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ANOTACE 

Tato bakalářská práce pojednává o sirotčinci ve Chvalech, který řídil spolek Evangelická 

jednota (později Křesťanská služba) od roku 1908 do 50. let 20. století. Věnuje se tématu 

v kontextu vzniku a vývoje Svobodné církve reformované (pozdější Jednoty českobratrské), 

jejíž členové sirotčinec založili a vedli, a zároveň v kontextu péče o sirotky v Čechách v první 

polovině 20. století. Práce se pokouší na základě primárních pramenů objasnit způsob 

fungování tohoto ústavu, specifika plynoucí z jeho spojení s církví, přináší pohled také na vztah 

sirotčince s okolím, každodenní život v něm a etapu přebírání ústavu státními orgány po roce 

1948. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

sociální péče, sirotčinec, Chvaly, Křesťanská služba, Svobodná církev reformová 

 

ANNOTATION 

This bachelor thesis deals about the orphanage in Chvaly, which was managed by the asociation 

Evangelic Unitas (later Christian Ministries) from 1908 to the 1950s. It refers to the topic in the 

context of foundation and development of Free Reformed Church (later Czech Brethern Unitas) 

whose members established and managed the orphanage. The work also looks at orphans care 

in Bohemia in the first half of the 20th century. Another attempt of the thesis is to cast light on 

the way of the orphanage operation and the specific situation caused by its connection with the 

church, based on primary sources. Finally, this work concerns the relationships between the 

orphanage and its neighbourhood, everyday life of the institution and the period when the 

orphanage was taken over by state authority after 1948. 

 

KEYWORDS 

social care, orphanage, Chvaly, Free Reformed Church 
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1 Úvod 

Tato práce si klade za cíl představit chvalský sirotčinec jako konkrétní ústav pro sirotky a 

opuštěné děti první poloviny 20. století a zároveň jako konkrétní příklad církevní sociální 

činnosti. Pojednává tak o tomto ústavu jednak v kontextu vzniku a vývoje Svobodné církve 

reformované, která jej založila a vedla, a jednak v kontextu péče o sirotky a opuštěné děti 

v Čechách ve sledovaném období.  

Práce přináší ve zkratce výklad o vzniku a působení Svobodné církve reformované, snaží se 

také odpovědět na otázky, proč tato církev vznikla a co ji odlišovalo od církví stávajících. 

Rovněž ve zkratce potom pojednává o péči o sirotky v Čechách. Zde jsem si kladla otázky jako: 

Jak fungovala péče o opuštěné děti v měnících se poměrech druhé poloviny 19. a první poloviny 

20. století? Kdy a jakým způsobem se tato péče vyvíjela v ucelený systém? Jakou roli v něm 

hrála sociální práce církví? Které instituce a zákonné normy měly na péči o opuštěné děti 

největší vliv? V obou těchto kontextech se zaměřuji především na oblast Čech. 

Hlavní část práce pojednává o sirotčinci Evangelické jednoty ve Chvalech. Pokusila jsem se 

zde objasnit okolnosti jeho vzniku, způsob jeho správy a financování – s přihlédnutím 

ke specifikům plynoucím z toho, že byl řízen církví nepřímo skrze spolek. Sirotčinec fungoval 

pod vedením pracovníků z církve téměř padesát let, z práce proto vyplývá také jeho vnitřní 

vývoj, co bylo specifické pouze pro určité období a co si naopak zachoval po celou dobu. Práce 

se dále snaží ukázat, jak se v sirotčinci projevovalo jeho napojení na církev, jaký vliv mělo toto 

spojení na výchovu dětí a každodenní život zde a jak ústav fungoval ve vztahu k lokalitě svého 

působiště. Zabývala jsem se také otázkou, zda a jakým způsobem byl tento ústav, vedený malou 

státem neuznanou církví, zapojený do systému péče o sirotky, zda spadal pod konkrétní úřad, 

zda měl svůj kontrolní orgán – a pokud ano, do jaké míry se mu zodpovídal ze své činnosti. 

Dále jsem se zaměřila na otázky jako, o kolik dětí se sirotčinec staral a jakým způsobem byly 

vybírány, co lze zjistit o zdejších vychovatelkách, jak zde vypadal každodenní život a co nejvíce 

utkvělo pamětníkům. Jeden z posledních oddílů mapuje komplikované období přebírání ústavu 

státními orgány po únorovém převratu. Vyplývá z něj jednak určitý obraz o tomto procesu, 

který lze vztáhnout na obecnější rovinu přebírání církevních sociálních ústavů v daném období, 

jednak specifika tohoto procesu ve Chvalech.  
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Při tvoření kontextových kapitol o Svobodné církvi reformované a péči o sirotky v Čechách 

v první polovině 20. století jsem čerpala zejména ze sekundární literatury, k dějinám sirotčince 

ve Chvalech jsem potom využila především primární prameny. 

Informace o Svobodné církvi reformované jsem čerpala nejvíce z publikací vzniklých 

v prostředí Církve bratrské. Jejich výhodou je, že jsou založené na podrobném zkoumání 

církevních archiválií, nevýhodou pak, že méně reflektují historický kontext a jejich pohled není 

vždy objektivní. Nejnovější a nejobsáhlejší z nich je monografie Alois Adlof. 150 let. Život 

služba odkaz redigovaná Janem Štěpánem z roku 2012.1 Dále jsem použila odbornou literaturu 

o náboženství, sekularizaci a církvích v 19. století, především kolektivní monografii 

Náboženství v 19. stol. Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? redigovanou 

Zdeňkem R. Nešporem.2 

Problematika péče o sirotky je v sekundární literatuře většinou zahrnuta pod širší témata: 

chudinství, sociální zabezpečení, sociální zákonodárství, péče o mládež; jako samostatné téma 

není zatím v českém kontextu zpracovaná. Mé zdroje pro druhou kapitolu se proto skládají 

z literatury a příspěvků o chudinských otázkách, především z pera Milana Hlavačky, Pavla 

Cibulky ad., z publikací a příspěvků o dětech a sociální péči o děti v 19. a 20. století, především 

od Milany Lenderové a Martiny Halířové, dále z článků pokoušejících se shrnout dějiny 

sociální péče o děti nebo přímo dějiny péče o opuštěné děti (článek Věduny Bubleové 

z Náhradní rodinné péče, z roku 20003 a Jaroslavy Hoffmannové ze Sborníku archivních prací, 

z roku 19734) a také několika závěrečných prací z jiných fakult a univerzit. 

Využila jsem rovněž některá dobová pojednání vztahující se k péči o opuštěné děti, například 

od tehdejšího průkopníka sociální péče o děti a mládež Dr. Antonína Tůmy – Dítě v péči 

ústavní, 1934.5 Pro pochopení některých témat jsem nahlížela do zákonů, především 

do všeobecného občanského zákoníku z roku 1811. Pro vysvětlení dobových pojmů jsem 

                                                           
1 ŠTĚPÁN, Jan a kol. Alois Adlof: 150 let: život, služba, odkaz. Praha: Církev bratrská, 2012. 
2 NEŠPOR, Zdeněk R. Náboženství v 19. století: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? Praha: 

Scriptorium, 2010. 
3 BUBLEOVÁ, Věduna. Historický vývoj péče o opuštěné děti. In: Náhradní rodinná péče. Praha: Středisko 

náhradní rodinné péče. 2000, č.1. s. 45-51. 
4 HOFFMANNOVÁ, Jaroslava. K vývoji sociální péče o mládež v Čechách. In: Sborník archivních prací. Praha: 

archivní správa ministerstva vnitra ČSR v Nakladatelství a vydavatelství PANORAMA, 1982, roč. XXXII, č. 2. 

s. 419–439. 
5 TŮMA, Antonín. Dítě v péči ústavní: Soubor přednášek a výkladů výchovného pěstounského kursu pořádaného 

Vyšší školou sociální péče v Praze. Praha: Vyšší škola sociální péče, 1934. 
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použila hlavně Ottův slovník naučný.6 Ke statistickým údajům jsem použila kromě sekundární 

literatury také statistiky vydané za první republiky, především Ministerstvem sociální péče. 

Při tvoření kapitoly o sirotčinci ve Chvalech pro mě byly zásadní texty vzniklé přímo 

v sirotčinci nebo psané lidmi, kteří o něm rozhodovali, především: 

- Vzpomínky na začátky sirotčince spolku „Křesťanská služba“ ve Chvalech,7 deníkové 

zápisy zakladatelky sirotčince, Boženy Jehličkové, z let 1908-1923, vydané v roce 

1939. (V textu je zkracuji jako Vzpomínky.) 

- Pozdrav ze Chval, časopis vydávaný spolkem, který zřizoval sirotčinec, jako měsíčník 

v letech 1916-1924 a jako čtvrtletník v letech 1931-1942. (Zkracuji jako 

Pozdrav/Pozdravy.) 

- Českobratrská rodina, časopis, kam psalo vedení sirotčince zprávy v době, kdy 

nevycházel Pozdrav ze Chval. 

- Zápisy výboru spolku Křesťanská služba v Žižkově z let 1933-1951 – rukopisná kniha, 

(částečně nečitelná po vytopení církevního archivu během povodní v roce 2002), kde 

lze nalézt zápis z každého setkání výboru (jednou za měsíc). 

Tyto prameny jsou z většiny uložené v Archivu Rady Církve bratrské, v Soukenické ulici na 

Praze 1.  

Dále jsem použila prameny z příslušné samosprávné obce Chvaly – obecní, farní a školní 

kroniku. Dlouho jsem hledala prameny pro komunikaci sirotčince s úřady, zároveň jsem hledala 

odpověď na otázku, zda měl nad sebou chvalský sirotčinec kontrolní orgán, a pokud ano, jakým 

způsobem se to projevovalo. Bylo to komplikované, protože sirotčinec byl zřizován spolkem 

zaregistrovaným na Žižkově, ale sídlil ve Chvalech, a nebylo jasné, které místo je relevantní. 

Navíc Chvaly, které jsou dnes součástí Horních Počernic a v nich součástí Prahy 9, spadaly:  

1) do roku 1927 pod okresní úřad Karlín (jehož fond je v Archivu hlavního města Prahy a 

po projití inventáře se jeho další výzkum ukázal jako nadbytečný), 

2) v letech 1927-1942 pod Okresní úřad Praha-venkov (jehož fond je ve Státním okresním 

archivu (SOkA) Praha-západ, je velmi rozsáhlý a z velké většiny nezpracovaný), 

3) v letech 1942-1948 pod Okresní úřad Praha-venkov-sever, 

4) a po roce 1948 pod Okresní národní výbor (ONV) Praha-sever. 

                                                           
6 Ottův slovník naučný – Illustrovaná encyklopeadie obecných vědomostí. Praha: Argo, Paseka, 1996 – 2003. 
7 JEHLIČKOVÁ, Božena. Vzpomínky na začátky sirotčince spolku „Křesťanská služba“ ve Chvalech. Praha: 

Křesťanská služba, 1939. 
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Fondy posledních dvou úřadů jsou uloženy ve SOkA Praha-východ. Prostudovala jsem 

podrobně inventář i některé složky prvního, ale bez velkého výsledku. Teprve ve fondu ONV 

Praha-sever jsem nalezla prameny k chvalskému sirotčinci (především v kartonech 228 a 389) 

a využila jsem je pro kapitolu o přebírání ústavu státní správou. Také v rámci tohoto fondu 

nebylo hledání snadné, některé prameny jsou uloženy nelogicky – některé důležité prameny 

k chvalskému sirotčinci jsem například objevila ve složce ‚Dětský domov Klánovice‘. 

Dlouho mi chyběl doklad o existenci či neexistenci kontroly nad sirotčincem ze strany úřadů 

před únorovým převratem. Nakonec jsem jej díky zmínkám ve sbornících a článcích nalezla 

v Národním archivu, ve fondu Zemského ústředí péče o mládež. Fond zabírá časový úsek let 

1907–1949, což pokrývá celou existenci sirotčince před převratem, došlo v něm však ke značné 

skartaci a prameny věnované ‚Cizím ústavům‘, tedy ústavům pro péči o mládež nezřizovaným 

přímo Zemským ústředím, lze nalézt až pro období 30. a 40. let, a to ještě ve velmi malém 

množství. Podařilo se mi tak doložit, že Zemské ústředí bylo pro chvalský sirotčinec kontrolním 

orgánem, ne však, jaké to pro něj mělo praktické dopady. Procházela jsem ještě inventáře k 

fondům Krajského úřadu a Ministerstva sociální péče, ale bez výsledku. Je možné, že některé 

prameny k sirotčinci jsou ještě ve fondu Okresní péče o mládež Čakovice v SOkA Praha-

východ, ten je však obsáhlý a nezpracovaný. 

Pro popsání posledního období existence sirotčince pod církevní správou a pro pojednání o 

každodenním životě v něm jsem využila písemné vzpomínky několika pamětníků (například 

Amálie Dyntarové, která vyrůstala v sirotčinci na konci 20. let, nebo kazatele Josefa Chyby, 

který na počátku 20. let působil při sirotčinci jako zahradník). Dále jsem provedla také ústní 

rozhovory s pamětníky. Nejdůležitější z nich byly rozhovory s paní Boženou Kirchmanovou, 

která v době druhé světové války v sirotčinci vyrůstala, a s Jiřím Václavíkem a Marií Pínovou, 

kteří jako děti zahradníka vyrůstali při sirotčinci krátce před druhou světovou válkou a opět po 

ní. Jejich svědectví jsou jedinečným pramenem pro poslední etapy dějin sirotčince pod církevní 

správou. 

Úplný seznam literatury a pramenů je přiložen na konci této práce. 

Práce je rozčleněná do třech kapitol. První se věnuje vzniku a působení Svobodné církve 

reformované v kontextu náboženského vývoje dlouhého 19. století, druhá péči o sirotky 

v Čechách v první polovině 20. století v kontextu předchozího vývoje v této oblasti a třetí 

sirotčinci ve Chvalech – jeho vzniku, fungování, vztahu k církvi i k necírkevnímu prostředí i 

období přebírání ústavu státními orgány po únorovém převratu.   
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2 Svobodná církev reformovaná 

V této kapitole nastiňuji ve zkratce vznik, působení a východiska Svobodné církve 

reformované, dnešní Církve bratrské,8 v kontextu náboženského vývoje dlouhého 19. století, se 

zaměřením především na počátek a ranou existenci církve, krátce pak shrnuji její další vývoj. 

Soustředím se přitom především na oblast Čech. Pojednávám rovněž o sociální práci této církve 

a představuji sbor na Žižkově, jehož činnost dala vzniknout i fungovat sirotčinci ve Chvalech. 

Svobodnou církev reformovanou můžeme zařadit do malých českých probuzeneckých9 církví 

vzniklých ve druhé polovině 19. stol. Její vznik umožnilo jednak působení zahraniční misie, 

jednak tolerantnější zákony rakousko-uherské říše a jednak zvýšení počtu lidí, kteří toužili po 

upřímnější zbožnosti a prodělali vnitřní konverzi. (Mezi evangelikály se tato konverze označuje 

jako ‚obrácení‘. Znamená to změnu smýšlení i praktického života na základě osobního přijetí 

oběti Ježíše Krista a jeho milosti. Takové období, kde se v určitém čase na určitém místě ‚obrací 

k Bohu‘ větší množství lidí, se pak v církevních kruzích označuje jako ‚duchovní probuzení‘.) 

2.1 Širší kontext vývoje českých protestantských církví v dlouhém 19. 

století 

V průběhu 19. století se postupně měnil vztah státu i společnosti k nekatolickým vyznáním. Od 

josefovského tolerančního patentu mohly v rakouském státě existovat církve augsburského, 

helvetského a řeckopravoslavného vyznání, tedy v rámci vyznání relevantních pro české země 

luteráni a reformovaní. Čeští nekatolíci se hlásili zpravidla k reformovaným,10 německé 

obyvatelstvo naopak inklinovalo více k luteránství, také většina slezských evangelíků se 

připojila k augsburskému vyznání.11 Sbory těchto církví však rozhodně nebyly rovnoprávné 

víře katolické, bylo jim dovoleno existovat s jasně vymezenými mantinely – evangeličtí 

duchovní například nesměli nijak působit na jiné než evangelické věřící ani jim kázat, 

evangelické sbory mohly být založeny pouze tam, kde to úřady schválily a kde bylo alespoň 

                                                           
8 Jedná se o kontinuálně existující svobodnou protestantskou církev, která pouze prošla dvěma změnami v názvu, 

a to v roce 1919 na Jednotu českobratrskou a v roce 1967 na Církev bratrskou. 
9 Dnes se tyto církve označují zpravidla jako evangelikální. S ohledem na jazyk svých pramenů používám zde 

většinou staršího označení ‚probuzenecké‘. 
10 Nebyla to pro ně církev ideální, protože byla „cizí“ – mnoho evangelíků doby toleranční se rekrutovalo z tajných 

evangelíků doby rekatolizační a hlásili se k odkazu českého evangelictví, reformované volili, protože jim byli o 

něco bližší než luteráni. Viz NEŠPOR, Zdeněk R. Víra bez církve? Východočeské toleranční sektářství v 18. a 19. 

století. Ústí nad Labem: Albis international, 2004. 45-54. 
11 Evangelíci ve Slezsku byli ještě před Bílou horou výrazněji ovlivněni luteránstvím než jinými protestantskými 

proudy, proto bylo přihlášení se k augsburské konfesi logické. Navíc rekatolizace nebyla v této oblasti tak důsledná 

jako v Čechách a na Moravě a bylo odtud také velmi blízko za hranice pro kontakty s pruským evangelictvím. To 

vše vedlo k tomu, že kontinuita evangelictví na Slezsku nebyla zcela přerušena a evangelictví zde mohlo – i přes 

velká omezení a rekatolizační snahy – oficiálně existovat ještě před tolerančním patentem. Po jeho vydání tedy 

spíše pokračovalo svobodněji, než že by teprve vzniklo.  
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pět set věřících (nebo sto rodin) – a proto se v podstatě od prvotního „náboru“ věřících po 

vydání patentu skoro nerozrůstaly.12 Obě tyto církve proto začaly postupně usilovat o úplné 

zrovnoprávnění s římskokatolickou církví (ŘKC). V revolučních letech 1848–1849 vstoupili 

evangelíci více do veřejného prostoru a domohli se náboženského zrovnoprávnění (ačkoliv 

v některých ohledech zůstalo toto zrovnoprávnění pouze formální),13 a třebaže početním 

zastoupením zůstávali stále velmi nepatrní, začali, mj. i prostřednictvím českých vzdělanců 

evangelického vyznání, více než dříve ovlivňovat veřejné dění. V roce 1861 byl pak vydán 

Protestantský patent, který odstranil dosavadní omezení evangelických církví a postavil je 

(alespoň formálně) na roveň církve katolické. Byl to politický výdobytek především německých 

liberálů, ale praktický efekt měl také pro české evangelíky. Obě evangelické církve se začaly 

postupně rozrůstat a vnitřně konsolidovat – vydávala se evangelická periodika, bylo založeno 

mnoho nových sborů, sbory byly zakládány i ve městech (mezi tolerančním a protestantským 

patentem působili evangelíci především na venkově) a seskupily se v senioráty a 

superintendence a někteří katoličtí věřící (zpočátku především německy mluvící) začali 

přecházet pod evangelickou víru. Patent také evangelíkům umožnil volný styk se zahraničím, 

duchovní tak mohli například studovat v cizině. Roku 1861 vznikla ve Vídni Vrchní církevní 

rada augsburského a helvétského vyznání, pod níž náležely zemské superintendence. Ta 

komunikovala s ministerstvem kultu a vyučování, a tak obě církve zůstaly státem kontrolované 

a do určité míry závislé na státních zájmech, jejich faráři byli státem placeni.  

Uvnitř evangelických církví začalo nyní eskalovat česko-německé národnostní napětí, které se 

v době boje o zrovnoprávnění nekatolíků tolik neprojevovalo. České části obou církví se na 

přelomu 19. a 20. stol. začaly více sbližovat, akcentovaly se méně neshody ve vyznání – 

příznačné pro druhou polovinu 19. stol. – a více touha po jednotné, na státu nezávislé, národní 

evangelické církvi, což nakonec po vzniku republiky vyústilo v církevní unii a spojení 

českojazyčných sborů církví augsburského a helvétského vyznání do společné Českobratrské 

církve evangelické. Německy mluvící evangelíci se následně spojili v Německou evangelickou 

církev v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Luteráni převážně polské národnosti v části 

Těšínska, která zůstala Československu, vytvořili roku 1923 také svoji církev s názvem 

Augšburská evangelická církev ve východním Slezsku v Československu.14 

                                                           
12 NEŠPOR, Zdeněk R. Náboženství v 19. století: Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? 

Praha: Scriptorium, 2010. s. 120–121. 
13 NEŠPOR. Náboženství v 19. století. s. 117. 
14 Také tato církev existuje v ČR dodnes, jmenuje se Slezská církev evangelická augsburského vyznání. 
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S rozpadem rakousko-uherské monarchie a vznikem Československé republiky se 

z evangelických církví – dosud stále spíše státem trpěných – staly do určité míry církve z 

vyšších míst podporované. Hněv společnosti na rakousko-uherské mocnářství se částečně 

přesunul také na katolickou církev, evangelické vyznání bylo pociťováno jako „česky 

národnější“ než vyznání katolické, mluvilo se o návaznosti na dobu husitskou a na činnost 

Jednoty bratrské a o evangelictví jako tradičně českém vyznání. Snaha o návrat k českým 

reformním kořenům je patrná i ve vzniku Církve československé (dnešní Církve 

československé husitské) jako další církve „národní“, která se odštěpila od katolické církve brzy 

po vzniku Československa na přelomu let 1919 a 1920. K evangelickým církvím přestoupila 

část katolíků, k masivnímu rozrůstání protestantismu ale nedošlo. I přes svůj nevelký počet ale 

čeští evangelíci zaujali v 1. polovině 20. stol. významné místo v kultuře a společnosti.15 

2.2 Menší náboženské společnosti a hnutí 

Vydání zmíněného Protestantského patentu, tolik podstatné pro vývoj českých reformovaných 

a církve augsburského vyznání, nebylo klíčovým milníkem pro menší protestantská hnutí a 

skupiny. Tím se stal spolkový zákon z roku 1867 ve spojení s uzákoněnou možností zůstat bez 

vyznání (což bylo možné od roku 1868)16 a zákon z roku 1874 o uznávání církví. Významné 

bylo rovněž misijní působení jednotlivců i skupin ze Spojených států, Anglie a Skotska, kteří 

podporovali na státu nezávislá hnutí upřímných křesťanů.17 Zákon z 20. května 1874 o 

zákonném uznání náboženských společností stanovil pravidla a podmínky přijetí dalších církví 

mezi státem uznané. Tak byla například roku 1877 uznána starokatolická církev a roku 1880 

obnovená Jednota bratrská18 (která se však začala formovat dříve než ostatní protestantská hnutí 

– ještě před tolerančním patentem v první polovině 18. stol.). 

Některé skupiny ovšem nestály o oficiální uznání, chtěly fungovat nezávisle na státu či 

oficiálních církvích. Byly zaregistrovány jako spolky a jejich věřící buď zůstali formálně členy 

církví, odkud odešli, anebo využili možnosti zůstat bez vyznání. Pro společnost bylo stále velmi 

těžko přijatelné, že se někdo nechce hlásit k žádné oficiální církvi a nové směry budily značnou 

nedůvěru. Přesto se i v této oblasti začínaly postoje státu a společnosti postupně měnit. Zdeněk 

R. Nešpor k tomuto období píše: „Zatímco v toleranční epoše byly podniknuty veškeré 

myslitelné kroky, aby nedocházelo k ‚odpadání‘ poddaných od jednoho z povolených vyznání a 

                                                           
15 NEŠPOR. Náboženství v 19. století. s. 168. 
16 Tamtéž. s. 213 
17 Tamtéž s. 212. 
18 Přestože byla státem uznána (pod názvem Evangelická církev bratrská), fungovala tato na rozdíl od větších 

evangelických církví na státu nezávisle. 



16 
 

‚víra bez [státem uznané] církve‘ nebyla myslitelná, později se repertoár možných konfesí 

rozšířil a nakonec zahrnul i ty, které nebyly formálně legalizovány.“19 Takovou církví, která 

existovala a fungovala i bez formální legalizace byla i Svobodná církev reformovaná. 

2.3 Vznik Svobodné církve reformované 

V druhé polovině 19. století můžeme v Čechách vypozorovat určité „duchovní probuzení“, ve 

kterém někteří lidé toužili po upřímnější víře a měnili podle ní svoje smýšlení i praktický život. 

Pro vznik Svobodné církve reformované (dále SCR) byla důležitá dvě ohniska tohoto 

„probuzení“ – ve východních Čechách a v Praze.  

Ve východních Čechách se probuzenecké (tj. evangelikální – tak i dále) hnutí začalo formovat 

v polovině 19. stol. kolem lidového kazatele Jana Balcara (1832-1888). Skupina jeho 

přívrženců vystoupila z římskokatolické církve, veřejně se přihlásila k evangelictví a scházela 

se tajně v jeho domě.20 (Nebyli v takovém praktikování víry první – malé domácí pobožnosti 

nekatolíků existovaly ve východních Čechách ještě před vydáním patentu.) V padesátých letech 

se pak tato skupina přihlásila k reformovaným. Víra a přesvědčení Jana Balcara se formovaly 

jednak pozorným čtením Písma, jednak skrze kontakty s různými protestantskými skupinami. 

Udržoval kontakty jednak s farářem pruského evangelického sboru ve Stroužném a přes něj 

také se sborem Německé evangelické církve ve Vratislavi,21 jednak s Václavem Šubertem, 

probuzeneckým farářem reformované církve (dále RC). Právě ve spolupráci s Šubertem 

publikoval různé články v evangelických kruzích (prostřednictvím časopisu Hlasy ze Siona, 

které Šubert vydával) a snažil se o vnitřní změny v reformované církvi. Stal se také (v roce 

1866) kolportérem skotské biblické společnosti.22 O dva roky později, v roce 1868, zklamán 

vnitřními poměry v české reformované církvi a inspirován Svobodnou církví vratislavskou, 

vystoupil Balcar z RC (a s ním okolo čtyřiceti dalších věřících)23 a založil vlastní domácí sbor. 

V roce 1870 pak odjel do Emlichheimu, kde byl na doporučení vratislavské církve ordinován 

holandskou staroreformovanou církví za kazatele. Tím získal jeho sbor jakousi legitimizaci, 

ačkoliv samozřejmě ne ve vztahu k úřadům. „Balcarovci“ se nazývali ‚svobodnou evanjelickou 

církví‘,24 organizačně patřili k Vratislavi a byli navázáni i na skotskou misii v pruském Slezsku. 

                                                           
19 NEŠPOR. Náboženství v 19. století. s. 212. 
20 Sto let ve službě evangelia (1880-1980). Jubilejní sborník Církve bratrské. Praha: Rada Církve bratrské, 1981. 

s. 11-12. 
21 Jeho kontakty s pruským sborem pak výrazně ztížila prusko-rakouská válka a následná nedůvěra ke komukoli, 

kdo se s Prusy stýkal. 
22 NEŠPOR. Náboženství v 19. století. s. 224. 
23 Sto let ve službě evangelia (1880-1980). s. 14. 
24 NEŠPOR. Náboženství v 19. století. s. 225. 
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Postupně působili v několika vesnicích (Horní Radechová, Rzy, Nedvězí) a posléze zakoupili 

díky finanční pomoci ochranovské Jednoty bratrské pozemek v Bystrém a zde z peněz 

získaných vlastním společným podnikáním v tkalcovství a s významným přispěním skotské 

misijní společnosti vybudovali modlitebnu, která byla otevřena roku 1880. Práce se rozšiřovala 

a počet členů stoupl více než na 200. Balcarův sbor se pak v 80. letech oddělil od německé 

svobodné církve, se kterou byl do té doby určitým způsobem spjatý, a začal se nazývat 

‚Svobodná evangelická církev česká.‘25 

Mezi tím začala v reformované církvi působit nová generace probuzeneckých farářů. Mezi ně 

patřili například již zmíněný Václav Šubert, který převzal roku 1861 vydávání časopisu Hlasy 

ze Siona,26 Čeněk Dušek, Jan Janata a Heřman Tardy. Toužili po upřímnější zbožnosti, větší 

nezávislosti církve na státu a provádění kázně.27 

Na počátku 70. let pak byli do habsburské monarchie vysláni američtí misionáři z bostonské 

misijní společnosti American Board. Konkrétně to byli Henry A. Schauffler, Albert Waran 

Clark, Edwin August Adams a jejich rodiny a svoji misijní práci v Čechách započali v roce 

1872. Chtěli šířit evangelium různými prostředky. Učili se česky nebo německy (Schauffler už 

německy uměl) a měli v plánu začít působit také v jiných regionech monarchie. Schaufflerovi 

působili několik let v Brně (kde díky tomu později vzniknul sbor SCR), Clarkovi začali 

například se službou v Tyrolsku, ale nakonec se hlavní těžiště práce přesunulo do Prahy a odtud 

postupně, i díky českým spolupracovníkům, také na jiná místa Čech. Ve spolupráci s některými 

českými duchovními i laiky (z církve reformované, luterské i ochranovské jednoty) začali 

Američané v Praze s domácími pobožnostmi, s duchovní službou dětem a náboženskými 

přednáškami s účelem evangelizace. Důležitým spolupracovníkem jim byl již zmíněný Václav 

Šubert, který byl nakloněný misii a pomáhal jim například s přednáškami, protože misionáři 

ještě neuměli dobře česky. Přednášky byly úspěšné, scházelo se kolem stovky posluchačů. 

Misionáři otevřeli také knihkupectví, jímž se snažili šířit Bible a křesťanskou literaturu.28 

Ve druhé polovině sedmdesátých let začala sílit nelibost okolí i persekuce ze strany úřadů. 

Veřejné přednášky musely skončit, na domácí pobožnosti bylo zakázáno zvát hosty (ačkoli bylo 

obojí v souladu se zákonem), sílila různá udání, pokuty ad. Nakonec byly sepsány tři petice 

s popisem potlačování náboženské svobody a jménem American Boardu podány na 

                                                           
25 Sto let ve službě evangelia (1880-1980). s. 17. 
26 NEŠPOR. Náboženství v 19. století. s. 220. 
27 Jedná se o určitou formu výchovy, disciplinace věřících v církvi prováděnou nadřazenými autoritami, které mají, 

ve shodě s biblickým učením, věřícího napomenout při zjevném odchylování se od (většinou morálních) zásad 

církve za účelem nápravy, v krajním případě dochází k vyloučení jedince z církevního společenství. 
28 ŠTĚPÁN, Jan a kol. Alois Adlof: 150 let: život, služba, odkaz. Praha: Církev bratrská, 2012. s. 29. 
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mezinárodní fórum Evangelické aliance.29 Aliance potom vyslala delegaci k císaři, který ji 

přijal a vyhověl.30 Na konci roku 1879 tak byla ministerským výnosem deklarována svoboda 

pro příslušníky státem neuznaných církví a policejní ředitelství oznámilo, že nikomu nemá být 

bráněno v domácích shromáždění s pozvanými hosty,31 čímž se poměry brzy uklidnily.  

Misionáři si původně nepřáli založit novou církev – chtěli získávat lidi pro Krista ve spolupráci 

s reformovanou církví a tvořit společně s nově uvěřivšími (tj. těmi, kteří nově prodělají vnitřní 

konverzi) v rámci této církve probuzeneckou skupinu (v čemž se odráží model amerických 

denominací – evropské konfesní prostředí však fungovalo jinak). Myšlenky na obnovu církve 

zevnitř měli také již zmínění probuzenečtí faráři. Nakonec byl v prostředí čáslavského seniorátu 

RC sepsán tzv. čáslavský návrh, podaný církvi v roce 1877, který požadoval nové uspořádání 

církve, založené na biblických základech. Tvůrci tohoto návrhu chtěli, aby byla umožněna 

existence probuzenecké skupiny uvnitř církve a doufali, že z ní vzejde duchovní obnova pro 

církev celou,32 zároveň žádali odluku od státu a – stejně jako misionáři – si přáli církevní kázeň. 

Návrh však nezískal podporu všech proudů a skupin v reformované církvi.33  

Kolem misionářů a jejich českých spolupracovníků se postupně začala formovat skupina 

nových věřících, kteří vystoupili ze svých mateřských církví (často katolické) a neměli se kam 

přihlásit. Zprvu jim misionáři i spolupracovníci z RC doporučovali zůstat zatím oficiálně bez 

vyznání, dokud nebude schváleno nové čáslavské zřízení. To bylo ale nejisté, a navíc se někteří 

faráři RC stavěli proti možnosti existence samosprávné probuzenecké skupiny uvnitř církve. 

Nakonec se nechat nové věřící nadále bez vyznání, církevní autority a oficiálního společenství 

zdálo déle neudržitelné, a navíc další misijní práce v Čechách zůstávala bez výhledu na 

domovskou instituci. Zároveň zde byla touha po církvi, kde by za členy byli přijímáni pouze 

lidé skutečně obrácení k Bohu, a tak se misionáři nakonec rozhodli oproti svým původním 

cílům novou církev založit. Nakonec tak byla v Praze 3. června 1880 založena Svobodná církev 

reformovaná. Slovem ‚reformovaná‘ přihlásila se nová církev k dědictví reformace a 

helvétskému vyznání, ‚svobodná‘ pak znamenalo, že byla církví kongregační, která se 

nepodřizuje církevní hierarchii. 

                                                           
29 Tato aliance hájila svobodu vyznání. 
30 NEŠPOR. Náboženství v 19. století. s. 226. 
31 KALETA, Bronislav, Jan ŠTĚPÁN kol. 120 v božích službách. s. 11. 
32 ŠTĚPÁN, Jan a kol. Alois Adlof. s. 29. 
33 Po průtazích byl definitivně zamítnut v roce 1889. 
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2.4 Stručný vývoj SCR 

V čele nové církve stanul A. W. Clark a přijato bylo prvních 12 členů. SCR byla zřízena na 

kongregačním principu (který znamená větší samostatnost a pravomoci jednotlivých sborů), 

bylo také přijato první vyznání víry (SCR se přiznala k Heidelberskému a Westminsterskému 

katechismu, ke druhé helvétské konfesi a také k dědictví českých nekatolíků, především 

k odkazu Jednoty bratrské).34 Církev pokračovala v započaté misijní práci, postupně přijímali 

evangelium další lidé. Důležitou roli ve vznikající církvi hrál časopis Betanie, který vydával 

Josef Kostomlatský, kazatel a důležitý misijní pracovník. Stejnojmenný spolek se potom staral 

o majetek církve, protože ta bez právní subjektivity nemohla sama o sobě nic vlastnit. V roce 

1886 se stal kazatelem pražského sboru Alois Adlof, který se později výrazně podílel na 

budování celé církve.35 Po prvním pražském sboru byly postupně zakládány další. Bylo také 

třeba vzdělávat vlastní pracovníky, a tak Clark v roce 1886 založil dvouleté biblické učiliště, 

odkud pak přicházeli do církve noví pracovníci.36 Církev se také brzy po svém vzniku zaměřila 

na misijní působení mezi mladými lidmi a na sociální službu. Pro misii a biblické vyučování 

mezi mladými muži byl v Praze založen Křesťanský spolek mladíků v Čechách.37 První sociální 

službou církve se stal spolek Domovina, založený v Praze roku 1886, který sloužil dívkám 

„propadlým prostituci“. Z prostředí církve také vycházely různé traktáty, časopisy (Betanie a 

od roku 1893 také Adlofův Mladý křesťan), křesťanská překladová literatura a šířily se Bible, 

vyšel také vlastní zpěvník, Křesťanský kancionál. Pražský sbor začal vysílat kolportéry do 

katolických oblastí, průmyslových měst a míst české reformace. Za deset let působení 

existovalo pět sborů (kromě prvního pražského jimi byly sbor na Vinohradech, v Táboře, 

Stupicích a České Skalici). 

