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Ve válečných letech byl obzvlášť těžce 
postižen český vzdělávací systém. Po 
smutných událostech ze 17. listopadu 
a uzavření všech českých univerzit bylo 
postupně omezováno i ostatní české škol-
ství; v první řadě činnost gymnázií a střed-
ních škol.2 Vzhledem k tomu, že Jedlič-
kův ústav (dále též JÚ) poskytoval vzdě-
lání pouze na základní úrovni (trojtřídní 
obecná škola smíšená) a byl vlastněn a fi-
nancován ze soukromých zdrojů, tomuto 
osudu unikl. I když se ho válečné události 
výrazně dotkly, vyučování probíhalo ne-
přerušené až do květnových dnů v roce 
1945, a to i během nelehkých zimních 
podmínek.5 

Jedličkův ústav 
v letech 1939-1940 
Obecně lze konstatovat, že od obsaze-

ní Čech německou armádou až do podzi-
mu roku 1939 plynul provoz JÚ v zásadě 
stejným způsobem jako v předválečné 
době a všechny jeho budovy sloužily 
svým účelům (Stará budova na Vyšehra-
dě, kde byly dílny; Nová budova, kde síd-
lila škola, i nemocnice na Pankráci -
tj. dnešní TAP, č. p. 479 - „Tapky"). 

Podívejme se nejprve do dílen v interié-
rech Staré budovy, přičemž využijme 
dobového tisku. 

„(Děti) vidíte při práci v dílnách -
v krejčovské, truhlářské, klempířské 
a obuvnické. Hoši maji jiskru v očích 
a opírají se do pil, hoblíků a dlát. Pracu-
ji i na nejsložitějších strojích, vzadu za 
ruční dílnou hučí válcová hoblovačka 
a prská třískami, srovnávačka ji pomáhá, 
fréza s vrtačkou vrčí a docela vzadu roz-
hazuje brus chochol jisker. Děvčata pra-
cují (v kobercovně) na tkaní vzácných 
koberců. Říkají jim Peršanky, ale jejich 
počet se tenči. Vdávají se. V poslední době 
hned čtyři..."4 

Jediná dílna, která zřejmě během vá-
lečných let trpěla nedostatkem zakázek, 
byla dílna vyšívačská (která se zaměřo-
vala na výrobu praporů a standart). Není 
těžké se domyslet proč - nad protektorá-
tem vlála po více jak 6 let jen jedna vlaj-
ka.. . Přesto právě tady vznikla za války 
standarta protektorátního prezidenta 
Emila Háchy.5 Dílna si to však bohatě 
vynahradila po osvobození země v květ-
nu 1945. 

V červnu 1939 proběhla valná hroma-
da zřizovatele JÚ, Zemského spolku pro 
léčbu a výchovu mrzáků. Je vhodné si ji 
připomenout, neboť de facto zachycovala 
poslední „mírový" rok (1938). Pro nás to 
pak bude i vhodný srovnávací materiál pro 
válečné období. 



„ ...V Podolském Sanatoriu (se konala) 
valná hromada Zemského spolku pro léč-
bu a výchovu mrzáků, který vydržuje Jed-
ličkův ústav. Přítomni byli také zástupci 
pražské obce, Úrazové pojišťovny dělnic-
ké a Zemského úřadu pro péči o válečné 
poškozence. Jednatel přednesl ve zprávě 
o činnosti za uplynulý rok tato čísla: po-
radnou ústavu prošlo 4 tisíce pacientů. 
V nemocnici bylo podniknuto 7 tisíc lé-
čebných výkonů. Ústavní škola měla 
54 žáky a 42 učně. Nově byla založena li-
dová škola hospodářská. Dary i subvence 
během minulého roku poklesly, ale činnost 
byla udržena na stejné výši. Zdokonalena 
byla práce školy a ozdravovny v Lo-
chovicich. Předsedou byl zvolen opět 
dr. M. Jedlička, místopředsedy sekčni šéf 
dr. Jareš a dr. Černý. Jednateli jsou 
doc. dr. J. Klíma a ředitel Plička. "6 

K významné změně pro Jedličkův ústav 
došlo 17. listopadu 1939. Ten den byly 
uzavřeny všechny české vysoké školy 
a stejnému osudu pochopitelně neušla ani 
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Zna-
menalo to i postupné omezování provozu 
české části Pražské všeobecné nemocni-
ce, jakožto jejího fakultního zázemí. Zde 
sídlící I. chirurgická klinika profesora 
Arnolda Jiráska byla nucena vystěhovat 
se ještě téhož dne za poměrně dramatic-
kých okolností - za asistence oddílů SS. 
Jedna její část našla azyl v prostorách na 
Karlově náměstí (v tzv. divizní nemocni-
ci), druhá se nastěhovala do budovy „Lé-
čeben Jedličkova ústavu" č. p. 479 v dneš-
ní ulici Na Pankráci.7 Stalo se tak na zá-

kladě dohody, uzavřené 20. listopadu 1939 
mezi Zemským spolkem pro léčbu a vý-
chovu mrzáků a zástupci ministerstva 
zdravotní a sociální správy a zemského 
úřadu v Praze.8 

Pražská všeobecná nemocnice (respek-
tive Pražský nemocniční fond) se zaváza-
la platit veškeré nájemné, spotřebu vody, 
plynu, elektrické energie i náklady na vy-
tápění. Vlastními zdroji si měla rovněž 
zajistit všechen ošetřovatelský personál 
(na svém místě zůstal jen tehdejší vrátný). 
Jedličkův ústav si naproti tomu vzal na sta-
rost pravidelné dodávky stravy připravo-
vané v kuchyni jeho blízké školy (Nové 
budovy) pro pacienty a personál všeobec-
né nemocnice. Tato předběžná dohoda 
byla potvrzena výnosem Ministerstva so-
ciální a zdravotní správy ze 4. prosince; 
nájemné bylo určeno ve výši 22 500 ko-
run (do konce března 1940) a denní pau-
šál za stravování na osobu a den činil 
18 korun.9 V budově bylo pro účely I. chi-
rurgické kliniky připraveno 65 lůžek10 

a 2 operační sály (z nichž „septický byl tak 
malý, že dva lékaři se tam stěží vešli a hla-
va operovaného pacienta vyčnívala na 
chodbu, kde byl i lékař, který podával 
narkózu "), nicméně již 20. prosince zde 
byla provedena první mozková operace. 
Jirásek i ostatní pracovníci pracovali ve 
zdejších stísněných prostorách nakonec 
rádi, protože tam byl větší klid než 
v divizní nemocnici, kde sídlila mimo jiné 
i část německé chirurgické kliniky." 

