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Anotace: Článek pojednává o náhradní rodinné výchově na přelomu 19. a 20. století, o zásadách 
této specifické péče, především pak o těch, které formulovala Josefina hraběnka Chotková ve své 
zapomenuté knize „Fragen". V první části článku se seznámíme s dobovými souvislostmi tématu 
a také se samotnou osobou hraběnky. V části druhé se zaměříme na samotnou problematiku ná-
hradní rodinné výchovy na přelomu století a postupně přejdeme ke konkrétním zásadám tak, jak 
je formulovala sama Josefina hraběnka Chotková. V závěru se zastavíme a zamyslíme nad všemi 
uváděnými fakty. Uvážíme výhody a nevýhody navrhovaného systému péče a zamyslíme se nad 
jeho přínosem pro dnešní dobu. 
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Snahy o utváření zázemí pro déti 
různými způsoby ohrožené jsou letitou 
otázkou. Z běžné dostupných pramenů 
se dozvídáme o vzniku první SOS ves-
ničky roku 1949 v Imstu, kterou založil 
Herman Gmeiner, a pak o dalších, kte-
ré vznikly v druhé polovině 20. století 
i na našem území (Titzl, 2009, s. 344). Ale 
rozšíříme-li naše pátrání, respektive se-
jdeme-li z „prošlapané cesty" literárních 
pramenů a rozhodneme-li se sami hledat 
zasutá fakta, může se nám podařit vynést 
na světlo něco, co bylo vývojem událos-
tí zapomenuto, ale co pro naše poznání 
může být užitečné a cenné. Nějak takto 
postupuje B. Titzl v článku Co vše se váže 
k jednomu výročí (Titzl, 2009), když zno-
vuobjevuje humanitární odkaz Josefiny 
hraběnky Chotkové (1848-1924). 

Záměr Josefiny hraběnky Chotkové 
postarat se o ohrožené děti ve specific-
ky utvořeném náhradním rodinném 
prostředí a předejít tak jejich umístění 
do velkých ústavních zařízení, případ-
ně je z nich vytrhnout, časově předbíhá 
i úsilí jiných našich osobností, jako byli 
Milan Šilhá (1877-1957) nebo František 
Štampach (1895-1976), kteří uvažovali 
obdobně (Titzl, 2009, s. 346). 

Idea útulku Josefiny 
hraběnky Chotkové 

Josefina hraběnka Chotková, man-
želka Ferdinanda hraběte Chotka, se 
již v prvním desetiletí 20. století snažila 
podpořit vznik malých zařízení rodin-
ného typu, kde by mohly být zejména 
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sociálně ohrožené děti nejen umisťová-
ny, ale kde by se i učily žít ve funkčním 
prostředí. Nakonec v té samé době (pa-
trné roku 1908) tuto ideu uvedla v život 
sama, když v Červených Dvorcích u Su-
šice vytvořila zázemí pro dvě „rodinná" 
společenství dětí. Každá rodina obývala 
svůj domek, měla své domácí hospodář-
ství a hlavně - svou pečující „matku". 
Hraběnka Chotková realizací této ideje 
předběhla u nás dobu o více než šedesát 
let (Titzl, 2009, s. 349). 

V roce 1912, když už měla jistotu, 
že její útulek (tak své zařízení nazýva-
la) je životaschopný, vydala publikaci 
s názvem Fragen. Je to vlastně rozsáhlá 
programová stať o tom, proč a jak utvá-
řet systém náhradní péče. Kromě toho 
její Fragen jsou originálním příspěvkem 
k problematice výchovy dětí vůbec v ča-
sech, které se měly stát „stoletím dítěte". 

Světonázorová zdůvodnění jej ího 
typu péče o ohrožené děti mohou dnes 
znít i lidem její náboženské denomina-
ce jako překonaná, ale to by nás nemělo 
mýlit ani odradit. Řešení, která v péči 
o ohrožené děti navrhuje, by nás ale 
měla zajímat i dnes. Bez podrobnějšího 
zvažování dobových reálií se pokusím 
obojí současnému čtenáři prostřednic-
tvím výňatků z Fragen přiblížit. 

Boj o duši dítěte 

Hned v úvodu Chotková uvádí, že 
„účelem každé výchovy je rozvoj a vzdě-

lání jednotlivce" (Chotková, 1912, s. 7) 
a že tato výchova nemá být vedena jen 
ohledem na jeho pozemské blaho, ale 
především se zřetelem k věčnému cíli, 
přičemž této výchovy se musí dostat 
i dětem z otcovsko-mateřského místa 
vypuzeným. Funkci stmelujícího prvku 
ve výchově a převýchově ohrožených 
dětí ve výchovných zařízeních měla 
plnit vše prostupující víra. Autorka 
ve svém katolickém založení odkazu-
je na Serafinské dílo lásky. To vzniklo 
v roce 1889 v Koblenz-Ehrenbreitstein, 
kde jeho zásady sepsal páter Cyprián 
Fróhlich. Cílem tohoto díla bylo nabíd-
nout chudým a zpustlým dětem přístře-
ší, ošetření a vzdělání. V roce 1895 byl 
domem františkánů v Altóttingu zalo-
žen první dětský domov.' Na serveru Se-
raphisches Liebeswer Altótting Das Kin-
derhilfswerkder Kapuzinerin Bayern2 je 
k nalezení odkaz SLW jakož ústředního 
motivu současné Sozial-Leistungsbe-
reit-Weltoffen. Zde se dočteme, že jmé-
no Seraphische Liebeswerk se zakládá 
na kořenech původního františkánské-
ho řádu, konkrétně u Františka z Assisi, 
který se též nazýval Svatý Serafin. 

Hraběnka varuje před hrozbou, kte-
rou pociťuje ze strany svobodných zed-
nářů. Pohnutky záště mezi katolickou 
církví a zednáři osvětluje historik Šebek 
takto: „Důvody spočívají v charakteru 
zednářských organizací, které ve svém 
učení popírají božství Ježíše Krista a po-
važují ho pouze za jednoho z proroků. 

