
ČASOPIS PRO 

ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ 

ZORA



Zora je časopis vydávaný od roku 1917,
který je určený všem slabozrakým a
nevidomým. V jeho počátcích stál český
učitel a hudebník Karel Emanuel
Macan, jenž během svých studií na
pražské technice přišel o zrak. Sám na
sobě tak pociťoval přístup společnosti ke
zrakově postiženým spoluobčanům.
Když se pak z bojišť první světové války
začali vracet vojáci, kteří při bojovém
nasazení přišli o zrak, věnoval se jim
Macan v pražském Klárově ústavu pro
nevidomé. Během péče o ně zjišťoval,
že neexistuje příliš mnoho psaných textů
pro lidi se zrakovým postižením. Dospěl
k názoru, že jedinou cestou, jak tuto
situaci změnit, je vydávání časopisu
samozřejmě v českém jazyce a Braillově
písmu.

V roce 1915 vznikl při 

Zemském spolku pro 

výchovu a opatřování 

slepců v Království 

Českém Odbor pro 

slepecký tisk český. 

Bylo navrženo a schváleno, že časopis bude tištěn v

Klárově ústavu v Praze, který používal moderní sázecí

a lisovací zařízení. V roce 1916, byla v Braillově písmu

vydána první obsáhlá ročenka s názvem „Jitřenka“.

V roce 1917 pak Karel Emanuel Macan zakládá první

český časopis pro nevidomé čtenáře, nazval jej „Zora“.

Nejprve v něm vycházely články ze společenského a

kulturního života, později se však soustředil spíše na

život slepců a slepeckých hnutí. Spolu s časopisem se

objevily i jeho přílohy. První, „Klíč k Braillovu notopisu“,

vyšel už v témže roce 1917.

Vydavatelská činnost se rozrůstala, z „Odboru pro český

tisk“ vznikl v roce 1918 samostatný spolek „Český

slepecký tisk“. Vydával české časopisy a založil vlastní

tiskárnu i knihovnu.



Šéfredaktoři Zory:

1. K. E. Macan

2. Kpt. Fresl

3. Ferdinand Wildmann

(souběžně ředitel KTN do roku 1952,                     

pak jen ředitel KTN)

4.   Zdeněk Šarbach (1952 – 1968)

5.   Jaroslav Lacina (1968 – 1982)

6.   Jiří Reichel (1982 – 2015)

7.   Taťána Králová (2015 – 2016)

8.   Václav Senjuk (2016 – dosud)

CURRICULUM VITAE K. E. MACANA A ŠÉFREDAKTOŘI ZORY



K pravidelným rubrikám základního časopisu

patří články:

• z hnutí zrakově postižených u nás i v zahraničí;

• ze sociální rehabilitace;

• ze školství;

• z pracovního uplatnění;

• ze sociálně právního poradenství;

• z oftalmologie;

• o kompenzačních pomůckách;

• z kultury;

• ze sportu.

Redakce časopisu pro zrakově postižené ZORA vydává v

současné době 15 periodik v sedmi způsobech záznamů

zpřístupňujících informace těžce zrakově postiženým občanům a

to prostřednictvím Braillova písma, zvukové nahrávky na flash

discích a CD nosičích, zvětšeného běžného typu písma, v

digitální podobě na flash discích nebo přes internetové rozhraní a

elektronickou poštou.

Obsah časopisu Zora a ostatních periodik

Co najdete v periodikách Zory?



Periodika jsou vydávána:

1. ve slepeckém Braillově písmu - od roku 1917;

2. ve zvětšeném typu běžného písma - od roku 1965;

3. na flash discích:

4. ve formátu MP3 - od roku 2013 (dříve na kazetách od roku

1969 – 2012);

5. ve formátu texty - od roku 1997 (dříve na disketách od roku

1997 – 2012);

6. na CD ve formátu MP3 - od roku 2006;

7. přes Internetové rozhraní:

8. ve formátu MP3 - od roku 2006;

9. ve formátu texty - od roku 1997;

10. přes elektronickou poštu - od roku 1999;

11. na webových stránkách v textové podobě - archiv.

Vydavatelsko-nakladatelská činnost je 

zajišťována prostřednictvím redakce Zory



PŘÍLOHY ČASOPISU ZORA

K pravidelným rubrikám v základním vydání ZORY (vychází ve

všech sedmi způsobech záznamu) a Naší šance (vychází jen ve

zvukové nahrávce) patří informace z hnutí zrakově postižených

u nás i v zahraničí, prohlubování znalostí, vědomostí a

dovedností ze sociální rehabilitace, seznamování se s trendy ve

školství, v pracovním uplatnění, v sociálně právním poradenství,

s poznatky současné oftalmologie, s vývojem, výrobou a

využíváním kompenzačních pomůcek, napomáhání rozvoji

kulturních a sportovních aktivit těžce zrakově postižených.



Ema - příloha pro ženy - přináší užitečné informace z oblasti

módy, kosmetiky, péče o zevnějšek i duši, vedení domácnosti,

seznamuje s novinkami na trhu. Nedílnou součástí každého čísla

jsou recepty na přípravu jídel. Vychází ve všech sedmi

způsobech záznamu.

Vedle odborných požadavků na zájmový časopis pro nevidomé a

těžce zrakově postižené občany je další nedílnou součástí

zmírňovat informační deficit, vyplývající z charakteru postižení.

K tomuto účelu jsou vydávána specializovaná periodika podle

věkových, profesních a zájmových potřeb.

Čtvrtletně tištěný ve zvětšeném písmu vychází Obzor, čtvrtletník

pro celou rodinu.

Obzor-Intimita je čtvrtletník o intimitě a vztazích. Obzor-

Zdraví je magazín o zdraví. Obzor-Harmonie je čtvrtletník o

harmonii v sobě i kolem sebe. Všechny tři vychází ve zvukovém

formátu, v textovém formátu na flash discích a v digitální podobě.

EMA, OBZOR



Aúroro - esperantská příloha 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.

Koření je zábavná příloha, v níž čtenáři najdou povídky, 

fejetony, aforismy, testy, kvízy, křížovky a vtipy. Vychází v 

bodovém písmu a v digitální podobě.

AZOR, AÚRORO, KOŘENÍ



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.

SVĚTLUŠKA, KONTAKTY

PŘÍLOHY ČASOPISU ZORA PRO ŽÁKY 



Hudebník - hudební příloha - je

především určena zdravotně

postiženým 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. Vychází v bodovém písmu a v

digitální podobě.

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.

SVĚT, PŘÍRODA A SPOLEČNOST, HUDEBNÍK



Téčko je určeno všem, kteří se chtějí zdokonalovat v práci 

s počítačem. Informuje o hardwarových a softwarových 

novinkách přístupných zrakově postiženým uživatelům a 

přináší rozhovory se zajímavými osobnostmi. Vychází ve 

zvukové podobě.

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.

PRVNÍ ČTENÍ, TÉČKO



Objednávky periodik vyřizuje pouze Redakce časopisu Zora, 

Krakovská 21, 110 00 Praha 1, tel.: 221 462 472, e-mail: zora-

objednavky@sons.cz.

Tam lze získat o časopisecké produkci bližší informace.

https://www.sons.cz/zora

Objednávky periodik

mailto:zora-objednavky@sons.cz

