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Také nevidomé děti rády čtou. Bohužel knížek v Braillově písmu 
existuje podstatně méně než běžných dětských knížek. Co se týká 
knížek s ilustracemi, je jich zanedbatelné množství. Ilustrované kníž
ky jsou -  stejně jako u vidících dětí -  oblíbené jak mezi dětmi, kte
ré ještě samy číst neumí, tak i mezi školáky, kterým obrázky doplní 
a zpestří text. Vyrobit knížku s hmatovou ilustrací je jednak velice 
náročné, ale i nákladné.

První ročník české soutěže Tactus.cz 2007 je inspirován soutěží me
zinárodní, kterou již po několik let vyhlašuje mezinárodní sdružení 
Tactus, zabývající se aktivitami podporujícími vznik kvalitních hma
tově ilustrovaných knížek pro nevidomé děti. Naše země soutěžila 
v roce 2005 a 2006. V ročníku 2006 s velkým úspěchem - česká au
torka Kristýna Adámková zvítězila v konkurenci 90 evropských tvůr
ců s knihou „Rozmanitosti"

První ročník české soutěže Tactus.cz 2007 spoluorganizují Sdruže
ní Hapestetika, Středisko rané péče SPRP Praha a Asociace rodičů 
a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR.
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Knihovna ClearVision (ve Velké Británii) buduje oddělení hma
tových knížek za účelem půjčování do škol a dalších vzdělávacích 
zařízení. Abychom povzbudili další autory k tvorbě a následnému 
věnování knížek do našeho oddělení, sepsali jsme následující do
poručení. Dosud jsme shromáždili vice než 180 šitých knih; je jich 
ovšem potřeba mnohem vice! Pokud byste rádi knížku vyrobili 
a máte zájem o další informace, kontaktujte, prosím, ClearVision.

Následující návod může samozřejmě pomoci i těm, kteří by chtěli 
vyrobit textilní knihu i za jiným účelem než jako dar pro ClearVisi
on. /Pozn.: Pro české podmínky obdobně platí, že svoji vyrobenou 
knížku můžete věnovat do půjčovny pro nevidomé děti, a to buď 
do Střediska rané péče SPRP, Trojická 2,128 00 Praha 2 (první čtení), 
Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana, Ve Smečkách 15, 
115 17 Praha 1 (hmatová leporela s textem v Braillově písmu a hma
tově ilustrovaná beletrie nebo próza pro starší děti) nebo Asocia
ce rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých, Strašnická 27, 
102 00 Praha 10 (didaktické a naučné knížky a učebnice s hmatový
mi ilustracemi)/.
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ÚVOD

kniha?

Hmatové knížky jsou určeny nevidomým dětem a dětem se zbyt
ky zraku, z nichž mnohé mají i další postižení, např. tělesné nebo 
mentální.

Tyto knížky jsou vynikající motivační pomůckou, aby děti mohly 
prožívat radost ze čtení. Mají také nezastupitelné místo při vytváření 
pojmů a představ a tvorbě slovní zásoby. Podporují interakci mezi 
malým nevidomým čtenářem a jeho vidícími spolužáky či členy ro
diny. Všechny děti vítají hmatové knížky s velkým nadšením.

Nejlepší hmatové knížky jsou vytvářeny za pomoci množství nej
různějších kontrastních povrchů, z nichž zdaleka ne všechny jsou 
hebké a měkké. Knížka musí být dostatečně odolná, aby vydržela 
nadšené zkoumání, má být doprovázena jen krátkým textem, ilu
strace mají být velmi jednoduché, všechny detaily hmatově rozliši
telné. Oblíbené jsou prvky, kterými lze pohybovat a manipulovat. 
Mnohé děti, které nemohou číst běžný černotisk, mají zbytek zraku, 
který jim umožňuje vnímat jasné barvy a výrazné kontrasty -  někte
ré děti zvláště oceňují odlesky reflexních materiálů. Pokud knížka 
obsahuje ještě zvuky a vůně, tím lépe...
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Jak začít?

Proč si nevyzkoušet vlastní hmatový zážitek s různými materiá
ly, strukturami a předměty? Uvědomte si, že některé povrchy jsou 
chladnější než jiné, další vydávají zvuky, když na ně klepete nebo po 
nich škrábete. Některé tkaniny, které vypadají na pohled rozdílně, 
jsou při hmatovém prohlížení velice podobné. Zdrojem zajímavých 
povrchů mohou být různé rohožky do auta, sprchové závěsy, bub
linkové igelity apod. Začněte také shromažďovat jednoduché, spíše 
ploché předměty, které mohou být našity na látku (nebo nalepeny 
na karton).