1 Franziskushaus Altótting, 2012. 
1 Sozial-Leistungsbereit-Weltoífen. Das Lcitbild des Seraphisches Liebeswerk Altótting. Unsere Identitát, 2012. 
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V rozporu s katolickou věroukou jsou 
i další ideje, které souhrnně vzato sta-
ví do centra člověka a pouze jeho síly 
a schopnosti."3 Toto, jestliže to zednáři 
vnášejí do výchovy dětí a vlastně celé-
ho národa, ohrožuje výchovu jakožto 
základní stavební kámen „všech budov 
lidství" (Chotková, 1912, s. 7). Chotko-
vá dovozuje, že „zednář i , Židé a ostat-
ní rouhači" jsou si tohoto faktu dobře 
vědomi. Hovoří i o boji, který propukl 
mezi volnomyšlenkáři a katolíky, varu-
je proti skládání rukou do klína a bur-
cuje k odporu proti silám vycházejícím 
z jádra organizace svobodných zednářů 
(Chotková, 1912, s. 8). Je evidentní, že 
tento boj je pro Chotkovou bojem o duši 
dítěte. (Bylo by mimořádné zajímavé, 
jak by z tohoto zorného úhlu hodnoti-
la zřízení sirotčince u Sv. Jana Křtitele, 
který roku 17734 založila v Praze právě 
jedna zednářská lóže.) 

Kromě věroučných otázek Chot-
kovou znepokojuje fakt, že do opozice 
proti poslušnosti vůči církvi je stavěna 
svoboda mínění jednotlivce. Ve Starých 
(zednářských, pozn. aut.) povinnostech 
z roku 1723 stojí: „A byli-li v dávných 
dobách zednáři povinni vyznávati ná-
boženství svého národa, nechť bylo ja-
kékoliv, jest nyní uznáváno za mnohem 
správnější, aby vyznávali ono nábožen-
ství, v němž jsou všichni lidé zajedno, 

neboť ponechávají každému jeho pře-
svědčení.. ." (Anderson, 1993, s. 8). Chot-
ková, v nejhlubším založení katolička, 
nemohla nevarovat před takovým roz-
volněním duchovní morálky a postavila 
se, svým vlastním způsobem, na obranu 
náboženských dogmat. Katolická víra se 
stala pilířem celé její publikace, o nějž 
opřela základní principy výchovy ohro-
žených dětí. 

Předešlá situace na poli 
správním a sociálním 

V širším společenském kontextu 
však tehdy nešlo jen o víru, vedl se tu zá-
pas i o moc církve jako organizující síly 
společnosti na poli péče o slabé. 

Do tohoto zápasu vstoupil už Jo-
sef II. (vládl 1780-1790), který se sna-
žil svými dvorskými dekrety z let 1782, 
1785 a 1786 zkvalitnit chudinskou péči. 
Inspirován Janem hrabětem Buquoyem 
(Tkadlecová, 2011, s. 24) těmito de-
krety doporučoval zakládat chudinské 
ústavy. Ve stejné době se však o chudé 
a sirotky museli starat tzv. otcové chu-
dých, kteří byli voleni v příslušné farní 
obci. Tehdejší situace správní a sociální 
ještě ani jiné řešení neumožňovala. Ta 
až do druhé poloviny 19. století zůsta-
la téměř neměnná. Teprve schválením 
domovského zákona č. 105 ř. z. ze 3. 12. 

1 ŠEBEK, J. Zednáři a cirkev jako oheň a voda. Katolický týdeník. 2007, t. 48. (online), (cit. 23. U . 2011). Dostupné 
na WWW: http://www.katyd.cz/índex.php?cmd=page8[type=l l&article=5390. 
' Sirotčinec u Sv. jana Křtitele (č.p. 1235) byl pro 25 sirotků, z toho 19 dívek, zbytek chlapci; vzhledem k nepokojům 
na společensko-politickém poli byl tento zednářský sirotčinec z podnétu císaře Františka II. přejmenován na Institut 
der prager Waisenhauses bei Skt. Johann dem Täufer a stal se soukromým ústavem. Ten se roku 1920 přestéhoval 
z Prahy i s chovanci do Krásné Lípy u Rumburka a s novým majitelem, jímž se stal Deutscher Landeskommission fúr 
Kinderschútz und Jugendfúrsorge, získal i nové jméno, a to Theresien-)ugendheim (Cornova, 1923, s. 66). 
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1863, který doplňoval obecní zákon č. 18 
ř. z. z 5. 3. 1862, se přenesla povinnost 
postarat se o své chudé i osiřelé, opuš-
těné a zanedbané děti na obce, potažmo 
na okresy.5 Naléhavost záchrany ohrože-
ných dětí se stále stupňovala, ale obecní 
a okresní samosprávy z laxnosti dlouho 
nevyburcovala. Teprve roku 1885 byla 
v Čechách otevřena první okresní vy-
chovatelna na Královských Vinohra-
dech (Zindera, 1898, s. 584-591) . 

Chotková svou publikaci vydala 
v době, kdy zasvěcenější činitelé si pro-
blémů kolem péče o ohrožené děti byli 
dostatečné vědomi, ale protože ji napsala 
německy a vydala v Tyrolsku, v českém 
prostředí neměla ohlas. Přitom model 
péče o ohrožené děti, který navrhovala, 
by si to rozhodně zasloužil. 

Institut rodiny versus 
ústavní péče 

Výchova dětí dostávajících se na sces-
tí spočívala podle Josefiny hraběnky 
Chotkové v jejich nápravě - a to pro-
střednictvím rodiny. V ní by rodičovský 
pár měl děti učit ctít a respektovat Boží 
řád. Jenže rodina se podle ní nacháze-
la v krizi, která se navenek projevovala 
rozhádaností uvnitř manželského páru 
a neposlušností dětí. Proto varovala 
před rozvolňujícím se rodinným pou-
tem a před postupným odtrháváním se 
rodičů od základů víry a lásky. Nastalé 
odklonění lidstva od Boha ji znepokojilo 
natolik, že tehdejší dobu označila za po-