A co se stalo se samotnými Léčebnami 
Jedličkova ústavu? Tato instituce, která 
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byla založena v roce 1922 a zahrnovala 
ambulanci pro ortopedické choroby (or-
topedické oddělení) a lékařskou a vycho-
vatelskou poradnu (dřívější její součást -
Ustav plastické chirurgie, založený pro-
fesorem Františkem Burianem - zde síd-
lila jen do roku 1935), se musela z budovy 
vystěhovat. Spolu s ní i veškeré její osa-
zenstvo - primář MUDr. Jaroslav Čípek,12 

dva stálí a tři pomocní lékaři a čtyři čle-
nové ošetřovatelského personálu.13 Je 
možné, že chovanci Jedličkova ústavu 
využívali služeb nemocnice v budově 
„Tapek" v menší míře i nadále - jiné pra-
meny nicméně naznačují, že jako nemoc-
nice by la od této doby až do května 1941 
alespoň částečně používána Nová budo-
va, kde byl zařízen operační sál a lékař-
ské pokoje.14,15 

Život však plynul dál. V prvních váleč-
ných letech mohl JÚ například stále ještě 
používat svůj proslavený ústavní automo-
bil (upravený nákladní vůz Praga AN 
pozn. značky P-3150)16 pro dopravu cho-
vanců na školu v přírodě, do ozdravoven 
či po pražských nemocnicích (jak ale za-
nedlouho uvidíme, pouze dočasně). Avšak 
omezení daná německými vyhláškami 
a nařízeními se samozřejmě projevovala. 
V úředním styku stále více dominovala 
němčina; od 21. března 1939 byla zave-
dena jakožto úřední jazyk a od té doby 
musely být veškeré písemnosti vedeny 
dvojjazyčně. Vrátný Jedličkova ústavu 
odevzdal svou služební zbraň.17 Všichni 
zaměstnanci pak museli předložit potvr-
zení o svém árijském původu.18 

V roce 1940 ještě doznívaly následky 
epidemie infekční obmy, která vypukla 
minulý rok a do Jedličkova ústavu přived-
la 25 nových chovanců. Lidové Noviny 
psaly: 

„Lékaři již nyní mohou zjišťovat, co 
způsobila loňská epidemie obrny, která 
vypukla v půli léta a skončila až v pozd-
ním podzimku. Hromadný výskyt obrny 
měl význačný rys, společný všem velikým 
epidemiím: nastal náhle, nečekán, vypukl 
z důvodů ne dosti zřejmých, začal s pod-
zimem a s podzimem skončil... Čeští lé-
kaři neměli s epidemii tohoto druhu zku-
šenosti, poněvadž byla zjevem v našem 
kraji neobvyklým."" 

Není bez zajímavosti, že vedení Jed-
ličkova ústavu mělo nejen vypracované 
plány na stavbu nové budovy, určené prá-
vě pro takto postižené děti, ale pro tento 
účel byly již dokonce zakoupeny pozem-
ky.20 Bohužel válečné události tyto plány 
zhatily. 

Jedličkův ústav v Lochovicích 
V roce 1940 se trojtřídní škola Jedlič-

kova ústavu (každá třída zahrnovala ně-
kolik ročníků: I. třída prvý a druhý, II. tří-
da třetí, čtvrtý a pátý a konečně III. třída 
šestý, sedmý a osmý ročník) přesunula do 
zámečku v Lochovicích nedaleko Zdic 
v západních Čechách a 3. září zde začal 
nový školní rok. Lázeňská budova byla 
získána v květnu 1937 díky dědictví 
slavného českého spisovatele a kritika 
F. X. Šaldy a již v předválečné době byla 
místem, kde Jedličkův ústav pořádal školy 
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v přírodě či odpočinkové pobyty dětí. Co 
bylo podnětem k přestěhování není zcela 
jasné, ale jak už bylo řečeno, Lochovice 
byly na jaře či na podzim využívány pro 
účely výuky již dříve před válkou a krom 
toho, zámeček ležel v pěkném prostředí 
(náležela k němu i okrasná zahrada) 
a i mezi dětmi bylo místo velmi oblíbené. 
Problémy však pravidelně nastávaly 
v zimním období zejména kvůli nízkým 
teplotám; v budově totiž nebylo zavede-
no ústřední vytápění.21 Několikrát se ob-
jevily i případy lehčích omrzlin.22 Zvlášť 
náchylné k podchlazení byly děti, které 
prodělaly infekční obmu (poliomyelitis), 
u kterých hrozilo riziko tvorby hnisavých 
zánětů. Proto byl podán návrh, aby se 
I. a III. třída na zimu přesunuly zpět do 
Prahy.23 U nejmladších dětí se tak skuteč-
ně stalo a I. třída zde pobývala od 1. listo-
padu 1940 do 7. května 1941.24 

