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Anotace: Článek popisuje stodvacetiletou historii Vincentina, které bylo založeno v 19. sto-
letí. proilo celé 20. století a zasahuje do století 21. Bylo založeno jako charitativní, v době, 
kdy byla sociální péie na velmi nízké úrovni. Je nejstariím a ve své dobi jediným zařízením 
tohoto typu na naiem území. Proilo obdobím růstu, budováni, ale také tiikými zápasy 
o přežiti. Do roku 1948 se stále rozšiřovalo a bylo finanční podporováno lirokou veřejnosti 
u nás i ze zahraničí. Po roce 1948 se v nim odráží charakter segregačni péče o postižené. Na 
jeho stodvacetileté historii můžeme pozorovat vývoj sociální péče a vztah státu a společnosti 
k osobám s postižením u nás až po současnost, kdy dochází k integraci osob s postižením do 
společnosti, ke zkvalitňování péče. naplňováni standardů kvality sociálních služeb a trans-
formaci v sociálních službách. 

Klíčová slova: Vincentinum. sestry sv. Karla Boromejského, postižení, chovanci, sviřenci, 
uživateli, ústav, poskytovatel sociálních služeb, transformace sociálních služeb. 

Založení Vincent ina v Praze 
Podle vzoru 

svatého Vincen-
cezPauly(1581-
1660), zakladate-
le rádu a patrona 
viech char i ta-
tivních zaříze-
ní , s i r o t č i n c ů 
a nemocnic, byl 
v našich zemích 
roku 1876 zalo-
žen Spolek sva-

tého Vincence z Pauly. Jeho úkolem bylo 
vyhledávat chudé, opušténé, nevyléčitelné 
nemocné, postižené a mravné zpustlé, 
o které nikdo nemél zájem, a starat se 
o jejich zabezpečení. Zpočátku bylo o tyto 
osoby pečováno na ulicích. Protože většina 

U 
ir • 

•M 

Obr. i. 1: Karel Ervin 
hrabi Noífifr z Rieneků 

z nich byla bez přístřeší, založil Spolek 
za vedení předsedy Karla Ervina hraběte 
Nostitze z Rienecků 1. 11. 1889 v Praze 
ústav Vincentinum, nesoucí jméno tohoto 
světce. (Jubilejní památník, 1940, s. 7 -8 
- viz obr. č. 1.) 

„Péče o nevyléčitelné choré ubožáky byla 
na nejnižším stupni vývoje. Nebylo útulku 
pro tyto trpici, které všechny nemocnice 
odmítaly přijmout a kteří potom, nemajíce 
nikoho, polehávali často po ulicích poblíž 
kostelů na houni, slámě a kusech hadrů, 
aby si alespoň vyiebrali skromné sousto 
k jídlu. Ze tyto poměry přímo nutily sou-
citné duše a šlechetná srdce ke skutkům 
lásky k bližnímu, jest nabíledni." (Kalendář 
Vincentina 1939, s. 130) 

Ve svých počátcích bylo Vincentinum 
umístěno na Starém Městě pražském 



v pronajatých místnos-
tech v Husové ulici a pe-
čovalo o tři nevyléčitel-
né nemocné staré ženy. 
O rok pozdéji zakoupil 
Spolek vlastní dům v Ho-
l e š o v i c í c h - B u b n e c h , 
kam se dosavadních pét 
chovanců přestéhovalo. 
O jejich péči se staral 
řád Šedých sester. Pro 
stále se zvyšující počet 
„potřebných" se v roce 
1899 Vincent inum se 
17 chovanci stěhovalo do 
zakoupeného bývalého letohradu hraběte 
Pottinga (zvaného Petinka) v Břevnové 
(viz obr. č. 2). Šedé sestry v péči o posti-
žené nahradily Milosrdné sestry svatého 
Karla Boromejského v čele s představenou 
Antoinetou Chotkovou. V roce 1908, kdy 
práh Vincentina překročil stý chovanec, 
se Spolek svatého Vincence rozhodl, že 
ústav osamostatní. Vincentinum se stalo 
samostatnou nadací s názvem Dům mi-
losrdenství Vincentinum, kterou spravo-
valo devítičlenné kuratorium. Hlavním 
posláním Vincentina byla péče o lidi 
nejubožejší, o které nikdo nemél zájem. 
Rok 1914 znamenal příchod války a kruté 
dny pro ústav, ve kterém bylo ošetřováno 
již 160 chovanců. Díky zásluhám profe-
sora Julia Košnáře začal v červenci 1922 
vycházet časopis Vincentina, kterým byli 
osloveni a získáni další příznivci a dob-
rodinci. O rok později poprvé vychází 
kalendář Vincentina. 