5 Zemský chudinský zákon z 3. 12. 1868 z. z. t . 59. 

hanskou, hříšnou a bídnou. Jako atribu-
ty oné doby označila nejen nenávist vůči 
Bohu, ale i nenávist vůči jeho služební-
kům a nenávist mezi lidmi navzájem. 
Jestliže svou životní dobu vnímala takto, 
je při její schopnosti vcítit se do situace 
nejslabších logické, že chtěla přednostně 
pomoci těm nejzranitelnějším. Obrací 
svou pozornost i veškerý svůj majetek 
k „chudým, opuštěným, nemajetným, 
nechráněným dětem, z otcovsko-ma-
teřského místa vypuzeným" (Chotková, 
1912, s. 7). Protože zná sociální situaci 
chudých vrstev v Pošumaví, moc dobře 
ví, že tyto děti pocházejí „z často velmi 
ubohých poměrů..., z dětí často znač-
ně tělesně a duševně zanedbaných; liel 
máme co do činění s dětmi, které již zaži-
ly bahno, byly v něm doma; /jsou to/ děti, 
které musely vytrpět to nejhrubší zachá-
zení, máme co do činění s dětmi, které 
jsou tělesně slabé, pocházejí z generace 
slaboplicích rodičů, od pijanů, od rodičů 
bez mravopočestnosti atd." (Chotková, 
1912, s. 58). Jenže i tyto děti jsou pro ni 
bytosti, které posílá Bůh, a proto jejich 
záchranu cítí jako svou svatou povin-
nost. Píše: „Vytvořme umělé rodiny, to 
znamená, snažme se vytvořit, místo toho 
abychom v životech volali po velkých in-
stitucích, hodně malých sídel, kde by se 
několik málo dětí uchýlilo pod ochranu 
„matky"... Forma může být různá, po-
dle aktuální potřeby, jádro věci ovšem 
zůstane vždy to samé: málo dětí, jedna 
matka, domov, skutečný rodinný život, 
rodinné práce, rodinné starosti, účast 
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všech na blahobytu domova, na každo-
denní práci, útrapách, radostech, indivi-
duální kontakt matky s dítětem; důvěra 
dítěte k matce; sourozenecká přičinlivost 
dětí mezi sebou; přirozený rozvoj dílčích 
charakterových vlastností, přirozeně pod 
pevnou disciplínou a řádem; důsledná 
péče o zdraví každého z dětí, jak přesně 
tyto dětí pro své posílení a správný vývoj 
potřebují..." (Chotková, 1912, s. 17-18). 
Toto je obdivuhodný názor ženy z vyš-
ších společenských kruhů a zároveň 
ženy, která nebyla matkou, totiž že pravý 
význam rodiny a její smysl nemůže dítě 
pochopit nikde jinde než zase v rodině. 

To je její hlavní protiargument proti 
všem odborníkům - zastáncům velko-
kapacitních ústavních zařízení. Přesto 
i vůči nim umí být objektivní: „Hro-
madná výchova má jisté oprávnění, ano 
- svou nepostradatelnost. V první řadě 
zachránila tisíce dětských duší a to je vel-
ká a uznáníhodná zásluha; láska a oběto-
vání - ty byly přitom nápomocny... mimo 
to je mnoho, velmi mnoho dětí, které ne-
mohou být ani jiným způsobem vychová-
vány, jelikož utrpěly na těle nebo, a to je 
ještě smutnější, na duši hlubokou ránu..." 
(Chotková, 1912, s. 16). Otázkou velkých 
státních ústavních zařízení se zabývá 
i dále a zvažuje i hledisko stáří dítěte. 
Malé ústavy nepovažovala Chotková pro 
starší děti za vhodné zejména proto, ze 
tyto déti pravděpodobně doposud v něja-
ké rodině žily, měly matku, otce i souro-
zence, a nebylo by proto účelné přivykat 

je nové rodině: je většinou chytřejší je 
umístit do velkých ústavů, kde na ně pů-
sobí již skladba celku sama o sobě a je tam 

tradiční řád, tradiční dobrý duch... již jen 
krátký čas zbývá, než opustí školu, než si 
zvolí povolání... je všeobecně bez účinku 
přivykat je na novou rodinu, a dokonce 
mnozí se ve velkém ústavu budou lépe 
a rychleji učit..." (Chotková, 1912, s. 86). 
Anebo tyto déti žily doposud na ulici, 
bez jakéhokoliv rodinného vedení, a jsou 
již ve věku, kdy snahy o vybudování do-
časného náhradního rodinného vztahu 
by vzhledem k jejich brzkému osamo-
statnění mohly být kontraproduktiv-
ní: „. . . nebo dítě do jeho asi 12 až 13 let 
žilo na ulici, přesunovalo se v obci z mís-
ta na místo, pak bude myšlenka rodiny 
v jeho srdci sotva kdy bít a u nich je často 
i pevnější ústavní disciplína nezbytná..." 
(Chotková, 1912, s. 86). 

Chotkovou trápí nedoceněný vý-
znam rodiny i ve vztahu ke společnosti, 
jejímž pilířem by se měli stát právě otco-
vé, matky a jejich poslušné děti. Konsta-
tuje, že právě tyto pilíře se ocitají na va-
hách a pouze čistá víra je s to s těmito 
vahami nějakým způsobem pohnout 
k vyváženosti. „Je to mnoho, co by měla 
charita chudým dětem nabídnout, na co 
má každý ptáček právo - na hnízdečko, 
na domov, na společné žití s matkou; 
měla by vychovávat děti k sounáležitosti 
s rodinou," přičemž buď i „velký úděl lid-
stva zohledněn: rozmnožování, dědičnost, 
ušlechtilost duchovní myšlenky a fyzická 
zdatnost..." (Chotková, 1912, s. 23). 

Náhradní matka 

A jak by na tuto roli měla být vybave-
na náhradní matka? Tou měla být přede-

66 



Objevujeme zapomenuté 

vším řádná katolička a měla být schopna 
rozhodovat o veškerém dění v náhrad-
ním domově. Ženy vybrané do této 
funkce měly disponovat vysokou mírou 
empatie a psychické odolnosti: „... mat-
ka, tak dobře známý zpovědník, kterého 
se dítě může zeptat na radu, jemuž může 
předložit každou svou pochybnost. Kru-
tost vůči dítěti je to, když tato vysvětlová-
ní a varování, která jsou pro přežití v sou-
časném světě natolik potřebná, se odloží 
až do posledního okamžiku před opuš-
těním domu rodičů; k tomu zde na dítě 
dotírají různá zmatená a nesrozumitelná 
slova, která mladým lidem nejdříve po-
pletou zdravý rozum a potom mu zastíra-
jí svědomí... Na tomto pomýlení, na tom-
to zameškání ze strany rodičů ztroskotaly 
mnohé duše..." (Chotková, 1912, s. 62). 
Dalším požadavkem na náhradní matky 
byla určitá míra přirozeného, zdravého 
rozumu: „Tuto míru ale nelze určit kru-
žítkem nebo váhou, nýbrž na jedné stra-
ně zkušeností a na druhé straně rozvahou 
a taktem," (Chotková, 1912, s. 101). Kde 
vzít takové matky? „Ale mělo by být snad 
skutečně tak těžké nalézt řádné, obětavé 
ženy nebo dívky, které by byly připraveny 
vložit celé své srdce do jejich ženské by-
tosti, v níž přece od přírody tkví mateřské 
poslání! Jaké výsledky by měl opravdový 
výkřik, volání po praporu k záchraně 
ohrožené vlasti, ohrožené pádem její nej-
lepší ochranné hradby, tedy rodiny? Byla 
by tu nutná ženská armáda. Neměla by 
se postavit?" (Chotková, 1912, s. 106). 