Školní rok 1940/41 byl zajímavý tím, že 
do tříd přibyli tři noví mladí učitelé: Jaro-
slav Metelka, který vystudoval Státní pe-
dagogickou akademii v Praze, dále Alois 
Sklenář a Jiří Kočí. Posledně jmenovaní 
absolvovali Amerlingův učitelský ústav, 
odkud si dva nové pedagogy vyžádal sám 
Augustin Bartoš. Jiří Kočí o svém nástupu 
na první učitelské místo vzpomíná: 

„Posledního srpna jsem přijel do Lo-
chovic a šel jsem přes pole do ústavu. Tam 
mě přijal ředitel František Spáčil. Bylo to 
k polednímu. Napřed jsme se spolu bavi-
li, pak mi řekl, abych se šel na chvíli pro-
jit do parku a přišel asi tak za 20 minut 
na oběd. Jedli jsme normálně s dětmi a po 

obědě se mě zeptal, jestli bych si to s nimi 
nechtěl zkusit. Řekl jsem, že velmi rád. 
Oznámil mi, že budu mít poslední třídu 
s 6.-8. postupným ročníkem (tj. třetí tří-
du), že šije můžu vzít do parku a mohu si 
s nimi dělat, co chci. Zeptal jsem se, jestli 
s nimi můžu mít tělocvik. Pak jsem řekl, 
že to se asi ptám hloupě, poněvadž to je 
asi otázka dost nepříhodná tady pro tento 
podnik. A on odpověděl: „Ale ne, není. 
A ať zahrají kluci fotbal. " Udiveně jsem 
se podíval a řekl, že budu rád. A šel jsem 
s nimi do parku. No, děti mě udivily! Hrály 
tzv. fotbal, jak kdo mohl. Ten, kdo měl obě 
nohy, hrál oběma, ten, kdo neměl nohy, 
tak hrál rukama, ty ostatní zkrátka hrály, 
jak jim to šlo. " 

„...nejdřív jsem se jen koukal, protože 
jsem to potřeboval,jak se říká lidově, omrk-
nout. Tak jsem se do toho moc nemotal, 
abych tam neudělal nějaké faux pas. Když 
jsme skončili, začali jsme si povídat a já 
jsem musel uznat, že jsou to chytří kluci, 
a říkal jsem jim, že si na mne budou muset 
zvyknout, protože jsem jejich nový učitel 
a že pevně věřím, že si budeme dobře ro-
zumět. Oni přitakali a říkali, že si mě taky 
pořádně prohlédli. Jeden chlapec řekl: 
„ My jsme si Vás taky vobhlídli a myslíme 
si, že to bude dobrý.'' To jsem se začal smát 
a řekljsem: „ Když to říkáte, tak to asi bude 
dobrý." A bylo.2$ 

Jiří Kočí v té době určitě netušil, že bude 
(kromě několika let následujícího váleč-
ného období) Jedličkovu ústavu věrný po 
půl století a že se později stane i ředitelem 
jeho školy... Mladí elévové byli příděle-
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ni pod „patronaci" starších kantorů; Alois 
Sklenář do první třídy k paní učitelce No-
votné, Jaroslav Metelka do druhé třídy 
a Jiří Kočí pak do třídy třetí (měl zde na 
starosti zpěv, němčinu a náboženství) 
k panu řediteli Františku Spáčilovi.26 Au-
gustin Bartoš (titulovaný jako „vrchní" či 
„generální" ředitel) zde vzhledem k mno-
ha povinnostem v Praze nevyučoval, ale 
pravidelně se zúčastňoval učitelských po-
rad. Funkci lékaře v Lochovicích zastával 
mladý MUDr. Volek, kterému pouze ně-
mecké nařízení o uzavření vysokých škol 
zabránilo dokončit závěrečné zkoušky. 

Do školního roku 1940/41 nastoupilo 
celkem 44 děti; 8 v první třídě, 15 v druhé 
a 21 ve třídě třetí.27 Mezi školní předměty 
patřily: český jazyk (v první třídě se vyu-
čovalo čtení a psaní jako samostatné před-
měty), německý jazyk (od druhé třídy), 
náboženství (všechny ročníky), prvouka 
(pouze první třída), vlastivěda (druhá tří-
da), zeměpis, dějepis, přírodopis a příro-
dozpyt (třetí třída). Ve všech ti idách byly 
rovněž v osnovách „počty a nauka o tva-
rech měřičských" (dnes bychom spíše řekli 
matematika a geometrie), zpěv a tělesná 
výchova; chlapci a dívky pak měli oddě-
leně ruční výchovu (děvčata se zaměře-
ním na domácí hospodaření). Hodnocena 
ale byla i „vnější úprava (vzhled a úhled-
nost) písemných a jiných prací."28 

Počet žáků Jedličkova ústavu v Locho-
vicích nebyl v žádném případě stálý 
a během válečných let se neustále měnil. 
Školní rok 1940/41 například v první tří-
dě dokončilo o 7 žáků více, v třídě třetí 

naopak o 6 žáků méně.29 Během válečných 
let jich ústav opustilo několik desítek. 
V nejistých poměrech odešli mnozí na 
žádost rodičů zpět do svých domovů, dal-
ší přestoupili na jiné (často měšťanské) 
školy, byli i tací, kteří školu nedokončili 
kvůli chováni nebo prospěchu, a několik 
dětí též bohužel zemřelo.30 Mnoho žáků 
také odjíždělo z Lochovic často pouze na 
kratší dobu (většinou do Prahy) za úče-
lem různých lékařských zákroků či reha-
bilitací. Vyučovat děti za těchto podmí-
nek nebylo jednoduché. Na druhou stra-
nu však trval zájem o přijetí do Jedličko-
va ústavu, daný zejména jeho dobrým 
předválečným jménem a pověstí. 