Na počátku devadesátých let se SCR, především díky kazateli Josefu Kostomlatskému, začala 

sbližovat se Svobodnou evangelickou církví českou z Bystrého, které v roce 1888 zemřel 

zakladatel Balcar. Spojení obou církví se nakonec podařilo a v roce 1892 přešel bysterský sbor 

pod SCR a s ním i menší působiště vzniklá z činnosti Balcara a jeho pokračovatelů. Církev také 

začala zakládat některé sbory i v dalších oblastech monarchie a mimo ni, mezi českými krajany 

                                                           
34 Sto let ve službě evangelia (1880-1980). s. 89. 
35 Adlof se dostal na biblická studia péčí misionářů, kteří byli v době jeho dospívání upozorněni reformovanými 

faráři na jeho horlivost. Již v roce 1880 byl jedním ze zakládajících členů nové církve, ale naplno v ní začal působit 

až po dokončení studií v zahraničí. Stal se kazatelem pražského sboru, ale zároveň dlouhodobě působil ve vedení 

celé církve. 
36 Zároveň tu byla stále možnost studia na protestantských školách v zahraničí. Někteří kazatelé SCR studovali 

například na biblické škole St. Chrischona u Basileje. Alois Adlof, studoval také v Edinburku a Lipsku. 
37 Byl vlastně pokračováním služby mezi mladými muži, kterou Američané a Alois Adlof začali ještě před vznikem 

SCR. Stal se kromě evangelizačního nástroje také místem, kde se setkávali mladí křesťané z různých církví, 

později byla založena také jeho dívčí větev. 
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– například ve Vídni, v Porúří a Porýní, v ruské části Polska, v Banátu. Většina této práce 

vlivem politických okolností zanikla do roku 1939.38 

V roce 1904 došlo k určité změně zřízení církve, protože byla pociťována potřeba mít nejen 

samostatné sbory, ale také nějaká pojítka mezi nimi. Proto došlo k zřízení nadsborových 

orgánů, kterými se staly celocírkevní konference kazatelů a zástupců jednotlivých sborů, která 

se pak konala každý rok, a církevní výbor jako výkonný orgán této konference.39 Zřízení se tak 

vlastně změnilo na presbyterně-kongregační.40 Předsedou výboru byl zvolen A. W. Clark a tuto 

funkci pak vykonával až do roku 1917.41  

V roce 1905, po 25 letech své existence, měla SCR 23 sborů, 60 kazatelských stanic,42 1500 

členů a 700 dětí.43 V době první světové války bylo také ze SCR odvedeno mnoho mužů na 

frontu, včetně některých kazatelů, a po vyhlášení války Spojeným státům centrálními 

mocnostmi v roce 1917 museli misionáři z American Boardu odcestovat ze země pryč. Zbylo 

jen málo kazatelů a pracovníků a střídali se v duchovní službě na různých místech, po válce se 

do Československa vrátil pouze jeden misionář, J. S. Porter. V období mnoha změn v názvech 

protestantských církví, změnila v roce 1919 také Svobodná církev reformovaná svůj název na 

Jednotu Českobratrskou (JČb) jako přihlášení se k českému protestantskému dědictví, 

především k odkazu Jednoty bratrské. V období první republiky se církvi otevřely nové 

možnosti služby na Slovensku a Podkarpatské Rusi. Kazateli JČb se stávali také někteří 

absolventi nově založené Husovy bohoslovecké fakulty. Ve dvacátých letech procházela církev 

teologickými neshodami ve vztahu k letničnímu hnutí, někteří lidé z ní vystoupili. Ve třicátých 

letech dospěla církev poprvé k finanční nezávislosti na americké misii. V tomto období také 

začala sílit ekumenická spolupráce českých protestantských církví a Jednota českobratrská v té 

době vstoupila do Svazu evangelických církví, který sloužil k větší spolupráci jednotlivých 

denominací.  

Během druhé světové války byli, podobně jako představitelé dalších církví, někteří členové 

SCR vyslýcháni gestapem a vězněni. Důležitým počinem některých bratří44 v době protektorátu 

bylo poloilegální vydání Kralické bible v roce 1940, které pak sloužilo i dalším církvím. Doba 

                                                           
38 KALETA, Bronislav, Jan ŠTĚPÁN kol. 120 v božích službách. s. 20. 
39 ŠTĚPÁN, Jan a kol. Alois Adlof. s. 392. 
40 Toto zřízení v hlavních principech zůstává v Církvi bratrské dodnes. 
41 Sto let ve službě evangelia (1880-1980). s. 33. 
42 Jako stanice se označuje menší společenství věřících, které ještě nemá status sboru, ale patří k některému sboru 

mateřskému. Po zvětšení počtu členů se ze stanice stává také sbor. 
43 ŠTĚPÁN, Jan a kol. Alois Adlof. s. 51. 
44 Pojmenování bratr a sestra se v církevních kruzích používá pro označení věřících. V této práci používám toto 

označení jako synonymum pro členy, pracovníky církve. 
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socialismu byla pro církev náročnou, vše bylo najednou státem kontrolováno – SCR byla od 

svého vzniku na státu nezávislá, nebyla ani státem uznaná – teď s vydáním nové legislativy si 

stát nárokoval kontrolu nad všemi oblastmi jejího života, včetně schvalování vyznání víry, 

nových kazatelů a práva kdykoli je odvolat svými orgány. Stát také snížil počet sborů JČb a 

sociální práce v rukou církve musela skončit. Mnoho aktivit vykonávala církev tajně nebo 

poloilegálně. Někteří členové církve se proti režimu nevymezili, někteří s ním dokonce 

spolupracovali, což vedlo k vnitřnímu napětí. Po roce 1989 pak došlo k omluvě církve za 

některá vynucená prohlášení.45 Zároveň bylo v době totality několik kazatelů a dalších členů 

církve kvůli svému přesvědčení a své práci v církvi režimem vyslýcháno, vězněno a 

perzekuováno. V roce 1967, změnila církev podruhé své jméno, a to na Církev bratrskou (CB), 

vyšla tak vstříc rostoucímu počtu členů slovenské a polské národnosti. 

 Dnešní Církev bratrská má dnes v České republice přes 70 sborů a o něco více stanic, působí 

také na Slovensku. Slouží dětem a mládeži, obnovila některé sociální aktivity, vede 

Evangelikální teologický seminář pro vzdělávání kazatelů a církevních pracovníků a stále se 

snaží podílet na zvěstování evangelia v České republice a na Slovensku a prostřednictvím 

podpory misionářů a diakonské práce i jinde ve světě. 

2.5 Sociální práce církve 

Důraz na praktickou pomoc druhým byl již od počátku jednou z důležitých součástí Svobodné 

církve reformované. Mnou zkoumaný sirotčinec ve Chvalech (a další sirotčince s ním spojené) 

se staly jednou z největších a nejdéle trvajících aktivit SCR v sociální oblasti. Vedle toho ale 

zároveň vznikala i další sociální služba. Kromě zmíněného spolku Domovina ji zajišťoval např. 

spolek Podpora, který po úmrtí svých členů finančně podporoval jejich rodiny (jako úhradu 

pohřbu i jako sociální pomoc)46 dále Starobinec, kde bylo pečováno o přestárlé a nemocné lidi, 

Diakonie, která sdružovala věřící pracovníky, pracovnice a ošetřovatelky v nemocnicích i ve 

vlastním domově pro nemocné, Dětská ozdravovna, která sloužila pro zotavení městských dětí 

z nemajetného prostředí. Další sociální službu (podobně jako v dnešní Církvi bratrské) 

organizovaly jednotlivé sbory bez celocírkevního přesahu. Po únoru 1948 pak musela postupně 

církev veškerou sociální práci opustit, stejně jako další církve. 

                                                           
45 Zejména k Chartě 77. KALETA, Bronislav, Jan ŠTĚPÁN kol. 120 v božích službách. s. 54. 
46 ŠTĚPÁN, Jan a kol. Alois Adlof. s. 119. 
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2.6 Sbor na Žižkově 

Již v 70. letech 19. stol. se lidé kolem pražské americké misie začali scházet k domácím 

pobožnostem také v několika žižkovských rodinách. Skupinky se postupně zvětšovaly a v roce 

1902 vznikl sbor SCR na Žižkově, tenkrát pražském předměstí. Jeho kazatelem se stal František 

Urbánek (1866-1948), původně farář reformované církve,47 který se později podílel na řízení a 

budování celé SCR. Kazatel František Urbánek chtěl sloužit také lidem prostým, nevzdělaným 

a chudým. Někteří členové sboru sami pocházeli z komplikovaného sociálního prostředí. 

Zároveň Žižkov patřil k dělnickým pražským předměstím s výraznou sociální a ekonomickou 

stratifikací. I to zřejmě přispělo k tomu, že žižkovský sbor již od začátku své existence rozvíjej 

praktické a sociální aktivity. Někteří jeho členové byli zapojeni do služby spolku Domovina. 

Pomocí spolku s názvem Boží bojovníci se zase žižkovští snažili nést evangelium i do ulic, bylo 

kázáno na veřejných místech, a tak se dostávali do sboru další lidé. Chvalský sirotčinec, 

založený v roce 1908, se potom stal největší sociální službou sboru, postupně ho vzala svým 

způsobem za svůj i celá církev. Většina pracovníků sirotčince pocházela z žižkovského sboru, 

také výbor spolku, který sirotčinec řídil, tvořili členové ze Žižkova. Po vzniku republiky se 

žižkovští (především díky kazateli Urbánkovi) podíleli také na misijní a sociální práci na 

Podkarpatské Rusi (k sirotčinci na Podkarpatské Rusi viz dále). Na Žižkově byl také zřízen 

útulek pro učně bez domova. V průběhu existence sboru vzniklo z jeho činnosti několik dnes 

již samostatných sborů včetně sboru v Horních Počernicích, který vznikl díky práci v sirotčinci.  

2.7 Dílčí závěr 

Svobodná církev reformovaná vznikla jako jeden z výsledků „duchovního probuzení“ 

především v oblasti východních Čech a v Praze, jako jeden z výsledků vykrystalizování tajného 

nekatolictví, zároveň jako důsledek působení amerických misionářů. Církev se snažila fungovat 

jako společenství a sloužit svým členům, zároveň kladla důraz na misii a šíření evangelia. 

Kladla důraz na spolky a jejich prostřednictvím na službu v sociální oblasti, ze svých kořenů 

zdůrazňovala dědictví Jana Husa a Jednoty bratrské. Velmi důležitým pilířem vznikající SCR, 

který ji odlišoval od stávajících státních protestantských církví a často vystavoval nepochopení 

(a který ji naopak spojoval s dalšími evangelikálními hnutími a církvemi), byla praxe přijímání 

za členy pouze věřící skutečně obrácené k Bohu. Zřízení církve bylo zpočátku zcela 

kongregační, později byly přijaty také presbyterní prvky. V prvních desetiletích církev velmi 

                                                           
47 Jako farář RC sloužil například v Hrubé Lhotě jako nástupce Jana Karafiáta, ale nakonec byl z církve vypovězen 

kvůli sporu o křty dětí. Viz např.: HANUŠ, Tomáš a Jan ASSZONYI, ed. Sola gratia: 100 let Sboru Církve 

bratrské na Žižkově 1902-2002: sborník. Hradec Králové: Nucleus HK, 2002. s. 21-22. 
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rychle rostla, později byl její růst pomalejší, ale kontinuální. Netvořila sbory s velkým 

množstvím členů, ale zakládala nové a nové stanice a sbory. Vznik a existence chvalského 

sirotčince jsou spojeny především se sborem na Žižkově, z jehož činnosti sirotčinec vznikl a 

fungoval, zároveň byl spojený s celou církví. SCR prošla dvěma změnami v názvu a existuje 

v Česku a Slovensku dodnes jako Církev bratrská.48 

  

                                                           
48 Slovensky Cirkev bratská.  
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3 Péče o sirotky v Čechách v 1. polovině 20. století 

3.1 Úvodem k problematice sirotků v Čechách 

Problematika sirotků v Čechách je poměrně široká. Sirotky můžeme v první řadě rozdělit na ty, 

kteří měli příbuzné schopné se o ně postarat a ty, kteří je neměli, a byli tudíž odkázáni na 

nějakou formu veřejné nebo dobrovolné pomoci (především této skupině se ve své práci věnuji). 

Pokud pocházeli první jmenovaní z majetných vrstev, dědili po zemřelých rodičích majetek, a 

společenský systém (později stát pomocí legislativy) se staral pouze o to, aby o něj nebyli obráni 

a aby je někdo zastupoval v právních záležitostech a nezletilé sirotky chránil. Pokud sirotek 

nedědil, museli mu jeho příbuzní zajistit výživu z vlastních zdrojů. Během procesu vzniku 

sociálního státu začali být i takoví sirotci postupně podporováni z veřejných zdrojů. Do druhé 

skupiny pak patří nejen sirotci a polosirotci, ale také děti rodiči opuštěné, odložené, nalezenci 

a některé nemanželské děti, zkrátka všichni, kteří z nějakého důvodu nebyli vychováváni u 

rodičů ani jiných příbuzných. (Od 19. a především 20. století k nim lze přiřadit také děti 

rodičům veřejnými orgány odebrané.) Tyto děti byly skutečně ohrožené na životě a zdraví a 

zároveň hrozilo jejich sklouznutí k sociálně patologickému nebo zločinnému způsobu života 

z důvodu nedostatečné nebo zcela chybějící výchovy. Těmto dětem bylo proto třeba zajistit 

jednak výchovu a jednak alespoň minimální hmotné zaopatření. V průběhu staletí se forma, 

zdroje i kvalita této pomoci měnila, stejně jako pohled společnosti a státu na tuto problematiku. 

V oblasti zajištění a výchovy sirotků jsou klíčovými body především instituce poručnictví a 

osvojení, právní ustanovení týkající se chudinství, vznikající legislativa v oblasti ochrany 

mládeže a péče o sirotky a opuštěné děti, vznik a práce různých orgánů pro péči o mládež a 

částečně také vznikající systém pojišťovnictví. Téma také úzce souvisí s chudinskou péčí 

celkově, se sociální péčí o děti a s měnícími se poměry v rodinách. Veřejná i soukromá péče o 

sirotky a opuštěné děti v Čechách prošla dlouhým vývojem. Můj výklad si neklade za cíl 

souborné a podrobné zhodnocení celého tohoto procesu, pokouším se jej pouze hrubě nastínit 

se zřetelem především k první polovině 20. stol. 

3.2 K problematice pojmů 

3.2.1 Dítě 

Obecný zákoník občanský z roku 1811 chápe dětství (v kontextu rodiny a fungování rodiny ve 

státě) jako období do sedmi let věku, nedospělost jako období mezi 7. a 14. rokem a dospělost, 
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ale nezletilost mezi 15. a 24. rokem. Zletilý je pak člověk po dosažení 24 let49 (roku 1919 se 

zletilost snížila na 21 let). Z pohledu trestního zákoníku z roku 1852 (který jej chápe v kontextu 

trestní odpovědnosti) trvá dětský věk do 10 let, nedospělý je potom člověk mezi 11 a 14 lety.50 

Ottův slovník naučný vnímá dětství (ve vztahu k rodině a výchově dítěte) spíše jako celé období 

od narození do 14 let.51 V této práci používám pojem dítě většinou jako osobu do 14 (nebo 

v pozdějším období 15) let, protože této věkové skupiny se především týká téma péče o sirotky. 

Někdy používám pojem dítě tak, jak jej chápeme dnes, tj. do nabytí zletilosti, zejména 

v souvislosti s chovanci odcházejícími ze sirotčince. 

3.2.2 Sirotek, polosirotek, opuštěné dítě, nalezenec 

Pojem sirotek byl vnímán převážně jako „nezletilá osoba, jejíž rodiče zemřeli“.52 Někdy je jako 

sirotek označováno také dítě, kterému zemřel jenom jeden rodič (především pokud se o něj ten 

druhý nemůže nebo nechce postarat, nebo pokud dítě ztrátou jednoho rodiče ztratilo jediný 

zdroj obživy), pro stejnou skupinu dětí bývá také někdy používán pojem polosirotek. Pro děti, 

o které se vlastní rodiče nestarají, používají mnou prostudované prameny nejčastěji pojem 

opuštěné dítě. Někdy se přidržuji tohoto odlišení pro větší srozumitelnost, někdy používám pro 

zkrácení souhrnně pojem sirotek i pro děti rodiči opuštěné a polosirotky odkázané na cizí 

pomoc. Pojem nalezenec většinou označuje dítě skutečně nalezené, nebo odevzdané matkou do 

porodnice či nalezince ihned po porodu.  

3.2.3 Ústavy 

Ústavy pro péči o sirotky a opuštěné děti během 1. poloviny 20. století neměly jednotné 

označení, i když měly často stejný nebo podobný účel. Tak bylo pro tyto ústavy používáno 

označení sirotčinec, který již ve svém názvu označuje přesně skupinu, o níž pečuje, ale také 

asyl (například Asyl milostného Pražského Jezulátka byl jedním z pražských katolických 

ústavů pro sirotky), útulek, útulna ad. Těmito názvy však byla označována i místa a zařízení, 

kde mohly například najít zaopatření, útočiště pro přespání, anebo jen útočiště přes den lidé bez 

                                                           
49 Viz § 21 Všeobecného občanského zákoníku z roku 1811. 
50 HOFFMANNOVÁ, Jaroslava. K vývoji sociální péče o mládež v Čechách. In: Sborník archivních prací. Praha: 

archivní správa ministerstva vnitra ČSR v Nakladatelství a vydavatelství PANORAMA, 1982, roč. XXXII, č. 2, 

s. 425. 
51 Dítě. In: Ottův slovník naučný. Díl sedmý. Paseka, Argo, 1997. s. 620–628. 
52 Sirotek. In: Ottův slovník naučný. Díl dvacátýtřetí. Paseka, Argo, 2000. s. 218. 
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domova, alkoholici, služebné, učni ad.53 Označení nalezinec bylo vyhrazeno ústavům pro děti 

rodiči opuštěné – nejčastěji hned po porodu.54 

Dnes používaný pojem ‚dětský domov‘ se někdy používal jako synonymum k sirotčinci, v době 

první republiky se tak nazývaly státní ústavy pro sirotky na Slovensku a Podkarpatské Rusi.55  

Zároveň se toto označení používalo pro ústavy, které měly sloužit pouze pro přechodnou dobu 

jako záchytná stanice pro zajištění základních potřeb a osvojení základních návyků před 

umístěním dítěte v náhradní rodině.56 Po převzetí všech ústavů péče o sirotky státní správou 

začala být všechna taková zařízení označována jako dětské domovy. Ve své práci se držím 

označení sirotčinec nebo používám obecnější název ústav. Pro období přebírání ústavu státem 

používám označení dětský domov. 

3.3 Období do počátku 20. století 

3.3.1 Před dobou osvícenskou  

Před dobou osvícenskou v českých zemích neexistoval systém sociální péče, některé principy 

sociální pomoci ve společnosti ale fungovaly. Pro mnoho oblastí této problematiky však chybí 

prameny nebo je jich velmi málo. Chudým bylo pomáháno prostřednictvím almužen a 

milodarů, které byly součástí křesťanské zbožnosti, různými formami bylo na chudé 

pamatováno v závětích. To vše ale většinou nezajistilo chudým střechu nad hlavou, a navíc to 

bylo určeno většinou pouze pro ty chudé, kteří si pomoc „zasloužili“, tj. žili mravně. Zároveň 

vznikaly – při řádových kongregacích nebo z kompetence měst a vrchnosti – různé špitály a 

chudobince, které plnily roly univerzální sociální pomoci pro chudé, nemocné, přestárlé, různě 

handicapované atd. Později byly vydávány nejrůznější nařízení omezující žebrotu a tuláctví, 

společnost se snažila nižší vrstvy „disciplinovat“, a tak vznikaly například donucovací 

pracovny. 

 Sirotky vychovávali především příbuzní. Staré české zemské právo upravovalo právní vztahy 

pro sirotky urozené – jejich ochráncem byl sám panovník a jejich záležitosti se projednávaly u 

zemského soudu. Také jednotlivé městské řády se sirotky počítaly a chránily jejich zájmy – 

                                                           
53 Srov. Asyl. In: Ottův slovník naučný. Díl druhý. Paseka, Argo, 1996. s. 933; Útulek. In: Ottův slovník naučný. 

Díl dvacátý šestý. Praha: J. Otto, 1907. s. 264 a Útulna. In: Ottův slovník naučný. Díl dvacátý šestý. Praha: J. Otto, 

1907. s. 265. 
54 Nalezinec. In: Ottův slovník naučný. Díl sedmnáctý.  Paseka, Argo, 1999. s. 1000-1001. 
55 Byly to v té době jediné ústavy pro sirotky v republice, které spadaly přímo pod stát – zřejmě kvůli odlišnému 

sociálnímu systému v této oblasti – a nazývaly se ‚státní dětský domov‘, viz např. Soupis zařízení sociální péče o 

mládež v republice Československé. Praha: Ministerstvo sociální péče, 1925. s. 15. 
56 BUBLEOVÁ, Věduna. Historický vývoj péče o opuštěné děti. In: Náhradní rodinná péče. Praha: Středisko 

náhradní rodinné péče. 2000, roč. 3, č.1, s. 49. 
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týkalo se to však pouze majetných vrstev.57 Pokud sirotky z nižších vrstev nemohli nebo 

nechtěli vychovat příbuzní, byli dáváni do služby nebo do učení, nebo se z nich stávali tuláci. 

O chudé sirotky na jednotlivých panstvích se určitým způsobem starala vrchnost, sirotci však 

pro ni na oplátku museli tvrdě pracovat. Nechtěné (většinou nemanželské nebo nějak 

zmrzačené) narozené dítě bylo možné již ve středověku odložit do některých kostelů, kde byla 

ve dveřích jakási otáčivá zařízení, díky nimž se dítě dostalo dovnitř budovy. Později k tomu 

vznikaly specializované ústavy, nalezince, a také veřejné porodnice, kde ženy mohly (podle 

svých možností zadarmo nebo za poplatek) porodit i bez vědomí svého nejbližšího okolí. Byla 

to snaha zabránit zabíjení novorozeňat matkami v bezvýchodné situaci a pokusům o usmrcení 

plodu v době těhotenství. První z takových ústavů na území Čech byl pražský Vlašský špitál 

založený na počátku 17. stol. Zpočátku byl špitálem univerzálním, ale brzy se začal 

specializovat na nalezence.58 Později vznikaly další podobné ústavy.  

3.3.2 Počátky sociálního systému  

Podpora a výchova chudých sirotků a opuštěných dětí se postupně stala součástí mnohem 

rozsáhlejší oblasti sociální pomoci a podpory. Od druhé poloviny 18. století se v sociální oblasti 

začíná více angažovat stát, mnoho věcí je nově nebo zcela poprvé upravováno zákonem, 

zároveň také vzrůstá citlivost obyvatel vůči otázkám chudinství.59 V roce 1781 vydal Josef II. 

tzv. direktivní pravidla, v nichž mimo jiné stanovil, že v každé zemi má vzniknout sirotčinec a 

nalezinec, porodnice (pro svobodné těhotné), nemocnice, chorobinec a ústav pro duševně 

nemocné.60 Ještě v 80. letech 18. století byla chudinská péče dána pod správu jednotlivých 

farností, čímž vznikly tzv. farní chudinské instituty, které rozdělovaly podporu potřebným na 

svém území. Při některých farnostech začaly vznikat také chudinské ústavy, jejichž chod byl 

financován částečně státem a z většiny z veřejných sbírek mezi obyvateli.61 Zároveň měla stále 

povinnost starat se o chudé na svém panství také vrchnost (vrchnostenské kanceláře např. vedly 

seznamy sirotků a almužníků).62 A na celý tento systém měla také vrchnost společně 

s krajskými úřady dozírat. V roce 1862 pak byla obecním zákonem přesunuta chudinská agenda 

                                                           
57 LENDEROVÁ, Milena a Karel RÝDL. Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. Praha: Paseka, 

2006. s. 287. 
58 MAREŠOVÁ, Jitka. Nalezenci. Historický vývoj a souvislosti k současné situaci v České republice. Praha, 2014. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova. Evangelická teologická fakulta. s. 25. 
59 HALÍŘOVÁ, Martina. Koncept chudoby v dlouhém 19. století a podoby péče o chudé v Čechách. In: 

HLAVAČKA, Milan a kol. Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových 

perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení. Praha: Historický ústav, 2013. 

(Dále Chudinství a chudoba) s. 84. 
60 Tamtéž. s. 86. 
61 AL SAHEB, Jan. „…Aby opravdově chudí byli zaopatřeni a žebrota přestala…“ Úloha římskokatolické církve 

při potírání chudoby na přelomu 18. a 19. století. In: Chudinství a chudoba. s. 238. 
62 HALÍŘOVÁ, Martina. Koncept chudoby v dlouhém 19. století a podoby péče o chudé v Čechách. s. 87. 
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z farností na obce. Tento zákon - č. 18/1862 ř. z. - byl pak dále rozveden zákonem o domovském 

právu v zemi České a Moravskoslezské č. 105/1863 ř. z. a českým zemským zákonem o 

opatřování chudých č. 59/1868 z. z. 

Právě domovské zákony a existence tzv. domovského práva se vznikajícím systémem sociální 

podpory velmi úzce souvisejí. Domovské právo vycházející již z tereziánských zákonů totiž 

zaručovalo mimo jiné základní podporu sociálně nezabezpečených lidí ze strany obce, k níž 

dotyčný příslušel. Přesné podmínky udělování domovského práva se v průběhu 19. století různě 

měnily. V druhé polovině 19. století jej upravuje výše zmíněný říšský obecný zákon č. 18 ř. z. 

z roku 1862, podle nějž například musel každý občan v některé obci domovské právo mít a dále 

domovský zákon č. 105 ř. z. z roku 1863. O tom, jakým způsobem bude obec chudé 

zaopatřovat, rozhodovala obec sama. Měla povinnost postarat se také o ty chudé a nemocné, 

kteří měli domovské právo jinde, mohla však za to žádat náhradu od obce, ke které ten či onen 

příslušel. (Takto nastavené zákony ovšem poškozovaly venkovské obce, protože větší města 

mohla posílat chudé zpět do jejich domovských obcí. Chudinská agenda byla pro menší obce 

velkým břemenem, často tvořily chudinské příspěvky kolem poloviny všech obecních výdajů. 

Také proto obce vítaly jakoukoli pomoc církve a dobročinných spolků v této oblasti.) 

Až do poloviny 20. stol. tak byla sociální péče a podpora do značné míry v rukou samospráv. 

Obcím vypomáhaly okresy a země, zároveň se stále počítalo s aktivitou církve (především 

římskokatolické, později i dalších) a s dobročinností soukromých osob nebo organizací. 

Způsoby i kvalita sociální podpory se na různých místech značně lišily. Později se začíná čím 

dál tím víc uplatňovat pojišťovací systém a také do této oblasti začíná více finančně, legislativně 

i organizačně přispívat a zasahovat stát. Některé principy vzniklé nebo uzákoněné během 

dlouhého 19. stol. (jako instituce domovského práva a poručnictví) však zůstaly až do zrušení 

nebo omezení socialistickým zákonodárstvím po 2. světové válce. 

3.3.3 Sirotci a opuštěné děti ve vznikajícím sociálním systému dlouhého 19. století 

Sirotci a opuštěné děti jako jedna ze skupin obyvatel, kterým se mělo v tomto systému dostat 

určité pomoci, měli to specifikum, že potřebovali nejen ubytování a stravu, ale také aby je někdo 

vychoval. Do praxe se však hledisko dobré výchovy (a výchovy vůbec) dostávalo jen velmi 

postupně. Vznikající sociální systém zvláště v chudších oblastech nedokázal takovým dětem 

často opatřit ani důstojné hmotné a hygienické podmínky k životu, natož se starat o jejich 
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výchovu a budoucnost.63 Velice postupně potom – společně s lepším zaopatřením hmotným – 

přichází i hledisko potřeby láskyplného domova pro tyto děti.  

O děti skutečně osiřelé (nebo poloosiřelé, které však v případě smrti otce zůstaly ve velké 

většině bez živitele) se v prvé řadě měli postarat vlastní příbuzní. Občanský zákoník z roku 

1811 stanovuje, že o dítě se má starat a zajišťovat mu výživu především otec, když to není 

možné, tak matka, potom prarodiče z otcovy strany, a nakonec prarodiče ze strany matčiny.64 

V praxi byly některé děti vychovávané – někdy jen na přechodnou dobu – třeba v rodině strýce, 

staršího bratra, prarodičů atd. Teprve když se rodina nemohla nebo nechtěla o dítě postarat, 

nastupovala veřejná péče. Problémové, krizové situace představovaly různé epidemie a také 

války (prusko-rakouská, a především první světová), kdy se najednou bez živitele ocitlo 

obrovské množství rodin a dětí, a příbuzní, kteří by se o dítě mohli postarat, byli sami bez 

živitele nebo ve velké nouzi. Další skupinou dětí, která „končila“ v rukou veřejné péče, byly 

děti ze sociálně patologického prostředí – děti alkoholiků, prostitutek, žebráků atd. a čím dál 

tím častěji také děti z velmi nuzných rodin, děti matek, které musely začít pracovat a neměly 

děti kam dát. (To souvisí také s teprve vznikající a nedostatečnou péčí o předškolní děti. Právě 

i tyto související faktory můžeme vidět i při studiu konkrétního sirotčince ve Chvalech.)  

Celou další skupinu dětí tvořili nalezenci, tj. děti rodiči vědomě opuštěné. V nalezincích často 

končily děti nemanželské, protože být svobodnou matkou s nemanželským dítětem by pro ženu 

často znamenalo ocitnout se úplně na okraji společnosti. Legislativa se toto snažila zlepšit – 

Josef II. patentem z roku 1787 nemanželské děti zrovnoprávnil s manželskými a občanský 

zákoník z roku 1811 sice nemanželským dětem neudílí ve všem stejná práva jako manželským 

(především ve vztahu k otcovské moci), zato však praví: „Nemanželské zrození nemůže býti 

dítěti na újmu ani občanské vážnosti ani budoucího zaopatření.“65 Praxe však byla velmi 

odlišná a postavení nemanželských dětí a svobodných matek v 19. století potupné.66  

Nad všemi těmito dětmi, které nevychovávala vlastní rodina, měli mít nejprve dozor farnosti, 

později společně s celou chudinskou agendou přešla péče o ně na obce s výpomocí okresů a 

zemí. Pokud jde o nalezence, dostávaly se do vznikajících nalezinců, především do Prahy, kde 

                                                           
63 Viz LENDEROVÁ, RÝDL. Radostné dětství? 
64 Zákon č. 946/1811 ř. z., obecný zákoník občanský ve znění předpisů jej měnících a doplňujících ke dni 1. 1. 

1925. § 141 a 143 Wikizdroje [online]. [cit. 25. 5. 2019]. Dostupné z: https://cs.wikisource.org. 
65 Zákon č. 946/1811 ř. z., obecný zákoník občanský ve znění předpisů jej měnících a doplňujících ke dni 1. 1. 

1925. § 162 Wikizdroje [online]. [cit. 25. 5. 2019]. Dostupné z: https://cs.wikisource.org. 
66 Tato situace se začala postupně zlepšovat na přelomu století. Spolu s tolerantnějším postojem společnosti k tomu 

přispěla i novela občanského zákoníku z roku 1914, podle níž se musel otec finančně postarat nejen o dítě, ale i o 

jeho matku po porodu, a ta tak nemusela začít okamžitě pracovat. Viz LENDEROVÁ, Milena a kol. Vše pro dítě! 

Válečné dětství 1914–1918. Praha: Paseka, 2015. s. 121. 

https://cs.wikisource.org/wiki/Obecn%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk_ob%C4%8Dansk%C3%BD#Hlava_t%C5%99et%C3%AD._O_pr%C3%A1vech_mezi_rodi%C4%8Di_a_d%C4%9Btmi
https://cs.wikisource.org/wiki/Obecn%C3%BD_z%C3%A1kon%C3%ADk_ob%C4%8Dansk%C3%BD#Hlava_t%C5%99et%C3%AD._O_pr%C3%A1vech_mezi_rodi%C4%8Di_a_d%C4%9Btmi
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byly rovněž již zmíněné porodnice pro ženy, které z nějakého důvodu (často utajovaného 

těhotenství) nemohly nebo nechtěly rodit doma. Zároveň nalezince přijímaly i starší opuštěné 

děti a snažily se najít jejich příbuzné. 

 Nalezené nebo v porodnici matkami zanechané novorozence bylo především potřeba udržet 

v prvních dnech a týdnech života vůbec naživu. Podle statistik umíraly tyto děti daleko častěji 

než ostatní (vlivem prochladnutí, způsobu života matky v těhotenství, zvýšené možnosti 

různých nákaz od ostatních novorozeňat, špatné výživy, ale i kvůli pokusům matek usmrtit dítě 

v prenatálním stadiu).67 Nakonec se postupně ustálila praxe, že v ústavu zůstávaly pouze děti 

slabé a nemocné a ostatní byly posílány na venkov ke kojným, což zvýšilo jejich šanci na 

přežití. Kojné pocházely často z chudších vrstev a dítě přijímaly kvůli nevelkému poplatku, 

který za tuto službu dostaly. Děti byly v pěstounských rodinách stále pod určitým dozorem 

mateřských ústavů. Když bylo dítěti 6 let, mělo být vráceno zpět do nalezince. Některé rodiny 

po této lhůtě přijaly dítě za vlastní a vychovávaly ho spolu se svými,68 případně mohla dítě 

osvojit i jiná rodina (například manželé z bohatších vrstev, pro které to byla forma filantropie), 

některé se dokonce vrátily k biologické matce, pokud o ně požádala, ostatní byly až do vydání 

domovského zákona v péči pražských ústavů. Od roku 1862 potom byly posílány do 

domovských obcí. Tam je však nikdo neznal a byly považovány za nevyžádanou přítěž, navíc 

tam byly zpočátku dopravovány potupně postrkem společně s tuláky a žebráky.69 U dětí 

neznámého původu stanovoval jejich příslušnost soud, většinou je přiřknul do Prahy.70 

Domovské obce se mohly rozhodnout, jak se o osiřelé nebo opuštěné děti postarají. Legislativa 

tuto oblast neupravovala podrobně a komplexně, nedávala konkrétní pokyny, ale udávala 

základní směr. V již zmíněném zákoně  o domovském právu  č. 105/1863 ř. z. je o dětech 

řečeno, že mají domovskou příslušnost podle příslušnosti otce v době svého narození, 

nemanželské děti podle příslušnosti matky v době porodu a že „Tím že byl kdo za vlastního 

přijat nebo ve schovanství71 vzat, práva domovského nenabývá“.72 O chudých dětech pak: 

„Povinnost, opatřovati děti chudé, obsahuje v sobě také povinnost, pečovati o jich 

vychování.“73 Důležitým zákonem v oblasti chudinství se v Čechách stal zemský chudinský 

                                                           
67 LENDEROVÁ, RÝDL. Radostné dětství? s. 271-274. 
68 Podle jedné hypotézy kvůli citovému poutu, které si s ním vytvořili, podle druhé jako levnou pracovní sílu. 
69 To se změnilo v roce 1883. Od tohoto data byly domovské obce povinny dítě si v Praze vyzvednout (Viz 

LENDEROVÁ, RÝDL. Radostné dětství? s. 286). 
70 MAREŠOVÁ. Nalezenci. s. 33. 
71 Schovanství je straší označení pro pěstounství, pěstounskou péči. 
72 Zákon č. 105/1863 ř. z., o právu domovském. § 6. Virtuální knihovna právních předpisů: říšská sbírka zákonů 

[online]. [cit. 25. 5. 2019]. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html  
73 Zákon č. 105/1863 ř. z., o právu domovském, § 24. Virtuální knihovna právních předpisů: říšská sbírka zákonů 

[online]. [cit. 25. 5. 2019]. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html  

http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html
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zákon č. 59/1868 z. z. V oblasti péče o sirotky a opuštěné děti však nepřináší mnoho nového a 

hovoří velice stručně: s odkazem na výše citovaný § 24 domovského zákona je zde uvedeno, 

že se má obec postarat, aby takové děti byly vychovány a staly se způsobilými k výdělku. A 

dále: „Jsou-li takové děti nezletilé, náleží na obec, aby také vyhledala, mají-li poručníka a 

žádal-li poručník dle § 221 ob. zák. obč. na příbuzných jejich podpory.“74 

V zásadě měla obec tři možnosti, jak se o děti postarat. Protože však bylo chudinství zejména 

pro menší obce příliš velkým břemenem, docházelo v praxi často k jevům, které nevedly 

k dobré výchově. První možností bylo najít pro dítě náhradní rodinu a té přispívat na jeho 

výživu. Často však byly děti umístěny do rodiny, která za jejich vychování vyžadovala nejmenší 

dávky a kde byly mnohdy využívány jako levná pracovní síla. Druhou možností, kterou 

využívaly zejména malé a chudé obce, bylo tzv. chození po střídě, kdy se o děti a jejich výživu 

střídaly všechny domácnosti v obci. Děti tak neměly domov vlastně nikde, a navíc se s nimi 

často zacházelo velmi hrubě.75 (Často tak vlastně vůbec nebyl naplňován požadavek zákona, 

aby se obec postarala také o jejich vychování.) Třetí možností bylo umístění dítěte do sirotčince, 

ta byla nejméně využívaná, protože byla nejdražší a protože sirotčinců bylo zatím málo, více 

začaly vznikat kolem přelomu století. V roce 1883 bylo v péčích sirotčinců pouze asi 800 dětí.76 

Některé sirotky se do „normální“ společnosti začlenit nepodařilo, často to byly děti 

traumatizované – buď kvůli prostředí, z něhož vyšly, nebo kvůli zmíněnému necitlivému 

jednání ze strany obcí a náhradních rodin – živily se žebrotou nebo krádežemi, toulaly se, dívky 

často končily v nevěstincích. 