A jádro domova takto skládat: 
„Z matky a dětí; slušná, praktická, lásky-
plná, seriózní matka a deset až dvanáct, 

nejvíce patnáct dětí. Má-li být utvářen 
skutečný rodinný život, počet dětí nemů-
že být vyšší, jinak není pro matku mož-
né se zabývat s každým dítětem zvlášť. 
Tímto nejjednodušším vylíčením myšlen-
ky rodiny - matka a dítě - narážíme již 
na první námitku: ,Ano, to ale přeci není 
žádná vlastní rodina! Chybí otec, hlava 
rodiny!' Zajisté bude většinou v chari-
tativní rodině chybět otec; méně chyb se 
vyskytne tam, kde manželský pár bude 
utvářet adoptivní rodinu chudým, ztra-
ceným dětem..." (Chotková, 1912, s. 39). 

Podoba útulku 

Vhodné místo pro zřizování ná-
hradních domovů shledávala Chotková 
v soukromých objektech, a to na stat-
cích. Důvodů pro uvádí několik: „Je 
bezpodmínečně nutné dávat přednost 
zřizování domovů na venkově: a) kvůli 
zdravému ovzduší, b) kvůli větší volnos-
ti dětí, c) kvůli levnější a snazší údržbě 
domova, d) kvůli přivyknutí dětí ke všem 
venkovským pracím, e) kvůli minimál-
nímu nebezpečí z hlediska mravního 
i pozemského, f ) ale především kvůli pro-
spěšnému vlivu života v přírodě a s pří-
rodou..." (Chotková, 1912, s. 45). Získat 
vhodnou budovu nebo pozemek, kde 
by měl být ústav vybudován, byl prav-
děpodobné tak jako dnes nelehký úkol. 
Chotková se obrací s prosbou na velko-
statkáře, majitele pozemků, aby právě 
oni poskytli zázemí pro vznik malých 
rodinných domovů. Dovozuje, že ma-
teriální výdaje by pro ně byly nepatrné: 
„... domeček, zahrada, eventuálně posta-
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čí kousek louky; duchovní zisk ale bude 
veliký..." (Chotková, 1912, s. 115). Pokud 
jde o princip odměny pro majitele těchto 
pozemků, tak ten měl spočívat v tom, že 
na jejich půdě budou z dětí od mala vy-
chováváni řádné pracující dělníci, kteří 
bez nároku na honorář budou pod do-
hledem „matky" náležitě pečovat o jejich 
majetek. Tak budou obě strany spoko-
jeny - dětem bude poskytnuto zázemí 
a statkářům bude postaráno o majetek 
podle jejich představ. Podle Chotkové 
je toto jeden z možných směrů obrody 
dělnické rodiny: „Nevytvoříse mezi stat-
kářem a dělnickou rodinou svazek, který 
je lepšia pevnější nežli pouhá odměna?... 
A bylo by to hodně žádat a chtít sjednotit 
všechny velkostatkáře země, aby zakoupi-
li malé hospodářství, které by mělo slou-
žit jedině k tomuto účelu..." (Chotková, 
1912, s. 116). V optimálním případě měl 
být provoz zařízení podpořen vlastní 
filiálkou: domovy, v nichž se řádně 
hospodaří na poli, ve chlévě - jen se za-
hradou nebo loukou, krávou nebo kozou. 
To vše záleží na vhodných okolnostech 
a nelze to jednoznačně určit. Nejlepší by 
bylo, aby každý větší domov mohl (hospo-
daří-li na větším hospodářství) mít vlast-
ní malou filiálku, nepříliš vzdálenou, a to 
tak, aby mohla existovat jistá pospolitost 
- coby osobitý vzor všem. Velké domovy 
by mohly být nákladné, ty malé naopak 
velmi levné- v úhrnu všechny skupiny by 
pak nebyly obzvlášť nákladné..." (Chot-
ková, 1912, s. 53). 

Představa Josefiny hraběnky Chotko-
vé o vnitřních prostorách takových zaří-
zení, která měla vždy připomínat rodin-

né prostředí, byla následující: „... žádné 
zvláštní místnosti na spaní, stravování 
a hraní, žádné vyhřáté chodby; dostačují-
cí obývací místnost a oddělené místnosti 
pro větší chlapce a dívky, žádný luxus..." 
(Chotková, 1912, s. 46). K jejich vybave-
ní dodává: „... nechť je - jak jen možno 
- usilováno o utvoření jednoduchého rol-
nického zařízení: stoly a židle z prostého 
dřeva, ale podle vzoru dobrého, šperkem 
pokoje nechť je krucifix - nechť není na-
bízena oku ani mysli dětí žádná haneb-
nost. Ovšemže se člověk mnohdy musí 
spokojit s tím nejlevnějším, protože chybí 
prostředky, a to zvláště z počátku; je ale 
možné tuto situaci nějakým způsobem 
pozvolna zlepšovat, bude-li se člověk sna-
žit, a vyprosí si od dobrodinců tu nějaký 
nádherný obrázek, tam nějaký prostý, ale 
ušlechtilý předmět ke každodennímu uží-
vání..." (Chotková, 1912, s. 46). 

Vlastní výchovné principy 
formulované Josefinou 
hraběnkou Chotkovou 

Výchova ku křesťanství 

Kapitola věnovaná náboženské vý-
chově dětí je nejrozsáhlejším uceleným 
textem publikace. „Dítěti nechť je pone-
cháno co možná nejvíce svobody v jeho 
náboženských činnostech, a to do té míry, 
pokud není překročena míra povinností. 
Kázeň a řád a vzdělávání musí i v tom-
to případě tvořit základy, ale člověk ne-
smí dítě svírat do nějakých forem, člověk 
ať se vyvaruje přemíry vnějších projevů, 
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ale nechť se také nespokojí s dosažením 
řádu - nechť je věnována větší pozornost 
vnitřním dispozicím jednoho každého 
dítěte a charakterové individualitě nábo-
ženských potřeb každého z nich..." (Chot-
ková, 1912, s. 76). Nabádá pečující oso-
by, aby v dětech probouzely přirozenou 
touhu po náboženské iniciativě. Dopo-
ručuje návštěvy kostela, zpívání svatých 
písní, předčítání z bible. Nabízí pravidla, 
jak zajistit maximální možnou míru 
přijetí věrouky dětmi: „Proto je vhodné 
neunavovat děti příliš dlouhými modlit-
bami, přílišným odříkáváním; naopak 
- nechť jsou společné modlitby krátké; 
učme ale děti dobrému smýšlení, učme je 
často, velmi často vzývat Ducha Svatého, 
a to před učením, před prací, při každé 
těžkosti a pokušení. Nechť je člověk učí 
vroucně ctít v pravdě Matku Boží - každé 
dítě jeho způsobem; vypravujme jim čas-
to o moci a lásce svatého strážného andě-
la, aby si dobře zapamatovaly, že strážný 
anděl stojí stále při nich, že je stále vidí; 
nechť je jim dle věku a schopností vysvět-
lena svátost mše, velkolepost liturgie cír-
kevního roku..."(Chotková, 1912, s. 78). 
Významným prvkem této výchovy jsou 
modlitby: „Ranní a večerní modlitby, 
modlitby před jídlem, domácí svaté mše, 
nedělní mše a různá jiná vhodná kázání; 
děti by se také denně měly modlit za své 
dobrodince, za splnění jejich přání. Kaž-
dé dítě by se mělo modlit za rodiče - bez 
rozdílu, zda jsou či nejsou doposud živi; 
to je pěstění zbožnosti k nejsvětějšímu 
srdci, milované Boží Matce, k strážnému 
andělu, k svatému patronu jednotlivce, 
domova, země; spočívá to v pilné zbož-