Obr. 12 Budova Vincentina v Břevnov/ 

Vzhledem k tomu, že bylo přijato hod-
ně détí, které vyžadovaly zvláštní péči 
oddělenou od dospělých, byla v roce 
1926 zřízena nová filiálka ve Smečné, 
v bývalém Clam-Martinickém zámku, 
kam byly 11. listopadu téhož roku děti 
přestěhovány (viz obr. č. 3). Koncem roku 
1927 se zvýšil počet chovanců v obou ústa-
vech na 280 osob a jejich počet neustále 
narůstal. 

Vincentinum žilo z příspěvků minister-
stva veřejného zdravotnictví, ministerstva 
sociální péče, zemského úřadu v Praze, 
zemského sirotčího fondu, příspévkú obcí 
a okresů a majetnějších příbuzných cho-
vanců, z příspěvků konferencí sv. Vincen-
ce, darů Spolku svatého Vincence, příjmů 
z prodeje výrobků chovanců, kalendáře 
Vincentina, časopisu, pohlednic a knih 
vydávaných Vincentinem. Na provoz 
zařízení přispívalo také mnoho dalších 
organizací, podnikatelů a jednotlivců. 



Obr. t. 3: Chovanci Vincentina nabízejí losy 
ke zřízení odbočky ve Smečni 

V roce 1935 byl pro déti 
s duševními a jinými při-
druženými neléčitelnými 
chorobami zakoupen ve 
Smečné jednopatrový 
dům a v roce 1937 byla 
přikoupena ješté soused-
ní budova. 

Rok 1939 je pro Vin-
centinum jubilejní, slaví 
padesát let svého trvá-
ní. A je zde pečováno 
o 400 chovanců, z nichž 
nemůže chodit 158, ob-
tížné o berlích nebo o holi 

chodí 183, rukama nevládne 20 osob. Détí 
do 18 let bylo 113. Slabomyslností trpélo 
39. (V této části jsem čerpal z Kalendáře 
Vincentina z roku 1939, zejména ze stran 
129-146.) 

„I když v tomto prvním ústavu nebyla 
oficiálné zřízena škola, je doloženo ar-
chivními materiály, že se zde déti i starší 
svéřenci vzdélávali, déti mély pravidelné 
vyučování. Byly zřízeny též zájmové krouž-
ky (čtenářský, šachový, divadelní, pévecký, 
pro dospélé obuvnický, krejčovský a ruč-
ních prací), jak o tom svédčí dokumentární 
snímky, které zachycují mimo jiné i závody 
imobilních svéřenců na invalidních vozí-
cích (výroční zprávy 1889-1946 - Kábele, 
1993, s. 128). Viz obr. č. 4 a 5. 

V Jubilejním památníku (Praha, 1940) se 
můžeme také dočíst, že Vincentinum mélo 
svoji lékárnu, vlastní promítací síň a v obou 
domech rozveden domácí rozhlas, díky 
némuž sledovali chovanci déní ve svété. 

Obr. i. 4: Vyučováni starších dívek 



Druhá světová válka znamenala pro 
Vincentinum spoustu strádání a úskalí. 
V roce 1943 mélo Vincentinum 4 4 5 
chovanců. Stále bylo evidováno mnoho 
nevyřízených žádostí. 

Hlavním úkolem po osvobození re-
publiky bylo vybudování nového ústavu 
v Praze, poněvadž stávající budovy nevy-
hovovaly po stránce kapacitní, stavební ani 
hygienické. V roce 1949 bylo v obou do-
mech Vincentina pečo-
váno o 485 chovanců. 

Stále byla plánována 
rekonstrukce budov a li-
dé vyzýváni k dobročin-
nosti. (Kalendář Vincen-
tina 1949, s. 114-121.) 