3.4 K instituci poručnictví a osvojení 

3.4.1 Poručnictví 

Jednou z institucí ovlivňujících postavení a praktický život sirotků, polosirotků a opuštěných 

dětí bylo poručnictví.  Instituce poručnictví vychází z římského práva a v českých zemích 

fungovala už v době feudální k ochraně sirotků urozených a majetných. Se vznikajícím 

sociálním systémem se pak začala uplatňovat i v ochraně sirotků a polosirotků chudých a 

k ochraně nemanželských a opuštěných dětí. Vychází z existence tzv. otcovské moci nad 

dítětem. Otec jako hlava rodiny měl ze zákona hlavní slovo a pravomoci ve své rodině – bylo 

                                                           
74 Zákon č. 59/1868 z. z. o opatřování chudých, § 13. Kramerius, National Library of the Czech Republic [online]. 

[cit. 25. 5. 2019]. Dostupné z: http://kramerius.medvik.cz/search/i.jsp?pid=uuid:825f92cb-6a56-11e3-ab2b-

d485646517a0/@5  
75 LENDEROVÁ, RÝDL. Radostné dětství? s. 288. 
76 Tamtéž. 

http://kramerius.medvik.cz/search/i.jsp?pid=uuid:825f92cb-6a56-11e3-ab2b-d485646517a0/@5
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třeba jeho souhlasu k uzavření sňatku nezletilého potomka, rozhodoval o jeho budoucím 

povolání, spravoval jeho jmění, směl ho přiměřeně trestat, a zároveň měl povinnost své děti 

zaopatřit a zastupovat je v právních jednáních. Rozdílné postavení měly nemanželské děti, které 

sice také měly právo na výživu od svého biologického otce, ale nebyly pod otcovskou mocí (a 

nesměly například užívat otcovo jméno). Každé dítě, které nemělo manželského otce, mělo mít 

podle zákona ustanoveného poručníka, aby zajistil jeho výchovu a uchoval pro něj majetek, 

zastupoval ho před soudem atd. Tento princip fungoval v hlavních rysech jak v rakouské 

monarchii 19. stol., tak po vzniku samostatného Československa. 

 Poručníka mohl stanovit otec v poslední vůli, dále: „Nebyl-li posledním pořízením povolán 

žádný nebo způsobilý poručník, budiž svěřeno poručenství přede všemi manželské matce, pak 

dědovi z otcovy strany, potom bábě z otcovy strany, konečně nejbližšímu příbuznému, mezi 

několika stejně blízkými však zpravidla staršímu.“77 Pokud nebyl poručník vybrán žádným 

z těchto způsobů, rozhodl o něm poručnický soud. Zvláště na venkově se ovdovělé ženy často 

znovu vdávaly a přicházely i s dětmi a majetkem do nové rodiny, tehdy se stával poručníkem 

náhradní otec, anebo naopak mohl poručník ustanovený otcem střežit dítěti majetek před 

případnou zlovůlí nové rodiny.   

Podobně jako další právní ustanovení týkající se sirotků ošetřuje zákon jednak hmotné zajištění 

dítěte, jednak jeho výchovu. Dítě má být k výchově svěřeno především matce, pokud je to 

možné. Poručník se má postarat o to, aby na chudé dítě platili majetní příbuzní, nebo uplatňovat 

jeho nárok na výživu u dobročinných organizací, také měl pomoci poručencovi při hledání 

vhodného povolání. Poručnictví, stejně jako otcovská moc, kterou nahrazuje, končí zpravidla 

nabytím zletilosti, tj. dovršením 24., později 21. roku. 

V padesátých letech 19. století byla poručenská agenda svěřena vzniklým okresním soudům,78 

měly nad poručníky i dětmi jim svěřenými vykonávat dozor (zpočátku se soustředily pouze na 

majetné sirotky, postupně přestalo toto hledisko hrát roli). Od roku 191079 mohla být funkce 

poručníka přenesena na vhodný orgán veřejné správy.80 (Nejčastěji byla svěřena okresním 

komisím pro péči o mládež.) Jednalo se o tzv. hromadné nebo také generální poručenství. Toto 

                                                           
77 946/1811 ř. z., obecný zákoník občanský ve znění předpisů jej měnících a doplňujících ke dni 1. 1. 1925. § 198. 

Wikizdroje [online]. [cit. 25. 5. 2019]. Dostupné z: https://cs.wikisource.org  
78 HOFFMANNOVÁ. K vývoji sociální péče o mládež v Čechách. s. 426. Prameny hovořící o těchto soudech ve 

vztahu k poručnictví je nazývají poručenské soudy. 
79 Díky výnosu prezídia vrchního zemského soudu ze dne 22. 7. 1910 č. 15 316. 
80 HALÍŘOVÁ, Martina. Vznik a činnost Zemské komise pro péči o mládež. In: HOJDA, Zdeněk a kol. Útisk – 

charita – vyloučení. Sociální 19. století: Sborník příspěvků z 34. ročníku mezioborového sympozia k problematice 

19. století: Plzeň, 27. 2. – 1. 3. 2014. Praha: Academia, 2015. (Dále Útisk – charita – vyloučení) s. 153. 
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hromadné poručenství podporovala Zemská komise pro péči o mládež a poručníky školila. 

Zároveň byla tímto výnosem vytvořena možnost svěřovat několik dětí najednou poručníkům 

z povolání, kteří byli za svůj dozor placeni, a jako poručnice se mohly nově uplatnit i ženy, 

které nebyly s dítětem příbuzné. Zákonné ukotvení pak tyto změny získaly novelou občanského 

zákoníku z roku 1914. Takto transformované poručenství se dobře uplatnilo v době první 

světové války, kdy přibylo velké množství sirotků. Pokud bylo dítě v ústavu, mohl poručnictví 

převzít představený tohoto ústavu (tj. ústavní poručenství).81 V rámci ústavního poručenství 

byli také nalezenci předaní do pěstounské péče pod dozorem ústavu, který je do péče svěřil.82 

Kdyby poručník svou moc zneužíval, mohl se poručenec odvolat k poručenskému soudu.83 

V hlavních rysech pak tyto principy poručnictví fungovaly až do vydání socialistických zákonů. 

Zákonem č. 265/1949 Sb. byla zrušena otcovská moc a nahradila ji moc rodičovská. Dítěti 

stanovoval tento zákon poručníka pouze v případě, že ani jeden z rodičů nemohl rodičovskou 

moc vykonávat.84 Socialistické zákony zároveň výrazně omezily a později zrušily náhradní 

rodinnou výchovu,85 a tak poručnictví postupem času ztratilo na důležitosti. 

3.4.2 Osvojení 

Jedním z možných způsobů zajištění sirotka bylo (podobně jako dnes) osvojení. Osvojit si dítě 

mohl ten, komu bylo alespoň 40 let a neměl vlastní manželské potomky.86 Osvojení musel 

schválit manželský otec dítěte, a pokud ho nebylo, matka, poručník a soud. Osvojenec získal 

osvojitelovo jméno a vznikla mezi nimi stejná práva jako mezi manželským dítětem a jeho 

rodiči. Osvojené dítě nebylo považováno za dítě v cizí péči a nevztahovaly se na něj tudíž 

zákony a nařízení o dětech v cizí péči – např. o dozoru nad nimi – protože veškerá zodpovědnost 

za dítě přešla na náhradní rodiče, ani o poručnictví, protože osvojitel přebíral otcovskou moc. 

Za první republiky bylo osvojování více propagováno a organizováno, vhodné osvojitele 

z uchazečů vybíraly okresní péče o mládež.  

                                                           
81 NEČAS, Jaromír. 20 let sociální péče v Československé republice. Praha: Ministerstvo sociální péče, 1938. 

Publikace (Sociální ústav ČSR), č. 74. s. 82. 
82 BUBLEOVÁ, Věduna. Historický vývoj péče o opuštěné děti. s. 49. 
83 TŮMA, Antonín. Dítě v péči ústavní: Soubor přednášek a výkladů výchovného pěstounského kursu pořádaného 

Vyšší školou sociální péče v Praze. Praha: Vyšší škola sociální péče, 1934. s. 174. 
84 MACHÁČKOVÁ, Natálie. Poručenství. Praha, 2016. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Právnická fakulta. 

s. 33-34. 
85 MAREŠOVÁ. Nalezenci. s. 39-40. 
86 Zákon č. 946/1811 ř. z., obecný zákoník občanský ve znění předpisů jej měnících a doplňujících ke dni 1. 1. 

1925. § 179 Wikizdroje [online]. [cit. 25. 5. 2019]. Dostupné z: https://cs.wikisource.org. 
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3.5 Institucionalizovaná péče o děti a mládež – tedy i o sirotky a opuštěné 

děti 

3.5.1 Začátek 20. století 

Na přelomu 19. a 20. století začalo vznikat větší množství spolků a organizací, které se 

zaměřovaly na děti a mládež, a také více ústavů pro sirotky a opuštěné děti. Zvýšil se totiž 

přirozený přírůstek obyvatel a s ním i počet potřebných dětí, odborníci z řad lékařů, pedagogů 

i právníků se začali více zasazovat o řešení sociálních problémů dětí a mládeže, zákony 

umožňovaly občanům zakládání spolků, a tak se mnoho nových subjektů zapojilo do sociální 

péče o mládež. Někde byla péče o sirotky motivována také nacionálně, protože děti začaly být 

ke konci 19. století vnímány jako budoucnost národa. V roce 1910 fungovalo v Čechách a na 

Moravě již 83 sirotčinců (českých i německých).87 Zároveň bylo mezi léty 1867 (kdy byl vydán 

spolkový zákon) a 1918 v Čechách a na Moravě založeno 1 142 dobročinných spolků, z nichž 

se 839 věnovalo dětem a mládeži.88 Právě v této době, v roce 1908, vznikl také sirotčinec ve 

Chvalech. 

Společně s rozvojem sirotčinců začaly postupně (ale z většiny až ve 20. století) vznikat také 

ústavy specializované na výchovu dětí zločinných (polepšovny), dlouhodobě nemocných, 

duševně nemocných, nevidomých, neslyšících ad. Některé z nich byly spojeny se školou. 

Celkově však tato oblast postrádala systém, všechny tyto aktivity nebyly nijak jednotně 

organizovány, některé ústavy zřizovala města, některé okresy a země, mnoho jich bylo pod 

správou spolků (většinou církevních, ale i soukromých). Mnoho spolků také nějakým způsobem 

přispívalo na sirotky a chudé děti, ale chyběl orgán, který by vyplácení podpory koordinoval a 

kontroloval. První zlepšení přinesl nápad okresního soudce ve Frýdlantu, Franze Janische, na 

založení sirotčích rad. Ty měly spolupracovat s poručenskými soudy a fungovat jako dozor nad 

prací poručníků a kontrolovat vyplácení podpor. Mezi léty 1900–1908 vznikly v 91 okresech.89 

Zároveň byl (na základě zákona ze dne 3. 7. 1901 č. 62 ř. z. o použití přebytků společných 

sirotčích pokladen)90 v roce 1902 založen Zemský sirotčí fond, ze kterého se vyplácela podpora 

pro sirotčince a pro pěstounské rodiny, které vychovávaly sirotky. Do roku 1906 bylo péčí 

Českého zemského sirotčího fondu umístěno v rodinách 2 264 dětí a v ústavech dalších 677.91 

                                                           
87 LENDEROVÁ, RÝDL. Radostné dětství? s. 288.  
88 LENDEROVÁ, Milena a kol: Vše pro dítě! Válečné dětství 1914-1918. Praha: Paseka, 2015. s. 123. 
89 HALÍŘOVÁ. Koncept chudoby v dlouhém 19. století a podoby péče o chudé v Čechách. s. 98. 
90 HALÍŘOVÁ. Vznik a činnost Zemské komise pro péči o mládež. s. 152. 
91 FREMROVÁ, Květa. Pražská péče o sirotky a opuštěné děti v první polovině 20. stol. Praha, 2016. Diplomová 

práce. Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. s. 16-17. 
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Od roku 1904 současně vznikaly při okresech dobrovolné okresní komise pro péči o mládež, 

které rozdělovaly příspěvky z tohoto sirotčího fondu a snažily se poskytovat ohroženým dětem 

také další pomoc.92 Proběhlo také první statistické šetření v této oblasti. Dětí ve věku 6-14 let 

odkázaných na veřejnou pomoc bylo k roku 1902 v Čechách 26 900, i s dětmi jiného věku bylo 

odhadované číslo 50 000.93 

3.5.2 Činnost České zemské komise pro péči o mládež a okresních komisí 

Nejdůležitějším orgánem pro péči o děti a mládež v 1. polovině 20. století se stala Zemská 

komise pro péči o mládež (ZKPM). Její působnost byla širší než péče o sirotky a opuštěné děti, 

ale právě i tuto péči značně ovlivňovala. Vznikla po konferenci ve Vídni, která se konala 

v březnu 1907, a jejímž účelem byla ochrana dětství. Kvůli této konferenci se seskupily dva 

výbory (český a německý) a po jejím skončení fungovaly dále na dobrovolné bázi.94 V roce 

1908 pak vznikla na spolkovém základě při zemské školní radě Česká zemská komise pro 

ochranu dítek a péči o mládež a také Deutsche Kommission für Kinderschutz und 

Jugendfürsorge in Böhmen. O dva roky později vznikl podobný spolek i na Moravě. Prvním 

předsedou české komise se stal hrabě František Thun. Komise měla za úkol sjednocovat péči o 

mládež v Čechách, začít budovat ze stávající roztříštěnosti přehlednější systém. Evidovala děti, 

které potřebovaly pomoc, a vytvářela seznamy všech spolků působících v této oblasti, určitým 

způsobem se je snažila pod sebou shromáždit, a zároveň jim zaručovala autonomii.95 Postupně 

se staly zemské komise spojnicí mezi dobročinností soukromou a veřejnými institucemi (díky 

nim například získaly zemské vlády přehled o spolcích pracujících na poli péče o děti) a zároveň 

mezi veřejností, která hledala pomoc, a spolky, které tuto pomoc nabízely. Komise sdružovala 

dobrovolné pracovníky z různých oborů a snažila se mimo jiné také o nové výzkumy a větší 

informovanost veřejnosti. Odborníci z jejích řad začali například vyučovat péči o mládež na 

pražských učitelských ústavech, školili pracovníky a snažili se prosazovat potřebné legislativní 

změny související s dětmi a mládeží. Ze svých zdrojů (které získávala z dobročinných akcí a 

sbírek a z členských příspěvků) podporovala děti, které nedostaly podporu ze sirotčího fondu. 

A ve spolupráci s pedagogy, právníky a lékaři zakládala specializované ústavy a spolky (např. 

pro učně, epileptiky, děti hluchoněmé, nevyléčitelně nemocné ad.) Iniciativou (a částečně i 

prostředky) zemské komise byly opuštěné děti rovněž svěřovány k náhradní rodinné péči do 

pěstounských rodin. Specifický způsob této náhradní rodinné výchovy představovalo zakládání 

                                                           
92 BUBLEOVÁ. Historický vývoj péče o opuštěné děti. s. 46. 
93 HOFFMANNOVÁ. K vývoji sociální péče o mládež v Čechách. s. 425. 
94 HALÍŘOVÁ. Vznik a činnost Zemské komise pro péči o mládež. s. 151. 
95 Tamtéž. s. 152. 
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tzv. rodinných kolonií. Princip spočíval v tom, že zemská komise vyhledala obce, kde bylo 

přibližně 15-20 rodin ochotných převzít děti do pěstounské péče, lékař a škola. Rodiny tak byly 

v těsném kontaktu, fungovaly částečně jako komunita, ale stále byly opravdu rodinami. A 

komise mohla díky tomu, že byly v jedné lokalitě, daleko snáz řešit problémy a práci 

kontrolovat.  

Zároveň se zemské komise staly vrcholným orgánem pro vznikající okresní komise péče o 

mládež (OKPM), jejich činnost podporovaly a koordinovaly. Na Moravě vznikaly místo 

okresních komisí sirotčí spolky.96 V obou případech plnily funkci pomocných spolků zemské 

komise, pomáhaly jí s evidencí dětí a také samy prováděly i praktickou pomoc a měly povinnost 

pravidelně informovat zemskou komisi o sociální péči ve svém okrese. Po vydání již zmíněného 

výnosu prezídia vrchního zemského soudu, který umožňoval hromadné poručenství, se začaly 

komise věnovat také poručenské agendě a vytvářely sítě spolehlivých poručníků. V jazykově 

smíšených oblastech spolu soupeřily české a německé okresní komise (neboť panoval strach z 

odnárodnění mládeže), což často vedlo ke kvalitnější práci.97 V roce 1910 sdružovala Česká 

zemská komise 31 okresních komisí, v roce 1918 již 138.98  

Po vzniku samostatného Československa nezřídilo Ministerstvo sociální péče nové orgány pro 

tuto oblast, ale přibralo a více legitimizovalo právě zemské a okresní komise (které se do té 

doby opíraly především o zemské výbory).99 Okresní komise dostaly název Okresní péče o 

mládež a staly se z pomocných výkonnými orgány (přenesly se na ně některé záležitosti, které 

dosud spadaly pod zemské komise) a přidružily se k nim některé další spolky. Zemské komise 

začaly s okresními péčemi ještě těsněji spolupracovat. V okresních péčích teď kromě 

dobrovolných pracovali i odborní (tj. odborně školení a zároveň za svou práci placení) 

pracovníci a činnost těchto orgánů byla nyní částečně subvencovaná státem a samosprávami. 

Důležitým zákonem upravujícím oblast péče o sirotky a opuštěné děti a ovlivňujícím činnost 

ZKPM a OPM se stal zákon ze dne 30. 6. 1921 č. 256 o ochraně dětí v cizí péči a dětí 

nemanželských (který byl proveden až vládním nařízením č. 29/1930 Sb.) Podle něj měly být 

pod stálým dozorem všechny děti nemanželské a z manželských dětí ty, které nebyly v péči 

otce nebo matky. Dozor nad dětmi v ústavní péči měl mít zemský úřad (v praxi většinou přibral 

k výkonu příslušnou ZKPM), nad dětmi v rodinách potom poručenské soudy (které zase 

nejčastěji přibraly OPM). Po vydání tohoto zákona tedy podléhala ústavní péče o sirotky o něco 

                                                           
96 LENDEROVÁ a kol. Vše pro dítě! s. 125. 
97 Tamtéž. s. 126. 
98 BUBLEOVÁ. Historický vývoj péče o opuštěné děti. s. 47. 
99 HOFFMANNOVÁ. K vývoji sociální péče o mládež v Čechách. s. 430. 



37 
 

větší kontrole úřadů, v ústavech (ať už je zřizoval kdokoliv) probíhaly jednou za čas prohlídky 

a ZKPM posílala zemskému úřadu zprávy o poměrech v jednotlivých ústavech. 

Podle nových stanov Ministerstva sociální péče schválených roku 1933 byla Česká zemská 

komise přejmenována na Zemské ústředí péče o mládež v Čechách (ZÚPM). (Zároveň ve státě 

působily podobné ústřední spolky pro péči o mládež na Moravě, ve Slezsku, Slovensku a 

Podkarpatské Rusi a ústředí pro německé a polské spolky.)100 Ve třicátých letech bylo 

v Čechách 220 českých a 101 německých okresních péčí. 

Po celá dvacátá, třicátá a část čtyřicátých let takto nastavený systém fungoval. Odsun Němců 

po skončení druhé světové války znamenal rozpad německé sítě péče o mládež. Po převzetí 

péče o mládež státem pak byly zemské i okresní spolky (k 31. 12. 1947) zlikvidovány a jejich 

činnost byla postupně převedena na národní výbory. 

3.6 Základní vývojové etapy v péči o sirotky v 1. polovině 20. století 

3.6.1 První světová válka  

První světová válka se významně dotýkala životů všech dětí v českých zemích. Otcové a starší 

bratři narukovali na frontu, doma zůstaly ženy, které musely uživit rodinu (a tak například 

odcházely do práce velmi brzy po porodu dítěte). Starší děti se ještě častěji než dříve musely 

podílet na obživě pro domácnost. Poznamenala je rovněž všeobecná bída a nedostatečná výživa. 

Během války se také výrazně zvýšilo procento nezletilých mezi pachateli trestných činů. Stát i 

nejrůznější dobročinné organizace se snažily situaci řešit, vznikly některé nové organizace – 

například Ochrana matek a kojenců v Království českém, spolek založený roku 1915 péčí 

zemského rady Antonína Tůmy. Tento spolek se ve válečné době snažil řešit kritický stav 

úmrtnosti kojenců skrze poradenství a zajišťování mléka. Velmi se také angažovalo České srdce 

vzniklé v roce 1917. Stát vyplácel alespoň minimální podporu rodinám, které se ocitly bez 

živitele, a pokud otec padl, byl dětem určen poručník, který jim pomáhal podporu shánět, 

uplatňovalo se také pojišťovnictví. Příspěvky ani pojištění však většinou nestačily na skutečné 

zajištění rodin, ty se proto snažily vypomoci si nejrůznějšími způsoby, a zároveň se uplatňovala 

pomoc mnoha dobrovolných spolků. Celkově však panovala bída a nedostatek, děti padlých (a 

nejen padlých) otců se často dostávaly do sirotčinců, protože je matky nemohly uživit a ani 

vdovský a sirotčí důchod nestačil. Mnoho dětí se také toulalo. Nárůst počtu sirotků během války 

dokumentují například počty dětí, o něž se starala Česká zemská komise (prostřednictvím 
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umístění do rodin nebo ústavů): V roce 1913 bylo takových dětí 586, v roce 1918 pak 3 816.101 

(Tato čísla jsou jen malým zlomkem celkového počtu sirotků, ukazují však obrovský 

procentuální nárůst.) Mnoho ústavů se dostávalo do tíživých situací kvůli rostoucímu počtu 

sirotků, malému množství finančních prostředků a rukování některých pracovníků. Některé 

ústavy proto musely svou činnost ukončit, kromě toho byly budovy některých zabrány vojskem 

(například k zřízení nemocnice). 

3.6.2 Období 1918–1948 

Po vzniku Československa se situace začala postupně stabilizovat. Stát vyplácel určité dávky 

vdovám a sirotkům po mužích zemřelých ve válce nebo na následky zranění (vypočítávaly se 

z příjmu zemřelého a hrálo roli, jestli je dítě oboustranný sirotek nebo ne), stále se pořádaly i 

různé dobrovolné sbírky. Vedle Zemského ústředí a okresních péčí o mládež působila v této 

oblasti i řada dalších spolků a organizací, vzniklých většinou během války nebo krátce po ní. 

Kromě výše zmíněných to byly např. Československý červený kříž a Československá péče o 

dítě. (Trochu jiným způsobem než v Čechách, na Moravě a ve Slezsku fungovala péče o děti a 

mládež na Slovensku a Podkarpatské Rusi, protože tam neplatily zákony vydané v Předlitavsku, 

ale Tripartitum, krajinský zákoník Štefana Verböciho z 16. století.) 

Sirotci byli vychováváni nejčastěji v náhradních rodinách (které mohly a nemusely být za tuto 

péči placené), dále prostřednictvím rodinných kolonií a v ústavech. Některé z ústavů přitom 

sloužily pouze pro umístění dítěte na kratší dobu, než pro něj budou nalezeni vhodní pěstouni, 

anebo se zlepší podmínky v jeho rodině (nazývaly se nejčastěji dětské domovy), některé pak 

sloužily k dlouhodobé výchově dětí. Již ke konci 19. a potom ve 20. stol. se vedly odborné 

diskuze o tom, zda je pro děti vhodnější ústavní péče nebo výchova v náhradní rodině.102 

Zastánci rodinné výchovy většinou poukazovali na to, že v ústavech (zvláště těch velikých, kde 

bydlí najednou třeba 100 chovanců) nejde přistupovat k dětem individuálně, nevyrůstají 

s pocitem rodinného zázemí. Zároveň byla (alespoň zpočátku) ústavní výchova výrazně dražší. 

Odpůrci rodinné výchovy proti tomu namítali, že výchova v rodině je sice levnější, ale s dítětem 

není v rodině často dobře zacházeno, přichází do nuznějších poměrů, než by mělo v ústavu, je 

často přijímáno pouze kvůli poplatku za něj a využíváno jako levná pracovní síla. Postupem 

času se však začalo dařit vybírat spolehlivější pěstouny a většina odborníků se shodovala na 
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tom, že pokud je dítě normální,103 mělo by se dávat přednost rodinné péči. Antonín Tůma, 

propagátor péče o matku a dítě, k tomu píše: „V případě prvém, když se jedná o výchovu 

mládeže normální, doporučuje se podle ustáleného již názoru, aby se péče o nich svěřovala 

pokud možno řádným, k tomu účelu způsobilým rodinám, u nichž lze předpokládati, že budou 

úkol ten svědomitě a řádně plniti a které musí proto svou způsobilost k úkolu tomu předem 

náležitě prokázati.“104 Také ústavní výchova se však začala přizpůsobovat rodinnému systému, 

některé ústavy vychovávaly děti v menších skupinách, nebo zůstávaly záměrně určeny pro 

nízký počet chovanců, aby mohla být výchova individuálnější a rodině se alespoň blížila.  

Celkově lze s přihlédnutím především k prvním desetiletím 20. stol. říci, že záleželo především 

na tom, do jaké rodiny nebo jakého ústavu se dítě dostalo, protože poměry byly v obou druzích 

péče velmi rozdílné. 

Ústavy pro výchovu opuštěných dětí (ale i další zařízení a spolky sloužící pro sociální pomoc 

dětem) byly zajišťovány částečně veřejnými orgány (obecní, okresní a zemské), částečně 

poloveřejnými (tam lze zařadit Zemské ústředí pro péči o mládež a OPM) a částečně 

soukromými,105 z nichž většina byla církevní. V roce 1925 bylo v Čechách dohromady 174 

českých i německých ústavů pečujících o sirotky a opuštěné děti. Z toho bylo zřizováno: 59 

spolky (nejčastěji OPM), 43 obcemi, 38 náboženskými korporacemi, 25 okresy, 6 soukromníky 

a 3 nadacemi.106  

3.6.3 Změny (zboření dosavadního systému) po roce 1948 

Po druhé světové válce, a především po únorovém převratu byla celá péče o děti a mládež 

reorganizována a přešla postupně pod státní orgány. Systém péče o mládež složený z orgánů 

soukromých, poloveřejných a veřejných byl zlikvidován, s tím zanikly také OPM a jejich 

zemská ústředí. Církevní a soukromé spolky zabývající se péčí o mládež byly zlikvidovány 

rovněž. Jejich činnost převzal stát prostřednictvím ministerstev a národních výborů. Zrušena 

nebo omezena byla většina forem náhradní rodinné výchovy. Sirotci byli umísťováni do 

velkých ústavů rozdělených podle věku, často bez ohledu na sourozenecké vztahy. Na mnoha 

místech byl zbořen vyzkoušený a dobře fungující systém menších skupin dětí vychovávaných 

                                                           
103 Jedná se o pojem užívaný odborníky, opak dítěte abnormálního, tedy dítě, které není fyzicky ani psychicky 

handicapované. 
104 TŮMA, Antonín. Dítě v péči ústavní. s. 4. 
105 Výrazem ‚soukromé‘ zde shrnuji všechny ústavy neveřejné, tedy zřizované různými spolky a organizacemi, 

církevními i laickými, i soukromníky v užším slova smyslu. 
106 Soupis zařízení sociální péče o mládež v republice Československé. Praha: Ministerstvo sociální péče, 1925. s. 

15. 
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po vzoru výchovy rodinné.107 Také chyběli – z pohledu režimu – nezávadní a zároveň školení 

pracovníci, a do těchto ústavů se tak často dostávali lidé bez potřebných vědomostí, zkušeností 

a nadání. V 60. letech přišly první kritiky tohoto systému a zacházení s dětmi, opřené také o 

psychologické výzkumy ukazující špatný vliv praxe 50. let na zdravý vývoj dětí, a v 70. letech 

potom přišla určitá reorganizace a zlepšení.108 

3.7 Církevní péče o sirotky v 1. polovině 20. století 

Praktická služba nemocným a potřebným patřila odjakživa k existenci křesťanské církve, 

v průběhu historie se měnila její intenzita a forma. Společně s cílem prakticky pomáhat 

potřebným tu vždy byla také touha působit misijně a vychovávat děti v křesťanském duchu. 

Katolická církev vykonávala v českých zemích tuto službu kontinuálně, hrála klíčovou roli 

v sociální oblasti před vznikem sociálního systému a po jeho vytvoření zůstala jednou z jeho 

důležitých složek. V moderní době vykonávala a vykonává katolická církev tuto praktickou 

službu většinou pod názvem charita.109 Již v 60. letech 19. stol. byl zaregistrován spolek 

Charita, po vzniku Československa potom začaly vznikat při diecézích svazy charity, které byly 

od konce 20. let sdružovány ústředím.110 Již existující i nově vzniklé katolické spolky a ústavy 

zajišťující sociální pomoc byly postupně přidružovány do těchto svazů charity. Do konce první 

republiky již Charita sdružovala několik set zdravotních a sociálních ústavů, většina z nich byla 

vedená řeholními řády. Co se týče ústavů pro sirotky a opuštěné děti, patřilo jich, podle již výše 

zmíněné statistiky Ministerstva sociální péče z roku 1925, pod katolickou církev v Čechách 12 

českých a 15 německých, v celém Československu potom 55.111 V dalších letech se pak počet 

těchto ústavů ještě zvýšil. V roce 1948, když Zemský národní výbor evidoval ústavy pro péči 

o sirotky a opuštěné děti, spadalo pod ‚Ústředí svazů katolické charity v ČSR‘ jen v Čechách 

25 takových ústavů.112 Z jejich názvů lze usoudit, že mezi nimi byly jednak ústavy, které patřily 

přímo pod charitu (Domov Svazu charity) a jednak ústavy zřizované řádovými kongregacemi 

a katolickými spolky pod Charitu přidružené, kterých byla většina (Dětský domov Milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského; Salesiánský chlapecký domov; Dětský domov Mariánského 

ústavu; domov Serafínského díla lásky ad).  

                                                           
107 BUBLEOVÁ. Historický vývoj péče o opuštěné děti. s. 50. 
108 Tamtéž s. 51. 
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Karlova. Filozofická fakulta. s. 19-20. 
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112 Národní archiv. Fond Zemské ústředí péče o mládež (ZÚPM). k. 39. sg. 222/146. 
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Evangelická sociální práce fungovala v daleko menším měřítku (úměrně k menšímu počtu 

evangelických věřících ve společnosti), na starší tradici navazovat nemohla. Evangelíci 

nazývají praktickou službu potřebným většinou diakonie.113 V českém evangelickém prostředí 

vznikla první služba diakonie skrze faráře reformované církve Václava Šuberta v Krabčicích, 

kde byla založena opatrovna a později dívčí ústav a sirotčinec. V roce 1903 potom vznikl spolek 

Česká diakonie, který vzdělával sestry diakonky, jež pracovaly v nemocnicích (podobně jako 

později Diakonie Svobodné církve reformované zmiňovaná v první kapitole). Další 

evangelické a evangelikální církve prováděly sociální službu podobně jako SCR pomocí spolků 

při jednotlivých sborech a farnostech, případně vyšší úrovni církevního systému. 

Evangelických sirotčinců bylo v Čechách jen málo. První z nich byl založen Jednotou bratrskou 

roku 1867.114 Dalším byl již zmíněný evangelický sirotčinec v Krabčicích. V roce 1925 eviduje 

v Čechách Ministerstvo sociální péče 4 české a 6 německých evangelických sirotčinců, v celé 

republice jich potom bylo 8 českých a slovenských, 8 německých a 1 polský.115 Chvalský 

sirotčinec jako zřizovaný evangelickou církví tedy nebyl v republice jediný, ale patřil mezi 

velké výjimky. Chvalům jako vzor posloužily některé evangelické sirotčince v Německu, které 

František Urbánek viděl při svých studiích. První ředitelka chvalského sirotčince, Božena 

Jehličková, v mládí krátký čas pomáhala v sirotčinci v Krabčicích, během svého působení ve 

Chvalech byla v kontaktu se sirotčincem sester Royových na Slovensku, ve Staré Turé, 

náležejícím do činnosti spolku Vieroslava. V Horních Počernicích, obci sousedící s Chvaly, byl 

sirotčinec metodistický. 

Po roce 1948 potom stihl všechny tyto ústavy různých církví podobný osud. Novou církevní 

politikou a církevními zákony (především zákonem č. 217/1949 Sb., kterým se zřizuje Státní 

úřad pro věci církevní, a zákonem č. 218/1949 Sb. o hospodářském zabezpečení církví a 

náboženských společností státem) se stát snažil získat úplnou kontrolu nad církvemi. 

U církevních sociálních ústavů byla snaha co nejdříve vyměnit vedení a kvalifikované 

pracovníky za ‚prověřené osoby‘, postupně byly celé ústavy přebírány národními výbory. 

V letech 1950–1951 bylo do státní správy převedeno 50 dětských domovů a přes 100 dalších 

ústavů České sociální charity. Nějaký čas v nich však mohly řeholní sestry ještě vykonávat 

alespoň pomocné práce, protože výměna pracovníků probíhala postupně. Výjimku v tomto 

přebírání tvořily pouze katolické ústavy pro těžce mentálně postižené osoby a pro staré a 

                                                           
113 Pojem je odvozen z řec. diakon neboli jáhen (sloužící, přisluhovatel), což byla funkce ustanovená apoštoly ve 

Skutcích apoštolů pro praktickou službu. 
114 NEŠPOR. Náboženství v 19. století. s. 216. 
115 Soupis zařízení sociální péče o mládež v republice Československé. s. 15. 
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nemocné katolické řeholnice a řeholníky, které směly zůstat v rukou věřících. Církev tak 

nemohla mít vliv prakticky na nikoho, kdo se ještě mohl zapojit do společnosti.116 Evangelické 

ústavy rovněž postupně přešly pod státní správu. 

3.8 Dílčí závěr 

V průběhu první poloviny 20. století se z péče o sirotky a opuštěné děti postupně začíná stávat 

fungující systém, na kterém se podílely veřejné i neveřejné instituce. Souviselo to s celkovým 

nárůstem populace, legalizací zakládání dobročinných spolků i s nacionalizací diskurzu 

výchovy dětí a mládeže. Důležitou roli jednotící a koordinační v systému hrály původně spíše 

dobrovolnické, později polooficiální spolky ZÚPM a OPM. Legislativa posledních let 

habsburské monarchie a první republiky uchopila a nově rozvinula instituci poručnictví 

zakořeněnou hluboko v historii, v novém pojetí a pravidlech se uplatnila bez ohledu na 

majetnost nezletilého k právní ochraně jeho osobnosti. Nejfrekventovanějším způsobem 

zajištění a výchovy sirotků zůstala po celou první polovinu 20. stol. náhradní rodinná péče, 

ústavní se však uplatnila také, v nezanedbatelném množství. Jednoznačná přednost ústavní 

výchově byla dávána u dětí abnormálních, tj. nějakým způsobem handicapovaných. 