Zabrání Nové budovy 
v květnu 1941 
V Praze se situace radikálně změnila na 

přelomu dubna a května roku 1941. Bo-
hužel dosavadní prameny jsou neúplné; 
nahlédněme však do Protokolů správní 
rady Pražského Sanatoria, které s Jed-
ličkovým ústavem sousedilo a vždy s ním 
udržovalo poměrně úzké styky, které byly 
dány osobou jejich společného zaklada-
tele profesora Rudolfa Jedličky. Po před-
chozích záznamech, které se takřka bez 
výjimky zabývaly správními, finančními 
a organizačními otázkami, zde nalézáme 
zápis z 26. dubna 1941: 

„Po zahájení schůze panem předsedou 
oznamuje doktor Jedlička, že v pátek dne 
25. dubna 1941 odpoledne dostavil se do 
Sanatoria pan medicinální rada doktor 
Grôbler, sanitní referent Oberlandratu 
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(tj. vrchní zemské rady), a oznámil, že Sa-
natorium je zabráno pro účely Lazaretu 
SS. Na to v sobotu dne 26. dubna 1941 
dostavil se opětně s velitelem SS Lazare-
tu Oberstabarztem (vrchním štábním lé-
kařem) doktorem Stoyem a prohlédli si 
celé Sanatorium a uložili ředitelství, aby 
s největšim urychlením, pokud možno oka-
mžitě, odeslalo všechny nemocné, aby 
mohli Sanatorium jak nejdříve převzíti. Po 
delším vyjednáváni bylo svoleno, aby Sa-
natorium bylo evakuováno do 30. dubna 
1941. "v 

Jak vidno, ultimativnímu požadavku 
neblaze proslulé organizace nikdo příliš 
nevzdoroval. Ze záznamu je zřejmé, že 
správní rada se sešla ještě týž den a sděle-
ní vzala takřka bez námitek na vědomí. 
Zápis dále pokračuje: 

„ Oberstabarzt Stoye prohlásil, že ne-
smi být i pod osobní zodpovědnosti vrch-
ního ředitele ze Sanatoria nic odstraně-
no, a že musí býtipořízeny inventáře veš-
kerého zařízeni ke dni 30. dubna 1941. 
(...) Všichni lékaři a veškerý personál, 
který bydlí uvnitř ohradní zdi, musí býti 
vystěhováni. Správní rada vzala toto sdě-
lení na vědomi a rozhovořila se o pod-
mínkách budoucího nájmu. Doktor Jed-
lička32 oznamuje, že (...) o těchto pod-
mínkách nemůže jednati sám a že k jed-
náni dostaví se jistě zástupci správní rady 
a právní zástupce. Na to pan předseda 
skončil schůzi."" 

Tyto údaje jsou pro nás velmi důležité, 
protože lze důvodně předpokládat, že 
k podobnému scénáři došlo i pár dní poz-

ději v Jedličkově ústavu. Sledujme ještě 
nějaký čas hořké osudy instituce v Praze-
-Podolí. 

„ ...Doktor Jedlička podává zprávu, že 
dnešního dne byl volán k zemskému vice-
prezidentovi Schubertovi, který žádal, aby-
chom na našich pozemcích postavili svým 
nákladem pavilon pro ošetřovatelský per-
sonál. Na námitku doktora Jedličky, že 
v zahradě stojí úplně nový moderní pavi-
lon sesterský, odvětil pan zemský vicepre-
zident, že domu toho bude použito jako 
pavilonu nemocničního, načež Dr. Jedlič-
ka upozornil ho, že tím se značně zvětší 
počet lůžek, kterážto okolnost bude míti též 
vliv na výši nájemného. Během jednání 
dokázal Dr. Jedlička, že by bylo ztrátou pro 
Sanatorium postaviti značným nákladem 
takovýto personální pavilon, z něhož sice 
vojenská správa by dle slov pana zemské-
ho viceprezidenta platila nájem, avšak po 
válce by bylo nutno jej strhnouti, ježto na-
prosto nezapadá do rámce Pražského Sa-
natoria, čímž by Sanatorium utrpělo ško-
du asi 2 000 000 K. Tento důvod pan vice-
prezident uznal a dále na provedení stav-
by Zemským úřadem anebo magistrátem 
na pozemcích Sanatoria a nebo Sanato-
riem netrval "u 

Tímto se již přímo dostáváme k osudu 
Jedličkova ústavu. Poté, co německé ve-
litelství uznalo, že stavba ošetřovatelské-
ho pavilonu by byla příliš nákladná 
(a zdlouhavá), rozhlédlo se logicky po 
vhodném objektu v nejbližším okolí. Na-
lezlo ho doslova za humny Pražského Sa-
natoria - a doplatila na to nedaleká Nová 
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budova. V Historickém archivu Jedličko-
va ústavu o tom existuje tento zápis: 

„Dne 15. května 1941 odevzdal jsem 
v zastoupeni Zemského spolku pro léčbu 
a výchovu mrzáků v Praze inventář budo-
vy č.p. 215 v Praze-Podoli pro ubytování 
ošetřovatelského personálu lazaretu SS, 
umístěného v Pražském Sanatoriu v Po-
dolí. Budova byla úplně zařízena pro 
60 zmrzačených a 10 osob ošetřovatel-
ských (postele, každá se třemi žíněnkami) 
úplné zařízeni kuchyně, jídelny, tří škol-
ních místnosti, nemocnice s operačním za-
řízením i přístroji, kanceláři, dvou lékař-
ských pokojů a zařízení šatny. "3S 

Rovněž Jedličkův ústav byl nucen vy-
hotovit podrobný inventář veškerého své-
ho majetku a vybavení budov, který se 
stal součástí předávacího protokolu. Do 
dnešních dnů se zachoval zajímavý, vel-
mi obsáhlý soupis v mnoha kopiích, pro-
vedený v českém i německém jazyce 
s příkladnou pečlivostí. Více jak 80 stran 
obsahuje na několik set položek a tvoři 
tlustý fascikl.36 Všechny tyto položky 
byly několikrát pečlivě zkontrolovány, 
než mohl být protokol řádně podepsán 
a předán. Za Jedličkův ústav tak učinil 
vrchní ředitel Augustin Bartoš, za němec-
kou stranu pak jakýsi untersturmjiihrer 
(tj. hodnost, v armádě odpovídající po-
ručíku - j e jasné, že vrchní štábní lékař 
Stoye se touto záležitostí již nehodlal 
obtěžovat). 