Uvažujte o životních zkušenostech nevidomého dítěte. Co vnímá 
ve svém každodenním životě? Děti, které normálně vidí, mohou po
znat obrázky na základě toho, co už viděly. Mohou rozumět obrázku 
domu, zebry, autobusu, mraků. Jaké zkušenosti má ovšem dítě, které 
nevidělo od narození? Postupně se může, za pomoci našich hmato
vých knížek, naučit "vizuálnímu"způsobu znázorňování těchto věcí. 
Časem možná porozumí i něčemu z perspektivy, piktogramů a tex
tových bublin. Možná, že jednoho dne dokáže pochopit i hmatovou 
mapu republiky. Avšak na úplném začátku musí být hmatové ilu
strace velice jednoduché a co nejsnáze pochopitelné. Lžička našitá 
na stránce je mnohem srozumitelnější než složitá obrázková koláž 
zobrazující celou rodinu kolem snídaně.
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Tvorba

Jako pozadí stránek zvolte hladší povrch (látku, karton), který 
bude odolný proti ušpinění. Při tvorbě látkové knihy všijte mezi 
dvě takové látky např. obdélník z plátna z umělých vláken (např. 
batohovina nebo lehátkovina) nebo jiného pružného výztuhového 
materiálu. Stránky můžete sešít na levé straně do pevného hřbetu, 
případně můžete na levé straně vytvořit v každé stránce dva obšité 
otvory a stránky svázat. Práci se sešíváním nebo svazováním si uleh
číte, když levý okraj stránky necháte nevyztužený.

Bezpečnost

Mějte na paměti, že knížka musí být pro malé dítě zcela bezpeč
ná. Vše, co je přišito nebo přilepeno na stránky, musí dobře držet, 
zvláště malé předměty jako korálky, knoflíky nebo dlouhé šňůrky. 
Nepoužívejte toxická lepidla a barvy a na knížky nepřipevňujte ost
ré předměty.

Velikost

Vzhledem k velikosti dětské ruky se nedoporučuje dělat stránky 
větší než 20 x 25 cm a dávat do knihy více než 8 stránek, kromě oba
lu. (Pozn.:To platí pro nejmladší věkovou kategorii.) Knížky jsou vždy 
relativně silné. Dbejte na to, aby stránky držely při čtení otevřené.
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Text

Pokud je součástí knížky text, má být krátký a jednoduchý, umís
těný na jiných stranách než ilustrace. Černotiskový text může být 
vyšit nebo napsán nevypratelným fixem, případně po vytištění na 
papír zalaminován a všit. Stejný text v Braillově písmu je neoddě
litelnou součástí hmatové knihy. Braillovo písmo nelze psát ručně, 
protože jen naprostá přesnost tisku zaručuje jeho čitelnost. Pro opat
ření knihy textem vždy kontaktujte odborníka (viz adresy na konci 
materiálu). (Pozn.: Optimální je zajistit tzv. soutisk Braillova písma 
a černotisku -  plastická slepecká písmena jsou na papíře natištěna 
na stejném místě jako písmena v běžném černotisku.)

Použitelné náměty knížek

Dětské říkanky a tradiční básničky, např. Jedna dvě, Honza jde, 
Kovej, kovej, kováříčku atd.

Tradiční lidové pohádky a příběhy, např. Červená Karkulka, Ezo- 
povy bajky a další.

Učení se základním pojmům -  čísla a jednoduché počítání, proti
klady, velikosti, tvary, jednotlivá písmena abecedy...