Pokud jde o církevní spolky na poli péče o mládež a církevní sirotčince, sociální systém první 

poloviny dvacátého století s nimi do jisté míry počítal jako se součástí systému, stejně jako 

s iniciativou dalších dobrovolnických organizací. Byly autonomní, ale zároveň byly evidované, 

do určité míry kontrolované dozorčími orgány a platily pro ně směrnice a zákony upravující 

výchovu dětí v cizí péči. Svoji činnost organizovaly částečně z vlastních zdrojů a částečně byly 

podporované ze zdrojů veřejných. Jednou z jejich důležitých motivací v této práci pro ně byla 

snaha vychovat děti bohabojné, zakořeněné v křesťanských hodnotách. Spolky a ústavy 

evangelické pak byly výrazně méně frekventované než katolické, což odpovídá náboženskému 

složení Čech. Po roce 1948 byla postupně veškerá péče o děti a mládež převedena pod 

pravomoc státních orgánů. 

  

                                                           
116 TŮMOVÁ: Dějiny České katolické charity do roku 1960. s. 30. 
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4 Sirotčinec ve Chvalech 

Tato kapitola pojednává o sirotčinci ve Chvalech. Jako syntéza předchozích dvou kapitol 

představuje konkrétní ústav pro sirotky první poloviny 20. století, který byl zároveň 

neodmyslitelně součástí Svobodné církve reformované, pozdější Jednoty českobratrské. 

Ukazuje se zde, jaký vliv měly některé jevy popsané ve druhé kapitole (např. funkce ZÚPM, 

poručnictví) na konkrétní ústav pro opuštěné děti. Většina kapitoly je vytvořena na základě 

vnitřních pramenů z prostředí sirotčince a církve, na základě několika pramenů 

mimocírkevních je částečně zmapován také pohled zvnějšku. Poslední období existence 

sirotčince a každodennost v něm potom osvětlují vzpomínky pamětníků. 

4.1 Cesta k založení sirotčince 

4.1.1 Okolnosti vzniku sirotčince a cíle práce 

Chvalský sirotčinec vznikl na půdě žižkovského sboru SCR díky kazateli Františku Urbánkovi 

a jeho podobně smýšlejícím spolupracovníkům. Urbánek měl o osiřelé děti zvláštní zájem již 

v době studií, v Německu viděl evangelické sirotčince a toužil touto cestou sloužit společnosti 

také.117 Svou roli hrála rovněž všudypřítomná bída Žižkova, chudého pražského předměstí, kde 

byla tato potřeba denně před očima v podobě sirotků na ulicích.118 Spřízněnou duší v touze 

sloužit sirotkům byla Urbánkovi jeho švagrová, Božena Jehličková (1872–1952). Pro službu 

dětem měla obdarování – již jako mladá pracovala coby chůva, nějakou dobu sloužila 

v evangelickém sirotčinci v Krabčicích, také ve sboru na Žižkově působila mezi dětmi a často 

vypomáhala s dětmi v rodině Urbánkových, u své sestry. 

 SCR sama nemohla vlastnit majetek ani vykonávat sociální činnost, a tak podobně jako pro její 

další aktivity byl i pro tuto založen spolek119 s názvem Evangelická jednota, jehož předsedou 

se stal Urbánek. (Spolek byl zaregistrován v roce 1904 pod názvem ‚Evangelická jednota pro 

Žižkov a okolí‘,120 v roce 1907, zřejmě když se ukázalo, že spolek nebude působit pouze v okolí 

                                                           
117 ŠTĚPÁN, Jan, ed. Kazatel František Urbánek: k 50. výročí úmrtí. Praha: Oliva, 1999. s. 24. 
118 Jen o několik let dříve vznikl v Praze rovněž kvůli setkání zakladatelů s drsnou realitou sirotků v ulicích 

katolický sirotčinec Asyl milostného pražského Jezulátka. (Viz FREMROVÁ. Pražská péče o sirotky a opuštěné 

děti v první polovině 20. stol.) Dokládá to jednak nedostatečnost sociálního systému přelomu století, jednak snahu 

církví reagovat na aktuální potřeby společnosti. 
119 SCR v tomto ohledu opravdu neměla na vybranou, sama byla formálně pouze zaregistrovaným spolkem, nikoliv 

církví. Praxe zakládání spolků pro zřizování církevních sociálních ústavů však nebyla vůbec ojedinělá. Stejnou 

cestu často volily i církve státem uznané včetně římskokatolické. V tomto případě tedy nebylo založení spolku 

žádnou raritou, na rozdíl např. od spolku Betanie založeném pro vlastnění nemovitostí církve.  
120 Archiv hlavního města Prahy. MHMP II. / Národní výbor hl. m. Prahy, odbor vnitřních věcí, spolkový katastr. 

k. 36. Evangelická jednota pro Žižkov a okolí. [online]. [cit. 29. 5. 2019] Dostupné z: 

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/VysledekBean.action?show=&_sourcePage=0ZiUOxtfnBnABqreXoyjk7DS

Xq3S--

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/VysledekBean.action?show=&_sourcePage=0ZiUOxtfnBnABqreXoyjk7DSXq3S--tdql6Af0_VnaB8Addg32r23LCQXGX8cnprsZEofQ7Vf9_iYCyiRI550OdXu8EsnFs17M1JDPTGWuI%3D&rowPg=2
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/VysledekBean.action?show=&_sourcePage=0ZiUOxtfnBnABqreXoyjk7DSXq3S--tdql6Af0_VnaB8Addg32r23LCQXGX8cnprsZEofQ7Vf9_iYCyiRI550OdXu8EsnFs17M1JDPTGWuI%3D&rowPg=2
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mateřského sboru, byl přejmenován na Evangelická jednota.) Oficiální cíle spolku byly „1. 

Věnovati peči humanitě a vzdělání vůbec, zvláště pak zřizování útulen, ohříváren, sirotčinců a 

podobných dobročinných ústavů; 2. materiální podpora potřebných.“121 Spolek tedy původně 

možná plánoval širší sociální zaměření a péče o sirotky jako jeho hlavní aktivita se 

vyprofilovala až postupně. Již na počátku měl však také cíle evangelizační, zabudované i 

v názvu. „Když jsme zakládali spolek“ píše po letech František Urbánek „vyjádřili jsme to hned 

v jeho jménu ‚Evangelická jednota‘, že chceme na prvním místě i při službě tělu sloužit 

Evangeliem, že má rozhodovat v našem životě i v naší práci pravda a láska.“122 (Později byl 

název změněn na ‚Křesťanská služba‘, protože docházelo k mylným výkladům, že je sirotčinec 

určen pouze pro děti evangelického vyznání.) Práce pro sirotky začala v roce 1905 umístěním 

osiřelého chlapce do křesťanské rodiny. Spolek se snažil pokračovat stejným způsobem, ale 

neosvědčil se, a proto usiloval o založení sirotčince. Za peníze získané sbírkami a dary zakoupil 

potom v roce 1908 starý mlýn ve Chvalech a 2. října téhož roku zde započal službu se čtyřmi 

sirotky, dívkami. První ředitelkou a zároveň vychovatelkou se stala Božena Jehličková. 

4.1.2 Chvalský mlýn 

Mlýn ve Chvalech byl spolu s rybníkem založen jezuity v 18. století pod kopcem na okraji obce. 

Již nějakou dobu před zakoupením Evangelickou jednotou však zřejmě nesloužil původnímu 

účelu, protože se u žádných pamětníků nelze dočíst o vzpomínkách na jeho funkční vybavení 

včetně tak nepřehlédnutelné věci jako je mlýnské kolo. A tak jedinými dohledatelnými doklady 

o tom, že mlýn býval mlýnem, jsou jeden velký mlýnský kámen, na kterém děti sedávaly123 a 

označení „ve mlýně“ a „děti ze mlýna“, jak lidé z obce sirotčinec a sirotky nazývali. To si však 

lze vysvětlit spíše jako dlouho přetrvávající paměť malé obce než jako doklad o nedávné 

funkčnosti mlýna. Ze Vzpomínek Boženy Jehličkové každopádně vyplývá, že v době koupě 

nebylo stavení obyvatelné v celém rozsahu a i obyvatelné místnosti vyžadovaly nutné opravy. 

                                                           
tdql6Af0_VnaB8Addg32r23LCQXGX8cnprsZEofQ7Vf9_iYCyiRI550OdXu8EsnFs17M1JDPTGWuI%3D&ro

wPg=2 (Dále Evangelická jednota pro Žižkov a okolí). Literatura z prostředí CB, jejíž autoři zřejmě neměli tento 

zdroj k dispozici, řadí vznik spolku až do let 1906-1908, což však neodpovídá ani počítání správních roků 

samotnou Evangelickou jednotou (Viz např. rok 1950 jako 47. správní rok In: Zpráva o činnosti sociálních podniků 

Jednoty českobratrské v roce 1950. Praha: Sociální odbor Jednoty českobratrské, 1950). 
121 AMP. Národní výbor hl. m. Prahy, odbor vnitřních věcí, spolkový katastr. k. 36. Evangelická jednota pro Žižkov 

a okolí.  
122 JEHLIČKOVÁ, Božena. Vzpomínky na začátky sirotčince spolku „Křesťanská služba“ ve Chvalech.  Praha: 

Křesťanská služba, 1939. s. 309-310. 
123 Soukromý archiv Tomáše Grulicha: Rukopisná vzpomínka Amálie Dyntarové na dětství v sirotčinci ve 

Chvalech, z r. 2000. Kámen je v areálu CB Chvaly dodnes. 

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/VysledekBean.action?show=&_sourcePage=0ZiUOxtfnBnABqreXoyjk7DSXq3S--tdql6Af0_VnaB8Addg32r23LCQXGX8cnprsZEofQ7Vf9_iYCyiRI550OdXu8EsnFs17M1JDPTGWuI%3D&rowPg=2
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/VysledekBean.action?show=&_sourcePage=0ZiUOxtfnBnABqreXoyjk7DSXq3S--tdql6Af0_VnaB8Addg32r23LCQXGX8cnprsZEofQ7Vf9_iYCyiRI550OdXu8EsnFs17M1JDPTGWuI%3D&rowPg=2
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4.1.3 Začátky v sirotčinci 

Začátek práce byl skromný co do počtu sirotků i do hmotného vybavení. Čtyři dívky se 

postupně učily pravidlům, o nejmladším děvčátku Jehličková píše, že trpělo epilepsií a mělo 

časté záchvaty. Malá začínající rodina sirotků obývala tři místnosti, v domě bylo vlhko a 

nepřiléhajícími dveřmi foukalo, neměli koupelnu, prádelnu ani spíž, pořádnou plotnu ani 

studnu. Vodu prý nosili z daleké studánky.124 Deníkové zápisy Jehličkové o těchto krušných 

začátcích jsou přesto plné vděčnosti Bohu i lidem za každou maličkost. Pomocí darů členů 

spolku a dalších přátel se sirotčinec postupně vybavoval. Ještě do konce roku dostal kamna na 

vytopení domácnosti. Ke stavení patřila také zahrada a již první rok skýtala úrodu švestek a 

vína. Mladí lidé ze žižkovského sboru pomohli rodině opravením zdi kolem zahrady, aby lidé 

ovoce nekradli. Zda se na začátku starala sestra Jehličková o děti sama, nebo k sobě měla 

někoho na pomoc, ve svých Vzpomínkách neuvádí. Pravděpodobně však k sobě již od začátku 

měla sestru Emilii Vrbovou, o které se zmiňuje v zápiscích z roku 1909. 

4.2 Vlastní chod sirotčince, způsob jeho vedení a správy 

4.2.1 Spolek Evangelická jednota (později Křesťanská služba) 

Informace o fungování spolku nejsou někde jednotně zapsány, následující pojednání je 

výtažkem z různých pramenů a různých let, některé otázky zůstávají nezodpovězeny. 

Spolek existoval v letech 1904–1951 pod jmény Evangelická jednota pro Žižkov a okolí (do r. 

1907), Evangelická jednota (do r. 1931) a Křesťanská služba (do r. 1951).125 Péče o sirotky se 

stala jeho hlavní aktivitou, vykonával ale i další činnosti, které zde pouze zmiňuji. 

Spolek řídila valná hromada a na ní zvolený výbor.126 Valná hromada se scházela jednou ročně, 

vždy 1. ledna v budově žižkovského sboru v Poděbradově ulici. Byla otevřená rovněž pro 

všechny, kteří se o činnost spolku zajímali. Při hlasování o různých záležitostech rozhodovala 

nadpoloviční většina přítomných členů.  

Výbor spolku byl volen každý rok a scházel se většinou jednou za měsíc, případně mimořádně, 

pokud bylo třeba rychlého rozhodnutí. Byli do něj voleni výhradně muži.127 Na počátku byl 

                                                           
124 Možná se jedná o necelý kilometr vzdálený pramen Chvalka, který měl údajně dříve sloužit za zdroj pitné vody 

pro mlýn a pivovar. 
125 Pro informace vztahující se ke konkrétnímu období používám název, který pro ono období platil, pro označení 

spolku bez konkrétního časového kontextu používám název Evangelická jednota (EJ). 
126 Jako valná hromada/valné shromáždění/valná schůze se označovala schůze všech členů spolku. (Viz Valný. In: 

Ottův slovník naučný. Díl dvacátý šestý. Praha: J. Otto, 1907. s. 372). 
127 Nenalezla jsem pramen, kde by to bylo výslovně sděleno, ale zmínky o členech výboru a jejich ojedinělé 

seznamy nikdy neobsahují ženská jména. 
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zřejmě pouze tří až čtyřčlenný.128 Později se skládal z předsedy, sedmi dalších členů a třech 

náhradníků.129 Mezi nimi byli vybráni místopředseda, tajemník, pokladník, knihovník a dva 

přehlížitelé účtů. Funkci předsedy zastával nejprve kazatel František Urbánek, a to až do roku 

1937, kdy jej vystřídal bratr Bohuslav Beneš (rovněž kazatel sboru na Žižkově). Ve funkci 

tajemníka byl nejdéle bratr J. Brůžek, dále také J. Zeman a P. Černý, pokladníkem byl na 

začátku J. Ezop. O svých schůzích vedli členové výboru podrobné zápisy.130 Podle nich byly 

schůze většinou zahájeny a ukončeny modlitbou, většinou jsou uvedena jména přítomných 

členů. Následuje zpráva o aktuálním počtu chovanců ve Chvalech, nejdůležitějších událostech 

předchozího měsíce a zdravotním stavu dětí. Výbor také přijímal a vylučoval členy, řešil, jak 

budou spravovány budovy a pozemky spolku, svolával valnou hromadu a připravoval její 

program. Na začátku kalendářního roku psali členové výboru výroční zprávu za rok předchozí. 

Tajemník zde většinou shrnoval dění daného roku v sirotčinci, počty sirotků, pracovnic atd. 

Bylo zde také vykazováno účetnictví a svou zprávu podávala často také ředitelka sirotčince a 

předseda spolku. Tyto zprávy byly zveřejňovány v Pozdravech a jsou jedinečným pramenem 

pro počty dětí v jednotlivých letech, ceny přestaveb, stav hospodářství atd. 

Členy spolku se mohli stát pouze členové SCR (JČb), vstupem do spolku se zavazovali 

k placení členských příspěvků. Ostatní přátelé spolku se mohli stát tzv. přispívajícími členy131 

a práci podporovat (což však bylo využíváno velmi okrajově, v roce 1933 měl například spolek 

239 činných a 2 přispívající členy).132 Nepodařilo se mi zjistit, kolik bylo zakládajících členů, 

ve třicátých letech měl ale spolek kolem 250 členů, v roce 1950 jich bylo 344.133 

Spolek možná zpočátku počítal s širší působností v sociální oblasti, postupně se však jeho 

hlavním zaměřením stala péče o sirotky. V pozdější době už je uváděna na prvním místě, jako 

hlavní cíl: „Účelem spolku jest činnost dobročinného rázu, t. j.: 1. Dobročinná péče o sirotky a 

opuštěné děti, bez rozdílu náboženské příslušnosti. 2. Výchova a vzdělávání dětí, mládeže a 

dospělých. 3. Poskytování materiální a jiné pomoci potřebným.“134 Krátkodobě vznikly další 

sirotčince zmiňované v přehledu. Kromě toho spolek ještě roku 1931 převzal vedení 

                                                           
128 AMP. Národní výbor hl. m. Prahy, odbor vnitřních věcí, spolkový katastr. k. 36. Evangelická jednota pro Žižkov 

a okolí.  
129 Později znamená podle stanov z roku 1946. Starší stanovy jsem nenalezla, ale považuji za pravděpodobné že 

minimálně od 30. let, kdy už byl spolek podobně četný, fungovaly jeho principy stejně nebo podobně. 
130 Kniha zápisů výboru spolku Křesťanská služba obsahuje zápisy pouze z let 1933–1951, pramen tohoto druhu 

pro dřívější období tedy chybí.  
131 Archiv Rady CB Soukenická (ARCB). Stanovy spolku Křesťanská služba. § 4. 
132 ZEMAN, J. Zpráva tajemníkova. Pozdrav ze Chval (PzCh). Praha: Křesťanská služba, 1934, č. 1., s. 5-7. 
133 Zpráva o činnosti sociálních podniků Jednoty českobratrské v roce 1950. Praha: Sociální odbor Jednoty 

českobratrské, 1950. s. 6. 
134 Stanovy spolku Křesťanská služba. § 2. 
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opatrovny135 v Cholticích, roku 1932 zřídil na Žižkově Dům Křesťanské služby pro učně bez 

přístřeší a v roce 1935 ozdravovnu pro děti v Novém Městě nad Metují. 

Při vzniku spolku uváděli zakladatelé jako prostředky, kterými má být docíleno stanovených 

účelů mimo jiné: „pořádáním vzdělávacích přednášek, (…), zřizováním a podporováním útulen 

a podobných humanitních ústavů, spolkovou knihovnou, vydáváním vzdělavatelných spisů.“136 

Po celou dobu své existence spolek opravdu usiloval také o určitou formu osvěty (ve svém 

časopise například pravidelně vydával pojednání o dětské psychologii, vývoji dětí a způsobech 

výchovy) a o misii a rozšiřování křesťanských myšlenek psaným slovem. Spolková knihovna 

byla opravdu zřízena, měla sloužit ke vzdělávání členů i nečlenů, vznikl také odbor mládeže a 

dorostu a pěvecký odbor. Jako jediný sociálně-diakonický spolek své církve měla EJ svůj 

vlastní nakladatelský odbor, který během své existence vydal přes 40 knižních a drobnějších 

titulů, mimo jiné také četné povídky pro děti z pera Boženy Jehličkové a přednášky Františka 

Urbánka. Zda byly také pořádány zmíněné vzdělávací přednášky, se mi nepodařilo zjistit. 

4.2.2 Způsob vedení sirotčince Evangelickou jednotou 

Jak často byli členové výboru v kontaktu s pracovníky sirotčince, není z pramenů zřejmé, 

pravděpodobně však byli často v kontaktu korespondenčně, František Urbánek (a možná i další 

bratři) ústav pravidelně navštěvoval. Některé kompetence se zřejmě nastavovaly postupně, ve 

druhém roce práce například Jehličková píše, že napříště již nechce přijmout dítě bez souhlasu 

výboru.137 Výbor byl pro pracovníky sirotčince administrativní pomocí. Z doby první světové 

války můžeme ve Vzpomínkách najít zprávu, že odváděním mužů do války výbor značně 

prořídnul, „čímž břímě této práce kleslo na bedra naše.“138 Výbor schvaloval přihlášky dětí do 

sirotčince a rozhodoval o majetkových záležitostech a dalších otázkách, pokladníkovi bylo 

pravidelně vykazováno účetnictví. Valná hromada potom schvalovala některá usnesení výboru, 

bylo zde vykazováno účetnictví za celý rok a podávány zprávy o chodu sirotčinců.  

                                                           
135 Tento pojem se používal pro předchůdce dnešních mateřských škol, denní ústavy pro předškolní děti. Termín 

pochází z něm. Bewahranstalt, tedy ústav k ochraně, opatrování. (LENDEROVÁ, M. Předškolní institucionální 

výchova mezi charitou a vlastenectvím. In: Útisk – charita – vyloučení. s. 159). 
136 AMP. Národní výbor hl. m. Prahy, odbor vnitřních věcí, spolkový katastr. k. 36. Evangelická jednota pro Žižkov 

a okolí.  
137 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 28. 
138 Tamtéž. s. 148. 
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4.2.3 Obyvatelé sirotčince 

4.2.3.1 Děti 

Počty dětí. (Viz tabulka v přílohách.) Sirotčinec začínal se čtyřmi děvčaty. V dalších letech 

počty postupně stoupaly, v předválečném roce 1913 bylo v ústavu 23 dětí.139 Do roku 1914 

bylo celkově poslouženo 44 sirotkům,140 z toho 31 jich zde v roce 1914 zůstává.141 V době první 

světové války potom počet dětí značně stoupá, Evangelická jednota rozšířila během ní svou 

práci o dvě další působiště a roku 1917 se dohromady starala skoro o 50 sirotků a roku 1919 o 

skoro 70. Ve dvacátých letech, podle čísel z výročních zpráv, vyrůstalo v sirotčinci kolem 60 

dětí, ve třicátých letech kolem 50-55, ve čtyřicátých potom 35-50. V roce 1956 je na seznamu 

uvedeno 44 dětí.142 

Zpočátku pravděpodobně neměl sirotčinec určený počet míst, přijímal občas děti – zvláště ty 

z tragických poměrů – i když se neuvolnilo místo, jak o tom svědčí zápis z ledna 1919: 

„Umiňujeme si, že již nikoho v této době nepřijmeme, neboť se velice tísníme. Ale došla nás tato 

prosba: ‚Obracíme se k vám, jedná se o tři děti. Nebudou-li ihned z poměrů, kde jsou, vzaty, 

zahynou.‘ Dvě z nich, děvčátko a hošík, bledé, podvýživou zmořené, v nezdravém bytě, ve dne 

v noci při matce umírající na souchotiny — třetí, malý hoch, velmi zanedbaný, matka žebrácká, 

ještě i jiným poběhlíkům na žebrání ho půjčuje ---------- Jak možno odolat? Jak možno nepodati 

ruky k pomoci, i když to znamená tísniti se ještě více?“143 Později již musel ústav uvádět přesný 

počet míst. V roce 1948 jich bylo 42.144145 

Věk dětí. Sirotčinec směl přijímat děti od tří let. Ve vzpomínkách obou ředitelek však vícekrát 

najdeme situace, ve kterých byly přijaty děti mladší, nejčastěji na úpěnlivé prosby matek s 

příslibem dočasnosti. Tyto děti potom narušovaly běžný chod sirotčince. „Matka malé Olgy 

nedržela slovo. Nejraději by nám děcko vůbec ponechala. Dny se protahují v týdny. To robátko 

není dost zdravé. Vyrušuje v noci. Nejsme pak dost odpočinuty pro službu denní.“146 Sirotci 

však tato batolata přijímali většinou s radostí.  

                                                           
139 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 105. 
140 Tamtéž. s. 120 
141 Archiv Církve bratrské Soukenická. Zprávy ze sborů. Zpráva žižkovského sboru pro konferenci církve 1914. 
142 Státní okresní archiv Praha-východ. Fond Okresní národní výbor Praha-sever. Věci chovanců v dětských 

domovech (Dětský domov Klánovice). (Dále Věci chovanců) k. 389. Jmenný seznam chovanců dětského domova 

ke dni 1. listopadu 1956 a seznam dokladů těchto chovanců. 
143 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 205 
144 NA. ZÚPM. k. 39. sg. 222/146. Cizí ústavy – všeobecně a pobyt chovanců 1931-1948. (Dále Cizí ústavy) 

Dětský domov spolku „Křesťanská služba“. 
145 Některé počty dětí ze 40. let z vnitro-spolkových pramenů však tento uváděný počet míst převyšují, je tedy 

možné, že i v pozdější době přijímal ústav děti nad počet. 
146 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 30. 
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Děti zde zůstávaly tak dlouho, dokud neodešly do učení nebo do služby, což bylo nejprve ve 

čtrnácti, později v patnácti letech, (nebo dokud se nevrátily k příbuzným). V roce 1933 se 

(podle vzácné zprávy tajemníka, která je netradičně zpracována velice podrobně)147 v ústavu 

nacházely děti od jednoho a půl roku do čtrnácti let. Pamětníci doby druhé světové války 

uvádějí, že do něj přicházely pouze děti školního věku, tedy od 6 let. To mě vedlo k domněnce, 

že ústav v pozdním období správy Křesťanskou službou mladší děti přijímat nesměl. 

Pravděpodobnější ale je, že tam zrovna několik let tak malé děti nebyly, protože v roce 1948 

do svého hlášení Okresnímu národnímu výboru pracovníci napsali: „Stáří chovanců jest mezi 3 

a 15 roky.“148 Striktní oddělení výchovy předškolních a školních dětí zavedli komunisté 

později.149 

Složení dětí. Sirotčinec nepřijímal (nebo se alespoň snažil nepřijímat) děti se sklony ke 

kriminalitě, protože by péče o ně vyžadovala jiný přístup než k ostatním dětem, a to vzhledem 

k jejich počtu nebylo realizovatelné: „Je nám vytýkáno, že se zdráháme přijímati děti zločinně 

zatížené. Ó, chtěli bychom sloužiti i takovým, ale pak bychom musili míti jiné zařízení, musili 

bychom míti polepšovnu a nikoliv sirotčinec.“150 Některé takové děti se zde přesto občas 

objevily, někdy se podařilo navyknout je zde pravidelnému režimu a poslušnosti, někdy musely 

nakonec pryč.  

Obdobný problém nastával s dětmi mentálně postiženými, „slabomyslnými“.151 Pro 

vychovatelky byly takové děti zvladatelné v malém počtu, když však jejich počty rostly, 

působilo to potíže. Jak přesně se ve Chvalech o takové děti starali (jestli například oddělili 

některé sestry pouze pro ně) není jasné, v roce 1919 Jehličková pouze zmiňuje toto: „Činíme 

zkušenost, že jeví-li se u dítěte slabomyslnost v míře větší, má to neblahý vliv i na zdravé děti, 

jestliže jsou mladší nežli to dítě slabomyslné. Proto hledáme východisko, jak to učiniti, abychom 

tyto ubohé děti mohli ošetřovati odděleně.“152 Vzácným dokladem o přítomnosti a počtu 

takových dětí je statistika provedená místní chvalskou školou na přání Okresní komise pro péči 

o mládež v Karlíně ve školním roce 1922-23. Uvedeny jsou zde 4 duševně nemocné děti, 

z nichž dvě bydlí v sirotčinci EJ. Jsou zde klasifikovány jako slabomyslné a je u nich uvedeno: 

„(…) školu úplně nenavštěvují, byvše v základě lékařského vysvědčení a se svolením okres. 

                                                           
147 ZEMAN, J. Zpráva tajemníkova. PzCh. 1934, č. 1., s. 5-7. 
148 NA. ZÚPM. k. 39. sg. 222/146. Dětský domov spolku „Křesťanská služba“. 
149 BUBLEOVÁ. Historický vývoj péče o opuštěné děti. s. 50. 
150 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 158. 
151 Jedná se o dobový pojem používaný pro mentální retardaci. (Blbost. In: Ottův slovník naučný. Díl čtvrtý.  Praha: 

J. Otto, 1891 s. 157-158). 
152 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 209-210. 
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školního výboru v Karlíně (…) zcela zproštěny povinnosti školní. Bydlí v sirotčinci ev. jednoty 

ve Chvalech (…) Schopny ošetřování, neschopny výchovy.“153 Ze zápisu vyplývá, že tyto dvě 

děti potřebovaly opravdu zvláštní péči. 

Několik takových dětí bylo postupně odesíláno do specializovaných ústavů. Nejmladší zmínka 

k tomuto tématu se nachází v jedné zprávě z roku 1929, kde je zmíněno „velké dítě, které už 

dvacet roků je u nás“154 a které je „nesamostatné.“ 

Místní učitel chvalské školy si však na počátku dvacátých let v obecní kronice stěžuje na velký 

počet „duševně velmi slabých“ dětí ze sirotčince. Podobně Emilie Machová v Českobratrské 

rodině (ČR) píše, že mnoho dětí, které k nim přicházejí, mají potvrzení od doktora o duševním 

zdraví, a až v sirotčinci se ukazuje, že to není pravda. Pravděpodobně se v obou těchto 

zmínkách, zvláště pokud jich bylo mnoho, jednalo spíše o děti s nižším intelektem, se 

zanedbanou výchovou, pomalejším vývojem v důsledku prožitých traumat, se specifickými 

poruchami učení a poruchami pozornosti atd., než o děti mentálně retardované. 

Ve čtyřicátých letech, v době, na kterou si vzpomínají pamětníci, zde již mentálně postižené 

děti nebyly. Je to mimo jiné i doklad o postupném vznikání specializovaných ústavů. 

V posledních letech monarchie a ve 20. letech přijímal ústav výjimečně i takové děti, protože 

pro ně nebylo jinde místo, později už toho nebylo třeba. 

K národnosti dětí mnoho pramenů není. Božena Jehličková pouze v jednom deníkovém zápisu 

z roku 1921 uvádí: „Různá krev koluje v žilách našeho dětského národa, jemuž zde sloužíme. 

Je to vliv Boží přítomnosti, že tyto děti ovládneme. Vedle krve české, moravské, slovenské, 

částečně pak i německé a ruské vloudilo se k nám i trochu maďarské krve v tom jednom dítěti. 

A když pak přijdou z vesnice ještě tři podle matky francouzské děti, ježto jejich otec nám z 

ochoty při těžších pracích pomáhá, tak jsme opravdu v malém měřítku společností národů.“155 

Jehličková zde, podle vyjádření „částečně“ a „trochu maďarské krve“ má na mysli děti, kteří 

mají jednoho rodiče případně prarodiče nečeského původu. Některé možná neuměly dobře 

česky nebo byly navyklé jiné kultuře, jak by se dal interpretovat úvod k tomuto výčtu. 

Vzpomínky pamětníků čtyřicátých let potvrzují přítomnost pouze česky mluvících dětí, 

jednoho židovského původu. Celkově tak lze říci, že zde byly zpravidla děti české. Je to logické, 

                                                           
153 ZŠ Stoliňská. Kronika obecné školy ve Chvalech, založena L.P. 1915. s. 276. 
154 MACHOVÁ, Emilie. Ze sirotčince ve Chvalech. Českobratrská rodina (ČR). Praha: Křesťanský spolek 

mladíků v Čechách, 1929, č. 8, s. 128. 
155 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 262. 
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protože Chvaly mají daleko k pohraničí a pro německé děti, nejpočetnější menšinu, sloužila až 

do odsunu Němců celá síť německých ústavů.  

Co se týče náboženského vyznání chvalských dětí, přicházely sem osiřelé děti ze SCR (JČb), 

(roku 1915 píše František Urbánek ve zprávě pro konferenci církve: „Vyšli jsme přání 

konference vstříc, aby pokud možná, měly přednost děti členů církve“),156 ale také množství dětí 

mimo ni. Ve zprávě tajemníka Křesťanské služby za rok 1933157 je uvedeno vyznání dětí: 11 

jich pochází z Jednoty českobratrské a dalších 40 z jiných církví nebo bez vyznání. Celkově je 

tedy možné říci, že vzhledem k tomu, že Jednota českobratrská byla (ač ne formálně) pro 

sirotčinec zaštiťující organizací, byly do Chval často přijímány přednostně děti z této církve. 

Přesto však ústav rozhodně nesloužil výlučně jim. Sestra Machová to vyjadřuje větou: 

„Sirotčinec ve Chvalech má býti zájmem celé Jednoty českobratrské a při tom má sloužit všem 

bez rozdílu církevní i národní příslušnosti.“158 

Co se týče pohlaví dětí, v úplných počátcích byly ve Chvalech pouze dívky. Pracovnice se 

zpočátku bály vychovávat i chlapce, nevěděly, jestli na ně budou stačit, později již byla jejich 

přítomnost zcela běžná. Až do roku 1918, podle školní kroniky,159 převažovaly dívky nad 

chlapci.160 V roce 1921 zde naopak převažoval počet chlapců a Jehličková k tomu uvádí 

vysvětlení, že dívky častěji najdou zaopatření v náhradních rodinách, kde mohou pomoci 

v domácnosti a s malými dětmi. V roce 1933 zde bylo 30 chlapců a 22 dívek,161 v roce 1948 21 

chlapců a 13 dívek,162 v roce 1956 přesně napůl, 22 chlapců a 22 dívek. 163 

Ke tématu je ještě možné uvést, že se postupně měnilo složení dětí se zřetelem ke skutečnému 

osiření. Na začátku práce byla většina dětí osiřelá nebo poloosiřelá. Postupně sem přicházelo 

čím dál tím více dětí, které rodiče měly, ale ani jeden se o ně nestaral, případně se staral tak 

špatně, že děti musely být odebrány z jeho vlivu. Odpovídá to postupnému snižování počtu 

předčasných úmrtí a zvyšování počtu rozvodů a svobodných matek v celé společnosti.  

                                                           
156 Archiv Rady CB Soukenická. Zprávy ze sborů (neoznačeno). Zpráva z žižkovského sboru za rok 1915. 
157 ZEMAN, J. Zpráva tajemníkova. Pozdrav ze Chval. Praha: Křesťanská služba, 1934, č. 1., s. 5-7. 
158 MACHOVÁ, Emilie. Ze sirotčince Evang. Jednoty v Žižkově. Českobratrská rodina. Praha: Křesťanský spolek 

mladíků v Čechách, 1925, č. 1, s. 16. 
159 ZŠ Stoliňská. Kronika obecné školy ve Chvalech, založena L.P. 1915. s. 187. 
160 Do této školní statistiky jsou sice zahrnuty také neškolní děti chvalského sirotčince, ne však – pochopitelně – 

děti z dalších pracovišť Evangelické jednoty. Pramen k poměru chlapců a dívek v péči EJ celkově pro toto období 

tedy chybí. 
161 ZEMAN, J. Zpráva tajemníkova. Pozdrav ze Chval. Praha: Křesťanská služba, 1934, č. 1., s. 5-7. 
162 SOkA Praha-východ. ONV Praha-sever. Věci chovanců v dětských domovech (Dětský domov Klánovice). k. 

389. Jmenný seznam chovanců dětského domova ke dni 1. listopadu 1956 a seznam dokladů těchto chovanců. 
163 NA. ZÚPM. K. 39. sg. 222/146. Cizí ústavy – všeobecně a pobyt chovanců 1931-1948. Dětský domov spolku 

„Křesťanská služba“. 
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Výběr a přijímání nových dětí. Kromě určité přednosti pro děti ze SCR a snahy pokud možno 

nepřijímat děti zločinné a omezit počet „slabomyslných“ můžeme ještě zmínit snahu EJ přijímat 

děti z blízkých vesnic a pomáhat tak nejbližšímu okolí. Dalším střípkem k tématu je rozhodnutí 

Valné hromady z roku 1916, že do Chval budou přednostně přijímány děti po padlých vojínech 

nebo děti následkem války opuštěné.164  

Přihlášky dětí vyřizoval výbor spolku na svých schůzích. Vždy je uvedeno jméno dítěte (někdy 

i s datem narození, někdy pouze s jeho věkem), kdo o jeho přijetí žádá, ke které obci dítě 

přísluší, informace o rodičích a někdy také, jestli kdo a kolik bude na dítě platit. Přihlášky dětí 

přicházely nejčastěji z oblasti Čech, někdy ale i odjinud. O přijetí nejčastěji žádají jednotlivé 

domovské obce, různé OKPM (OPM), později krajské a okresní národní výbory, někdy také 

doporučuje dítě jednotlivec, většinou člen některého sboru JČb, nebo žádosti posílají příbuzní 

či poručníci. Pokud výbor přihlášku odmítl, bylo to většinou pro nedostatek místa nebo nízký 

věk dítěte. Zápisy o přihláškách vypadají například takto: „Dále byla přijata Jaroslava 

Smolíková z Horních Počernic, nar. 6. května 1944. Rodiče oba živi, matka nemocná na 

rakovinu. Dítě již u nás jednou bylo. Pro nedostatek místa museli jsme odmítnout několik 

přihlášek (…) národním výborům, které žádaly o přijetí dětí.“165 

4.2.3.2 Pracovníci 

O pracovnících, kteří zde zcela bezplatně a často dlouhá léta sloužili, se nezachovalo mnoho 

zpráv, pokouším se zde proto poskládat alespoň částečný obraz o tom, odkud přicházeli, jak 

dlouho ve Chvalech působili a kolik jich bylo, u výraznějších osobností také, jací byli. První 

dva oddíly jsou sepsány převážně poskládáním písemných zmínek, oddíl „Tetičky z Chval“ 

představuje pracovnice především očima pamětníků. 