nosti k Duchu svatému, zbožňování Du-
cha svatého...; děti by se také měly denně 
modlit za kněze, jelikož kněz potřebuje 
při svém těžkém a zodpovědném úřadu 
ohledně dětských modliteb přímluvu čis-
tých duší; a při tom všem mají být mod-
litby takové, aby se ti nejmenší nenudili, 
neměli dlouhou chvíli. Zde je snad nejlep-
ší naučit děti časté, malé ochranné mod-
litbičky s danými nebo i s vlastními slovy; 
tyto modlitbičky mohou být vykonávány 
před prací, před nebo po škole, před usnu-
tím..." (Chotková, 1912, s. 80-81) . 

Vzdělávání a jiné povinnosti 

Děti z náhradního domova musí na-
vštěvovat místní školu s ostatními dět-
mi z obce a účastnit se dění v této škole: 
„i kdyby v domově byla kaple, účastní 
se školních bohoslužeb". V domově zase 
mají mít děti podíl na „všech pracích 
v domě, na dvoře, na poli, ve chlévě, 
na zahradě, a to podle pravidla jejich 
věku, síly a schopností; s pomocí matky 
poslouží mladším sourozencům, zkrát-
ka nabídnou svou užitečnou ruku tam, 
kde je neustále co dělat... stejně tak, jako 
musí být v chudé rodině přirozeně čin-
né všechny ruce ku spokojenosti všech..." 
(Chotková, 1912, s. 51). 

Koedukace 

V souvislosti s tím zmiňme význam 
koedukace v náhradních zařízeních, 
na který Chotková upozorňuje ve spo-
jitosti s dlouhými cestami přespolních 
dětí do škol. Lze se domnívat, že nebez-
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pečí spatřovala pouze v nedozorova-
ném kontaktu mezi chlapci a dívkami. 
Koedukaci proto v těchto zařízeních 
připisuje formu ochranného prvku: 
„Koedukace dětských domovů je proto 
přímo ochranou před tímto nebezpečím; 
protože (děti) jsou denně, hodinu co ho-
dinu společně vedeny ke správnému sty-
ku, protože právě toto je pro chlapce věc 
cti - nikdy se k dívkám nechovají směle 
a nemravně, protože dívky jsou zase ve-
deny k tomu, aby se nezúčastňovaly roz-
pustilostí chlapců..." (Chotková, 1912, 
s. 4 4 - 4 5 ) . Ve vztahu ke koedukaci řeší 
i vnitřní organizaci domova, zvláště pak 
spaní: „. . . spaní obou pohlaví pohroma-
dě budiž stále oddělené - u starších dětí 
bezpodmínečně do oddělených místnos-
tí; u malých dětí nejméně závěsem nebo 
volně postavenou stěnou..." (Chotková, 
1912, s. 44). „Chlapci , kteří překroči-
li školní věk, nechť nejsou v domovech 
ponecháváni; nýbrž má být s nimi jinak 
zacházeno..." (Chotková, 1912, s. 116). 
„Vzhledem k malému počtu dětí" je mož-
ná stálá „morální výchova a její neustálé 
procvičování..." (Chotková, 1912, s. 116). 

Výchova k mravopočestnosti 

„Výchova k mravopočestnosti je samo-
zřejmě posuzována v souvislosti s celou 
duševní a duchovní výchovou. Dítě musí 
být vychováváno k pravdě, k poslušnosti, 
k sebezapření, k pevné vůli, k píli a k pra-
covitosti - jedním slovem k pravé zbož-
nosti..." (Chotková, 1912, s. 63). Morální 
formování jednotlivců je pro Chotkovou 
jedním z prostředků převýchovy: „Nechť 

se chlapec cítí jako ochránce ženy a tím 
je v něm vzbuzován smysl pro čest. Veš-
keré opaky nechť jsou pak nahlíženy jako 
sprostota..." (Chotková, 1912, s. 61). Jinde 
uvádí: „Pospolný život a pospolná práce 
dívek a chlapců vyžaduje ze strany matky 
velkou bdělost a hodně taktu. Za tohoto 
předpokladu je koedukace pomocným 
prostředkem řádné výchovy ve všeobec-
né a pevné výchově k mravopočestnosti. 
Dívkám se zapovídá být s chlapcem bez 
dohledu, chlapcům se zapovídá být k dív-
ce hrubý, drzý nebo darebácký... Tím se 
u chlapců povzbudí smysl pro čest, u dí-
vek skromná sebeúcta, bez nějaké ne-
vhodné a téměř hloupé neobratnosti, kte-
rá je pro školou povinné chlapce a dívky 
ve společném styku jistou podívanou..." 
(Chotková, 1912, s. 55-56) . 

Odmény a tresty ve výchové 

Za zmínku stojí navrhovaný systém 
odměn a trestů. Forma odměny by měla 
být většinou duchovné motivovanou 
činností. (Chotková však nevylučuje ani 
odměny světské povahy, jako jsou hra, 
pamlsek aj. Varuje ale před jejich nad-
bytečným užíváním nebo nevhodnou 
formou.) „Například samotné zdobení 
milostivého obrazu Matky Boží může 
být odměnou - podle vlastního nápadu 
a vkusu, nebo chlapec může ministrovat; 
dívka si může vylepšit církevní roucho, 
upravit si církevní oděv; větší děti mohou 
být nápomocny třeba při uklízení fary 
nebo kaple atd. Je spousta malých věcí, 
při nichž se může ve velké míře využívat 
individualita dítěte a které mu mohou či-
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nit radost a mohou u něj probouzet zájem 
0 církevní přispění..." (Chotková, 1912, 
s. 78). Radost z přiblížení se k Bohu, čis-
tota jeho vedení, sebezapření a požeh-
nání - to jsou atributy, které se objevují 
v textu ve spojení s odměňováním dětí. 