Stéhování z Prahy 
Válku Vincentinum 

v Praze přežilo, ale ná-
stup komunistické moci 
nikoliv. Nejdříve bylo 
rozhodnuto přestěhovat 
détskou část Vincenti-
na, která byla umístěna 
v zámku ve Smečně. jako nové místo 
byl vybrán zrušený klášter - Petrinum 
v Bruntále. Pro stéhování, které proběhlo 
v srpnu 1950, byl vypraven samostatný vlak 
ze Slaného s třiceti vagony, do kterých se 
nakládaly děti v postýlkách, na vozíčcích, 
v kočárcích, živý inventář a vše ostatni. Bylo 
přestěhováno 300 chovanců, 20 řádových 
sester a 30 civilních zaměstnanců. Všech-
ny bedny od stěhování z Prahy nebyly 
ještě vybalené a přišlo nařízeni k dalšímu 

stéhování do Šternberka, které proběhlo 
v březnu 1951. 

Ve Šternberku byl Vincentinu přidělen 
zrušený klášter sester Neposkvrněného 
početí Panny Marie a ještě dva zchátralé 
domy. Výchovnou i provozní složku v pé-
či o postižené vedly řeholní sestry řádu 
svatého Karla Boromejského. 

Po přestěhování Vincentina z Břevnova 
na Velehrad v listopadu 1952 převzala 

správu obou ústavu Česká katolická 
charita Praha. Tím došlo k definitivnímu 
rozdělení ústavů a každý započal svou 
samostatnou novodobou historii. 

V prvním desetiletí činnosti Vincentina 
ve Šternberku byl počet chovanců celkem 
stabilní. Šternberský ústav (jako výlučné 
dětské zařízení) přijímal děti od 2 let, které 
byly po dovršeni 15. roku přestěhovány do 
ústavů pro mládež. Bylo zde vytvořeno 
rehabilitační oddělení s velmi dobrými 

Obr i. 5. Obuvnická dílna 



výsledky. V roce 1960 žilo v Ústavu so-
ciálni péče ve Šternberku 232 svěřenců, 
o které pečovalo 81 pracovníků, z nichž 
bylo 42 rádových sester. Ústav spadal pod 
Okresní národní výbor. Charakter tehdejší 
péče a společenský postoj k postiženým 
mohou dokreslit vzpomínky řádové sest-
ry Richardis, vedoucí vychovatelky ve 
Šternberku v letech 1959-1969. .Snažila 
jsem se zajistit, aby do ústavu docházel 
chovance učit učitel ze zvláštní školy. 
Veškeré snahy byly definitivné ukončeny, 
když bylo využito mé krátké nepřítom-
nosti a paní doktorka všem, kterých se 
to týkalo, napsala do jejich spisů verdikt 
.nevzdělavatelní". Nezbývalo, než pokra-
čovat ve výuce dle vlastních možností 
v ústavu." Sestra Richardis dále vzpomíná: 
„Pohybování svéřenců po mésté a jejich 
účast na životé města byla nežádoucí. Bylo 
nařízené s nimi mimo ústav nechodit. 
Několik hochů chodilo v neděli na fotbal. 
Méla jsem přikázáno nepouštět je, aby se 
neukazovali, ven, že si lidé stěžovali, proč 
by se na ,né" měli dívat!" 

Od roku 1975 spadal ústav pod Okresní 
ústav sociálních služeb v Olomouci. Rádo-
vé sestry, které pracovaly na všech odděle-
ních, byly postupné nahrazovány civilními 
pracovníky. Poslední odešly v roce 1981. 
Častými přesuny svěřenců mezi ústavy 
došlo k přeplnění šternberského ústavu. 
V roce 1982 v ném žilo 358 svéřenců, z to-
ho 266 děti a 92 dospělých mužů, o které 
pečovalo 140 zaměstnanců. 