Děti ve Chvalech vychovávaly pouze ženy, muži byli přítomní v některých letech jako správci 

zahrady a hospodářství. Sestry vychovatelky v sirotčinci bydleli, ostatní pracovnice (alespoň 

v pozdějších letech) tam docházely. O jejich vzdělání není možné nic podrobně zjistit. Pouze 

v roce 1933 se setra Machová zmiňuje, že čtyři ze sester jsou „chrischonskými chovankami“ 

(tj. absolventkami biblické školy St. Chrischona u Basileje), neboť odtud přijela návštěva. 

Počty. Výroční zprávy většinou skýtají dostatečné množství informací o počtech dětí, velmi 

zřídka se však zmiňují o počtu pracovníků. Práci začínala sestra Jehličková, není zcela jasné, 

jestli sama. V průběhu příštích let se připojila sestra Vrbová. V roce 1914 uvádí František 

                                                           
164 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 147. 
165 ARCB. Zápisy výboru spolku Křesťanská služba v Žižkově, 1933–1951, s. 264. 
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Urbánek ve zprávě žižkovského sboru pro Radu SCR, že ve Chvalech a Černošicích slouží 

dohromady 7 sester.166 V lednu roku 1925 píše sestra Machová do ČR toto: „Celkem máme nyní 

58 dětí, takže se sestrami každý den sedá ke stolu 66 osob.“167 V té době zde tedy působilo 8 

sester. V roce 1933 sloužilo ve Chvalech 8 sester, 1 bratr a 2 starší chovanky.168 V roce 1942, 

podle zápisů výboru, sloužilo ve Chvalech 8 pomocníků. V roce 1953 přešlo 6 pracovníků 

z církve do služeb ONV Praha-sever,169 není jasné, zda to byli všichni. Několikrát píší obě 

ředitelky o nedostatku pracovních sil. 

Příchody a odchody pracovníků. O tom, odkud přicházely a kam odcházely pracovníci 

chvalského sirotčince se dochovaly také jen útržkovité zmínky. V roce 1914 odešly dvě sestry 

ze Chval do nově založeného pracoviště v Horních Černošicích a Jehličková se v té souvislosti 

zmiňuje o nedostatku pracovnic ve Chvalech. O něco později píše, že přijali do Chval osoby, 

které se hlásily, ale „nebyly povolány Pánem“170 a vzniklo prý z toho mnoho bolesti. 

Podrobnější informace k tomu nesděluje. V roce 1920 odcházejí dvě setry z Chval, aby se 

v Americe vyučily misii. Zároveň byla tento rok přijata „sestra ošetřovatelka nemocných“, tedy 

sestra, která tam působila v podstatě jako stálý zdravotník. Nejvýznamnější změna v tomto 

ohledu nastala roku 1924, kdy Božena Jehličková požádala výbor o ukončení své práce jako 

ředitelky. Důvodem bylo jednak její slabé zdraví a potřeba dovolené, jednak spor s Františkem 

Urbánkem, který byl toho času předsedou Rady JČb (čili nejvyšší představitel církve) kvůli 

vztahu k letničnímu hnutí a sborům, které s ním souhlasily.171 Jehličková se vzdala své vedoucí 

pozice a odjela na pozvání sester Royových na Slovensko do Staré Turé.  Je možné, že byl 

                                                           
166 ARCB. Zprávy ze sborů. Zpráva žižkovského sboru pro konferenci církve 1914. 
167 MACHOVÁ, Emilie. Ze sirotčince Evang. Jednoty v Žižkově. ČR. 1925, č. 1, s. 15. 
168 ZEMAN, J. Zpráva tajemníkova. PzCh. 1934, č. 1., s. 5-7. 
169 SOkA Praha-východ. ONV Praha-sever. Ústavy pro mládež – dětské domovy, všeobecně (Dětský domov 

Chvaly), (1953–1954). (Dále DD Chvaly) k. 228.  Krajskému národnímu výboru. 
170 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 109. 
171 Jako letniční se mezi křesťany označují církve a hnutí, které kladou důraz na biblické učení o křtu Duchem 

svatým (první apoštolové prožili tento křest o letnicích, proto letniční) a přijetí jeho darů, tzv. charismat (proto se 

někdy označují tyto církve a hnutí také jako charismatické). Na počátku 20. stol. se takové hnutí šířilo z Ameriky 

přes Německo do střední Evropy. Někteří věřící a skupiny věřících (také ze SCR a jejího okolí) se však po kontaktu 

s letničními zkušenosti radikalizovali a začali hlásat učení, které nebylo ve shodě s učením biblickým. Vedení SCR 

nezbylo než se vůči těmto skupinám jasně vymezit, někteří lidé ze SCR odešli. Vzájemné vztahy potom měly další 

pokračování a několik různých fází, spory měly mnoho dimenzí a hodnotit je pouze na základě dochovaných 

pramenů je obtížné. V každém případě se nejednalo pouze o izolovaný spor JČb s jejími dřívějšími členy, ale o 

hlubší rozkol celého probuzeneckého hnutí s hnutím letničním probíhající rovněž za hranicemi, zejména 

v německých oblastech. Postupem času se JČb (mimo jiné v reakci na berlínské prohlášení probuzeneckých kruhů 

o letničním hnutí) nedistancovala pouze od těchto mylných učení, ale i od letničního hnutí a učení jako celku. 

Z této doby pochází spor Rady JČb a Boženy Jehličkové.  

Jakou roli hrálo letniční hnutí v životě Boženy Jehličkové nelze z pramenů zjistit. Víme pouze, že byla jednou 

z těch, kdo se postavili proti rozhodnutí konference církve z roku 1923, že mají být přerušeny všechny kontakty 

s letničním hnutím, že na ni byla nakonec uvalena církevní kázeň a ona se vzdala vedoucí pozice v sirotčinci, a že 

se nakonec vůči letničnímu hnutí o rok později vymezila rovněž. (Více k celé problematice viz ŠTĚPÁN, Jan a 

kol. Alois Adlof. s. 291-303). 
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tehdy vyměněn celý chvalský personál,172 prameny to jasně nepotvrzují, ale nahrává tomu 

například fakt, že společně s Jehličkovou odešla do Staré Turé také Anna Bachová. Na místo 

ředitelky nastoupila Emilie Machová a zůstala zde až do konce. Již na konci roku 1924 se však 

Jehličková letničního hnutí vzdává a v roce 1927173 se vrací zpět do Chval, kde pak vedle sestry 

Machové ještě několik let působila. V roce 1934 stihla v sirotčinci smrt sestru Elišku Jonasovou 

a o rok později také sestru Vrbovou. Roku 1950 se kolektiv pracovníků loučil se sestrou 

Čihákovou, která po více než dvaceti letech služby odešla do důchodu. Po konečném převzetí 

sirotčince státními orgány, museli všichni pracovníci z JČb ústav opustit. 

 „Tetičky z Chval“  

Hovořím-li s kýmkoli, kdo si sirotčinec pamatuje, nemluví o zdejších pracovnicích jinak než o 

tetičkách, toto oslovení se objevuje také v dopisech všech bývalých chovanců. „My jsme říkali 

ne tetička, ale ‚teička‘“, říká bývalá chovanka Božena Kirchmanová.174 A Marie Pínová, která 

vyrůstala při sirotčinci jako dcera zahradníka, k tomu vzpomíná: „Komunisti jim pořád 

nakazovali, aby říkali ‚soudružko‘, ale děti pořád jen ‚tetičko‘ a ‚strýčku‘.“175 Obětavé tetičky 

zde často strávily velkou část svého života, staraly se o výchovu dětí a veškerý praktický chod 

sirotčince. Prameny často neuvádějí ani jejich jména, přesto se pokusím napsat o nich alespoň 

pár střípků ze vzpomínek pamětníků a z písemných pramenů. 

Božena Jehličková (1872–1952) byla první ředitelkou sirotčince, dlouholetou a horlivou 

pracovnicí mezi sirotky. Pocházela z venkovské rodiny, nějakou dobu žila v Praze, kde 

odevzdala svůj život Bohu a stala se členkou RC na Vinohradech, později přešla do SCR. 

S dětmi pracovala nejprve ve třech různých rodinách, v 90. letech absolvovala kurz pro učitelky 

mateřských škol. Krátce pracovala v evangelickém sirotčinci v Krabčicích, poté byla na praxi 

v diakonických ústavech v Německu a po návratu pracovala na různých místech. Kvůli vážné 

plicní chorobě musela práci vychovatelky zanechat. Slabost plic ji potom provázela až do konce 

života. Po smrti rodičů bydlela v rodině Urbánkových (u své sestry) a mimo jiné zde pomáhala 

s péčí o děti. V roce 1908 začala její služba ve chvalském sirotčinci. Během svého působení 

zde usilovala také o zvěstování evangelia a biblického učení v nejbližším okolí. Po již 

zmíněném sporu s vedením církve odešla na pozvání sester Royových do Staré Turé, kde 

                                                           
172 Jak uvádí Sto let ve službě evangelia 1880-1980 na s. 56. 
173 Sekundární literatura z prostředí CB zasazuje její návrat již na konec roku 1926, to je však patrně chybné, 

protože v únoru 1927 se ve zprávě ze sirotčince v ČR objevuje zmínka o její návštěvě a teprve v květnu téhož roku 

zpráva o jejím návratu. (Srov. MACHOVÁ, Emilie. Ze sirotčince ve Chvalech. ČR. 1927, č. 2, s. 31-32. a 

URBÁNEK, František. Ze sirotčince ve Chvalech. ČR. 1927 č. 5, s. 79-80.) 
174 Digitální Archiv Rady CB Soukenická. Záznam televizního programu Pošta pro tebe z 8. 10. 2013. 
175 Archiv autorky. Ústní vyprávění pana Jiřího Václavíka a jeho sestry paní Marie Pínové, září 2017. 
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pracovala v sirotčinci (sestry Royovy jej založily v roce 1901) a přispívala do časopisu 

Večernica. Potom došlo k usmíření s Urbánkem i s vedením církve. V roce 1927 se vrátila do 

sirotčince ve Chvalech a působila zde ještě rok a půl.176 Amálie Dyntarová vzpomíná, že tetička 

Jehličková měla pokoj v podkroví „byla teď už unavená, ale duch. službu ještě občas konala“177 

Potom bydlela rok a půl kvůli těžké nemoci své sestry ve Svépravicích u Urbánkových a starala 

se místo sestry o domácnost až do její smrti. Následně sloužila osm a půl roku na stanici JČb 

v Horních Počernicích a vypomáhala také Urbánkovi na Žižkově v práci s dětmi. V roce 1939 

musela pro velmi špatný zdravotní stav práci v Počernicích opustit. „Lehké to pro mě není, je 

to opuštění místa, kde jsem zapustila kořeny hluboko,“178 píše své přítelkyni Marii Rafajové do 

Staré Turé.179 Až do své smrti potom bydlela v Diakonii JČb ve Strašnicích. Zároveň se zde 

léčila a zároveň pomáhala s péčí o staré a nemocné a s duchovní službou.180 Zemřela 4. 5. 1952. 

Po celý život uplatňovala Božena Jehličková také své nadání psát a vyučovat. Vydala mnoho 

dětských povídek a příběhů, k nejznámějším patří Lenka Šteinová, Bloudící oslové nebo 

Čtyřlístek, přispívala do několika časopisů a do roku 1924 byla redaktorkou Pozdravu. Až do 

roku 1942, kdy přestal vycházet, přispívala Jehličková do Pozdravu – v pozdějších letech už 

však spíše vzpomínkami na starší dobu v sirotčinci a různými poučnými články, ne aktuálními 

zprávami z Chval, ačkoliv je z těchto zpráv zřejmé, s ním byla s jeho pracovníky v pravidelném 

kontaktu. Také do Večernice přispívala ještě mnoho let po opuštění Staré Turé. Kazatel Josef 

Chyba vzpomíná, že psala velice ráda a stále si pro psaní hledala volné chvíle. Její podrobnou 

bibliografii zpracovala ve své bakalářské práci Lucie Štěpánová.181  

Zároveň často vyučovala, vykládala biblické texty, přednášela. Podílela se na vzniku stanice 

žižkovského sboru v Horních Počernicích a také na založení spolku Přátel Bible při tomto 

společenství. Jezdila do zahraničí, zajímala se o misii na různých místech ve světě a 

informovala o ní věřící v Čechách. Byla také stále v kontaktu se sirotčincem ve Staré Turé. 

Ještě na začátku svého pobytu v Diakonii JČb, než jí to nemoci zcela znemožnily, byla zvána, 

aby přednášela v různých sdruženích mládeže, stanicích a sborech JČb. Prameny ji někdy 

nazývají kazatelkou, opakují se vzpomínky na její blízký vztah s Bohem. V církvi platila za 

osobnost s velkou autoritou, byla zvána na různá místa, aby zde přednášela. Jan Hušek st. 

                                                           
176 ARCB. JEHLIČKOVÁ, Božena. Běh mého pozemského života. 1950. s. 3. 
177 Soukromý archiv Tomáše Grulicha: Rukopisná vzpomínka Amálie Dyntarové. 
178 ARCB. Korespondence Boženy Jehličkové. Dopis Marii Rafajové ze 14. 6. 1939. 
179 Marie Rafajová byla nástupkyní Kristíny Royové v práci ve Staré Turé. 
180 ARCB. JEHLIČKOVÁ, Božena. Běh mého pozemského života. 1950. s. 4. 
181 ŠTĚPÁNOVÁ, Lucie. Sirotčinec Křesťanské služby ve Chvalech. Praha, 2012. Bakalářská práce. Univerzita 

Karlova. Husitská teologická fakulta. s. 67-80. 
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vzpomíná, že měla vždycky kolem sebe kroužek dětí. Kazatel Josef Chyba, který v mládí bydlel 

nějaký čas při sirotčinci jako zahradník o ní píše: „U ‚Zeleného domu‘ stála veliká košatá jabloň 

a na ni si dala s. Jehličková tuto tabulku: ‚V stínu Jeho… Pána Ježíše… žádostiva jsem byla 

seděti a sedím.‘ Píseň Šal. 2,3. Zde jsem mohl čísti o její touze po Pánu Ježíši a po obecenství 

s Ním. Na dveřích u její pracovny mohl jsem čísti: ‚Výchova druhých spočívá ve výchově 

vlastní‘ (…) Mohl jsem též pozorovati její obdarování k službě dětem, ale i dospělým. (…) To, 

co v týdnu prožívala s Pánem Ježíšem, to přinášela v pobožnostech jak dětem, tak pracujícím 

v sirotčinci každého dopoledne v ½ 9. hod., tak i ve shromážděních. Byla první českou 

kazatelkou Pána Ježíše, když tam dosud nebylo vhodného muže, aby to konal.“182  

Marie, Anna a Pavlína Bachovy byly sestry, které pracovaly ve Chvalech téměř na začátku 

dějin sirotčince. Původně bylo sourozenců dohromady deset, dospělosti se jich dožilo jen šest. 

V roce 1912 napsala Božena Jehličková toto: „Celá rodina, která se přistěhovala do Chval a 

bydlí v blízkosti našeho sirotčince, rodina Bachova, jest ochotna nám pomáhati. Přijímáme to 

s vděčností, neboť té práce je vždy víc, než můžeme obsáhnouti.“183 

Marie Bachová odešla roku 1914 společně se sestrou Vrbovou sloužit do sirotčince v Horních 

Černošicích. V říjnu 1918 tam málem zemřela na chřipku, ale nakonec se uzdravila. Roku 1920 

spolu Marie a Pavlína odpluly do Ameriky, aby se zde vzdělaly pro misijní práci. Pavlína se 

vrátila ještě jako mladá a vdala se v Čechách. Marie se vdala v Americe a prožila tam celý život.  

Anna (1897–1970) zde pomáhala od svých patnácti let, byla tehdy na začátku sama ještě trochu 

dítě. Její vnučka Zdena Marešová s úsměvem vzpomíná na babiččino vyprávění, jak jednou 

v noci tajně vylezla s dětmi, které měla na starosti, oknem – a šli na průzkum. V roce 1924 

odešla společně s Boženou Jehličkovou do sirotčince ve Staré Turé a působila zde 

pravděpodobně do roku 1927. Po návratu do Čech bydlela ve Svépravicích, ve stáří trávila čas 

se svými vnoučaty a vymýšlela pro ně mnoho zábavných věcí, jak se to naučila za léta 

v sirotčincích. 

Emilie Machová (1898-1973) vystudovala misijní školu St. Chrichona ve Švýcarsku a toužila 

stát se misionářkou v Číně. Z toho však nakonec sešlo, nastoupila tedy na uvolněné místo ve 

Chvalech a zůstala zde až do konce. „Byla to nadaná, věřící žena, měla o vše starost – o potřeby, 

o nákupy, o nemocné,“184 vzpomíná A. Dyntarová. Jan Hušek st. ji vzpomíná jako hodnou a 

                                                           
182 Archiv sborové knihovny Církve bratrské v Ústí nad Labem. CHYBA, Josef. Stručný životopis sestry Boženy 

Jehličkové, spisovatelky duchovních knížek. s. 4. 
183 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 79. 
184 Soukromý archiv Tomáše Grulicha. Rukopisná vzpomínka Amálie Dyntarové. 
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tichou ženu. Když musela v 50. letech práci nuceně opustit, odstěhovala se spolu se sestrou 

Kasandovou do nedalekého bytu ve Chvalech. Až do roku 1942 přispívala sestra Machová 

pravidelně do Pozdravů jako hlavní zpravodaj dění ve Chvalech. Její zprávy jsou většinou plné 

vděčnosti Bohu i lidem za všechno, co se jim dostává, za pokroky dětí, hospodářství a všechny 

štědré dary, píše také občas o svém trápení s některými dětmi a zaznamenává každodenní 

příhody z dětských her a nápadů. 

Petr Fiala na ni vzpomíná takto: „‘Teta Míla‘ se vlastně jmenovala Emilie Machová a byla tetou 

mojí maminky. (…) Já jsem ‚tetu‘ poznal jako dítě. Chodila k nám do rodiny – uvařit, vyprávět, 

brát nás na procházky. Její vyprávění se velmi často stočilo na chvalský sirotčinec a bylo to 

vyprávění plné lásky a vztahu k práci, nuceně opuštěné.“185 

Ludmila Kasandová (1890–1970) zde sloužila po boku ředitelky Machové, měla na starosti 

celou jednu rodinu sirotků z Bílého domu.  Jiří Šrytr vzpomíná, že se ty dvě o všem spolu radily, 

Jiří Václavík zase, jak se ještě se sestrou Čihákovou, která vládla v kuchyni, každý den scházely 

a modlily se. Při nedělních bohoslužbách prý hrávala na piano. Božena Kirchmanová vzpomíná 

na její šicí stroj a neúnavné šití a zpravování.  

O dalších sestrách už jsou zprávy pouze útržkovité. Sestra Emilie Vrbová byla původem 

židovka, sloužila zde od začátku, nebo téměř od začátku až do své smrti v roce 1935. Po téměř 

celou dobu správy EJ sirotčince ve Svaljavě vedla tento domov Terezie Karasová. Tetička 

Kadlecová byla od roku 1934 vdovou a pracovala v sirotčinci ve stejnou dobu jako sestra 

Machová a Kasandová. Nebydlela přímo v ústavu, ale v Horních Počernicích, v tehdejší 

Jiráskově ulici (dnes Mezilesí). Další jména sester jsou sporadicky uváděna v Zápisech výboru 

spolku.  

Ve Chvalech sloužilo (a často i bydlelo) v průběhu času také několik zahradníků. Na počátku 

zde sporadicky pomáhali se zahradou Urbánkovi synové a různí členové žižkovského sboru. 

Několik let zde pomáhal mladý cikán s dřevěnou nohou, který tak zároveň získal střechu nad 

hlavou. Ve dvacátých letech jako zahradník působil kazatel Josef Chyba s rodinou, před druhou 

světovou válkou a opět po ní bratr Václavík s rodinou. Během druhé světové války rodina 

Štrajtova. 
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4.2.4 Finance a hospodaření 

Evangelická jednota neměla kromě členských příspěvků žádný stálý příjem, sirotčinec byl proto 

financován především dary přátel z církve i mimo ni. V době první republiky začínají více 

přispívat i různé dobročinné organizace. Ústav měl také dostávat příspěvky na chovance (od 

příbuzných a domovských obcí), ale ty často zůstaly pouze teorií nebo byly velmi nízké. Ve 

zprávě tajemníka za rok 1933 je uvedeno, že na 4 chovance bylo placeno plně, na 26 částečně 

a na 21 vůbec.186 Zda se jedná o reprezentativní údaje vzhledem k celé existenci ústavu, nejsem 

schopna posoudit.  

Téma hmotných potřeb zaujímá významnou část ve Vzpomínkách i ve zprávách v časopisech. 

Ústav měl mnoho výdajů, které přibývaly s přibývajícími dětmi. Mezi pravidelné výdaje 

patřilo: jídlo, oblečení (obtížné bylo sehnat především teplé oblečení na zimu a sváteční 

oblečení), školní potřeby, léky a léčebné výlohy, v zimě svítivo a topivo, udržování budov, 

výlohy se zahradou, pojištění, daně, později výlohy s polem, finančně náročné bylo také 

vybavení chovance do učení nebo služby. 

Zpočátku vyrovnávání účtů probíhalo přes pokladníka spolku. Ze sirotčince mu posílali účetní 

knihu a zelený sáček, jenž on posílal zpět naplněný potřebnými penězi. To se změnilo z kraje 

roku 1913: „Nežádáme od bratra pokladníka nic na živobytí. Věříme, že nás Pán zde opatří! 

Věříme, že nám přímo do Chval pošle, co budeme potřebovati. Ovšem, že příjem i vydání 

budeme bratru pokladníkovi dále řádně vykazovati.“187 Zásada, kterou si pracovníci stanovili, 

a která dala vzniknout této změně, říkala, že nebudou nikoho prosit o peníze než Hospodina. 

Nedělali proto žádnou reklamu, nepořádali akce za účelem získání prostředků sbírkami, 

neposílali žádným organizacím prosebné dopisy, v Pozdravech vždy děkují za všechny dary, 

ale neprosí a nepíší, co a kolik potřebují. S touto zásadou, při které bylo jistě obtížné setrvat 

hlavně v dobách nouze a která jim byla často z různých stran vytýkána, zažívali někdy doby 

hojnosti, a to často i přes všeobecnou bídu, a mnoho radosti z nečekaných finančních i 

praktických darů, ale také doby, kdy se museli uskrovnit, dluhy se kupily a pokladna byla 

prázdná, kdy venku zuřily mrazy a uhlí na topení se nedostávalo, děti neměly dostatečné 

oblečení, chleba nebyl k dostání a byli ohromně vděční téměř za každou suchou kůrku. 

JČb vnímala chvalské děti jako „svoje děti“ a mnohé sbory a rodiny se staraly o jejich potřeby 

s velkou obětavostí, podpora se jim dostávala také od sousedů z Chval (většinou naturální) i 

dalších lidí mimo církev. Vzpomínky obou ředitelek doslova přetékají příběhy o tom, jak 
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znenadání přišly peníze, když už si nevěděly rady, jak v době nouze dostávaly pro děti zadarmo 

jídlo, nebo jak v největších mrazech přijelo plné auto s uhlím. Tak se můžeme například dočíst, 

že v době hladu a zákazů převážení potravin během první světové války dostali znenadání půlku 

vepře a vyráběl jitrnice, a když v obci nebyl k dostání chleba, dorazil do sirotčince až z Uher. 

Nebo jak obětavá paní ušila čtyřiadvaceti chvalským chlapcům zadarmo kalhoty, jak do 

sirotčince chodily balíky s kabáty, košilemi, bačkorami, ložním prádlem, jak dostávali pytle 

brambor a mouky nebo jak někdo vtisknul do ruky Františku Urbánkovi 160 tisíc korun na 

vyrovnání dluhu za stavbu… Dojemné jsou také příběhy o tom, jak různé děti posílaly dětem 

sirotkům své úspory. „Vždy, kdykoliv se mezi příspěvky objeví částka označená ‚z pokladničky 

toho a toho dítěte‘, zvlášť mile se to dotkne. Dvě malé hlavičky z Vinohrad poslaly nám svou 

odměnu za pilnost ve škole a z Kutné Hory nás došlo 19 pokladniček v podobě malých, bílých 

punčošek, do nichž tamější drobotina po částkách střádala.“188 Velké množství dárků 

nejrůznějšího druhu sem proudilo na Vánoce. Děti posílaly své hračky, dospělí peníze a 

potraviny. Každý rok podávali vedoucí radostné zprávy o plnění dětských snů a hojné nadílce. 

Vypsání dárců v Pozdravech zabíralo vždy několik stran. 

V době první republiky se dárci rozšířily o některé organizace a také o přátele církve z ciziny: 

„Všem, kteří nám v tomto roce dobře činili, poděkovali jsme ještě i veřejně v našem časopise, 

totiž přátelům v Americe a ve Švýcarsku, Československému červenému kříži, Českému srdci v 

Plzni, Československé péči o dítě, Ústřednímu spolku žen ‚Záchrana‘ a České zemské komisi 

pro péči o dítky. Nechť cokoliv nás došlo, bylo řízeno rukou Boží, takže to došlo v pravý čas.“189 

V malé míře přispíval rovněž stát, většinou prostřednictvím Ministerstva sociální péče. 

Každý kalendářní rok se EJ snažila končit bez dluhů, což se ne vždy podařilo, zejména kvůli 

několika přestavbám. Vezmeme-li však v potaz počet dětí v sirotčinci a absenci jiných příjmů 

než darů, zůstává stále neuvěřitelné, kolik let ukončili ve Chvalech s vyrovnáním veškerých 

účtů. Až do roku 1911 končí bez dluhů, v následujících dvou letech splácí první přestavbu. 

První válečné roky 1914 a 1915 končí dokonce s přebytkem a až do roku 1919 rovněž bez 

dluhů. Roku 1920, po velké přestavbě, zůstává stotisícový dluh, který je úspěšně vyrovnán o tři 

roky později. Další dluh přichází až po další stavbě roku 1937 a je vyrovnán roku následujícího. 

Zprávy z účetnictví ze čtyřicátých let, kdy již nevychází Pozdravy, se mi sehnat nepodařilo. (K 

financování ústavu dále viz Přílohy – grafy příjmů a výdajů ve dvou vybraných letech.) 
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4.2.4.1 Vlastní hospodářství 

Již od začátku se v sirotčinci snažili přivydělat si alespoň něco také sami a zapojit i děti, aby na 

výdělku mohly mít podíl. Tak například v roce 1909 vyrábějí šťávu z malin ze své úrody a 

prodávají ji, o rok později pletou děvčata na zakázku punčochy, v roce 1914 si vydělávají 

draním peří (což je s dětmi poněkud náročné). Občas něco utrží za prodané ovoce ze zahrady. 

V roce 1922 dostala EJ (po mnohých neúspěšných žádostech) povolení zakoupit sousedící pole. 

K němu byly v následujících letech dokoupeny ještě další pozemky, takže během dvacátých let 

hospodářství významně vzrostlo.  Na nových pozemcích pěstovali zeleninu – především 

brambory, které pro ně představovaly jednu z nejdůležitějších surovin, ale také cibuli, květák, 

fazole, mrkev, salát, petržel, ředkvičky, kapustu a zelí, na poli pak žito (aby měli alespoň 

částečně vlastní mouku na chléb), oves a ječmen. V některých letech bylo zeleniny tolik, že ji 

mohli i prodávat. Vypěstované brambory většinou pokryly pouze podzimní měsíce a na zimu 

je již museli kupovat, i přesto se jednalo o významné zjednodušení. Navíc děti při práci na 

zahradě pomáhaly a mohly se tak podílet na vlastní obživě. V roce 1924 si sirotčinec pořídil 

prvního vepře, který si dobře poradil s biologickým odpadem kuchyně, a o dva roky později 

potom první krávu. K těm postupně přibývala další zvířata. V roce 1933 uvádí tajemník o 

hospodářství toto: „1 kravička, 1 jalovice, 2 prasátka, 26 slepic, 10 holubů, zaseto 60 kg 

pšenice, 150 kg žita a připravena půda pro ječmen.“190  Ve 40. letech, podle vzpomínek 

pamětníků, byly v zahradě rozsáhlé ovocné sady, mnoho zeleniny volně i ve sklenících, prase 

a slepice. V roce 1953 je při předávání inventáře okresnímu národnímu výboru v seznamu 

uvedeno: „1 kráva, 1 tele, 9 slepic.“191 Jestli a kdy přestala být zahrada a pole po únorovém 

převratu jedním ze zdrojů obživy pro sirotčinec, nelze z pramenů zjistit. 

4.2.5 Opatrovna a „prázdninové děti“ jako vedlejší činnost chvalského sirotčince 

Pracovníci sirotčince se už od začátku svého působení ve Chvalech snažili také podat 

pomocnou ruku nejbližšímu okolí, což nakonec naplnili v podobě hlídání malých dětí z obce. 

Protože matky pracovaly na polích, hlídaly jim sestry ze sirotčince v období, kdy bylo nutné na 

poli pracovat (především přes léto, často však spíše od jara do podzimu), děti od rána do večera. 

Již v roce 1910 bylo takových dětí 10-15 denně.192 Jehličková píše, že jim za tuto službu byly 

matky velmi vděčné. Potom, co byl v roce 1913 ve Chvalech autem přejet a usmrcen malý 

chlapec, začala obec pomýšlet na zřízení opatrovny pro předškolní děti. Na otázku obce, zda by 

v tomto ohledu byla EJ ochotna pomoci, odpověděli členové spolku, že pokud obec poskytne 
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prostory, oni poskytnou pracovníky. Vhodné prostory však obec nenašla, chvalský sirotčinec 

se tedy uvolil, že zřídí opatrovnu u sebe. To ale ze zdravotních důvodů nedovolily úřady. 

Protože se ale jinde místo nenašlo, byla nakonec opatrovna opravdu zřízena v sirotčinci. Spolek 

pro ni upravil starší stavení, kde bydlela rodina sirotků na začátku. Lze předpokládat, že 

opatrovna fungovala odděleně od sirotčince a pro službu zde byly povolány další sestry, přímý 

doklad jsem o tom však nenalezla. O vztahu dětí sirotků k dětem z vesnice Jehličková píše: 

„Naše děti vítají každé nové dítě vesnice s jásotem, zvláště ta malá nemluvňátka. My prosíme 

Boha za andělskou stráž.“193 S touto oficiální opatrovnou ve Chvalech pracovníci začali 

v červnu 1913 s třiceti dětmi (z toho šesti nemluvňaty) a již v září toho roku dostoupil počet 

dětí v opatrovně čísla 65.194 Fungovala sezónně, na pět měsíců. Následujícího roku potom 

musela Jehličková znovu žádat úřady o povolení v této práci pokračovat: „A přece bude 

opatrovna i tento rok u nás. Došla jsem totiž na hejtmanství za panem doktorem a všecko mu 

vylíčila, hlavně tu potřebu pracujících matek. Na jeho námitky jsem vždy znovu a znovu žádala 

o svolení, abychom mohli míti opatrovnu u nás. Konečně nepřímo svolil, opravdu s moudrostí 

a opatrností, aby zadost učinil zákonům. Pravil: ‚Mějtež si tedy opatrovnu u vás, ale — já o 

tom nevím.‘“195  

Že rodiče platili za tuto službu malý poplatek se dozvídáme z kroniky místní školy. „Před 

válkou přijímány byly i rodičů místní obce malé děti do 6 let přes den k ošetřování za mírný 

poplatek denních 1 K. č.“196 Dále se tu píše, že: „Následkem nedostatku potravin a jejich 

vysokých cen za války akce tato byla zastavena.“197 Vlastní prameny sirotčince uvádějí, že za 

války neskončila tato práce zcela, ale fungovala s menším počtem dětí.198 Z roku 1917 nalézáme 

ve Vzpomínkách: „Vesnické děti chodí letos do opatrovny v hojnějším počtu než loni, ale jsou 

to většinou ubožáčkové trpící podvýživou.“199 Opatrovna končí kolem roku 1920, kdy už kvůli 

přestavbě a přesunu dětí z Černošic a Bolevce do Chval nezbývá místo pro děti z obce. Je ovšem 

možné, že v roce 1925 byla obnovena. Nasvědčuje tomu zpráva Emilie Machové o velkém 

stanu, v němž má být opatrovna a nedělní besídka, protože chtějí sloužit svému okolí a který 

již „slouží svému účelu“.200 Pokud byla tím účelem míněna opatrovna, skutečně tedy znovu 

vznikla, není ale jasné, jak dlouhé měla trvání. Kolik dětí opatrovnou celkově prošlo, není 
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možné zjistit, již do konce roku 1914 se jich tam však vystřídalo 160,201 což není vůbec – zvlášť 

v porovnání s počtem obyvatel v obci – zanedbatelné číslo. Nabízí se proto hypotéza, že to 

možná nebyly pouze děti z Chval, ale i z dalších obcí v okolí. V pozdním období existence 

sirotčince již tato služba nebyla potřeba, protože vznikla opatrovna v Horních Počernicích.202 

Do Chval jezdilo také (alespoň ze začátku práce) každý rok několik dětí (většinou z Prahy) na 

celé prázdniny na zotavenou. Byly to často děti podvyživené, které až ve Chvalech mohli dostat 

pořádně najíst. Občas to byly naopak děti, které se doma měly až příliš dobře, nic nemusely a 

všechno směly a v sirotčinci se učily poslušnosti, což někdy šlo, někdy spíše ne.203 Do roku 

1914 prošlo tímto zotavovacím pobytem 48 dětí. Po roce 1920 byla prázdninová péče utlumena, 

některé roky pro ni nezbylo žádné místo, neskončila však zcela. Například v roce 1925 byla 

tato péče poskytnuta 15 dětem z Prahy a Kladna,204 také v dalším roce pokračovala.  

Celkově tedy můžeme říci, že ač byl chvalský sirotčinec zaměřený především na dlouhodobou 

péči o sirotky a opuštěné děti, nesloužil výhradně jen jim, ale také rodinám s malými dětmi 

v obci a městským dětem o prázdninách. 

4.2.6 Další sirotčince Evangelické jednoty a vztahy Chval s nimi 

Krátkodobou existenci dalších pracovišť jsem již zmínila, zde k nim uvádím něco více. Jejich 

činnost byla s Chvaly propojena – začínající ústav často začala vést původně chvalská 

pracovnice, pracovníci sirotčinců spolu navzájem komunikovali, podporovali se a modlili se za 

práci těch druhých, vznik nových ústavů samozřejmě ovlivňoval také finanční rozpočet Chval.  