Každodenní život -  můj den, oblékání, ukládání, výlet do parku...
Nově vytvořené příběhy a verše, které sami vymyslíte.
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PODROBNĚJŠÍ NÁVOD, JAK VYTVOŘIT KNIHU

S napsáním tohoto textu mi pomohla vlastní zkušenost s tvorbou 
textilní hmatové knihy. Cenné bylo i to, že jsem měla možnost shléd
nout mnoho výborně vyrobených hmatových knížek, které jeiich 
autoři naší knihovně věnovali. Nejsem obzvlášť zkušená švadlen- 
ka, proto ode mne nečekejte žádné příliš technické instrukce. Moje 
hmatová verze Červené Karkulky je alespoň důkazem, že lze vyrobit 
únosnou hmatovou knížku, která potěší malé nevidomé děti, i bez 
mimořádných dovedností a zkušeností.
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Co všechno budete potřebovat

dětem. Zvolte odstín, který se příliš brzy viditelně neušpiní, a nejlépe 
látku s povrchovou apreturou, která nepřijímá špínu. Podklad by měl 
zajistit barevný kontrast k ilustracím i případnému textu.

Text latinkou může být na látku vyšit, případně úhledně napsán 
nevypratelným fixem na textil, nebo vytištěn, zalaminován a všit. Text 
v Braillově písmu svěřte odborníkům, pokud sami nemáte s tímto dru
hem písma velké zkušenosti. (Pozn.:Text nemá být na stejných strán
kách jako ilustrace, rušil by hmatové vnímání obrázků.)

Materiál na vyztužení stránek

Ideální je plátno z umělých vláken, protože je lze namáčet. (Většinou 
je k dostání ve specialializovaných prodejnách pro řemeslníky nebo vý
tvarníky.) Pochopitelně lze použít i tenčí plastové desky na dokumenty, 
ale ty se hůře prošívají a mohou se později i trhat či lámat.

Vycpávka

Taje důležitá proto, aby plastové jádro nebylo hmatné přes povrch 
stránky. Používám vrstvu fleecu, ale lze využít i tenčí materiál.
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Nevypratelnýfix

Slouží k napsání černotiskového textu (pokud jste se nerozhodli text 
vyšít nebo natisknout a zatavit, případně pokud neděláte knížku bez 
textu).

Drobnosti a materiály k našití nebo nalepení do knížky

Pro inspiraci: samet, chlupaté látky, PVC, síť, tkaničky, umělá pírka, 
modelářské látky a papíry, prošívané látky, plíšky, houbičky, protisklu- 
zové materiály, gumové rohožky, zahradní pletiva, koberce, předměty 
vyrobené z moduritu nebo jiných modelovacích hmot, balzové dřevo, 
lžičky, víčka, dřívka od lízátek a nanuků, ponožky, klubíčka, vánoční de
korace, drobné dárkové předměty, předměty z pokojíčků pro panenky, 
hmyz z obchodů s žertovnými předměty, pískátka a chrastítka, zvoneč
ky, sáčky s voňavými bylinkami, vlnité materiály, umělé květiny, jehlič
naté větve a listy, knoflíky, korále, bambulky, kousky kůže z obchodu, 
copánky...

Někdy je jednodušší shromáždit materiály, které se nám hmatově 
zalíbily, a vymyslet o nich nějaký příběh. Nebo zvolit např. knížku na 
počítání, s knoflíky, nanukovými dřívky, umělými květinami, zvonečky 
a umělým pavoukem, máte-li tyto předměty zrovna po ruce. Užitečná 
knížka na protiklady může být vyrobena z hrubé a hladké látky, velkých 
a malých knoflíků, dlouhých a krátkých šňůrek, úzkých a širokých stu
žek, tvrdých a měkkých předmětů.

I s málo předměty lze vymyslet jednoduchý příběh. Jakýkoli přimě
řeně plochý objekt můžeme zapracovat například do takovéhoto pří
běhu: Petr hledá klíč od domu. Sáhne do kapsy a vytáhne ... umělého 
hada. To není můj klíč, řekne si. A hledá v zásuvce, odkud vytáhne ... 
ponožku! To není můj klíč, řekne si Petr. Sáhne do své školní tašky a vy
táhne ... kartáček na zuby! To není... atd. atd. -  čím nečekanější jsou 
nalezené předměty, tím více knížka děti baví.
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Pamatujte, že všechny předměty musí být pro děti neškodné. Ne
používejte nic ostrého, jedovatého, drolivého, trhajícího se, s třískami 
nebo umožňujícího vdechnutí.

Všechny předměty musí být na stránkách velmi dobře upevněny. Do 
některých můžete udělat otvory tak, aby se dobře přišívaly. Pokud tvo
říte předmět z hlíny nebo moduritu, nezapomeňte na otvor ještě před 
dokončením.
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Spojování

Následující způsob se osvědčil mně, možná přijdete na lepší nápady!
Moje knížka má sedm stránek, včetně vrchní a spodní; všechny 

stránky jsou vyrobeny stejným způsobem. Za lepší považuji formát na 
výšku, ale jistě může být i na šířku.