Trestání se zdá ještě podrobněji 
popsané: „Dítě musí být skrze laska-
vost a přísnost přivedeno k poslušnosti; 
1 prostřednictvím trestů..." (Chotková, 
1912, s. 67). Chotková totiž považovala 
poslušnost dítěte za podstatnou pod-
mínku pro jeho výchovu. Pro dosažení 
poslušnosti u vychovávaného je pro ni 
v krajním případě vhodné i užití fyzic-
kého trestu: „Trest je různý podle věku 
dítěte; na ty malinké nechť není šetřeno 
ani metlou. U větších - nechť jak je jen 
možno vyvarováno se výpraskům. Ká-
zání prostřednictvím prutu spouští u cit-
livého dítěte buď vzpouru, nebo snižuje 
hranice schopnosti vyrovnávat se s han-
bou, u zarputilých dětí způsobuje své-
hlavost a otupění..." (Chotková, 1912, 
s. 67-68) . A dodává: „Nejlepší tresty jsou 
takové, které ukládá matka odnětím po-
chvaly, vyloučením dítěte ze zábavných 
aktivit, tím, že dítě ponechá samotné při 
práci, a podobnými prostředky. Tělesné 
trestání, kde je nezbytné, nechť není pro-
váděno před ostatními dětmi; když došlo 
k veřejnému provinění dítěte, nechť je pak 
hříšník nabádán k veřejnému odprošení, 
však ostudy z veřejného potrestání ať je 
vždy ušetřen,,." (Chotková, 1912, s. 68). 
Při trestání nabádá autorka k umírně-
nosti, ale také k důslednosti. Soudí, že 
poslušnost nemá v žádném případě po-
tlačovat individualitu osobnosti dítěte, 

naopak, má uchovávat jeho přirozenost, 
kterou je nutné pouze usměrňovat žá-
doucím směrem. Varuje před strojenou 
mírou poddajnosti ze strany dítěte, která 
může vzniknout jako nechtěný produkt 
strachu z trestání. V důsledku toho se 
může u dítěte také objevovat jakási ne-
samostatnost: dítě dělá pouze to, co 
se mu nařídí, k čemu je dostrkáno; i po-
slušnost musí mít své kořeny ve svobodné 
vůli. Proto jsme také proti každému šab-
lonování; proto také doporučujeme větší 
děti ponechat co možná nejvíce svobodě 
ve vlastním činném projevu, samostat-
nosti při práci, samostatnosti při výbě-
ru náboženských cvičení, a to pokud to, 
či ono, nepřekračuje meze svědomitosti 
a nestaví se proti zdravému rozumu," 
(Chotková, 1912, s. 69). 

Nesprávná výchova 

K předešlému se váže i způsob výcho-
vy, před kterým pečující osoby Chotko-
vá důsledně varuje. Má na mysli tenden-
ce děti rozmazlovat. Ti rodiče, kteří „těm 
nejmenším ve všem ustupují, omlouvají 
na dítěti každou chybu, každý zlozvyk, 
ponechávají jim jejich vlastní vzdorovi-
tou vůli, tak připravují do budoucna jim 
i sobě těžké hodiny, mnoho utrpení a ne-
příjemností. Málo rodičů rozumí tomu, 
že první dva roky života zakládají hlav-
ní část celé výchovy..." (Chotková, 1912, 
s. 87). Orientace rodiče na to, co dítě 
chce či nechce, není žádoucí. Naopak, 
rodič by měl být ten rozhodující prvek, 
který výchovu řídí, stanovuje podmín-
ky, vytváří výchovné situace, a dítěti by 
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mélo být odměnou, je-li příležitostně 
vyhověno jeho přání. Z textu vyznívá, že 
podle Chotkové hýčkání není projevem 
lásky rodiče k dítěti, ale projevem ne-
úcty dospělého k Bohu: „Bůh říká: Při-
vedl jsem do tvého domu dítě. Tebe jsem 
ustanovil jeho učitelem, poručníkem... 
matkou. Nařídil jsem ti povinnost vycho-
vávat jeho duši a utvářet ji tak dlouho, 
dokud je ještě jemná a tvárná. Jak můžeš 
ospravedlnit to, když tvoje dítě neopatru-
ješ? Co odpovíš Bohu? Možná řekneš: Můj 
syn byl nepoddajný a vzdorovitý! Sám jsi 
měl učinit opatření již od začátku, dokud 
byl mladý a poddajný. Měl jsi mu přitáh-
nout otěže, zvykat ho na povinnost, kárat 
ho - aby se v jeho duši přemohly všechny 
chorobné zárodky... Kdybys byl býval ne-
nechal bujit plevel vášně, tak by teď ne-
byl pevně zakořeněný!" (Chotková, 1912, 
s. 51). V těchto úvahách obrací pozornost 
také k náhradním matkám, vyjadřuje 
pochopení pro fakt, že i ony mají snahu 
dát dětem vše, o co byly doposud ochu-
zovány, ale zároveň ukazuje i druhou 
stranu mince takového přístupu: „Mat-
ko,... Máš dítěti sloužit jen tak dlouho, 
dokud je příliš malé na to, aby se o sebe 
postaralo samo; pak ho máš přivykat sobě 
samému a jiným posluhovat tam, kde je 
to možné a kde tvoje obsluhování nebude 
pociťovat jako rozmazlování, nýbrž jpko 
důkaz tvojí lásky a starostlivosti - pod 
jednou podmínkou: Dítě musí být celou 
výchovou, celým způsobem života v,rodi-
ně' vedeno k tomu, aby matku z domova 
(a její zástupkyni) nahlíželo jako první, 
nejdůležitější osobu domu..." (Chotková, 
1912, s. 102). 