V době před první světovou válkou stoupal počet sirotků, kteří měli být vychováváni ve 

Chvalech, kapacita objektu však byla omezená, proto začal spolek pomýšlet na zřízení dalšího 

pracoviště. Příležitost se brzy naskytla v Horních Černošicích u Prahy, kde pro tento účel 

zapůjčil bratr Šulc bezplatně svoji vilu. Zde byla v listopadu 1913, pod vedením sestry Vrbové 

a Bachové, započata práce se dvěma dětmi, k nimž se postupně přidávaly další (již v létě roku 

1916 jich tu bylo více než ve Chvalech). Pro zařízení zdejší domácnosti poslali ze Chval vše, 

co mohli jen trochu postrádat, pomáhali černošickým také platit účty, protože většina příspěvků 

přicházela do Chval. V létě roku 1914 přesouvají z Černošic do Chval zlobivé chlapce, se 

                                                           
201 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 120. 
202 Horní Počernice jsou dnes součástí Prahy 9 a shrnují pod sebou několik bývalých samostatných obcí, mezi nimi 

i Chvaly. V době existence sirotčince se jednalo o samostatné sousední obce až do roku 1943, kdy byly sloučeny 

pod název Horní Počernice. 
203 Podobné dva extrémy dětí přicházejících do ústavu popisuje v podobné době také organizátor péče o děti a 

mládež, Antonín Tůma. (TŮMA, Antonín. Dítě v péči ústavní: Soubor přednášek a výkladů výchovného 

pěstounského kursu pořádaného Vyšší školou sociální péče v Praze. Praha: Vyšší škola sociální péče, 1934.) 
204 URBÁEK, František. Ze sirotčince ve Chvalech. ČR. 1925. č. 10. s. 159-160. 
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kterými si tamější začínající rodina neví rady (jeden z nich se kvůli neposlušnosti málem 

utopil), a nezbývá tak místo pro „prázdninové děti“. Válečné poměry (hlavně nepravidelně 

jezdící vlaky) posléze na nějakou dobu přerušují kontakt obou sirotčinců. S dětmi z Černošic 

se děti i tetičky z Chval pravidelně vídaly jednou za rok na dětské slavnosti na Žižkově, občas 

měly také společný výlet. Později vypomáhala v Černošicích také jedna z prvních chvalských 

chovanek. 

První světová válka přinesla mnoho válečných sirotků, počet dětí ve Chvalech opět stoupá a na 

konci roku 1915 je na obzoru již třetí sirotčinec, tentokrát v Bolevci u Plzně, kde sestra 

Nováková propůjčila čtyři místnosti ve svém domě. V dubnu 1916 tu začínají dvě sestry se 

čtyřmi dětmi. Toto rozšiřování práce během válečného nedostatku budilo zpočátku nedůvěru a 

prorokování rychlého krachu. S rozšířenou prací se však pozoruhodně zvýšily také dary přátel 

Evangelické jednoty, takže se práce skutečně mohla rozrůst a nabídnout místo více sirotkům. 

V roce 1919 začíná být jasné, že rodina z Horních Černošic se bude muset přestěhovat, jednak 

pro drahotu, která tam panovala (jednalo se o výletní místo bohatých měšťanů), jednak proto, 

že majitelé tamějšího domu ho již chtěli využít jinak. Nakonec je roku 1920 přestavěn chvalský 

sirotčinec a mohou se tam tak přestěhovat děti z Černošic a o dva roky později i z Bolevce. 

V roce 1920 začal spolek provozovat sirotčinec ještě v Novém Městě nad Metují, posléze se 

však tento krok ukázal chybným a činnost zde byla již v příštím roce ukončena. 

4.2.6.1 Sirotčinec ve Svaljavě 

Téma působení JČb na Podkarpatské Rusi a sirotčince ve Svaljavě by zasloužilo samostatné 

pojednání. Tato práce se však zaměřuje především na chvalský sirotčinec, proto zde o Svaljavě 

uvádím pouze základní obraz.205  

Po vzniku Československé republiky se František Urbánek začal zajímat také o její 

nejvýchodnější a nejchudší část, Podkarpatskou Rus. Protože byl častým hostem v rodině 

prezidenta Masaryka, slyšel zprávy o tamních poměrech a toužil rozšířit působení církve také 

tam. Tato touha se nakonec opravdu uskutečnila. Již v roce 1921 se do úřadu sociální péče 

v Mukačevě dostal člen žižkovského sboru, Pavel Černý. Díky jeho působení na Podkarpatské 

Rusi a díky Urbánkovým kontaktům s rodinou Masaryka (svou roli například sehrálo i to, že 

                                                           
205 Více k tomuto tématu viz např. ŠTĚPÁN, Jan ed. Kazatel František Urbánek. K primárním pramenům 

sirotčince ve Svaljavě viz: zprávy ze Svaljavy v Českobratrské rodině z let 1926-1930; Zprávy ze Svaljavy 

v Pozdravech ze Chval z let 1931–1939. Archiv Církve bratrské Soukenická: Zápisy výboru spolku křesťanská 

služba; korespondence Terezy Karasové.  
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v čele Československého červeného kříže stála v té době Alice Masaryková, která znala 

sirotčinec ve Chvalech) nakonec převzala EJ rodinnou osadu sirotků ve Svaljavě.  

Samotný František Urbánek později vzpomíná na začátky práce takto: „Státní dětský domov 

v Mukačevě, zřízený naší vládou, měl na několika místech odbočky ‚ozdravovny‘ nebo rodinné 

osady, kam dával děti již poněkud péčí v Domově mukačevském posílené, aby se upevnily ve 

svém zdraví. Tak ve Svalavě měl ‚rodinnou osadu‘ 10-14 hochů v najatém domku. Byli tam 

napěchováni v malých dvou místnostech. Pan ředitel Státního dět. domova si stěžoval našemu 

bratrovi, který jako úředník v sociální péči měl o to zájem, jakou má potíž s těmi, kteří opatrují 

děti, že nemůže nalézti dost vhodnou, spolehlivou osobu pro hochy ve Svalavě. Náš bratr ho 

upozornil, že by snad v Jednotě českobratrské se nalezla taková duše (…), a protože bratr Černý 

je členem Jednoty čbr. v Žižkově a členem spolku Křesťanská služba, (…) obrátil se na nás, 

abychom takovou sestru tam poslali. Přihlásila se do té práce ses. Terezie Karasová. “206 

Jaroslav Kubový později shrnuje začátek takto: „K žižkovskému kazateli se dostávali zprávy o 

tom, že Červený kříž zakládá na Podkarpatské Rusi osady pro opuštěné děti, že však nemá dost 

schopných pracovníků, kteří by zajistili potřebnou péči o ně. Kolem roku 1924 požádala Alice 

Masaryková, která dobře věděla o sirotčinci ve Chvalech, a jeho úrovni, aby žižkovský sbor 

poslal na Podkarpatskou Rus zkušené pracovnice mezi sirotky a aby se případně ujal některé 

z osad Červeného kříže.“207 

V říjnu roku 1926 se tak v Českobratrské rodině objevuje zpráva, že spolek převzal správu 

rodinné osady sirotků ve Svaljavě v Podkarpatské Rusi a dvě sestry se zde starají o 20 

chlapců.208 Rodina sirotků původně bydlela v malých pronajatých prostorách, později zde EJ 

vystavěla pro sirotky nový dům. V čele ústavu stála nejdéle sestra Terezie Karasová.  Dvě sestry 

z JČb také pomáhaly ve státním dětském domově ve Velkém Bočkově. František Urbánek 

navštěvoval Podkarpatskou Rus několikrát do roka a velmi tamější službu podporoval. Dárci 

sirotčince ve Chvalech začali přispívat také na práci ve Svaljavě. Tento ústav získal vysokou 

úroveň a fungoval po skoro celá třicátá léta. Po Mnichovské dohodě zabrala budovu sirotčince 

maďarská vojska. Na konci roku 1938 a na začátku následujícího byli chlapci rozmísťováni do 

různých rodin a zařízení (někteří se dostali do českých rodin z JČb), práce byla roku 1939 

ukončena a sestry se vrátily zpět do Čech.209 

                                                           
206 URBÁNEK, František. Jak jsme se dostali na Podkarpatskou Rus. PzCh. 1934, č. 1. s. 19. 
207 Štěpán, Jan [red]: Kazatel František Urbánek. s. 27. 
208 URBÁNEK, František. Ze sirotčince ve Chvalech. ČR. 1926. č. 10. s. 159. 
209 KARASOVÁ, T. Pošta: Svalava, listopad. PzCh. 1939, č. 1. s. 13-14. 
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Díky této sociální práci a misijnímu a pastýřskému působení Františka Urbánka a dalších 

spolupracovníků vznikl také na Podkarpatské Rusi sbor JČb (přesněji sbor Jednota 

podkarpatských bratří) s několika odnožemi.210 Když museli pracovníci z Československa 

území opustit, přešel sbor pod baptistickou církev.211 

4.2.7 Přestavby ve Chvalech 

Již v době koupě starého mlýna bylo zřejmé, že ve stávajícím stavu budovy nebude sirotčinec 

moci působit dlouhodobě, zvláště ne s rostoucím počtem dětí. První přestavba tak proběhla již 

v roce 1911, jednalo se o přeměnu stodoly v obytné stavení: „Budeme míti prostrannou kuchyň, 

jídelnu, dvě ložnice, pokojík, spíž a přes dvůr v chlévě, který nám slouží za dřevník, ještě i 

prádelnu a koupelnu. (…) A budeme míti konečně i svou studnu. Díky, díky Bohu!“212 V květnu 

je přestavba úspěšně dokončena, zvnějšku je nový domov natřen olivovou barvou a zevnitř 

vybaven dary z pěti domácností. Roku 1913 je pak stavení, kde bydleli původně, vyspraveno, 

aby zde mohla vzniknout opatrovna, všechny budovy jsou při té příležitosti přetřeny na žluto. 

Před větší přestavbou z roku 1920 měla EJ pronajatých několik místnosti v obci, aby tak mohl 

umístit více dětí. Jak dlouho tento stav trval a jak daleko od hlavní budovy sirotčince se tyto 

místnosti nacházely, se mi nepodařilo zjistit.  

V roce 1920 pak proběhla zmíněná přestavba, a to konkrétně bývalého chléva v obytné stavení 

a zároveň přestavba stavení, kde rodina sirotků bydlela na počátku (a kde byla později 

opatrovna), k oběma budovám bylo zároveň přistavěno patro. Také zde byla zavedena 

kanalizace. Při přestavbě byl k velké radosti sester objeven prostorný sklep s dosud zazděným 

vchodem. Čas přestavby a stěhování představoval pro pracovníky velmi náročné období, děti 

z Černošic se totiž musely přestěhovat do Chval dříve, než byla dokončena, panoval zde ruch 

stavby a všude lítal prach. Po skončení prací potom byli sirotci rozděleni zpět do dvou rodin, 

protože si pracovníci chtěli udržet rodinný systém, a to v takovém počtu nebylo možné. 

Jednotlivé části sirotčince pak dostaly své zvláštní názvy. V roce 1921 je zde zařízena sprcha 

(voda je vedena ze sousedícího rybníka do koupelny), což značně zjednodušuje mytí. Velkou 

změnu potom přinesl rok 1925 v podobě elektrického vedení. Kvůli rostoucímu hospodářství 

je v roce 1926 postaven chlév, o rok později byl vydlážděn dvůr kvůli neustálému boji s blátem. 

V roce 1930 pomýšlí spolek na stavbu nové budovy, plány jsou však zdrženy,213 a tak se nová 

                                                           
210 URBÁNEK, František. Ako sme prišli na Podkarpatskú Rus. Dialóg, Kresťanský diskusný mesačník. 2018. 

Roč. XI. č. 10. s. 6. 
211 KUBOVÝ, Jaroslav. Referát K stoletému výročí založení sirotčince ve Chvalech 2. října 1908. Ve Chvalech 5. 

října 2008. 
212 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 49. 
213 Tam, kde chtěli stavět, byla projektována dráha. Nakonec z toho však sešlo. 
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budova staví nakonec až v roce 1937. Toho roku dostal sirotčinec také elektrickou pračku, což 

znamenalo velké zjednodušení práce sester. V padesátých letech potřebovaly budovy znovu 

opravy, ale ty už vlivem okolností nebyly v kompetenci Jednoty českobratrské. Další velká 

přestavba v režii církve tak přišla až po restituci v devadesátých letech. (K přestavbám 

podrobněji viz Přílohy – Přestavby ve Chvalech.) 

4.2.8 Zprávy z Chval 

Sirotčinec ve Chvalech podporovali mnozí lidé z celé země i mimo ni, spolek proto hledal 

způsob, jak o své činnosti všechny přátele služby pravidelně informovat. Na samém začátku, 

podle Vzpomínek, vydával jisté traktáty se zprávami a od roku 1914 také traktáty „pro potěšení 

lidí ve válce“.  V roce 1916 potom začíná vycházet časopis Pozdrav ze Chval. Ten vydávala EJ 

v letech 1916–1920 jako měsíčník, v letech 1921–1924 jednou za dva měsíce v dvounásobném 

rozsahu a potom znovu, tentokrát pouze čtyřikrát do roka, v letech 1931–1942. Jedná se o 

černobílé sešitky formátu A6. Vydavatelkou a odpovědnou redaktorkou první fáze byla Božena 

Jehličková. V druhé fázi, od roku 1931, potom za redakci odpovídal František Urbánek a 

později Bohuslav Beneš, Božena Jehličková a Emilie Machová jsou zde uváděny jako „hlavní 

spolupracovnice“. Tištěn byl v Praze, v Soukenické ulici, kde měla již tehdy JČb svůj „hlavní 

stan“. Veškerý výtěžek z koupě časopisů dával spolek na svou práci se sirotky. V období, kdy 

Pozdravy nevycházely (konkrétně v letech 1925–1930) mohli příznivci práce najít zprávy o 

sirotčinci v časopisu Českobratrská rodina. (Ten se stal jakýmsi „ústředním“ časopisem JČb – 

nesl ostatně podtitul „List Jednoty českobratrské“ – a sloučil práci několika předchozích, 

vydával jej Křesťanský spolek mladíků v Čechách.) Tyto zprávy většinou píše František 

Urbánek (jako předseda spolku a člověk, který byl se sirotčincem v častém kontaktu) a zároveň 

zde uveřejňuje zprávy z pera sestry Machové, které mu je zřejmě zasílala. Objevují se i zprávy 

bratra kazatele Josefa Chyby, toho času zahradníka, a po jejím návratu, od roku 1927, také opět 

Boženy Jehličkové. 

Pozdrav obsahoval krátké zprávy o dění v sirotčinci, různé poučné články (většinou jako 

komentáře k biblickým textům) a v sekci „Rodiče a děti“ nejrůznější rady pro výchovu dětí. 

V prvním čísle roku vycházely vždy zprávy z výroční Valné hromady, zpráva předsedy a 

tajemníka a ředitelky sirotčince. V některých číslech je zde také přesně vykazováno účetnictví 

předcházejícího roku. Relativně významnou část časopisu nadepsanou „Dary lásky“ tvoří tzv. 

„kvitování příspěvků“, čili jmenné seznamy dárců seřazených abecedně podle místa bydliště, 

jeden pro finanční dary s uvedenou přesnou darovanou částkou a druhý pro dary v naturáliích. 
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Velice zajímavou sekcí časopisu je ve třicátých letech „Pošta“, kde se nacházejí dopisy zasílané 

redakci. Především se jedná o dopisy z různých služeb spolku – E. Machové z Chval, sestry 

Karasové ze Svaljavy, z Choltic a z dalších míst. Objevují se tu však také dopisy různých lidí, 

kteří sirotčinec navštívili, a bývalých chovanců, kteří o sobě tímto způsobem dávali vědět, jak 

se jim daří. Pracovníci opakovaně vyjadřovali svou radost z těchto dopisů, neboť se jednalo o 

jediné zprávy, které o některých chovancích za dlouhá léta obdrželi. Prostřednictvím časopisu 

se tak i jednotliví „sirotci“ mohli dozvědět, jak se daří jejich přátelům z dětství. Tyto dopisy 

přicházejí ze všech koutů země i z ciziny (např. Brazílie, Francie), bývalí chovanci píší v 

různých situacích – z vojny, z učení, o svatbě, ze začínajících rodin. Některá čísla časopisů 

obsahují také fotografie rodin sirotků nebo budov po některé z přestaveb. 

Zda Křesťanská služba a po jejím zrušení JČb nějak informovala příznivce práce i po roce 1942 

se mi nepodařilo zjistit. Možné to je. 

4.2.9 Každodenní život v sirotčinci 

4.2.9.1 Výchova dětí 

Pozdravy ze Chval obsahují mnoho zajímavých článků o výchově dětí, o tom, co potřebují, o 

jejich tělesném i duševním vývoji, na jejichž rozbor již kapacita této práce nestačí. Jsou však 

svědectvím o tom, že se sestry ve Chvalech snažily brát v potaz specifika dětství a vnímat každé 

dítě individuálně. Ze Vzpomínek a Pozdravů vyplývá, že sestry chtěly, aby děti měly do určité 

míry volnost, mohly běhat a křičet, ale snažily se i o pevná pravidla. 

Od roku 1920 fungovaly ve Chvalech vedle sebe dvě rodiny sirotků. Každá měla vlastní dům, 

ložnice i jídelnu a vlastní vedoucí, s dětmi z druhého domu se chovanci viděli ve škole a na 

zahradě. Byla to snaha o fungování v menším kruhu připomínajícím rodinu i o individuální 

přístup k dětem. 

Co se týče konkrétních pravidel zjistitelných z pramenů, děti například dostávaly jedničky za 

snědení jídla a za 21 jedniček na konci týdne čokoládu. Aby tetičky odnaučily děti klení, dávaly 

za ně dětem trochu pepře na jazyk. Dovedly však být také trpělivé a shovívavé. „Tolik dětí, 

tolik hlav a přirozeně tolik různých náhledů. K bitvám nedochází, ale žalob musíme 

vyslechnouti více než dost. I tak jsme vyhlásili: ‚Jestli jeden den uplyne, aniž by se ozvala nějaká 

žaloba, vystrojíme „slavnost svornosti“, při které každé dítě obdrží čokoládové srdéčko ve 

zlatém papíře‘. Vzrušení proletělo celým táborem dětí: „ach, ach“. — Ale ta podmínka: Jeden 

na druhého nežalovati. Snažily se, ale dlouho se to nedařilo. Až konečně ten jeden den, myslím, 

že to byl den, kdy jsme tak trochu nedoslýchali, tak trochu oči přimhuřovali, nuž, v ten jeden 
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den večer opravdu byla slavnost svornosti. Všem dětem zářily oči, usmívaly se a měly se 

neobyčejně rády. Zpívali jsme píseň: „Srdce k srdci spěšte spolu v srdci Páně spočinout“ a 

každý dostal čokoládové srdéčko ve zlatém papíře.“214 

Za důležitou chvíli považovaly sestry večerní ukládání, kdy se mohly s dětmi pomodlit, 

každému natřást peřinu a pohladit jej po hlavě. Svou výchovou ovlivňovaly sestry také děti 

z obce, které jim byly svěřovány do opatrovny. Úsměvně se jeví například příběh o matce, která 

se divila, že její malý klouček po návštěvách sirotčince nechtěl pít kořalku, jedna dívka prý 

zakazovala rodičům klít a nechtěla být ničím jiným než tetičkou ve mlýně. Bývalí chovanci 

vzpomínají na to, že měli zakázáno chodit do biografu (protože to byla světská zábava), a když 

tam jednou šli se školou, museli pak tetičkám vysvětlit, že to bylo poučné. 

V sirotčinci samozřejmě nechyběly hry a dovádění na zahradě, velkou radost způsobil například 

dar písku nebo houpačky. Skákali panáka a hráli na schovávanou, v zimě se koulovali a tajně 

se chodili klouzat na rybník. Velkým přítelem se dětem stal asi 60 centimetrů vysoký, kamenný 

trpaslík, pan Kulihrášek.  

Děti byly také vedeny k práci, střídali se s nošením vody (dokud to bylo třeba), dřeva a uhlí. Se 

zvětšující se zahradou přibývalo také práce na ní, starší chlapci dokonce obdrželi každý svůj 

kousíček půdy, o který pečovali. Také při přestavbách děti rády přiložily ruku k dílu. Ve 40. 

letech se o zahradu staral hlavně zahradník a jeho rodina, děti tam moc nesměly, aby ji neničily, 

měly ale svoji část zahrady na hraní. Božena Kirchmanová vzpomíná, že děti nikdy nedělaly 

těžké práce ani nepomáhaly v kuchyni. Pomáhaly například prát ponožky ve velkém hrnci 

zvonem, každý si vyšíval svoje číslo na prádlo. Jako nejstarší dívky stlaly postele i klukům a 

pomáhaly drhnout dřevěné podlahy v jídelně a v ložnici.215 

4.2.9.2 Všední i nevšední dny 

Až na nejmenší děti chodili přes rok všichni chovanci do školy. Obecní škola ve Chvalech se 

nacházela ve stejné ulici, tu měly děti blízko. Měšťanská škola však ve Chvalech až do roku 

1937 nebyla, některé děti proto docházely pěšky do Hloubětína. Tam však mohly být přijaty 

(zřejmě z kapacitních důvodů) jen děti s nejlepším prospěchem, proto tam docházely pouze 

některé. Nepodařilo se mi zjistit, jak tuto situaci v sirotčinci řešili, sestra Machová pouze píše, 

že je to velká škoda. Od roku 1937 pak mohly chodit všichni až do patnácti let do Chval. Každou 
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215 Archiv autorky. Rozhovor s paní Boženou Kirchmanovou z února 2019. 
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sobotu se konal velký úklid, děti se myly a vyznávaly své hříchy, a tak se tělesně i duchovně 

připravovaly na neděli. V neděli se všichni sešli slyšet Boží slovo, modlit se a zpívat.  

Zvláštní období pochopitelně představovaly prázdniny. Pro sestry tvořily nejobtížnější část 

roku, neboť se musely o všechny děti starat od rána do večera. Na jejich začátku to ve Chvalech 

vždy vypadalo „jako v úle“: nejstarší děti, které ukončily školu, byly se slzami a žehnáním 

vysílány do učení, některé děti odjížděly na prázdniny k příbuzným nebo do rodin z JČb, do 

Chval na zotavenou naopak přijížděly děti z Prahy a okolí. O prázdninách byli také chvalští 

sirotci skoro pokaždé zván na výlet do Klánovic, k jedné zámožné přítelkyni práce. Děti byly 

vždy nadšené, že mohou jet autem, později dokonce objednaným autobusem, hrály si 

v Klánovickém lese a ve vile štědré hostitelky dostaly bohatou svačinu a dárky. V září vždy 

zase nastalo loučení s prázdninovými dětmi a vítání vracejících se.  

Slavným časem radosti byly pro všechny Vánoce. Příznivci práce pamatovali v době Vánoc na 

sirotky mimořádně, takže každý mohl dostat dárek a něco neobvyklého k jídlu. Často se do 

Chval právě na Vánoce vraceli bývalí chovanci, o to víc pak bylo radosti. V únoru se na Žižkově 

konávala dětská slavnost, kam se vydávaly i tetičky s chvalskými dětmi. O Velikonocích stával 

na stole vždy bílý beránek, uvnitř byl dutý a skrýval sladkosti. Každé dítě také dostalo 

hnízdečko, kde bylo něco na zub a pomlázka. Barvila se také vajíčka, ale na koledu děti 

nechodily. Pamětníci vzpomínají nejvíce na to, jak na neděli Vzkříšení tetičky ráno zpívaly: 

„Vstalť jest Kristus“.  

4.2.9.3 Bolestné chvíle 

Hmotný nedostatek a nesnáze s dětmi 

Těžkosti přicházely vždy v souvislosti s novou přestavbou sirotčince, protože v tu dobu se 

musely vyrovnávat dluhy. Svízelné situace působil také každý nedostatek, ať už jídla nebo 

oblečení, uhlí nebo čehokoliv jiného. Nejbolestnější situace však pro sestry byly vždy spojeny 

s dětmi. Obě ředitelky o takových událostech píší se zármutkem. Některé děti měly opakované 

kázeňské problémy, zločinné sklony nebo velmi špatný vliv na ostatní děti. S bolestí bylo 

během existence sirotčince několik takových dětí posláno jinam. Další bolestné situace 

nastávaly kvůli dětem, které sice zůstaly „bez domova, ale nikoliv bez příbuzných“.216 „Dvojí 

vliv“, který takto vznikal, často stěžoval práci. Obtížné bylo, když si pro dítě přišel rodič, 

příbuzný nebo poručník, ke kterému dítě nechtělo, když dítě odcházelo pryč do zjevně horších 

poměrů. Stávalo se také, že poručník odvedl dítě ze sirotčince proti přání matky, (čemž se jeví 
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nesmyslnost setrvačnosti otcovské moci nad dítětem v době, kdy byly matky často již jediným 

živitelem a vychovatelem dítěte). Někdy byly do Chval přijímány také děti doma týrané nebo 

zanedbané a podvyživené. V jedné zprávě František Urbánek píše, že čím dál tím častěji musí 

EJ přijímat děti, kteří sice jednoho, nebo dokonce oba rodiče mají, ale odmítají se o ně starat a 

živit je. Další nesnáze byly čas od času spojené s odrostlými dětmi, které byly vyslány do učení, 

ale vrátily se zpátky, třeba i opakovaně, protože tam nebyly schopné obstát – někdy pro vlastní 

nevůli, jindy pro neshovívavost mistrů. 

Nemoci a smrt 

V sirotčinci se zhruba padesáti dětmi přinášely nakažlivé nemoci občas skutečně těžký čas. 

V roce 1912 prošel ústav epidemií spalniček, životy dětí byly ušetřeny, v obci však některé 

zemřely a mezi nimi i dvě, které „do mlýna“ chodily na besídky. Po skončení nemoci musel být 

sirotčinec desinfikován a místnosti nově vybíleny. V roce 1916 píše ředitelka: „Kapitola 

jednající o nemocech všeho druhu, to jest, co nyní prožíváme: Černý kašel, plané neštovice, 

příušnice, kopřivku. K tomu ještě i jedna z větších dívek onemocněla. Není to lehké tuto kapitolu 

prožívati. Milujeme slunné výšiny, ale bezpochyby jest nám potřebí tohoto temného údolí. I 

chceme ho projíti vítězně.“217 

V lednu roku 1917 se v sirotčinci rozmohl svrab u dětí, které sem přišly z velké bídy, museli je 

odvést do nemocnice, ze které se však stejně nevrátily zdravé. Téhož roku musela být kvůli 

nemocem v obci uzavřena opatrovna. V roce 1919 Jehličková píše, že děti trápí cizopasnící – v 

těle, na kůži i ve vlasech. O rok později přichází tato zpráva: „Sestru ošetřovatelku nemocných, 

laskavostí sestry K. Royové, máme nyní ve svém středu. Pole k činnosti její není nepatrné. Při 

tom množství dětí, co jest jen těch uší a nosů i očí, které potřebují moudrého ošetření. Jsme za 

tuto pomoc velice vděčni.“218Jak dlouho u nich tato sestra působila, není jasné. Podle 

Vzpomínek však nakonec pomáhala nejen v sirotčinci, ale také mnoha rodinám z chvalské obce. 

Ze školní kroniky vyplývá, že ve dvacátých letech měl sirotčinec dohlížejícího lékaře v Dolních 

Počernicích.219 Na začátku 50. let podle šetření ONV docházela do Chval lékařka jednou za 14 

dní.220 

Roku 1927 prošel sirotčinec epidemií chřipky a spály, žádné z dětí nezemřelo. O rok později 

muselo 8 dětí do nemocnice kvůli záškrtu, 3 z nich se nacházely ve velmi vážném stavu, nemoc 

                                                           
217 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 156-157. 
218 Tamtéž. s. 237. 
219 ZŠ Stoliňská. Kronika obecné školy ve Chvalech, založena L.P. 1915. s. 177. 
220 SOkA Praha-východ. ONV Praha-sever. DD Chvaly. k. 228.  Odpověď na stížnost na zdrav. dozor v Dětském 

domově Chvaly.  
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však přežily. Roku 1930 onemocnělo záškrtem dokonce 12 dětí. Sestra Dr. Šustlerová potom 

vážila v mrazu cestu do Chval a všechny děti proti záškrtu očkovala. 

Roku 1933 přišla do sirotčince poprvé smrt. Čtrnáctiletý chlapec jménem Drahomír přestoupil 

opakovaný zákaz tetiček a šel se klouzat na zamrzlý rybník. Led se pod ním prolomil a chlapec 

se utopil. Tato událost, jak píše setra Machová v Pozdravu, na všechny velmi bolestivě dolehla. 

O rok později zemřela v sirotčinci sestra Eliška Jonasová. Velmi těžkým rokem se stal rok 1935, 

ve kterém zemřela jedna dívka na zánět mozku, jeden chlapec na tuberkulózu, a nakonec i sestra 

Vrbová. 

Pro lepší představu, jak náročné situace někdy nastávaly kvůli nemocem dětí, uvedu ještě 

následující vzpomínku sestry Machové: „Představte si jeden takový případ. Nakažlivá nemoc. 

Převezení infekčním autem nařízeno. A teď začne vyjednávání. Telefonujete nejméně na sedm 

různých míst, než skutečně ten vůz máte přislíbený, a to ještě za vysoký poplatek. Dobře to 

skončilo, ale někdy telefonujeme sem tam a toto auto nedostaneme a teď začne shánění koní. 

Někdo je má v práci, někdo nemůže dát, někdo nechce dát, bojí se nákazy. A konečně není se co 

divit. Tak utíká čas. Vy se chvějete o ten drahý život, také o ostatní, které jsou vystaveny 

nebezpečí nákazy. A nakonec seženete i ten dopravní prostředek, dojedete do nemocnice a tam 

slyšíte: ‚To dítě není pražský příslušník, nemáme místa, nemůžeme přijmout.‘ A tak jste nuceni 

hledat pomoc jinde. Nenašli byste ji, kdyby požehnaný Pán nepředcházel.“221 

V průběhu existence sirotčince zde bylo několik dětí s různě vážnými a častými epileptickými 

záchvaty, jedna taková dívka, bývalá chovanka zde potom ve 40. letech zůstala jako pomocnice. 

O mentálně postižených dětech jsem již psala výše. 

4.2.9.4 Vzpomínky sirotků na čas strávený ve Chvalech 

Vzácný pramen pro každodenní chod sirotčince i pro představu, jak se v něm děti cítily, jsou 

vzpomínky samotných někdejších sirotků. Přestože ve Chvalech neprocházeli děti i pracovníci 

vždy jen růžovými zahradami, všechny vzpomínky, které jsem nalezla, jsou bez výjimky 

pozitivní. Možné je, že negativní vzpomínky čas neuchoval. Bývalí chovanci vzpomínají 

s láskou na své tetičky, na radostné chvíle, obrovskou zahradu a hry i práci na ní, na Chvaly 

jako místo, kde nalezli svou víru. Často vzpomínanou událostí jsou Vánoce, které se svou 

velkolepostí zřejmě otiskly hluboko do jejich srdcí i myslí. 
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Nejranější takové vzpomínky lze najít otištěné v Pozdravech, jsou psány z různých koutů světa. 

Uvedu alespoň dva úryvky: „Pohledem na fotografie těch známých vynořují se mi opět 

vzpomínky z těch dob, kdy jsem tam jako osiřelý chlapec delší čas trávil. Prožívání radostných 

chvil, kde jsme byli obklopeni obětavou láskou našich tetiček, vše to zůstalo zachyceno v mé 

duši. (…) vzpomínám, že jsme tam byli jako jedna rodina, jejímž středem byl Pán Ježíš. 

V takovém prostředí byl nám sirotkům nahrazen ztracený domov, domov způsobený od Boha 

Otce skrze lidské ruce.“222 

„Též i já velice rád vzpomínám na svátky vánoční a jiné chvíle, které jsem v chvalském prostředí 

směl prožíti. (…) Jistě každému v životě jako mnoha nám vzpomínky na Chvaly, kde jsme směli 

poznati Pána Ježíše, zůstanou těmi nejkrásnějšími v životě. (…) Kdyby bylo jen trochu možno, 

přijel bych se podívat na jeden z nejkrásnějších večerů ve Chvalech, ale vojenská služba mi 

toho nedovoluje. Budu alespoň vzpomínat a porovnávat ‚Chvalský štědrý večer‘ a ‚vojenský 

štědrý večer‘. Celé chvalské rodině, všem tetičkám a dětem požehnané vánoce přeje J. 

Slaba.“223 

 Další vzpomínka pochází z období 1926-1930, kdy ve Chvalech trávila čas Amálie Dyntarová. 

Vzpomíná, jak jim ve škole říkali „děti ze mlejna“, na práci na zahradě, na jednotlivé části domu 

a jejich jména (sama bydlela v růžovém domě), i na to, jak to vypadalo v jednotlivých 

místnostech.  

Dalším zdrojem těchto osobních vzpomínek se pro mě stal jeden díl Pošty pro tebe z října roku 

2013, ve kterém na své dětství strávené ve Chvalech (ve 30. a 40. letech) vzpomínají Martin 

Švácha, Květoslava Kroupová, Božena Kirchamnová a pan Karel. Martin Švácha je polovičním 

Židem, ale tetičky to zatajily a nikomu neřekly, proto zde mohl přečkat válku. Všichni Bydleli 

v Bílém domě u tetičky Kasandové. Svým tetičkám říkali „teička“, vzpomínají na velkou 

zahradu, na které pracovali, staral se o ni zahradník a tetičky ho povolaly vždycky, když bylo 

potřeba dát nějakému chlapci výprask. Mluví také o krásných Vánocích s velkým stromkem. 

Jídlo měli za války každý den, ale nebylo ho mnoho, někdy dostali jen večer čaj a chleba 

s máslem, takže byli často hladoví. Vzpomínají však na hezké vztahy, které tam mezi sebou 

všichni měli, na písně, které zpívali, a na modlitby před jídlem.  

Božena Kirchmanová, kterou jsem osobně navštívila, vzpomíná na čas ve Chvalech s velkou 

radostí. Dostala se tam v době, kdy zemřel její otec a maminku odvezli do nemocnice. „Ale to 

                                                           
222 HOJKA, F. Pošta. PzCh. 1931, č. 2. s. 23. 
223 SLABA, J. Pošta. PzCh. 1934, č. 1., s. 12. 



73 
 

byl sirotčinec od naší církve českobratrský, tak jsem tam byla jako doma, možná že lepší, jak 

doma.“224 Na každodennost vzpomíná takto: „Jídelna – to byla místnost, kde jsme i snídali, 

obědvali, večeřeli a prostě jsme tam byli i celý den, když třeba pršelo nebo podobně. Tam jsme 

měli prostředkem stoly a lavice. My jsme tam měly panenky – šily jsme si na ně, háčkovaly, tak 

jsme si tam takhle hrály, kluci si hráli zase něco jiného. Jinak jsme běhali, když jsme přišli ze 

školy, po té zahradě. Ven do vesnice jsme nesměli. No bylo to tam fajn. Jo a taky jsme si udělaly 

tam u plotu, když se vycházelo ven, pár zahrádek. Každá jsme si tam udělala záhonky a teď 

jsme si tam něco sázely. No a když nám to vyrostlo, měly jsme z toho radost. (…) Tetička 

Machová, ta vždycky říkala: ‚Kluci to je hrozný s vámi! Vždyť já už nemám zase žádný boty 

tady pro vás‘ – tak v létě kluci museli i do školy, když nepršelo, chodit bosi. My děvčata ne. To 

na nás nežádaly. Protože my jsme tak netrhaly ty boty, ale oni jo, hrozně.“225 

4.3 Chvalský sirotčinec jako součást Svobodné církve reformované 

(později Jednoty českobratrské) 

4.3.1 Vztah k žižkovskému sboru 

Nejtěsnější vztah měl chvalský sirotčinec s žižkovským sborem SCR. Bratři z toho sboru tvořili 

výbor spolku (je možné, že v průběhu existence byli ve výboru i bratři z dalších pražských 

sborů, žižkovských ale byla většina), předsedou spolku byl vždy kazatel ze Žižkova. Také 

většina sester, které se staraly o děti a o praktický chod sirotčince, odtud pocházely. Valné 

hromady spolku se konaly v žižkovské modlitebně. V únoru se na Žižkově konávala dětská 

slavnost, kam přicházely také tetičky se všemi dětmi ze sirotčinců. Ve Vzpomínkách se můžeme 

dočíst o praktické pomoci členů žižkovského sboru, o tom, jak tamější mládež226 chodila sirotky 

navštěvovat nebo pořádala sbírku na jejich podporu. Žižkovský sbor vnímal Chvaly jako svou 

stanici a snažil se vypomáhat zde s bohoslužbami, které se tam konaly každou neděli pro děti 

ze sirotčince i lidi z okolí. O duchovní službu se v raném období nejvíce starala Božena 

Jehličková a také František Urbánek. Ve dvacátých letech bydlel při sirotčinci kazatel Josef 

Chyba s rodinou, který mimo péči o zahradu spolupracoval s Boženou Jehličkovou a později 

Emilii Machovou v duchovní službě a vedl bohoslužby. Později (ve čtyřicátých a padesátých 

letech), jak vyplývá ze vzpomínek Jana Huška st. se o duchovní službu ve Chvalech a 
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v Počernicích střídali starší sboru, každou neděli odtud přijel někdo kázat. Na bohoslužbu tam 

také občas jezdil žižkovský pěvecký sbor.  