Jak již bylo výše zmíněno, I. třída se 
přesunula do Lochovic 7. května 1940 
(můžeme jen spekulovat, zda se tak stalo 

pod tlakem událostí, každopádně panova-
lo-li by hezké počasí, k jejímu přesunu do 
venkovského prostředí by došlo tak jako 
tak) a 15. května došlo k zabrání Nové 
budovy. Lze však předpokládat, že při pře-
dávání majetku a stěhování došlo k dalším 
nesrovnalostem, neboť 17. května byl 
Augustin Bartoš v této záležitosti odvo-
lán přímo z učitelské porady, konané ten 
den v Lochovicích, a byl nucen dostavit 
se ihned do Prahy na Oberlandrat,37 

O pouhé tři dni později pak odesílá ředi-
tel Jedličkova ústavu ministerstvu dopra-
vy naléhavou žádost: 

„Po převzetí naší budovy léčebny 
v Praze XV, ulice Na Topolce č. p. 215 
(tj. dnešní Nová budova), pro umístěni 
SS lazaretu bylo převzato dnes pro po-
třeby říšské branné moci také naše ná-
kladní auto.3s Přemístěním naši léčebny 
do Žitné ulice č. 24, která nám byla veli-
telstvím SS dána blahovolně k dispozici, 
je přerušen blízký styk (Staré budovy) 
s naší (nově získanou) léčebnou a náš 
ústav se ocitá před dopravními nesnáze-
mi, které bez dopravního prostředku jsou 
neřešitelné. Náš ústav na kopci na Vyše-
hradě je vzdálen všech nákupních pra-
menů, a poněvadž chovanci i zaměst-
nanci v důsledku svých těžkých vad ne-
stačí vlastni fysickou silou dovážeti ži-
votní potřeby, nemohlijsme se nikdy obe-
jiti bez rychlého dopravního prostředku. 
Hlavním účelem našeho auta bylo pře-
váženi pacientů z nádraží do ústavu a do 
léčebny a do ortopedických dílen, dále 
převáženi pacientů do těchto dílen, kde 
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se jim pod lékařským dozorem zhotovuji 
ortopedická lůžka, podpěrné přístroje 
končetin a protézy. 

Z uvedených důvodů (...) dovoluje si 
podepsaný ústav požádati uctivě za po-
voleni ke koupi náhradního nákladního 
auta a prosí, aby mu toto povoleni bylo 
blahovolně vydáno pokud možno nejdří-
ve, poněvadž se obáváme, že přemístěním 
jedné části ústavu až do Žitné ulice vznik-
nou veliké obtíže v provozu léčebny, dí-
len i vydržováni celého ústavu."39 

Tolik tedy Augustin Bartoš. Z těchto 
pramenů se dozvídáme několik zajíma-
vých faktů. Předně, že stejně jako v Praž-
ském Sanatoriu i zde proběhlo zabrání 
budov a majetku velmi rychle a evident-
ně dle podobného scénáře. Dále zjišťuje-
me, že budova školy byla použita Němci 
jako ubytovna pro ošetřovatelský perso-
nál', nikoli jako nemocnice - ač tak byla 
částečně vybavena. Augustin Bartoš totiž 
hovoří o Nové budově jakožto o „léčeb-
ně", nikoliv škole; rovněž nahlédneme-li 
do zápisu z 15. května, nalézáme zde 
zmínku o „nemocnici s operačním zaří-
zením i přístroji." Teorie, že budova ško-
ly byla nějaký čas používána jakožto 
ústavní léčebna náhradou za prostory pro-
najaté pro část lůžkové kapacity bývalé 
chirurgické kliniky lékařské fakulty, se tak 
jeví téměřjistou. Lze předpokládat, že zde 
byli (vlastním lékařským personálem) lé-
čeni a operováni chovanci a učni ústavu 
a pouze náročnější chirurgické zákroky 
prováděli v prostorách „bývalé" léčebny 
lékaři Pražské všeobecné nemocnice čili 

bývalí kliničtí lékaři. Podobný scénář 
ostatně fungoval i před válkou, kdy složi-
tější případy byly operovány na II. chi-
rurgické klinice umístěné v Pražském Sa-
natoriu. Náhradou za zabavenou budovu 
Jedličkův ústav obdržel dům v Žitné ulici 
č. 24 (dnešní Foniatrická klinika 1. lékař-
ské kliniky), který - jak z uvedených ma-
teriálů vyplývá - logicky opět posloužil 
jako ústavní léčebna.40 Do zdejších pro-
stor, které dříve patřily sanatoriu Česko-
slovenského červeného křiže, byla také 
přemístěna z Nové budovy kuchyň a prá-
delna.41 Nicméně ještě k 24. červnu neby-
lo místo v Praze 2 Lazaretem SS zcela 
uvolněno; na písemný dotaz Jedličkova 
ústavu tak vrchní štábní lékař sturmbann-
fiihrer Stoye přislíbil učinit do 1. červen-
ce 1941,42 Peripetie ústavní léčebny se tak 
v roce 1941 dočasně uzavřely, ale o jejím 
osudu v dalších válečných letech ještě ně-
kolikrát uslyšíme. 