Péče o tělo 

Nemalý prostor věnuje Chotková 
i péči o tělo, v níž na jedné straně zmi-
ňuje problematiku nejrůznějších ne-
mocí, na straně druhé oblast hygieny. 
Kde jinde začít s osvětou než v kruzích, 
jichž se problém hygieny a poškozeného 
zdraví bezprostředně týká? Snad proto 
apeluje na náhradní matky v domovech, 
nabádá je k permanentní péči o télo svě-
řených dětí: „Neopovrhujme péčí o fy-
zično... i tělo stvořil Bůh..." (Chotková, 
1912, s. 100). Dodává: „Rozumné tělesné 
otužování, přizpůsobené jednotlivci, při-
měřená strava - i prostá může být - pře-
ci pro každou výstavbu mladistvého těla 
představuje tak potřebnou zásobu výživ-
ných solí, ... Přivyknutí čerstvému vzdu-
chu přes den a noc, vhodně zvolené vodní 
aplikace, které jsou přesně uzpůsobené tě-
lesné ochablosti a konkrétnímu nedostat-
ku ve zdraví - to jsou jednoduché a přeci 
tak drahocenné hygienické prostředky 
k podporování zdraví jednotlivce..." 
(Chotková, 1912, s. 90). I intimnost čin-
ností v souvislosti s prováděním osobní 
hygieny Chotková popisuje: „Udržování 
těla v čistotě, umývání a koupání, nejsou 
veskrze nic proti cudnosti. Při tak nepa-
trném počtu dětí v naší rodině je matce 
lehko děti, jak rostou, vést k tomu, aby se 
při umývání, koupání a oblékání chovaly 
mravně..." (Chotková, 1912, s. 95). 

Často se Chotková zmiňuje o chu-
dých dětech trpících nějakou somatickou 
odchylkou: „Je bezpodmínečně nutné, 
aby mohl být sledován růst těla, even-
tuálně aby se mohlo zavčasu interveno-
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vat proti různým odchylkám." (Chotko-
vá, 1912, s. 96) Tu měla pravděpodobně 
na mysli somatické vady získané, které 
vznikly vlivem nevhodného prostředí, 
v němž déti vyrůstaly. Jako příklad uvá-
dí: „... můžeme doma hojit třeba skrofu-
lózní, rachitické děti, děti se slabými plíce-
mi, se slabýma očima, a to až do té doby, 
dokud je to eventuálně možné - aniž by 
byly dány do opatrování dětských léčeb-
ných ústavů, kde se bere ohled výlučně 
na tělo a kde je nemožné vzhledem k vy-
sokému počtu dětí zde stále k nim přistu-
povat něžně, s ohledem... Ale matka, ro-
zumná matka, odbornice na hojení, může 
posloužit tělu, aniž by poškodila duši..." 
(Chotková, 1912, s. 97-98) . 

Kapitola věnovaná péči o tělo je uza-
vřena popisem preventivních opatření. 
Nabádá se tu, aby děti byly vychovávány 
k zodpovědnosti k vlastnímu tělu: „Malé 
poranění na ruce nebo na noze může způ-
sobit život ohrožující otrávení organismu. 
Později to pak znamená, že člověk nedbá 
škrábnutí a jed pak postihne celé tělo. 
Proto by matka neměla přehlížet i malé 
škrábance, ale očistit je, ovázat je a dítě 
naučit, aby dělalo to samé i jeho mlad-
ším sourozencům," (Chotková, 1912, 
s. 98). Naléhavé tu promlouvá k pečují-
cím osobám: „Co je účelnější, když rodiče 
odstraní malé neduhy, např. včas zasáh-
nou proti neškodnému nachlazení, nebo 
když nechají bez povšimnutí nahromadit 
malá poškození, a to až do té doby, do-
kud dítě neztrácí chuť pracovat, a teprve 
potom mu věnují tisíceronásobné ohledy? 
Není snad lepší zaflikovat malou trhlin-
ku na šatech, než se z ní stane velká díra, 

kterou lze jen s velkou námahou, anebo 
již také vůbec ne, vyspravit?" (Chotková, 
1912, s. 99). Na jiném místé: „Pozornost 
máme upřít na dva body: a) li menšího 
počtu dětí v malých uzavřených rodinách 
může být věnována pozornost zdraví ka-
ždého jednotlivého dítěte..., b) k návy-
ku dětí na prosté, přirozené hygienické 
prostředky, které bez nároku na finance 
přispívají ke zdraví. Děti se pak účastí 
na péči o mladší sourozence učí správné 
profylaxi, a tak jsou později způsobilé 
se v jejich (budoucí, pozn. aut.) vlastní 
rodině starat o zdraví, vlastní děti ro-
zumně hygienicky ošetřovat, tedy snižo-
vat procento ubohých, slabých jedinců," 
(Chotková, 1912, s. 27). Dodává, že v její 
publikaci není místo pro detailní popi-
sování jednotlivých dětských nemocí, 
vad, patologických rodových zatížení. 
To přináleží lékařům. Podotýká však, 
že tento námět lze uchopit z několika 
úhlů pohledu. Ptá se: „Jak dalece může 
být podporováno dosažení našeho cíle 
skrze hygienické prostředky?" (Chotková, 
1912, s. 89). Nebo: „Je podrobné zabývá-
ní se zdravím našich dětí ospravedlnitel-
né z hlediska mravně náboženského tak 
jako z hlediska praktického?" (Chotková, 
1912, s. 89). 

Slovy Josefiny 
hraběnky Chotkové 

Jádro díla Josefiny hraběnky Chot-
kové lze spatřovat v těchto myšlenkách, 
k nimž není zapotřebí žádný komentář: 

„V lidstvu není nic staršího než myš-
lenka rodiny." (Chotková, 1912, s. 10) 
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„Úhelný a základní kámen budov 
lidstva, lidského blahobytu, je rodina, 
výchova prostřednictvím rodiny, pro ro-
dinu; jinými slovy - výchova dle Božího 
plánu..." (Chotková, 1912, s. 11) 

„Hledat umístění křesťanských dětí 
v jednotlivých řádných rodinách, kde by 
bylo s ubohými maličkými zacházeno 
jako s plnohodnotnými členy této rodiny." 
(Chotková, 1912, s. 17) 

„Požadavek rovného postavení všech 
lidí na světě je právě tak nesmyslný, 
jako prakticky nemožný. Ale požadavek 
na možné plnohodnotné vzdělání každé-
ho svého druhu, tj. k jeho povolání z jeho 
stavu, k jeho práci, k řešení jeho úkolu -
tento požadavek je oprávněný!" (Chotko-
vá, 1912, s. 21) 

„Pořádná, pracující rodina, to je ten 
zdroj míru, blahobytu a spokojenosti 
lidu." (Chotková, 1912, s. 23) 

„Kdo chce utvořit z vyprahlé země 
zahradu, musí nejprve utvořit půdu." 
(Chotková, 1912, s. 33) 

„Měli bychom odmítnout pokus jen 
proto, že proti může být vznešená námit-
ka a protože to stojí něco námahy, práce 
a obětir (Chotková, 1912, s. 34) 

„Čím menší dítě může člověk přijmout, 
tím lépe, neboť je tím nejjemnějším srdíč-
kem rodinného života, matka pak tím nej-
důležitějším." (Chotková, 1912, s. 45) . 