4.3.2 Vztah k celé církvi 

Sirotčinec určitým způsobem přijala za svůj celá církev. Příspěvky přicházejí opravdu ze všech 

koutů republiky, někdy je posílají jednotlivci a rodiny, jindy celé sbory. Členy spolku se mohli 

stát lidé z celé církve (a počet členů spolku potom opravdu převyšoval počet členů žižkovského 

sboru). Na valné hromady byli zváni všichni přátelé práce. Sirotčinec vychovával osiřelé děti 

ze SCR a také přijímal některé děti na základě doporučení některých členů. Do sirotčince – 

svědčí o tom alespoň zápisy z prvních dvaceti let – jezdily návštěvy z celé církve. Zajímavé je 

svědectví Jiřího Šrytra o tom, že někteří sirotci byli posíláni na několik týdnů na prázdniny do 

Orlických hor do několika rodin bysterského sboru.  

4.3.3 Misijní práce 

Sirotčinec byl součástí církve také svou snahou šířit evangelium. Práci provázel verš 

z Matoušova evangelia: „‘Hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho‘ — to jest od 

počátku zde naším heslem.“227  píše Božena Jehličková v roce 1911. V duchu tohoto hesla byl 

u sirotčince vybudován ‚hrob pohřbených starostí‘ s pomníkem, na kterém byl výše citovaný 

verš. Důraz na osobní vztah s Bohem a spoléhání se na Boží pomoc byl v sirotčinci 

všudypřítomný. Společně s dětmi tetičky Boha prosili za věci, kterých se nedostávalo a všechny 

problémy, společně mu také děkovali. Amálie Dyntarová vzpomíná: „Na zdi byla umístěna 

tabule na počet strávníků a nad ní nápis ‚Hospodin opatří‘ (…) Opravdu náš Nebeský Otec 

spomáhal, že jsme nikdy neměli hlad.“228 

Pracovníci toužili po tom, aby se děti rozhodli pro život s Bohem, a radovali se, když se tak 

některé rozhodly. V době působení Boženy Jehličkové se každé ráno konala krátká pobožnost 

(je ale možné že pouze po pracovníky, v době, kdy byly děti již ve škole). K večerním 

pobožnostem se scházeli všichni, někdy i s hosty z vesnice. Božena Kirchmanová, pamětnice 

čtyřicátých let, ranní pobožnosti nepamatuje, ale vzpomíná, že jim tetička Machová večer četla 

Bibli.229 Hodně se zde zpívaly duchovní písně, děti uměly písně zpaměti, protože neměli 

zpěvníky (nebo měli jen provizorní především pro děti z obce, kterým se písně líbily). Písně 

jsou jednou z věcí, na které vzpomíná mnoho pamětníků raného i pozdějšího období jako na to, 

co je spojovalo, na typický rys zdejších dnů. V neděli vždy bývala bohoslužba, kterou zde 

                                                           
227 JEHLIČKOVÁ: Vzpomínky. s. 47. 
228 Soukromý archiv Tomáše Grulicha. Rukopisná vzpomínka Amálie Dyntarové. 
229 Archiv autorky. Rozhovor s paní Boženou Kirchmanovou z února 2019. 
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nazývali besídkou.230 Besídku navštěvovali také různí hosté z církve i mimo ni, občas příbuzní 

dětí. V raných letech tam chodilo také hodně dětí a později i dospělých z obce, a to dokonce 

přes opakované zákazy ze strany místní farnosti. V roce 1913 Jehličková píše, že jednu neděli 

se besídky účastnilo 92 lidí.231 Šířit evangelium se EJ snažila také různými tiskovinami a svými 

časopisy. Matkám z obce, které dávaly své děti do opatrovny, rozdávali výtisky Nového 

zákona. Minimálně ve dvacátých letech byla v sirotčinci každý pátek biblická hodina pro lidi 

z Chval a Počernic. 

Skrze působení pracovníků chvalského sirotčince také postupně vznikla stanice žižkovského 

sboru232 v Horních Počernicích. Úplným začátkem byla každotýdenní modlitební setkání 

v rodině Justových započatá roku 1910, později se začalo konat pravidelné nedělní 

shromáždění233 a společenství se dále rozšiřovalo. První shromáždění se začala konat jednou 

měsíčně v roce 1911 na přání jedné paní, která nemohla kvůli nemoci docházet do kostela. Kde 

se zpočátku shromáždění konala, není z pramenů zřejmé. Zřejmě se však přidávali další lidé, 

protože již v říjnu 1911 Jehličková píše, že byla taková účast, že se sotva vešli.234 Po první 

světové válce potom získali vlastní shromažďovací prostory.235 Ve 20. letech se scházeli 

v domě, který pro ten účel poskytla jedna sestra. Kvůli odporu, který se zde zvedl proti 

rozhodnutí konference JČb z roku 1923 o ukončení všech styků s letničním hnutím, tuto stanici 

František Urbánek zrušil. Byla postupně obnovena kolem roku 1926. 

Také toto společenství se různými způsoby snažilo oslovit další lidi evangeliem. Ve 30. letech 

při něm například fungovalo Sdružení přátel Bible, na němž se rovněž podílela Božena 

Jehličková a jehož členkami bylo i několik dalších sester z Chval. Scházelo se každou neděli 

odpoledne a vedlo biblické vyučování a různé přednášky, šířilo duchovní literaturu a 

podporovalo misii na různých místech. Účast bývala hojná, někdy i přes 80 lidí. V Počernicích 

fungovaly také pravidelné modlitební hodiny. Společenství v Horních Počernicích se stalo pro 

sirotčinec pomocí, bylo s ním v blízkém kontaktu. Ve 40. a 50. letech chodili někteří starší 

chovanci ze sirotčince do Počernic na mládež. V kruhu počernických věřících prožila své stáří 

Božena Jehličková, také další sestry ze sirotčince zde zřejmě našly duchovní domov.  

                                                           
230 Besídkou je v Církvi bratrské nazýván nedělní program pro děti v době bohoslužby. 
231 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 96. V té době bylo v sirotčinci 23 dětí. Kolem 60 lidí tedy muselo přijít zvenčí. 
232 Na konci 80. let se z této stanice stal samostatný sbor Církve bratrské, který zde existuje dodnes. 
233 Shromáždění v tomto kontextu znamená bohoslužbu. 
234 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 59. 
235 HANUŠ, Tomáš a Jan ASSZONYI. 100 let Sboru Církve bratrské na Žižkově. s. 79. 
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Ke sborům spolupracujícím s EJ a k duchovním aktivitám vzniklým z její činnosti je ještě 

možné zmínit, že v době, kdy existovalo pracoviště sirotčince v Bolevci u Plzně, byl mu oporou 

a pomocí plzeňský sbor JČb. Pracovníci zde rovněž založili nedělní besídku pro děti a biblické 

hodiny. Obě tyto činnosti potom pokračovaly i po přemístění rodiny sirotků do Chval. 

Chvalský sirotčinec měl otevřené dveře pro mnoho různých lidí. Vedle sirotků, dětí 

k opatrování, dětí na zotavenou, návštěv z církve a lidí přicházejících v neděli na bohoslužbu, 

přijímal také občas na noc nebo několik nocí lidi, kteří neměli kde spát, někdy také děti staršího 

věku, než směli přijímat, které byly momentálně bez přístřeší, přicházeli sem také žebráci a 

dostali zde něco k jídlu. V době první světové války se sirotčinec staral o židovské uprchlíky a 

také jim toužil zvěstovat evangelium, hlavně sestra Vrbová, která byla židovka. 

Misie byla tedy od samého počátku součástí identity spolku i sirotčince a byla neoddělitelně 

spojená s jeho sociální činností. 

4.3.4 Kontakty SCR a chvalského sirotčince s rodinou T. G. Masaryka 

Tato práce si neklade za cíl objasnit všechny okolnosti a aspekty těchto vztahů,236 ale protože 

patřily k působení kazatelů SCR Aloise Adlofa a Františka Urbánka a dotýkaly se také 

chvalského sirotčince, uvádím je zde pro kontext. 

Tyto kontakty začaly krátce po roce 1886, kdy církev zakládala již zmíněný spolek Domovina. 

Mezi zakládajícími členy tohoto spolku a později i do jeho dozorčí rady patřila také Charlotta 

G. Masaryková. Pravděpodobně se s ní seznámili misionáři z American Boardu 

prostřednictvím pražské americké komunity.237 

Vztah Masaryka s Aloisem Adlofem byl udržován především písemně, i když k osobním 

setkáním docházelo také. František Urbánek se s profesorem a později prezidentem Masarykem 

a jeho rodinou stýkal především osobně. Poprvé se s Masarykem setkal, když soukromě 

navštěvoval jeho přednášky na filozofické fakultě české univerzity, a od té doby rostlo jejich 

přátelství a vzájemná náklonnost. Ještě jako farář reformované církve vyučoval Urbánek 

náboženství Masarykovy děti Alici a Jana (Masaryk byl tehdy rovněž členem RC). Potom, co 

musel přestat působit jako farář RC a ocitl se bez zajištění, nabídl mu Masaryk místo v redakci 

Naší doby.238 Masaryk si jej sobě také často zval (jak v době přelomu století, tak po vzniku 

                                                           
236 O vztahu T.G. Masaryka a SCR podrobněji viz např.: ŠTĚPÁN, Jan a kol. Alois Adlof. s. 249-258. 
237 NEUDORFLOVÁ, Marie L., ed. Charlotta G. Masaryková: sborník příspěvků z konference ke 150. výročí 

jejího narození, konané 10. listopadu 2000 [v Praze]. Praha: Masarykův ústav Akademie věd ČR, 2001. s. 33. 
238 Články z Urbánkova pera jsou označeny jako redakční, bez uvedení autora, pouze z obsahu a stylu se tak 

badatelé mohou dohadovat, které to jsou. (Viz HANUŠ, Tomáš a Jan ASSZONYI: 100 let Sboru Církve bratrské 

na Žižkově. s. 26.) 
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Československa), mluvili spolu o víře a filozofii, nejen on, ale i jeho rodina vnímala Urbánka 

jako přítele.239 Došlo také k vzájemným návštěvám Masarykových a Urbánkových rodin.240 

Během Masarykova exilu za první světové války udržoval František Urbánek stálé kontakty 

s jeho rodinou a snažil se jí všemožně pomoci a podpořit, dokonce byl kvůli tomu pod stálým 

policejním dohledem. Podporoval nemocnou Charlottu a v roce 1915 sloužil jako kazatel na 

pohřbu Masarykova syna Herberta a četl nad jeho hrobem texty Písma. Když potom roku 1923 

podlehla těžké nemoci Charlotta, pochoval kazatel Urbánek také ji a četl nad jejím hrobem 

(podle Masarykova přání) stejné texty z Písma jako při pohřbu Herberta. Tuto poslední službu 

prokázal Urbánek nakonec ještě r. 1937 T. G. Masarykovi a v kritickém roce 1948, několik 

měsíců před svou vlastní smrtí, také Janu Masarykovi. Podle vzpomínek kazatele Josefa Chyby 

byla v říjnu téhož roku, těsně před svou emigrací, na Urbánkově pohřbu ve Chvalech přítomná 

Alice Masaryková.241 

Jako součást Jednoty českobratrské – nebo lépe řečeno jako součást života kazatele Františka 

Urbánka – dostal se také chvalský sirotčinec do kontaktu s první rodinou státu. Když musel 

Urbánek v roce 1917 narukovat na frontu, požádal Boženu Jehličkovou, aby navštěvovala 

nemocnou Charlottu a pomáhala jí. Tím se Masarykova rodina dozvěděla podrobněji o práci 

chvalského sirotčince. O návštěvách Boženy Jehličkové píše Charlotta své dceři Alici do 

vězení,242 byla jimi vždy povzbuzena. 

Po roce 1918 Urbánkovo přátelství s Masarykovými pokračuje a projevuje se zájem jeho rodiny 

o Urbánkovu sociální činnost. Zmiňovala jsem již jejich pravděpodobný vliv na sociální činnost 

JČb na Podkarpatské Rusi, práci chvalského sirotčince podpořili především finančně. Ve 

dvacátých letech se v Pozdravu ze Chval v seznamu dárců několikrát objevily také příspěvky 

některých členů Masarykovy rodiny. Například v roce 1920 se v seznamu dárců objevila také: 

„sl. A. Masaryková - 30 000 Kč.“243 Na tento finanční dar Alice Masarykové odkazuje patrně 

tato věta Boženy Jehličkové z července téhož roku: „Vzácnou přítelkyní naší práce bylo nám 

poukázáno 30 tisíc korun.“244 Ve stejném se roce se objevuje v PzCh ještě „O. Masaryková – 

1000 Kč“ a „Dr. A. Masaryková – 3000 Kč“.245 Na přízeň nebo i mecenášství prezidenta 

Masaryka by mohla odkazovat tato věta z výroční schůze spolku Křesťanská služba za rok 

                                                           
239 Viz HANUŠ, Tomáš a Jan ASSZONYI: 100 let Sboru Církve bratrské na Žižkově. s. 19. 
240 ŠTĚPÁN, Jan a kol. Alois Adlof. s. 254. 
241 Archiv sboru Církve bratrské Ústí nad Labem. CHYBA, Josef. Stručný životopis sestry Boženy Jehličkové, 

spisovatelky duchovních knížek. Kopie strojopisu. s. 5. 
242 ŠTĚPÁN, Jan a kol. Alois Adlof. s. 256. 
243 Příspěvky zaslali. PzCh. 1920, č. 9., nepaginováno. 
244 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 232. 
245 Příspěvky zaslali. PzCh. 1920, č. 12., nepag. 
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1931: „Nakonec usneseno poděkovati všem přátelům a příznivcům našeho spolku. P 

prezidentovi T. G. Masarykovi usneseno zaslati pozdravný telegram.“246 

Jisté je, že Charlotta Masaryková přijela sirotčinec osobně navštívit. Jehličková k tomu v únoru 

1921 píše: „Z nenadání v krásném autu přijela k nám paní presidentová Masarykova. Ježto se 

vždy zajímala o naši práci mezi sirotky, zdržela se déle, aby si prohlédla vše až do podrobností. 

V kuchyni byla, v prádelně, ve spíži, v ložnicích i v jídelnách, posléze pak mezi dětmi, se kterými 

mile rozmlouvala. Radost projevila jednomu z nejmenších kloučků, o němž jsme jí vyprávěli, že 

věrně pamatuje v modlitbách svých na pana presidenta a jeho vládu.“247 Litovala prý, že dětem 

nic nepřivezla, protože si do Chval vyjela neplánovaně, ale slíbila, že ve čtvrtek přijede a něco 

přiveze. Opravdu pak přijela a přivezla dětem vánočky nejlepší jakosti. „‘Měla jsem potíž, 

abych dostála slovu,‘ sdělovala mi. ‚Chtěla jsem vánočky péci doma, ale ježto byla práce s 

onou návštěvou z ciziny, bylo by se to zdrželo. Řekla jsem: Já přece nemohu zklamati děti 

sirotky, musím tam právě ve čtvrtek býti, a tak jsem nechala vánočky upéci u Vosátků. — A 

podívejte se, v jakém starém autu jedu, žádné jiné nebylo pohotově. Jen když jsem se včas 

dostala sem.‘ Takovouto milou vzpomínku máme na paní presidentovou.“248 

Charlotta Masaryková údajně také pomáhala sázet některé nové stromy na zdejší zahradu. Anna 

Bachová vzpomíná, že při své návštěvě nechala Charlotta všechny děti postupně svést autem a 

že jím všichni jeli poprvé v životě. Zda se jednalo o stejnou návštěvu, o jaké píše Jehličková, 

není jasné. Církevní prameny se o žádné další návštěvě Masarykových nezmiňují. V kronice 

chvalské školy je však v souvislosti se sirotčincem uvedeno: „Veliký zájem o ústav má dcera 

pana prezidenta, Dr. Alice Masaryková, která na financování ústavu přispěla značným 

obnosem (…) Jest častou návštěvkyní i se svou matkou ve zdejším ústavu.“249 Vzhledem k tomu, 

že tento zápis je o tři roky straší než ten Jehličkové, musí pojednávat ještě o jiné návštěvě nebo 

návštěvách než té výše zmíněné. Je možné, že pisatel školní kroniky neměl dostatek informací 

a údaj o „častých návštěvách“ je přehnaný. Zároveň ale považuji za nepravděpodobné, že by o 

návštěvách Alice a Charlotty psal zcela neopodstatněně. O pozitivním vztahu Masarykových 

k sirotčinci se zřejmě vědělo v celé obci, protože se o něm zmiňuje také místní farní kronika. 

Za zmínku ještě stojí, že podle vzpomínek kazatele Josefa Chyby se osobním šoférem T. G. 

Masaryka na doporučení F. Urbánka stal bratr Boženy Jehličkové.250 

                                                           
246 Výroční schůze spol. Křesťanská služba. [anonym] PzCh. 1932, č. 1., s. 4. 
247 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 245. 
248 Tamtéž. s. 246 
249 ZŠ Stoliňská. Kronika obecné školy ve Chvalech, založena L.P. 1915. s. 52. 
250 Archiv Církve bratrské v Ústí nad Labem. CHYBA. Stručný životopis sestry Boženy Jehličkové. s. 5. 
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4.4 Chvalský sirotčinec zvnějšku 

Tato kapitola se pokouší zachytit sirotčinec očima vnějších pramenů. Pro jejich nedostatek to 

však není možné zcela. Zařazuji sem proto i informace z vnitřních pramenů vztahující se 

k tomu, jak sirotčinec vnímalo okolí. 

4.4.1 Obec Chvaly 

Obec Chvaly se nacházela asi 15 km východně od Prahy. Vévodil jí kopec se starou tvrzí, 

renesančním zámkem a kostelem svaté Ludmily. Starý mlýn, kde byl zřízen sirotčinec, se 

nacházel pod kopcem u rybníka na jižním okraji obce, zatímco většina stavení stála v kopci a 

na kopci. Sirotčinec tedy neměl přímé sousedy, ani však nebyl pro svou polohu obci příliš 

vzdálený – například chvalská škola stojí ve stejné ulici jako stavení se sirotčincem. Rodina 

sirotků, která se s léty stále zvětšovala, v obci rozhodně nebyla početně zanedbatelná. 

Například na začátku dvacátých let v obci bydlelo kolem tisíce lidí251 a obyvatelé sirotčince, 

kterých již bylo přes padesát, tak tvořili dvacetinu celé obce. Pokoušela jsem se dohledat, jak 

práci v sirotčinci vnímalo jeho okolí a lidé z obce.  

Velkou pomocí pro místní rodiny s dětmi bylo zřízení opatrovny pro předškolní děti, opakují 

se zprávy o velké vděčnosti matek, službu zmiňuje rovněž školní kronika. Pro místní školu 

představoval sirotčinec problém zejména počtem školních dětí, jak vyplývá z již zmiňovaného 

zápisu učitele Rudolfa Kšíře v obecní kronice z roku 1922: „Mlýn chvalský několik let před 

válkou dostal se do rukou církve evangelické, svobodně reformované (…) Pod správcováním 

sl. Boženy Jehličkové vytvořen z mlýna sirotčinec. (…) Rok od roku přibývá z celé republiky 

sebraných dětí, většinou sirotků – namnoze duševně velmi slabých. Tím vykonává sirotčinec 

zajisté lidumilný čin! Bohužel však trojtřídní škola – žactvem dost tak přeplněná, - dostává se 

přívalem „mlýnských“ dětí do kritického stavu.“252 K tomuto problému si v roce 1920 Božena 

Jehličková zapsala: „Místní školní rada poslala přípis, v němž žádá, abychom zde měli pouze 

20 dětí, neboť prý větším počtem školu přeplňujeme. Odpověděli jsme, že nutnost stavby větší 

školy byla již patrná, když jsme zde my ještě ani nebyli. Tak my se radujeme, že můžeme nyní 

umístiti více sirotků a tu padne takováto hořká kapka v naši radost.“253 Problém 

s nedostatkem prostoru pokračoval a místní škola začala pomýšlet na významnější přestavbu. 

Kvůli velkému počtu dětí ze sirotčince (a patrně s vidinou možné pomoci Masarykových) 

žádala škola ve školním roce 1922-1923 na EJ finanční podporu stavby: „Z vašeho sirotčince 

                                                           
251 Pamětní kniha obce Chvaly (scan). 1922, s. 26 Dostupné na stránce městského úřadu Praha 20: 

https://www.pocernice.cz/mestska-cast/historie-mc/historie/kroniky-mc/. 
252 Tamtéž. s. 4. 
253 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 240. 

https://www.pocernice.cz/mestska-cast/historie-mc/historie/kroniky-mc/
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navštěvuje přes 56 dětí místní školu. Vzhledem k tomu, že obec v nynější kritické době bude 

značně stavbou zatížena, hlavně počtem Vašich dětí, žádáme tímto za souhlasu obce i shora 

jmenované komise okres. škol. výboru, aby (e?.) spr. sirotčince postarala se u kompetentních 

Vám přejících kruhů o náležitou subvenci k částečnému uhrazení břemene se stavbou 

spojených.“254 V zápisu je dále uvedeno, že František Urbánek přislíbil, že žádost přednese 

panu prezidentovi. O dalším pokračování této záležitosti kronika mlčí. Urbánkova prosba 

však byla pravděpodobně vyslyšena, protože v červnu 1923 Jehličková píše: „Stavba školy. 

Nebude sice stavěna od základu, nýbrž jen zvýšena o jedno poschodí. Zdálo se, že k tomu 

nedojde, ale mohli jsme dopomoci k stavbě velikým příspěvkem, který jsme právě pro tento 

účel obdrželi. A hledíme na tu stavbu jako na vyslyšení našich modliteb.“255 

Až na tyto problémy spojené s nedostatkem prostoru však škola (alespoň podle kroniky) 

vnímala sirotčinec docela pozitivně. Zřejmě na úvod, k představení sirotčince je zde ve 

školním roce 1917-1918 uveden tento skoro až patetický zápis: „Ve Chvalech u rybníka pod 

hrází v úpadku tulily se tři nevzhledné budovy z kamene, zbytek bývalého mlýna (…) Tyto 

budovy zakoupil sirotčinec evang. jednoty ze Žižkova a zřídil zde odbočku. Správkyní jest 

slečna Božena Jehličková, žena velice inteligentní a ušlechtilá, která s nevšední pílí, 

vytrvalostí a úmornou tichou prací řídí osady vznikajícího ústavu.“256 Pozornost v obci zřejmě 

vzbudilo, že se ústav s relativně velkým počtem chovanců udržel i v době velkého nedostatku 

za první světové války: „Žijíce ve své rodině v ústraní nevšímali si rozvířeného okolí a v tiché 

domácí práci a jejich modlitbách vychovávali a starali se o svěřené jim sirotky a snášeli z 

daleka i z blízka dárečky soucitných lidí. ‚Pán jim požehnal‘ jak oni si říkávali, takže v době 

tak hrozného nedostatku a strádání jak v šactvu tak i v jídle odhodlali se k spravě stavení 

obytných a k rozšíření dalších místností. Dětí tou dobou bylo asi 30.“257 Školní kronika 

obsahuje také několik fotografií budov sirotčince i rodiny sirotků, což pravděpodobně rovněž 

svědčí o pozitivním vztahu k sirotčinci. Od 30. let již kronika nebyla psána tak podrobně a 

další zmínky o sirotčinci neobsahuje. 

Jednoznačně negativně vnímala sirotčinec místní katolická farnost. Před rokem 1918 chybí 

jakékoli zmínky z katolické strany, pouze ze Vzpomínek víme, že místní farář opakovaně 

zakazoval lidem chodit na nedělní besídku do sirotčince, že se mu nelíbilo svěřování malých 

dětí do rukou zdejších pracovnic a že je nazýval bludaři. Částečné vysvětlení tohoto postoje 

                                                           
254 ZŠ Stoliňská. Kronika obecné školy ve Chvalech, založena L.P. 1915. s. 230. 
255 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 295-296. 
256 ZŠ Stoliňská. Kronika obecné školy ve Chvalech, založena L.P. 1915. s. 52. 
257 Tamtéž. s. 90. 
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možná můžeme najít v tomto zápisu uvedeném v souvislosti s nevolí katolíků zapříčiněnou 

začátkem pravidelných bohoslužeb v Horních Počernicích v roce 1911: „Prý nejsme katolíci, 

ale ani praví evangelíci. Prý nás jako církev ani císař pán uznati nechce.“258 Možná tedy tato 

nedůvěra pramenila z pocitu, že SCR je jakousi sektou. O faráři píše Božena Jehličková ještě: 

„Pan farář vždy občas se ozve proti nám, ale k našim dětem jest spravedlivý. Měla jsem 

příležitost hovořiti s ním, i vyjádřil se o nich pochvalně. Však jim to velmi klademe na srdce, 

aby ve škole byly světlem.“259 Zřejmě se tedy se sirotky setkával ve škole, kde vyučoval 

náboženství, a nejednal s nimi jinak než s dětmi katolickými. 

Ve farní kronice najdeme zápisy vztahující se k sirotčinci až z druhé poloviny dvacátých let. 

To už byl po smrti farář Josef Lašťovička, kterého se týkaly výše zmíněné úryvky. Všechny 

zprávy o sirotčinci zde obsažené jsou vesměs negativní. Zřejmě je potřeba vnímat je 

především v kontextu těžkého vyrovnávání se katolíků s novými politicko-náboženskými 

poměry po roce 1918 a především s vystupováním lidí z katolické církve v této době. Ze 

školní kroniky vyplývá rozladění faráře a některých dalších věřících z účasti dětí na ranních 

mších a hodinách náboženství potom, co přestaly být povinné. V obci se zřejmě také strhly 

určité protikatolické bouře. Pisatel farní kroniky v roce 1924 (ze zápisů není zřejmé, kdo jím 

byl) každopádně vnímá nekatolické církve jako jeden ze zdrojů bezbožnosti a rozvratu: 

„Škodlivý vliv mají na katolíky místní nevěrci a jinověrci: Čechoslováci zvláště v Horních 

Počernicích, kde mají bohoslužby ve škole. Dále českobratrská jednota, která má modlitebny 

ve Chvalech a Horních Počernicích a methodisté, kteří koupili zámek s parkem v Hor. 

Počernicích na sirotčinec pro své děti. Dále velkou zhoubou je sirotčinec (zločinec)260 

českobratrské jednoty ve Chvalech pro katolické děti, které znenáhla jsou 

odkatoličťovány.“261 Z toho vyplývá, že místní katolické vedení (nebo alespoň autor textu) 

v této době nemělo problém pouze se státem neuznanou JČb, ale i všemi ostatními 

protestantskými církvemi. Sirotčinec je v kronice (především v zápiscích faráře Tomáše 

Haranta, který nastoupil v roce 1926) vnímán jako nástroj, který se snaží odlákat katolické 

věřící od jejich víry a za sociální činnost se pouze skrývá (Tomáš Harant dokonce uvádí slovo 

„sirotčinec“ výhradně v uvozovkách, aby zdůraznil, že péče o sirotky je pouhou zástěrkou). 

                                                           
258 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s 48. 
259 Tamtéž. 112. 
260 Glosu vepsal farář Tomáš Harant. 
261 Farní úřad Chvaly. Opis z Chvalské farní kroniky zaslaný k nahlédnutí dne 22. 1. 2019. (formát pdf.). 1924. s. 

133. 
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Největší nedorozumění pramenilo patrně z toho, že všechny misijní aktivity sirotčince vnímal 

tento farář jako protikatolické, nikoli „prokřesťanské“, jak je vnímali pracovníci sirotčince.  

Jak na postoj faráře reagovali běžní věřící a zda sdíleli jeho kritický pohled, nelze z pramenů 

určit. Vzpomínky toto částečně zobrazují pouze v období služby Josefa Laštovičky. Jehličková 

píše, jak lidé přestávali chodit do nedělní besídky po zákazu z fary, a jak někteří pokračovali i 

přes zákaz, a o svém strachu, že jim matky přestanou svěřovat kvůli postoji faráře své děti, 

což se však pravděpodobně nestalo. Ve farní kronice je téma dokumentováno pouze jedním 

vlepeným dopisem členky Mariánské družiny, Anny Hladíkové, která, jak vyplývá z dalších 

zápisů, později přešla s celou rodinu do JČb.  Dopisem z roku 1927 zřejmě reaguje na farářův 

zákaz kontaktů se sirotčincem pro členy spolku Mariánská družina. Je doplněn farářovými 

odmítavými glosami. Uvádím zde úryvek ze začátku a konce dopisu: „Velectěný důstojný 

Pane! Po přečtení Vašeho ctěného dopisu a zralém jeho uvážení jsem nucena svým svědomím 

Vám oznámiti, že račte býti stran pobožnosti ve zdejším sirotčinci ‚Evangelické jednoty‘ 

nesprávně informován. (…) Nás tam nikdo nesváděl a nelákal, ale táhne nás tam ta čistá 

pravda Boží. Oni nepřijali nic od Luthera ale z Bible, kterou přece i katolická církev má za 

slovo Boží a doporučuje ji ke čtení. Jestliže nelze tedy návštěvy v sirotčinci, kde se jen čisté 

slovo Boží vykládá (libovolně ovšem a nesprávně) spojiti s družinou Mariánskou tak se 

rozhoduji pro pravdu Boží, obsaženou v Bibli a z Mariánské družiny vystupuji.“262 Další 

zprávy tohoto druhu chybí. Pravděpodobně nebyla však tato „vzpoura“ vůči faráři příliš 

početná, jinak by byla komentována hojněji. 

Katolický pohled na JČb se ještě zhoršil po excesu, který se stal v počernickém sboru roku 

1934. Jedna žena, která se dříve hlásila k letničnímu hnutí a psala kritické dopisy vedení 

církve, potom tohoto postoje litovala a požádala svého muže, aby jí (podle metaforických slov 

z evangelií) useknul ruku, kterou tyto dopisy psala, a on to opravdu udělal.263 Tento fanatický 

čin (odsouzený také uvnitř samotné JČb) byl medializován a – celkem pochopitelně – posílil 

katolické mínění o JČb i sirotčinci jako o sektářích. 

Ze 40. a 50. let už v kronice zmínky o sirotčinci ani o dalších protestantských církvích nejsou. 

Je možné, že se po odchodu Tomáše Haranta v roce 1937 poměry k nekatolíkům více 

uklidnily, doklad o tom však není. 

                                                           
262 Farní úřad Chvaly. Opis z Chvalské farní kroniky zaslaný k nahlédnutí dne 22. 1. 2019. (formát pdf.). 1927. s 
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4.4.2 Chvalský sirotčinec jako součást péče o opuštěné děti v Čechách 

Další kontakt s necírkevním prostředím měl sirotčinec s úřady a orgány péče o sirotky 

představenými ve druhé kapitole. Chvaly byly do systému zapojeny především skrze 

koordinační práci České zemské komise pro péči o mládež a okresních komisí. Ty jim jednak 

posílaly žádosti o přijetí dětí, jednak posílaly finanční příspěvky a jednak vykonávaly funkci 

kontrolní. Čas od času umístila ZKPM do Chval dítě, které odebrala rodičům – například pro 

podvýživu nebo týrání. 

V raném období existence byl sirotčinec v systému zřejmě výjimečný svou schopností 

samofinancování: „Loni nás došla prosba o přijetí dítěte a z Okresní komise pro péči o mládež 

mezi jiným psali, že za ten malý příspěvek, který na to dítě může býti placen, není ono možno v 

žádném ústavě, než toliko v sirotčinci ve Chvalech. Letos jsme přijali děti za podobných 

okolností.“264 píše Božena Jehličková v roce 1911. Jako výjimečný byl vnímán také v období 

po první světové válce. V únoru 1919 Jehličková píše: „Za vzor jest v těchto dobách dávána 

naše práce při sirotcích. Prý dovedeme z mála mnoho poříditi. I přicházejí k nám zvláštního 

druhu návštěvy, lidé, kteří mají v úmyslu něco podobného pro dobro sirotků zaříditi. Chtějí na 

nás informace o všem, i také o vaření. — Ano, z mála mnoho, ale to jest vlivem Božího 

požehnání. Kéž v nás i kolem nás všecko odpovídá té pověsti, kterou máme mezi lidmi, aby při 

jdouce, nebyli zklamáni.“265 Z úryvku není jasné, kým je práce dávána za vzor, kolik lidí a 

jakým způsobem se o ní dozvědělo, zda se mohlo jednat o doporučení ze strany komisí, nebo 

se pověst roznesla jiným způsobem, a zda na to nemohlo mít vliv přátelství s Masarykovými. 

Chybí k tomu jakýkoli pramen zvnějšku. Každopádně to svědčí o jistém viditelném úspěchu 

práce chvalského sirotčince. V červnu stejného roku je potom ve Vzpomínkách zpráva, že ústav 

navštívil hojný počet posluchaček školy pro sociální péči.266  

V systému sociální péče o děti kooperoval ústav také s obcemi. Ty do něj posílaly děti, které 

k nim příslušely, někdy na jejich výchovu přispívaly. Spolupracovaly zřejmě i v rámci 

umísťování dětí vyžadujících specifickou péči. Podle jedné zprávy z ČR například předala EJ 

v roce 1924 dvě slabomyslné děti obcím, aby je opatřily v jiných ústavech. 

Kontrolní funkci nad sirotčincem vykonávala rovněž zemská komise. Obtížné je však zjistit, 

jestli a jak probíhaly povinné kontroly také do začátku 30. let, protože teprve tehdy vešel 

v platnost zákon o dozoru nad dětmi v cizí péči. První záznamy o kontrole v sirotčinci jsou 
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obsažené pouze ve Vzpomínkách, nejstarší pochází z května 1911. „Komise“, která přijela, zde 

není blíže specifikovaná, pravděpodobně se však již tehdy jednalo o pracovníky vyslané ZKPM. 

Chvaly však zřejmě v raném období byly do systému zapojeny neúplně, protože v roce 1915 

Jehličková píše: „Pan rada Tůma, vzácný činitel v oboru sociálního díla, řekl: ‚My o vás nic 

nevíme. Vy visíte ve vzduchu.‘ Mínil tím, že nemáme dosud pravého spojení s těmi komisemi.“267 

Antonín Tůma potom také, podle Jehličkové, následujícího roku sirotčinec osobně navštívil a 

chválil jeho rodinné zřízení: „Vzácné návštěvy dostalo se nám zde i v Černošicích. Přišel si 

naše rodinné zřízení prohlédnouti pan rada. dr. Ant. Tůma. Velmi se mu to zamlouvalo. Pravil: 

‚Již nejednou jsem upozorňoval, k čemu stavěti nákladné budovy, kde potom při množství dětí 

jest všecko kasárnické. Řekl jsem: Kupte chalupu na venkově, pracujte v menším měřítku, bude 

to rodinné, bude to domov.‘“268  

Z dvacátých let zprávy o kontrolách chybí. Vládním nařízením č. 29/1930 Sb. byly děti 

v ústavech dány pod dozor zemského úřadu, který k výkonu funkce přibral zemské komise pro 

péči o mládež, přejmenované na zemská ústředí péče o mládež (ZÚPM). Ve fondu ZÚPM lze 

najít pověřování zemského ústředí zemským úřadem ke kontrolám v jednotlivých ústavech, 

většinou zde však chybí zápisy o výsledcích kontrol. Tak víme, že Chvaly prošly prohlídkou 

v roce 1931,269 ne však jak proběhla ani co bylo jejím výsledkem. Je pravděpodobné, že 

takových prohlídek proběhlo ve 30. a 40. letech ještě několik, protože podle rozpisů stihlo 

ZÚPM vykonat prohlídky ve všech ústavech během dvou let. Chvalský sirotčinec obsahují 

všechny seznamy ústavů pro péči o sirotky v Čechách vytvořené ZÚPM i později zemským 

národním výborem. Více však z mnou zkoumaných pramenů zjistit nelze. Pravděpodobně tedy 

sirotčinec podléhal zákonným normám vztahujícím se k ústavní péči i občasným kontrolám, 

nebyla mu však diktována přesná pravidla nebo stanovy. Do značné míry fungoval autonomně, 

podle vlastních pravidel a se svými specifickými prvky. Chvaly byly, společně se všemi 

podobnými ústavy, pod novou a důkladnější kontrolou úřadů po roce 1948, pojednává o tom 

následující kapitola. 