Jedličkův ústav v Sušici 
Zajímavou, ale zatím nepříliš zpracova-

nou epizodou ve válečné historii Jedlič-
kova ústavu je zřízení azylového domu 
v Sušici na Šumavě. Byl určen zejména 
pro starší dívky, které měly obtíže se zís-
káním práce.43 Dle vzpomínek J. Kočího 
se zde nacházely chovanky, které dříve 
pracovaly na Vyšehradě v dílně na výro-
bu koberců či ve vyšívačské dílně; často 
s těžším postižením;44 některé z nich těž-
ce imobilní.45 Z mála zachovaných doku-
mentů je zřejmé, že ústav, sídlící v čísle 
popisném 170/III, se začal zařizovat již 
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během března roku 1941. V té době vyšel 
v Národní Politice inzerát: 

„ Tělesně vadné dívky, starší 18 let, lze 
umístit v odbočce Jedličkova ústavu 
v Sušici. O přijeti mohou se ucházeti jen 
žadatelky duševně normální, starší osm-
nácti let, s takovou tělesnou vadou, která 
jim znemožňuje výdělečné povolání. Vy-
loučeny jsou žadatelky, které jsou trvale 
upoutány na lůžko a žadatelky s choro-
bami chronickými. Přednost bude dána 
příslušnicím okresu sušického. Žádosti 
nutno podati ihned ředitelství Jedličkova 
ústavu v Praze na Vyšehradě. "46 

Pravděpodobně ve stejném deníku vy-
šel v témž roce krátký článek: 

„Domov zmrzačených dětí. V lesním 
zákoutí u Sušice (...) v blízkosti řeky Ota-
vy stojí vila, jejíž obrázek přinášíme. Zís-
kala ji z pozůstalosti po R. Svatošovi su-
šická obec, která ji prodala okresu. Od 
toho ji najmul na padesát let Jedličkův 
ústav v Praze. V ústavu je už několik cho-
vanců. "47 

Azylový dům byl zřejmě na tehdejší 
poměry dosti dobře vybaven.48 V sobotu 
dne 26. dubna byl do Sušice dokonce po-
slán celý vagón (naložený „nábytkem 
a jiným zbožím") určený pro vnitřní vy-
bavení azylu;49 na rozdíl od Lochovic ne-
chybělo ani centrální vytápění a dosta-
tečná zásoba topiva.50 Samotné jeho ote-
vření lze datovat do prvních květnových 
dní roku 1941.51 Jednou z hlavních náplní 
zdejší práce byla pomoc při výchově ma-
lých dětí (mladších 6 let věku), samy dív-
ky se tak de facto učily roli matek. Jejich 

vedoucí byla paní Benáková, která kromě 
dozoru obstarávala např. nákupy či styk 
s úřady. Později však tuto funkci zastáva-
la přímo jedna z chovanek. Mezi jejich 
další drobnější práce patřilo šití prádla, 
praní oděvů, tkaní koberců, úklid domu 
a na dvoře pak péče o drůbež.52 

Je téměř jisté, že pobočka fungovala 
v jihozápadních Čechách až do konce 

války, tj. více jak čtyři roky; později se 
ale již o ní nezmiňují ani pamětníci.53 

Osudy nemocnice Jedličkova 
ústavu v letech 1942-1943 
Nemocnice Jedličkova ústavu se v létě 

1941 byla nucena přestěhovat do náhrad-
ních prostor v Žitné ulici č. 24 (která v té 
době ovšem nesla dobový název Korngas-
se). Na základě žádosti Jedličkova ústavu 
mu Zemský úřad dne 29. července 1942 
povolil v budově bývalého sanatoria Čes-
koslovenského červeného kříže další pro-
voz.54 Avšak již 15. srpna 1942 se rozhodl 
Majetkový úřad při kanceláři říšského pro-
tektora - Vermogensamt bei Reichsprotek-
tor in Bôhmen und Mähren - budovu 
v Žitné převzít a 17. srpna se tak skuteč-
ně stalo.55 

Následně byl 25. srpna přijat protokol, 
díky kterému nemovitost přešla pod 
akciovou společnost Allgemeine Treu-
hand, sídlící v Praze 1,56 Jedličkův ústav 
však na místě zůstal a část objektu mohl 
nadále využívat (konkrétně budovu ob-
rácenou do Žitné ulice a část budovy ve 
dvoře); není však příliš jasné, zda mohla 
být nadále provozována i nejdůležitější 
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část nemocnice-operační sál. V přijatém 
protokoluje pouze zmínka, že toto vyu-
žití by vedení (Jedličkova ústavu) 
velmi ocenilo, neboť nemá žádný vlastni 
operační sál k dispozici",57 Nicméně 
ústav se zavázal platit nejen ná jem, ale 
i veškeré daně a správní poplatky stej-
ně jako náklady na údržbu budov. 

Možnost využití operačního sálu v Žitné 
ulici nebyla zřejmě ani později zcela vy-
jasněna a vedení Zemského spolku pro 
léčbu a výchovu mrzáků v čele 
MUDr. Michalem Jedličkou pravděpo-
dobně uvažovalo i o návratu do původních 
prostor nemocnice v dnešní ulici Na Pan-
kráci - dokonce v říjnu 1942 podalo vý-
pověď Pražské všeobecné nemocnici (re-
spektive její 1. chirurgické klinice, chirur-
gickému oddělení), která zde sídlila.58  

K vystěhování Pražské všeobecné nemoc-
nice však došlo až ke konci roku následu-
jícího. Můžeme tedy předpokládat, že 
komplikovanější chirurgické zákroky cho-
vanců Jedličkova ústavu zde mohly stále 
probíhat; nyní pod patronátem profesora 
Arnolda Jiráska.59 K posunu v Praze 2 
snad došlo až 1. října 1943 při jednání 
s ředitelem Allgemeine Treuhand, A.G. Ci-
tujme doktora Jedličku: 

