Aussig 1929“. 