„Najde-li se v domově dětí natolik 
zkažené dítě, že bude rodině na škodu, 
musí být samozřejmě odstraněno a pře-
dáno do ústavu s přísným režimem." 
(Chotková, 1912, s. 45) • 

„Děti, které mají neustále co dělat, se 
nenudí; děti, které se nenudí, nepřijdou 

na pošetilé a hříšné myšlenky - alespoň 
ne tak snadno jako děti líné nebo stále 
lhostejné, oslabené děti na vůli." (Chot-
ková, 1912, s. 52) 

„Dítě musí být vychováváno k prav-
dě, poslušnosti, k sebezapření, pevné vůli 
a k poctivosti, výslovně k pravé zbožnosti. 
Základem celé výchovy je víra, pevná ži-
voucí víra, a tohoto základu si musí být 
vědomo i dítě." (Chotková, 1912, s. 64) 

„Velký omyl při výchově dětí a lidu 
spočívá v tom, že člověk snadno sklouzne 
k tomu, že (říká, pozn. aut.) ,to bys měl 
- to bys neměl'... suché jídlo nechutná 
pořád, budí přání po změně a koření." 
(Chotková, 1912, s. 67) 

„Nejblíž k dítěti stojí zase dítě a jeho 
srdce bije nejvíce kvůli dětskému žalu." 
(Chotková, 1912, s. 71) 

„Nechť je to nejmenší dítě současně 
učeno neplakat, když se natáhne, neža-
lovat, když do něj někdo strčí, nevzdávat 
hned každou práci - když ho bolí hlava; 
učit dítě snášet mnohé, překonávat se..." 
(Chotková, 1912, s. 99) 

„Lehčeji se pracuje vychovatelce s 50 
dětmi v ústavu než s 15 v .rodině'." (Chot-
ková, 1912, s. 106) 

„Rozbíjet již existující, to není žádná 
reforma, to dokáže každý uličník. Re-
forma musí navazovat na to, co již je -
s mírnou, někdy i silnou, vždy ale s milu-
jící rukou." (Chotková, 1912, s. 111) 

Shrneme-li, jak si Josefina hraběnka 
Chotková na začátku 20. století předsta-
vovala péči o ohrožené děti, zjistíme, že 
se její vize tolik nelišila od současného 
pojetí péče o tyto děti. Přes všechny spo-
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lečenské změny, které se od jejích časů 
udály, i přes posun v našem poznání to 
podstatné totiž tehdy bylo a zůstává také 
dnes stále stejné: jakým způsobem pro 
děti ohrožené a opuštěné vytvořit po-
třebné zázemí. Proto se vracíme k jejímu 
realizovanému návrhu dětského útulku, 
j ímž předběhla dobu o desítky let a po-
psala ho ve svých „Fragen" roku 1912. 

Neměli bychom se však nechat mýlit 
náboženským, ba až církevním zarámo-
váním její práce, neboť Chotkovou jako 
hluboce věřící katoličku velmi znepo-
kojovalo nejen to, jak církev postupně 
ztrácela vliv na řízení společnosti, ale 
i zesvětštění výchovy mládeže. Chot-
ková však také ze svého společenského 
postavení uměla nahlédnout bídu těch 
nejubožejších a dokázala sama osobně 
neokázale konat. Nedávala milodary, 
lidsky pomáhala. 

Přesto, že sama vlastní děti nemě-
la, za děti cítila největší odpovědnost. 
A hledala řešení. Vymyslela tak způsob 
náhradní rodinné péče, který byl zalo-
žen na principu „jedna náhradní matka 
a její stálá skupina dětí ve vlastní domác-
nosti". Děti se tu učily žít v rodině, sice 
náhradní, ale v rodině! A to se vším všu-
dy, co k tomu patří: se společnou starostí 
o domov a takto nabyté sourozence, se 
spravedlivým dělením domácích povin-
ností a zabezpečováním chodu malého 
venkovského hospodářství. Vedle toho 
školou povinné děti samozřejmě chodily 
do místní školy a účastnily se i veřejného 
(náboženského) života obce. 

Byla to „vesnička SOS" té doby, kde 
děti byly vedeny ke skromnosti a práci, 

aby si i v poměrech, které je v budoucím 
životě čekaly, uměly pomoci samy. 

Chotková si dobře uvědomovala, že 
ani tímto řešením nemůže dětem plně 
nahradit vlastní funkční rodinu, ale 
přesto ho považovala za vhodnější ze-
jména pro malé děti než to, které před-
stavovaly tehdejší sirotčince. Rovněž jí 
bylo zřejmé, že i kdyby získala širší spo-
lečenskou podporu, nebylo by ani účel-
né usilovat za všech okolností o jakousi 
„deinstitucionalizaci" stávajících ústav-
ních zařízení pro děti. Vyjádřeno jejími 
slovy: „Byla by hloupost a bláhovost chtít 
všechno udělat na jedno kopyto a označit 
jediný výchovný způsob za nade všemi 
rozhodující. Ale všechno dobré má své 
oprávnění..." (Chotková, 1912, s. 17). 

V současné době probíhají v oblasti 
realizování ústavní péče zanícené disku-
se. Tématem jsou navrhované reformní 
kroky v poskytování ústavní péče. Systé-
mové změny jsou plánovány mimo jiné 
kvůli optimalizaci nakládání s finanč-
ními prostředky a sjednocení resortní 
roztříštěnosti péče o ohrožené děti, ale 
především kvůli snahám snížit jejich po-
čet v ústavech a podpořit je ve vlastních 
rodinách. Avšak každé pro má také své 
proti. V rámci těchto reformních opatře-
ní zazněly rovněž návrhy na zrušení ně-
kterých zařízení. A tak mě napadá: Bude 
dostatek náhradních rodin i pro ty děti, 
které nejsou takříkajíc v kurzu? A není 
takových dětí ve zmiňovaných zaříze-
ních většina? Zvážilo se i to hledisko, že 
děti, vyrůstající převážnou většinu své-
ho života v ústavu, jej považují za svůj 
skutečný a jediný domov? Je současný 

75 



systém ústavní péče natolik nevhodný, 
že stojí za to ho od základu měnit? 

A nepřispělo by k uklidnění situace 
ohlédnutí se za zkušenostmi těch, kte-
ří žili sice v minulém století, ale jejich 
odkaz společnosti je presto současný? 
„Rozbíjet již existující, to není žádná re-
forma, to dokáže každý uličník. Reforma 
musí navazovat na to, co již je - s mír-
nou, někdy i silnou, vždy ale s milující 
rukou..." (Chotková, 1912, s. 112). 

Neměli bychom si právě toto alespoň 
občas připomínat? 
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