„Protipředepsanému poplatku za ná-
jem (v Žitné ulici) nemohl jsem projevili 
námitek, toliko to, že platíme-li nájem 
z celého objektu, chceme ho též uživati, 
a proto jsem žádal, aby nám byl k dis-
pozici též operační sál se sterilizaci. Pan 
ředitel Redlich 60 prohlásil, že můžeme 
dáti skříně otevříti, napsali inventář ná-

strojů, uložili tyto do beden a místností 
uživati."61 

Nájemné bylo již dříve stanoveno na 
8000 říšských marek (tj. 80 000 korun) za 
jedno čtvrtletí, z čehož 6000 marek bylo 
určeno jako nájem z hlavní budovy, 1820 
marek z budovy ve dvoře a 120 marek za 
využívaní garáže.62-63 Pobyt nemocnice 
Jedličkova ústavu se však již v Žitné ulici 
pomalu blížil ke svému konci. Definitiv-
ně se tak stalo díky nařízení Hlavního zdra-
votního úřadu Magistrátu hlavního města 
Prahy (tzv. Hauptgesundheitsamtu) vyda-
ného dne 3. prosince 1943. Budovy měly 
být vyklizeny do 1. ledna 1944; v krátkém 
mezidobí směly být přijímány pouze leh-
čí případy, přičemž věk pacientů musel být 
vyšší než 16 let.64 

Je téměř jisté, že k 1. lednu 1944 se ne-
mocnice vrátila do míst, která na pod-
zim roku 1939 opustila - tj. do čísla po-
pisného 479 v tehdejší Linecké ulici, dnes 
nazývané Na Pankráci. Současně se chi-
rurgické oddělení Všeobecné nemocnice 
přestěhovalo do prostor tzv. divizní ne-
mocnice sídlících v areálu bývalého kláš-
tera na Karlově náměstí, kde její druhá část 
pobývala již od 18. listopadu 1939.65 Zá-
věrečné dva válečné roky tedy nemocni-
ce Jedličkova ústavu strávila na svém sta-
rém „právoplatném" místě. Dočkala se zde 
i svých osudových chvil dne 14. 2. 1945. 
V porovnání s lazaretem SS umístěném 
v Pražském Sanatoriu či s přestěhovanou 
I. chirurgickou klinikou sídlící v divizní 
nemocnici dopadla relativně nej lépe - ale-
spoň co se týče obětí na životech. 
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Léta 1942-1945 
Život v Lochovicích 
V pořadí již čtvrtý školní válečný rok 

započal 1. září 1942. Jedličkův ústav byl 
oslaben odesláním učitele Jiřičného do 
přeškolovacího kurzu německého jazyka 
a následně jeho odchodem na jednu 
z pražských hlavních (měšťanských) škol. 
Bylo rozhodnuto, že druhou třídu dočas-
ně převezme učitelka Marie Marjánová, 
první třidu nadále povede Terezie Novot-
ná a konečně třídu třetí pak ředitel Spáčil. 
Obě učitelky si též mezi sebou rozdělily 
výchovu dívčích ručních prací a František 
Spáčil zajišťoval výuku katolického ná-
boženství.66 

13. října 1942 se I. třída s nejmladšími 
dětmi, vedenými učitelkou Novotnou opět 
přesunula do Prahy a do jimi uvolněné 
budovy vrátnice se následně nastěhovala 
třída druhá - problémy s vytápěním byly 
stále svízelnější. Téhož dne vrchní ředitel 
Augustin Bartoš přivítal „srdečnými slo-
vy" nového učitele Jedličkova ústavu Voj-
těcha Trnku právě přišedšího z hlavní ško-
ly ve Vršovicích. Jmenovaný byl nepo-
chybně získán i díky snaze zemského škol-
ního inspektora dr. Štampacha, který se 
zavázal v této věci pro Jedličkův ústav 
angažovat. František Trnka převzal (kro-
mě náboženství) všechny předměty ve dru-
hé třídě, třídním učitelem u nejstarších dětí 
zůstal ředitel Spáčil, který zde učil rov-
něž vše (kromě německého jazyka). Uči-
telka Marjánová měla v obou třídách na 
starosti dívčí ruční práce, ve druhé třídě 
pak dvě hodiny náboženství a ve třetí tří-

dě osm hodin němčiny.67 Později se ředi-
telovi Spáčilovi dokonce podařilo sehnat 
soukromého lektora hry na housle, který 
začal dvakrát týdně dojíždět do Lochovic. 
Bylo konstatováno, že prospěch žáků na 
všech stupních (i u žáků měně nadaných 
či školsky opožděných) je na uspokojivé 
úrovni.68 

5. prosince 1942 uspořádali chovanci 
Jedličkova ústavu mikulášský večírek, při 
němž byla předvedena divadelní hra „ Ces-
tičkou do nebe", kterou děti samy složily 
a následně s úspěchem zahrály.69 Při ne-
dělní bohoslužbě 17. ledna 1943 pak žáci 
zpívali koledy a svými hlasy doprovázeli 
mši konanou v místním kostele. Dobře 
nacvičený zpěv se dle dobových pramenů 
přítomným velice líbil.70 V březnu bylo na 
základě návrhu ředitele Spáčila rozhod-
nuto, aby mobilnější děti ze třetí třídy strá-
vily velikonoční svátky v pražském ústa-
vu. Existovalo pro to více důvodů: nejen 
aby žáci izolovaní v Lochovicích měli 
možnost poznat Prahu na vlastní oči 
a vidět, o čem se učili, ale také aby při této 
příležitosti byli odborně lékařsky vyšet-
řeni a u některých provedeny drobnější 
chirurgické zákroky nebo v ortopedických 
dílnách opravy a seřízení protéz. Náleži-
tosti s ubytováním měl zařídit ředitel Spá-
čil po domluvě s Terezií Novotnou, která 
v té době pravděpodobně stále pobývala 
v Praze s první třídou.71 