(Kronika milosrdných sester sv. Karla Bo-
romejského, díl 16, 1981-1983, s. 8-54) 

šternberské Vincentinum od 90. let 
minulého století 
Na počátku 90. let ústav stále pečo-

val o více než 350 osob. V názvu se po 
32 letech opět oficiálně objevilo označení 
Vincentinum. Zřizovatelem byl Okresní 
úřad Olomouc. Od 90. let byla postupné 
snižována kapacita ústavu, nutná pro 
zkvalitnění péče a důstojný život klientů. 
V této době proběhly rozsáhlé opravy, 
které stoletá budova již nutné potřebo-
vala. (Kronika Ústavu sociálních služeb ve 
Šternberku 1981-1990) 

ÚSP Vincentinum Šternberk byl na 
základě legislativních změn zaregistrován 
jako Domov pro osoby se zdravotním 
postižením a od 1.7. 2007 přejmenován 
na Vincentinum - poskytovatel sociálních 
služeb Šternberk, příspěvková organizace. 
(Výroční zpráva Vincentina 2007, s. 2.) 

V současné dobé je celková kapacita 
zařízení 227 obyvatel, nejstaršímu bylo 
v tomto roce 86 let. V zařízení pracuje 
celkem 190 zaměstnanců. V přímé péči 
s uživateli je pak 120 zaměstnanců - pra-
covníků sociálních služeb, zdravotních 
sester, vychovatelů a sociálních pracovnic. 
Základním posláním Vincentina je celo-
ročně poskytovat přiměřenou podporu 
a péči dětem, mládeži a dospělým lidem 
obou pohlaví s mentálním a vícenásob-
ným postižením tak, aby se jejich život 
co nejvíce přiblížil životu v běžném so-
ciálním prostředí, s přihlédnutím k míře 
jejich individuálních potřeb. Je kladen 
důraz na uplatňování principů Standardů 
kvality sociálních služeb v každodenní 



praxi. Vedle základních služeb (ubytová-
ní, strava, úklid apod.) jsou uživatelům 
poskytovány navazující služby, zejména 
formou výchovných, vzdělávacích a ak-
tivizačních činností, které všestranné 
rozvíjí jejich osobnost a směřují k zpro-
středkování kontaktu se společností. Cí-
lem výchovných a vzdělávacích činností 
je především rozvijení základních smys-
lových a rozumových schopností a nácvik 
sebeobsluhy. Své schopnosti a dovednosti 
mohou uživatelé rozvíjet v aranžérské, 
textilní, keramické a svíčkařské dílně. 
Sportovci nacházejí vyžití v různých ak-
tivitách sportovního klubu. Logopedická 
terapie je zaměřena na rozvoj komunikač-
ních schopnosti uživatelů, včetně využívá-
ní alternativní komunikace - piktogramů. 
Pro uživatele, kteří mají k mentálnímu 
postižení přidružené poruchy chování 
či poruchy autistického spektra, je vyu-
žívána metoda strukturovaného učení. 
Zejména pro imobilní klienty s těžkým 
mentálním postižením a vysokou mírou 
podpory je využívána snoezl terapie. Do 
vzdělávacího programu Základní školy 
ve Šternberku bylo v roce 2008 zařazeno 
23 uživatelů služby Vincentina. Výuka 
dvou dívek probíhala v prostorách školy, 
ostatní žáci byli vyučováni ve Vincentinu 
podle individuálních vzdělávacích plánů. 
Na základě smlouvy o dobrovolnické 
činnosti pracují ve Vincentinu tři dob-
rovolnice. Vincentinum také umožňuje 
vykonávání odborné praxe studentům 
CARITAS - VOŠ sociální Olomouc, Pdf 

UP v Olomouci a dalším. Pracovníci 
Vincentina maji možnost se soustavně 
vzdělávat formou seminářů, přednášek 
a různých školení. 

V roce 2008 schválila rada Olomouc-
kého kraje návrh zařadit Vincentinum 
(jako jediné ze zařízení poskytujících 
v kraji pobytové služby) do pilotního 
projektu transformace sociálních služeb. 
Hlavním úkolem procesu transformace 
Vincentina je vytvořit podmínky pro 
vznik alternativních typů služeb, které 
pomohou naplňovat osobní cíle a indi-
viduální potřeby uživatelů. Zároveň je 
kladen důraz na vzdělávání pracovníků 
zařízení, na spolupráci s opatrovníky 
a rodinami uživatelů, se zřizovatelem 
a s širokou veřejností. (Výroční zpráva 
Vincentina 2008, s. 9-11.) 
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