Příběh je psán na levých stránkách, ilustrace jsou vpravo - lze samo
zřejmě i opačně, případně nechat knížku bez textu.

Napřed jsem si rozměřila a nastříhala sedm výztuhových obdélníků 
z umělého plátna, každý cca 18 x 23 cm. Poté jsem nastříhala sedm ob
délníků z fleecu, každý cca 36 x 23 cm, obtočila jsem je kolem výztuh 
a pevně je sešpendlila jako vycpávku. Tyto vycpané obdélníky jsem 
dala stranou na později.

Poté jsem vystřihla třináct obdélníků z hladké látky 26 x 28 cm k vý
robě stránek. Rozhodla jsem se udělat vrchní stranu z odlišné látky - z té 
jsem vystřihla čtrnáctý obdélník. Při těchto rozměrech vystačí 2cm na 
každý šev, plus 4 cm navíc pro nevycpaný levý hřbetní okraj, který na
pomáhá lepšímu otevírání stránek. Zahnula jsem včechny čtyři strany 
každého obdélníku a zašpendlila je, takže vytvořily formát 22 x 24 cm. 
A pak to začalo...

Nejdříve jsem si shromáždila všechny součásti, které měly tvořit ilu
strace, a položila je na povrch stránek. Nechala jsem na každé levý okraj 
4 cm na vazbu (můžete si naznačit tento okraj špendlíky nebo stehov- 
kou, abyste měli lepší představu o zbývajícím prostoru). Potom jsem 
vše našila na správné místo.

Na textových stranách jsem nechala 4cm okraj vpravo, napsala jsem 
text co nejčitelněji nevypratelným fixem tak, aby neměl žádné šmouhy 
ani rozpitá písmena. Text jsem raději několikrát zkontrolovala, protože 
je mnohem jednodušší při případné chybě předělat stránku v tomto 
stádiu výroby než ji opravovat v hotové knize.
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Přišpendlila jsem každou ilustrovanou stránku na připravené vycpa
né výztuhy, nechala jsem vlevo okraj na vazbu. Potom jsem zajistila ně
které předměty dodatečným přišitím k výztuze. Je to nezbytné zvláště 
pro knoflíky, korálky a drobné předměty, za něž lze chytat či tahat a dítě 
by je mohlo spolknout. (Toto lepší upevnění předmětů můžete použít 
jen na jedné ze dvou protilehlých stran, takže tomu musíte přizpůsobit 
plánování ilustrací už předem.)

Přišpendlila jsem textovou stránku na druhou stranu vycpané vý
ztuhy (s ponecháním hřbetního nevycpaného okraje vpravo). Poté 
jsem obšila všechny čtyři strany, čímž byla stránka hotova. Osobně to 
šiji ručně, ale jistě by bylo rychlejší je prošít na stroji -  pak by bylo asi 
nutné dělat stránky poněkud větší.

Nakonec jsem stránky seřadila k sobě a sešila hřbetní strany. Moje 
knížka byla příliš silná, abych ji mohla prošívat najednou, proto jsem 
sešila nejdříve polovinu stran a pak druhou. Bylo by také možné udělat 
hřbetní okraj širší, vytvořit v něm obšité dírky a svázat knížku stuhou, 
tkanicí, pomocí sprchových závěsových kroužků apod.

Výroba mé verze Červené Karkulky mi trvala kolem 17 hodin a oprav
du jsem si to užila. Asi by to zabralo méně času, kdybych šila na stroji, 
ale zase bych nemohla pracovat během cestování vlakem.
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Doufám, že vše, co jsem napsala, pomůže dalším 
tvůrcům. Přeji vám hodně štěstí při vyrábění. 

Nezapomeňte, že vaše nápady mohou být stejně 
dobré nebo mnohem lepší než ty, o nichž píše 

tento návod.

Marion Ripley 
ClearVisionó 1

Princes WayLondon SW19 6JB 
Tel.: 020 8789 9575 

E-mail info@clearvisionproject.org

S napsáním tohoto textu mi pomohla vlastní 
zkušenost s tvorbou textilní hmatové knihy
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