Bohužel se nám nezachovaly zápisy 
z učitelských porad během posledních 
dvou let války, obraz události v Locho-
vicích tak můžeme rekonstruovat jen čás-



tečně. V únoru 1944 navštívili I. třídu uči-
telky Novotné opět školní inspektoři; 
v Lochovicích se tak stalo 18. dubna té-
hož roku.72 V I. třídě začal školní rok se 
12 žáky (5 chlapci a 7 děvčaty) a skončil 
s 14 (6 chlapci a 8 dívkami). Vysvědčení 
byla vydána 14. července 1944.73 V po-
sledním školním roce byla v I. třídě uči-
telka Terezie Novotná vystřídána Vlastou 
Vraštilovou; II. třídu vedl učitel Vojtěch 
Trnka a III. třídu ředitel František Spáčil. 
V Jedličkově ústavu vyučovala ještě uči-
telka Marie Marjánová; náboženství 
v posledním roce války měl na starosti 
místní farář František Štěrba. Školní rok 
1944/45 začal 5. září 1944 s celkem 
58 žáky ve třech třídách (s 31 chlapci 
a 27 dívkami) a skončil dne 20. července 
1945.74 

A jaký byl skutečný život ústavu v zá-
padních Čechách? Děti byly především 
v úzkém kontaktu s přírodou; pomáhaly 
v zemědělství (Jedličkovu ústavu patřilo 
až do padesátých let více jak 21 hektarů 
pozemků; jejich správcem byl místní hos-
podář Kořínek) při sběru brambor, při 
žních, pečovaly o domácí zvířata. Ve vol-
ném čase se pořádaly výlety - koně byli 
zapraženi do žebřiňáku, nebo do kočáru, 
který zde zůstal po předchozí majitelce 
(hraběnce) a jelo se. Většinou se však ko-
naly výlety pěší: do lesů na houby, do nej-
bližšího okolí, ale výjimkou nebyly ani 
dlouhé pochody na Žebrák či Točník. I děti 
po obrně nebo s protézami je absolvova-
ly rády a bez velkých problémů - a učitel 
jim většinou sotva stačil.75 

Nálet ze 14. února 1945 
Historiografie se v zásadě obecně sho-

duje, že americký nálet na Prahu ze 14. úno-
ra 1945 byl omylem. Naštěstí byly protile-
tecké kryty v budovách Jedličkova ústavu 
zřizovány již v roce 1941,76 a to jak v Lo-
chovicích, tak v Praze. Svůj kryt měla 
i budova č. p. 479. Jeho kapacita činila 
65 osob ve dvou místnostech, suterén byl 
dokonce vybaven i vlastním operačním sá-
lem.77 Když nálet v 12:35 začal, osazenstvo 
nemocnice se zřejmě zachovalo podobně, 
jako velká část obyvatel Prahy, ukolébaná 
neustálými (a planými) leteckými poplachy 
- příliš se neznepokojovalo. Primář prý při 
houkání sirén ještě operoval. Teprve na 
poslední chvíli bylo 50 pacientů ošetřova-
telským personálem sneseno do připrave-
ného protileteckého krytu,78 který zanedlou-
ho prokázal potřebnost své existence. Ně-
kolik osob však zůstalo mimo něj (při ná-
letu byli částečně zasypáni) a desetiletému 
Ivanu Řeháčkovi, který ještě předchozí rok 
navštěvoval ústavní školu v Lochovicích,79 

se stal nálet osudný.80 Budova byla těžce 
poškozena, zničena byla střecha, část dru-
hého a celé třetí patro, nicméně nedošlo 
k jejímu zřícení ani k totální destrukci. Na 
základě dosavadních údajů se zdá pravdě-
podobné, že bombardováním byla naruše-
na statika budovy, a ta byla následně strže-
na. Na jejím místě pak byla velmi rychle 
vztyčena nová, podobně vyhlížející stavba 
o stejném počtu pater. Jedinými zmínkami 
jsou zatím dvě zprávy z denního tisku 
v lednu 1947. Dozvídáme se, že výstavba 
(nové) nemocnice si vyžádala nákladu 
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5 000 000 Kčs.81 Lehce poškozena byla 
i Nová budova. Její oprava si vyžádala půl 
miliónu korun.82 

Jedličkův ústav a konec války 
V roce 1945 se již konec války nezadr-

žitelně blížil. Dramatické květnové udá-
losti se samozřejmě dotkly i Jedličkova 
ústavu. V Praze vypuklo povstání. Ředi-
tel Jedličkova ústavu Augustin Bartoš ne-
lenil a poskytl prostory ve Staré budově 
Národnímu výboru Prahy XIV.83 Také 
v Lochovicích nebyla situace jednoduchá; 
v městečku sídlilo německé velitelství84 

a oblastí se pohybovaly stovky vojáků 
wehrmachtu snažících se dostat na území 
obsazené americkými jednotkami. 

Poslední válečný školní rok oficiálně 
skončil 20. července 1945, to už se ale Jed-
ličkův ústav pomalu nadechoval do no-
vých let své existence. K 31. květnu 1945 
opustil budovu na Vyšehr?>'ě více než po 
čtvrtstoletí jeho dlouholetý ředitel Augus-
tin Bartoš a nastoupil na mísio školního 
inspektora v Praze.85 Nově se postavila ne-
mocnice, zrekonstruovala a přestavěla se 
Nová budova. Jedličkův ústav převzal bý-
valý Kriippelheim v Liberci. Bylo přijato 
mnoho dětí, které utrpěly těžká zranění 
následkem válečných událostí (většinou 
při nálezu nevybuchlé munice).86 Do ško-
ly nastoupila rovněž nová generace učite-
lů. A události také nezadržitelné spěly ke 
znárodnění Zemského spolku pro léčbu 
a výchovu mrzáků - a tedy i ústavu samot-
ného. To vše by ale již bylo námětem na 
další práci. 
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1999. 
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