4.5 Přebírání sirotčince státními orgány 

Poslední období sirotčince pod správou JČb je velice obtížné spolehlivě zmapovat. Pozdravy 

přestaly vycházet v roce 1942 a Kniha zápisů spolku Křesťanská služba končí dobrovolnou 

likvidací spolku v lednu roku 1951. (Zápis z této likvidační schůze je cenným pramenem, ale 
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končí jím všechny dostupné písemné prameny z prostředí církve.) Hlavními prameny pro první 

polovinu 50. let pro mě tedy byly jednak vzpomínky pamětníků (především pana Jiřího 

Václavíka a paní Marie Pínové) a zároveň složky týkající se chvalského domova270 ve fondu 

ONV Praha-sever. Především v otázkách, jak dlouho v domově působili původní pracovníci 

z řad JČb, kdy na něj ztratili s konečnou platností všechen vliv a jak moc v prvních letech po 

převratu ovlivňoval totalitní režim každodenní praxi ústavu, zůstává mnoho otevřeno a 

nezodpovězeno. 

První zprávu o jistém vlivu nových nařízení můžeme najít ve ‚Zprávě o činnosti sociálních 

podniků Jednoty českobratrské v roce 1950‘ (dále Zpráva o činnosti), není však příliš konkrétní: 

„Jako všechny sociální ústavy i náš podléhá dozoru úřadů. Také naše děti mají svou 

samosprávu, soutěží mezi sebou v daných závazcích a jsou členy masových organizací.“271 

Novým předpisům (důkladněji než dříve) podléhaly i praktické věci jako jídelní lístek a správa 

kuchyně. Větší kontrole úřadů začal podléhat i spolek Křesťanská služba. V zápisech výboru 

čteme: „Obvodní národní výbor pro Prahu-Žižkov, referát pro vnitřní věci a bezpečnost zaslal 

dotazník o řešení spolkové činnosti, ve kterém žádá o následující sdělení: Program další 

plánované činnosti, jakým způsobem hodlá spolek přispívati při Budování socialismu, 

prostředky spolku k plnění účelu, (…) zda spolek předložil žádanou výzvu z roku 1948. Zda 

spolek spolupracuje s masovými organizacemi, spolky celostátního významu, s ústředními 

orgány a orgány lidové správy.“272 Spolek dále musel zaslat podrobné informace o výši 

majetku, hotovosti a vkladů, počtu zaměstnanců a členů atd.  

Velmi brzy na to však již přichází dobrovolná likvidace spolku. Jeho členové jej rušili 

pravděpodobně v dobré víře, že budou moci v práci pokračovat přímo pod církevní správou. 

Likvidaci proto provází radost, že církev poprvé od svého vzniku smí sama vlastnit majetek a 

vést sociální práci. V zápisu z likvidační valné hromady čteme: „Na to předseda spolku po 

obsáhlém vysvětlení sděluje, že nynější církevní zákony umožňují, aby Jednota českobratrská 

svým jménem konala i sociální činnost. Není tedy již potřebí konat tuto soc. činnost na podkladě 

spolkovém, a naopak se jeví účelným naše sociální spolky zrušit dobrovolným rozejitím se a 

převést jejich práci a majetek na Jednotu českobratrskou.“273 Podobným způsobem a se 

stejným účelem rušila Jednota českobratrská také svoje další sociální spolky.  

                                                           
270 Prameny z fondu ONV Praha-sever ústav nazývají výlučně dětským domovem, proto se zde tohoto názvu 

přidržím rovněž. 
271 Zpráva o činnosti sociálních podniků Jednoty českobratrské v roce 1950. s. 5. 
272 ARCB. Zápisy výboru spolku Křesťanská služba. s. 261. 
273 Zápisy výboru spolku Křesťanská služba. s. 267. 
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Na konci Zprávy o činnosti je krátké sdělení o menší obměně personálu. Byla to výměna vnitřní 

a dobrovolná, sirotčinec se loučil s kuchařkou, která odcházela po třiadvaceti letech služby – 

zřejmě do důchodu. Kuchařky, které přišly místo ní jsou uvedeny zkratkou ses. (tj. sestra), byly 

tedy rovněž z církve. O dalších změnách se zpráva nezmiňuje, můžeme tedy říci, že minimálně 

do začátku roku 1951 ještě neproběhla žádná nucená výměna zaměstnanců. 

Daleko větší intervence úřadů začala roku 1953. Od začátku roku lze sledovat postupné 

přebírání sirotčince státní správou. Nejprve byl formálně změněn zřizovatel ústavu, stal se jím 

stát prostřednictvím ONV pro Prahu-sever, následně přešlo pod ONV také vybavení ústavu. 

Dětský domov (DD) byl zahrnut do plánovaného rozpočtu okresní samosprávy, zaměstnanci 

začali být placeni státem. 19. ledna 1953 napsal Krajský národní výbor v Praze (KNV) 

Okresnímu národnímu výboru pro Prahu-sever toto: „Provozovatelem dětského domova ve 

Chvalech, okres Praha-sever, je dosud Jednota českobratrská v Praze II., Soukenická 15. Podle 

vyhlášky ministerstva školství, věd a umění č. 333/52 Ú. l. o zařízení mimoškolní výchovy je 

nutno, aby tento domov byl v nejbližší době převzat do státní správy.“274 Dále se zde píše, že 

objekt dětského domova zůstane i nadále majetkem Jednoty českobratrské. ONV má za úkol 

převzít správu domova, sjednat s JČb nájemní smlouvu a předložit ji KNV ke schválení. 

Inventář má od církve odkoupit. Převzetí má proběhnout co nejdříve, protože domov byl již 

zahrnut do plánu a rozpočtu na rok 1953. 

Na základě těchto pokynů se v únoru t. r. setkali v DD zástupci ONV se zástupci JČb a podle 

zápisu ze setkání se dohodli, že církev bude bezplatně pronajímat státu budovu, pozemky a 

inventář. ONV církvi proplatí pouze živý inventář, zásoby potravin, obuv a textil. Do konce 

roku byl pak na dvaceti stránkách sepsán inventář domova – většina vybavení pouze jako 

seznam přebíraných věcí – potraviny, textil a obuv pak byly, podle rukou vepsaných informací, 

cenově ohodnoceny, přepočítány na novou měnu a proplaceny církvi. Jak dlouho zůstaly 

formálně majetkem JČb nemovitosti, není z mnou zkoumaných pramenů zřejmé. Ještě v roce 

1957 však nová ředitelka domova, Ivana Nožičková, v odpověď na dotazy ONV píše: „Majetek 

církve Jednoty českobratrské eviduje církev sama. (…) Budovy a pozemky jsou majetkem výše 

uvedené církve.“275 

Co se týče reálného fungování ústavu, není k tomu mnoho pramenů. Z korespondence ONV 

vyplývá, že oproti dřívější době nastoupila v hospodářských záležitostech silná byrokracie. 

                                                           
274 SOkA Praha-východ. ONV Praha-sever. DD Chvaly. k. 228. Dětský domov Jednoty českobratrské ve 

Chvalech – převzetí do státní správy. 
275 SOkA Praha-východ. ONV Praha-sever. Věci chovanců. k. 389. Zpráva státního dětského domova Horní 

Počernice-Chvaly Školskému odboru rady ONV Praha-sever.  
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Evidovaná byla nyní každá cvička, vykazovala se každá korunka, vymáhalo se dlužné 

ošetřovné276 až k exekučnímu řízení s rodiči, kvůli koupi čehokoli musela proběhnout série 

schválení. Někdy řeší korespondence skutečné banality až k absurditě. V roce 1954 byly 

například na přání Místního národního výboru v Horních Počernicích (MNV) předvolány do 

DD bývalá ředitelka Nožičková a bývalá hospodářská vedoucí Ventová, aby vysvětlily rozdíl 

mezi počty opotřebovaného textilu předávaného někdejší hospodářskou vedoucí Machovou a 

současným stavem. Šetření předcházelo několik dopisů mezi MNV a ONV a jeho výsledkem 

bylo, že některé starší kusy textilu byly vyřazeny pro opotřebovanost nebo přešity na utěrky a 

další věci… V roce 1957 prošlo rovněž sérií dopisů schvalování vynášení z DD jednoho oběda 

denně pro manžela kuchařky.  

Jak dalece se tyto změny a atmosféra byrokracie dotýkaly i dětí, není jasné. Jediné informace o 

nich obsahuje šetření kolem stížností jedné matky chovance. Ta si ke konci roku 1953 stěžovala 

na KNV, že její syn onemocněl v DD ve Chvalech boláky, které docházející lékařka nařídila 

strhávat, což nemoc ještě zhoršilo, onemocněl i další chlapec. Dále si stěžovala, že 

vychovatelka Renata děti surově bije a přes den je nehlídá. ONV si k tomu poznamenal, že jde 

patrně o vychovatelku Draxlovou. Stěžovala si rovněž na výživu v ústavě a nedostatek teplých 

nápojů. KNV zadal ONV toto vše k prošetření, zdravotní hledisko postoupil ONV k prošetření 

Ústavu národního zdraví Praha-sever. Výsledkem šetření bylo, že lékařskou prohlídku 

vykonává dětská lékařka jednou za 14 dní. Před několika měsíci diagnostikovala u několika 

dětí impetigo a nařídila správný léčebný postup, nemoc se však nezastavila rychle, protože 

nebylo možné zřídit v DD pro nemocné děti izolaci. Syn zmíněné matky byl údajně velmi živý 

a s jeho usměrňováním byly potíže. Nebylo zjištěno, že by kdokoli děti bil a výživa je 

dostatečná. Jsou zde tedy dvě tvrzení proti sobě, další informace o této situaci prameny 

nesdělují. Není jasné, kdo byla vychovatelka Draxlová a zda byla z církve nebo dosazená ONV, 

v církevních pramenech o ní zmínka není, v ONV jiná než tato také ne. Další informace o dětech 

mnou zkoumané prameny nesdělují. Není také jasné, zda ještě DD využíval pole a zahradu na 

pozemku pro svou částečnou obživu. Jediné, co tomu nasvědčuje, je množství zásob uvedené 

při odkupování potravin ONV od církve. Například brambor zde bylo přes 3 000 kilogramů, je 

proto pravděpodobné, že se jednalo o vlastní zásoby. Z mladších pramenů o tom nic zjistit 

nelze. 

Nejkomplikovanější kapitolou je výměna zaměstnanců a konec vlivu církve na dětský domov. 

Sekundární literatura z prostředí CB řadí převzetí ústavu státní správou většinou do let 1951-

                                                           
276 Tak se nazývaly povinné příspěvky rodičů na ústavní výchovu dětí. 



88 
 

1952 a uvádí, že staré vedení bylo propuštěno na hodinu, tetičky Machová a Kasandová se 

musely vystěhovat a bydlely potom ve Chvalech na hlavní ulici. Pravděpodobně však paměť 

církevních kruhů zachovala především to ‚propuštění na hodinu‘ a že se musely sestry nuceně 

vystěhovat a uváděné letopočty si lze vysvětlit jako mylné ztotožnění likvidace spolku s 

převzetím ústavu státem. Vzpomínky starších pamětníků se totiž shodují v tom, že v domově 

byli církevní pracovníci ještě hluboko do padesátých let. Božena Kirchmanová vzpomíná, že 

v padesátých letech jela s kočárkem tetičkám ukázat svoje děti a vše bylo při starém.277 Jan 

Hušek starší ze sboru na Žižkově se stěhoval z Prahy na jaře roku 1957 a co si pamatuje z doby, 

než odešel, stále se ještě jezdilo ze Žižkova pravidelně kázat do sirotčince.278 Jiří Václavík a 

Marie Pínová, kteří vyrůstali při sirotčinci jako děti zahradníka, nejprve odhadem určili odchod 

tetiček a svých rodičů mezi roky 1958-1960, po podrobnější otázce uvedla Marie Pínová, že 

sama bydlela na pozemku sirotčince do roku 1956, kdy se vdala, a dokonce měla svatební 

hostinu v jídelně sirotčince. Do jejího odchodu se nic nezměnilo, také bohoslužby se konaly 

dál. O novém vedení (se kterým se však osobně nesetkali, jejich vzpomínky tedy odráží ústně 

předávanou paměť rodičů nebo církevních kruhů) říkají, že po Machové nastoupila jistá 

Nožičková, „velká komunistka“, že děti zůstaly stejné, všichni církevní pracovníci museli pryč 

a že jeden vychovatel děti týral.279 

 Ve fondu ONV Praha-sever není nikde výslovná zpráva o výměně všech zaměstnanců. Lze se 

tu dočíst pouze o výměně ředitelek a hospodářských vedoucích, i to však většinou spíše 

mimoděk ve zprávách řešících rozpočty, vymáhání dlužného ošetřovného, vyšetřování rozdílu 

množství opotřebovaného textilu atd. V pokynech z KNV je uvedeno, že ONV smí dočasně 

převzít stávající pomocný personál, odborní zaměstnanci však musí být nahrazeni,280 “v rámci 

plánu pracovních sil odborně školenými silami“.281 Ve vztahu k náboženským záležitostem je 

ve zprávě napsáno, že není možné, aby nadále byla v budově domova modlitebna a že „Po 

převzetí do státní správy bylo by vhodné část dětí vyměnit do jiných dětských domovů, aby tak 

snáze byl vliv dosavadní náboženské výchovy u dětí paralysován“.282 

                                                           
277 Archiv autorky. Rozhovor s paní Boženou Kirchmanovou z února 2019. 
278 Archiv autorky. Rozhovor s panem Janem Huškem starším z února 2019. 
279 Archiv autorky. Rozhovor s panem Jiřím Václavíkem a paní Marií Pínovou ze září 2017. 
280 Tento pokyn odpovídá způsobu, kterým státní orgány postupovaly v katolických ústavech podobného druhu. 

Řeholnice zde většinou mohly dočasně zůstat pro pomocné práce, okamžitě však bylo vyměněno vedení a 

pedagogický dozor. (Srov. TŮMOVÁ. Dějiny České katolické charity do roku 1960. s. 24). 
281 SOkA Praha-východ. ONV Praha-sever. DD Chvaly. k. 228. Dětský domov Jednoty českobratrské ve Chvalech 

– převzetí do státní správy. 
282 Tamtéž. 
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Následuje zápis o skutečném setkání zástupců obou stran, které se konalo přímo v dětském 

domově. Zápis uvádí, že JČb bere na vědomí, že není dále možno konat v budově domova 

bohoslužby, a ONV slibuje, že se pokusí opatřit náhradní místnost. O zaměstnancích pak, že 

„Dosavadní personál se převádí do služeb ONV Praha-sever“.283 O výměně odborného 

personál tu tedy není ani slovo. Ve zprávě o tomto setkání podané Krajskému národnímu 

výboru se shodují informace o datu převzetí, nájemní smlouvě, inventáři, nově zřízeném účtu 

pro dětský domov atd., liší se však složení přítomných. Zatímco v zápisu z DD je uvedeno šest 

zástupců ONV a čtyři zástupci JČb (mezi nimi kazatel Bohuslav Beneš), ve zprávě pro KNV je 

vedlo těchto deseti uvedena také „nová vedoucí děts. domova, s.284 Ivana Nožičková“.285 Zápis 

z DD však obsahuje pouze 10 podpisů, ne 11. Jeden z nich, špatně čitelný, by eventuálně mohl 

být ‚Y. Nožičková‘, neshoduje se však s řadou pozdějších podpisů Nožičkové, která se navíc 

v podpisech i strojopise píše vždy s ‚I‘. Chyběl by podpis Ing. Františka Biskupa za technický 

referát. Ivana Nožičková tak pravděpodobně na setkání přítomna nebyla. O zaměstnancích je 

v této zprávě uvedeno: „6 čl. dosavadního personálu bylo převzato do služeb ONV Praha-sever, 

jako vedoucí děts. domova byla jmenována s. Ivana Nožičková, odb. zaměstnanci budou dle 

potřeby postupně vyměněni.“286 Zaměstnanci začali být také ONV placeni. 

Další zprávy uložené v této složce rozhodně nemapují přehledně dějiny DD ani výměnu 

zaměstnanců. S ONV a přes ONV spolu komunikují správa dětského domova, JČb, KNV, 

MNV a občas další subjekty. Tak ze zpráv kolem inventáře DD a různých statistik zasílaných 

ONV víme, že minimálně do začátku roku 1954 byla Emilie Machová podepisována jako 

hospodářská vedoucí domova. V pozdější korespondenci se její jméno již neobjevuje. V této 

funkci ji později nahradila Hana Ventová. Jako ředitelka je nejprve uváděna I. Nožičková, od 

začátku roku 1955 potom R. Drábková. Do této výměny se podpis I. Nožičkové objevuje pouze 

jednou, a to jako stvrzení „Protokolu o zjištění zásob textilu“ z června 1953. Je zde podepsaná 

společně se zástupkyní MNV a s Machovou, jako hospodářskou vedoucí.287 Podpis R. 

Drábkové se potom několikrát objevuje v různých záležitostech finančního provozu domova 

(komunikace s ONV o vymáhání dlužného ošetřovného na děti, kupování vybavení do domova, 

proplácení církevního majetku atd.) Reálnou přítomnost těchto ředitelek v DD v tomto období 

                                                           
283 SOkA Praha-východ. ONV Praha-sever. DD Chvaly. k. 228. Zápis. 
284 Toto „s.“ v pramenech z ONV znamená „soudružka“ nebo „soudruh“, na rozdíl od „s.“ v církevních pramenech, 

které znamená „sestra“. 
285 SOkA Praha-východ. ONV Praha-sever. DD Chvaly. k. 228.  Krajskému národnímu výboru. 
286 Tamtéž. 
287 SOkA Praha-východ. ONV Praha-sever. DD Chvaly. k. 228.  Protokol o zjištění zásob textilu. 
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tedy prameny nevyvracejí, ani nepotvrzují. U změny Machové na Nožičkovou i Nožičkové na 

Drábkovou chybí jakýkoli dokument o předání ústavu a dětí. 

Takový dokument přichází až v listopadu 1956. Je jím ‚Protokol o předání správy státního 

dětského domova v Horních Počernicích – Chvalech.‘288 K prvnímu listopadu zde nastupuje 

Ivana Nožičková, k protokolu je přiložen také jmenný seznam všech chovanců se soupisem 

jejich dokladů, seznam těch dětí, na které je placeno a těch, které mají posudek psychiatra. 

Protokol upravuje mnoho dalších záležitostí. U nutných oprav v DD je pak napsáno: „Je třeba 

odstranit bezpečnostní závady, které spočívají v otevřené rozvodové desce (…) – opatří s. 

Václavík – ostatní závady zjistí a prošetří se s. Václavíkem s. Nožičková a s. Vintrová“289 Že by 

se jednalo o jiného Václavíka než zahradníka z JČb považuji za nepravděpodobné. Z května 

1957 potom pochází doklad, že v tu dobu pan Václavík ještě při dětském domově bydlel a že 

tu rovněž bydlela Ivana Nožičková. Je jím výpis placených nájmů a paušálu za telefon.290 

Nožičková platila nájem ze dvou místností, Václavík ze třech (pravděpodobně tu tedy byl i 

s manželkou nebo rodinou). Jak dlouho zde pak ještě Václavíkovi zůstali není zřejmé. Tím 

končí veškeré mnou dohledané zprávy o dětském domově ve Chvalech a výměně jeho 

zaměstnanců v tomto posledním období pod vlivem JČb. 

Vzhledem k tomu, že prameny z ONV nepotvrzují jasně opak a také ke zmíněným 

nesrovnalostem mezi zápisem ze schůzky zástupců ONV a JČb a zprávou pro KNV a k důkazu 

o přítomnosti Václavíkových v roce 1957, přikláním se k verzi pamětníků a vyslovuji hypotézu, 

že minimálně do roku 1956 (pravděpodobně do zmíněného listopadu 1956) vychovávaly děti 

z většiny ještě sestry z Jednoty českobratrské a i přes zákazy se zde konaly bohoslužby. Možná 

se jednalo o dohodu s ONV, který neměl dost jiné pracovní síly. DD již formálně patřil pod 

státní správu, tou bylo regulované také veškeré hospodaření ústavu. Nové vedení v prvních 

letech nebylo v DD reálně přítomné, vykonávalo vedení pouze formálně a částečně 

administrativně. Výměna dětí s jiným ústavem navrhovaná KNV pravděpodobně neproběhla. 

Jako jedno z možných vysvětlení tohoto pomalejšího postupu ve Chvalech se mi – vedle 

možného vyjednání zástupců JČb s ONV jakousi nepsanou, oboustranně významnou dohodu – 

že JČb jako malá církev nepředstavovala pro nastupující diktaturu nebezpečí ve srovnání 

s velkou a se zahraničím spojenou ŘKC, navíc JČb měla sirotčinec pouze jeden a vychovávala 

                                                           
288 SOkA Praha-východ. ONV Praha-sever. Věci chovanců. k. 389. Protokol o předání správy státního dětského 

domova v Horních Počernicích – Chvalech. 
289 Tamtéž. 
290 SOkA Praha-východ. ONV Praha-sever. Věci chovanců. k. 389. Zápis o provedené dohlídce na provoz d. d. 

Horní Počernice – Chvaly ve dnech 2. a 17. května 1957. 
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pouze kolem 40 dětí. Postup státních orgánů v případě katolických ústavů byl v každém případě 

o něco rychlejší. Mnoho zůstává nevyjasněno a nezodpovězeno. Jisté je, že celý přechod ústavu 

pod státní správu neproběhl naráz, ale postupně, určitým procesem. 

4.6 Dnešní chvalský areál 

Dětský domov fungoval dále pod státní správou. Začal spolupracovat s místní školou, protože 

spadal také pod školskou správu. V 70. letech, po zavedení nové koncepce pro dětské domovy, 

přešel opět na rodinnější formu výchovy v menších skupinách, zlepšilo se také materiální 

vybavení domova.291 Na počátku devadesátých let byly potom budovy a pozemky navráceny 

Církvi bratrské. Tehdejší Školský úřad nechal budovy vyklidit a zbytek dětí přestěhovat do 

jiných domovů, protože dlouho neudržované budovy, byly ve velmi zchátralém stavu. Pozemek 

také museli po navrácení církvi opustit zahrádkáři, kteří mezitím na jeho východním kraji 

založili kolonii. Církev bratrská, především členové sboru na Žižkově, chtěla obnovit ve 

Chvalech sociální práci, zaměřena však nakonec byla ne na sirotky, ale na aktuálnější 

společenskou potřebu péče o lidi staré a nemocné. Především díky prof. MUDr. Ing. Petru 

Fialovi a MUDr. Janu Kvasničkovi byly postupně sehnány peníze, provedena důkladná 

rekonstrukce a z bývalého domova vybudováno Léčebné rehabilitační středisko pro pacienty 

po úrazech a mozkových příhodách. 

V areálu dále vznikly novostavby: v 90. letech Evangelikální teologický seminář, který 

vzdělává pracovníky pro kazatelskou, pastorační a sociální službu, v roce 2000 Pražský 

Tyrannus Hall, vysokoškolská kolej a učednické společenství mladých křesťanů, v jehož 

budově se v nájmu schází také sbor Církve bratrské Černý Most. V roce 2004 byl postaven 

domov seniorů, Bethesda. Všechny zmíněné instituce fungují dodnes. 

  

                                                           
291 NECHVÁTAL, Rudolf. Dětský domov Chvaly – krátká historie a spolupráce s místní školou. In: Chvalská 

škola 1787–2012. Občanské sdružení Chvalská škola při ZŠ Stoliňská v Praze 9 – Horních Počernicích, 2012. 
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5 Závěr 

 Ve víru náboženských změn druhé poloviny 19. stol. odražených v názorech společnosti i 

v zákonodárství vznikla – jako výsledek vykrystalizování tajného nekatolictví, působení 

zahraničních misií a duchovního probuzení s různými ohnisky – Svobodná církev reformovaná. 

Mezi její základní principy patřilo přijímání za členy pouze lidi skutečně obrácené k Bohu, 

určitá demokracie ve formě kongregačního zřízení a důraz na šíření evangelia. Téměř od 

počátku se snažila vykonávat také sociální práci, jednou z jejích forem se stala péče o sirotky a 

opuštěné děti v podobě sirotčince ve Chvalech.  

Sirotčinec vznikl z iniciativy žižkovského sboru SCR v době, kdy díky spolkovému zákonu, 

rostoucí populaci a větší osvětě v oblasti sociální péče o děti a mládež vznikalo v Čechách 

mnoho ústavů se stejným účelem a kdy se postupně začínal rodit systém této péče. Ten se 

v průběhu 19. a první poloviny 20. století vyvíjel od náhodnosti a dobrovolnosti, přes 

dobrovolnost podporovanou státem, až po relativně dobře fungující systém oficiálního, 

polooficiálního a dobrovolného souznění ve 30. a 40. letech, a nakonec byl, po roce 1948, de 

facto zbořen a přebudován na principu úplné kontroly státem. Až do únorového převratu se 

systém péče o opuštěné děti skládal z péče náhradních rodin (která se uplatnila ve větší míře) a 

ústavů. Důležitou roli jednotící a koordinační v obou složkách hrály původně spíše 

dobrovolnické, později polooficiální spolky zemské ústředí péče o mládež a okresní péče o 

mládež. Systém ústavní péče počítal s iniciativou církví a dalších dobrovolnických subjektů 

jako svou součástí, Chvaly jako církevní ústav nebyly výjimkou. Jako ústav evangelický, a 

dokonce evangelikální již ale chvalský sirotčinec procentuálně výjimečný byl.  

Cíle práce, způsob fungování i každodenní praxe ve Chvalech byly neodmyslitelně spojeny 

s Jednotou českobratrskou a aktivní křesťanskou vírou. Na vedení a fungování sirotčince se 

podíleli výhradně členové JČb, muži ve výboru spolku a ženy v sirotčinci samotném – obojí 

vykonávali svou práci bez nároku na odměnu jako své poslání. Výraznou součástí DNA celé 

práce byla misie mezi dětmi v ústavu i lidmi z blízkého okolí. Skrze působení chvalských sester 

tak nakonec vznikl celý sbor JČb v Horních Počernicích, ten se postupně stal vedle sboru na 

Žižkově další oporou ústavu. K práci patřilo také pravidelné informování přátel a publikování 

osvětových článků o výchově dětí pomocí časopisů. Pracovníci se snažili (ve shodě 

s moderními trendy podporovanými odborníky) o rodinné zřízení a individuální přístup 

k dětem, od roku 1920 až do konce tak byly děti vychovávané odděleně, ve dvou rodinách. 

Správa ústavu byla až do roku 1951 vykonávána církví nepřímo, skrze spolek (což nebylo mezi 

církevními ústavy neobvyklé), od tohoto roku spadal sirotčinec přímo pod církev. 
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Výjimečná byla schopnost samofinancování chvalského sirotčince. Během bídy a nedostatku 

první světové války, kdy některé ústavy musely být zrušeny, rozšiřovaly Chvaly svoji práci o 

další místa. Dary, které posílali lidé z celé církve, sousedi sirotčince i přátelé z ciziny, tvořily 

většinu příjmů ústavu po celou jeho existenci, převážně z nich byla také financována koupě 

sousedních pozemků a dvě významné přestavby. Ústav zažil také doby nedostatku, ale nikdy 

ne skutečného hladu nebo tak velké krize, že by pomýšlel na ukončení práce. 

Během téměř padesáti let církevní správy se sirotčinec v některých ohledech měnil a vyvíjel. 

Přestavovaly se budovy ústavu, rostl i klesal počet dětí, zvětšovalo se vlastní hospodářství. 

Zpočátku zde pravidla pro přijímání dětí fungovala benevolentněji, postupně dostala pevnější 

řád. Charakteristickým rysem druhé dekády 20. století zde bylo fungování na více pracovištích, 

vzájemná komunikace a pomoc mezi ústavy, provozování opatrovny pro předškolní děti z obce 

a přijímání dětí z měst na prázdniny. V první polovině existence ústavu lze sledovat silnější 

misijní působení na okolí. Celkově si však ústav uchoval jednotné principy a cíle. Celou jeho 

existenci spojovala například pevná pravidla ve výchově dětí, duchovní vedení a pravidelné 

bohoslužby, rituály opakující se o svátcích i v běžných dnech, zásady ve finanční oblasti. V roce 

1924 se sirotčince dotkly teologické neshody v církvi v podobě výměny ředitelky a možná 

celého personálu, ani to však nepředstavovalo výraznou diskontinuitu vzhledem 

k nezměněnému výboru spolku, podobným cílům nové ředitelky Emile Machové i relativně 

brzkému návratu Boženy Jehličkové. Některé oblasti vývoje nelze spolehlivě posoudit, protože 

pro starší období jsou k dispozici podrobnější prameny než pro pozdější, zejména pro 40. a 50. 

léta některé druhy informací zcela chybí. 

Pro místní chvalskou obec se jednoznačným přínosem stalo provozování opatrovny sestrami ze 

sirotčince ve straším období. Místní škola měla problém s množstvím školních dětí ze 

sirotčince, celkově však pravděpodobně vnímala ústav pozitivně. Velmi negativně jej vnímala 

místní katolická farnost, ta však nechovala nelibost pouze k sirotčinci, ale i ke všem ostatním 

protestantským církvím v lokalitě a jejich aktivitám.  

Založení a fungování sirotčince bylo spojeno se dvěma výraznými osobnostmi tehdejší Jednoty 

českobratrské, kazatelem Františkem Urbánkem, který se podílel také na vedení celé církve, a 

jeho švagrovou, Boženou Jehličkovou, která v církvi platila za velkou autoritu a ovlivnila 

několik generací JČb svými texty. Díky Urbánkovi se sirotčinec těšil podpoře rodiny 

Masarykových a v době první republiky dostala JČb možnost podílet se na sociální práci na 

Podkarpatské Rusi a působit zde také misijně. Díky Jehličkové vydal ústav během své existence 
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netypické množství vlastních textů. Misijní vize Urbánka a Jehličkové se odrážely také 

v každodenní praxi ve Chvalech. 

Od roku 1953 přecházel sirotčinec postupně pod státní správu. Prameny neobjasňují všechny 

okolnosti procesu, podle mého závěru se však vedení nejprve změnilo pouze formálně a až 

v listopadu roku 1956 také fakticky. Reálné církevní vedení zde tedy pravděpodobně přetrvalo 

o něco déle než v jiných církevních ústavech. Minimálně do roku 1957 ještě formálně patřily 

nemovitosti JČb a v objektu přetrvával z církve minimálně zahradník. Vysvětlením může být 

například, že Chvaly nebyly moc velký ústav – neměl vliv na velké množství dětí – a JČb jako 

malá církev neohrožovala nastupující diktaturu, na rozdíl od velké a mezinárodní církve 

katolické.  

Na dějinách chvalského sirotčince lze vysledovat některé obecné tendence tehdejší sociální 

péče o děti v Čechách. V praxi se stále uplatňovala instituce poručnictví – někdy byla již tato 

funkce pouze formální, někdy vznikal dvojí vliv matky (případně jiných příbuzných) a 

poručníka, kteří měli rozdílný názor na zajištění dítěte. Postupem času se stále snižoval počet 

dětí osiřelých a zvyšoval se počet dětí z nefunkčních rodin a rozpadlých manželství. Postupně 

se sociálnímu systému podařilo zajistit dostatečnou specializovanou péči pro děti mentálně 

postižené, zločinné a mladší třech let, takže již nebylo třeba je přijímat do běžných ústavů pro 

opuštěné děti. Také veřejná péče o předškolní děti se postupně vyvíjela – ve straším období 

zajišťovala tuto službu Evangelická jednota jako pomoc v nouzi, později to již nebylo potřeba. 

Menší soukromé nebo církevní ústavy podléhaly určité kontrole a zákonným opatřením, nebyly 

však vázány množstvím pravidel, fungovaly z většiny autonomně a náboženské výchově 

nebyly kladeny žádné překážky. Na jejich činnost přispívaly dobročinné organizace i stát. 

Významnou změnu v tom přinesla až zákonná opatření po roce 1948.  

Chvalský sirotčinec byl jako jeden malý střípek součástí systému péče o opuštěné děti 

v Čechách první poloviny 20. století. V mnohém fungoval podobně jako jiné ústavy, 

v některých ohledech byl jedinečný. 
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Přílohy 

 

  

Chvaly s pozemkem náležejícím k sirotčinci v roce 1952. Je zde vidět poloha 

sirotčince vzhledem k obci. 
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Přestavby ve Chvalech 

 

 

 

 

  

1. Starý mlýn ve Chvalech v době koupě Evangelickou 

jednotou v roce 1908 

2. Sirotčinec ve Chvalech v roce 1911, zřejmě již po první menší přestavbě 
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3. Pohled na sirotčinec od brány před rokem 1920. Ve stavení 

uprostřed bydlela rodina sirotků do roku 1911, v roce 1913 pak bylo 

upraveno k zřízení opatrovny pro předškolní děti. Stavení vpravo 

bylo v roce 1911 upraveno ze stodoly v obytný prostor. 

4. Sirotčinec ve Chvalech po velké přestavbě z roku 1920 
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V roce 1920 bylo přistavěno patro nad stavením uprostřed, kde byla dosud opatrovna. Stavení 

vlevo, bývalý chlév, do té doby sirotčincem využívaný jako dřevník, prádelna a koupelna, byl 

přebudován v obytné stavení a rovněž zvýšen o poschodí. Do Chval se tak mohli přestěhovat i 

rodiny sirotků z Černošic a z Bolevce u Plzně. Děti zde pak byly vychovávány odděleně ve 

dvou rodinách. Božena Jehličková k nové organizaci ústavu po roce 1920 píše: Rozdělili jsme 

se tedy zde tak, že do toho našeho úlu, obrazně řečeno, vedou šestery dveře. Rozeznáváme se 

takto: 1. Zelený dům (uprostřed). 2. Růžový dům (vpravo). 3. Bílý dům (vlevo). 4. Vlaštovčí 

hnízdo (v podkroví Růžového domu). 5. Isolace (V přízemí Zeleného domu). 6. Kuchyň (v 

přízemí Růžového domu). Každý tento příbytek jest pro sebe jako malá obec a jen některé věci 

máme společné. V růžovém domě jest umístěna jedna rodina sirotků. Říkáme: rodina růží. V 

bílém domě jest druhá rodina sirotků. Říkáme: rodina lilií. V zeleném domě bydlí správa. (…) 

Vlaštovčí hnízdo292 je pěkný příbytek v podkroví. Až to upravíme, bude hostiti obyvatele 

                                                           
292 Toto podkroví bylo zřejmě později odděleno pouze pro dívky (Vlaštovčí hnízdo) a pro chlapce vzniklo „Vrabčí 

hnízdo“, jak vyplývá z rukopisné vzpomínky Amálie Dyntarové. Toto Vrabčí hnízdo bylo pravděpodobně nahoře 

v Zeleném domě, jak vyplývá ze vzpomínek Josefa Chyby. 

5. Pohled od jihozápadu, od silnice do Dolních Počernic 
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podobné vlaštovkám, totiž naše větší děti, chystající se k brzkému odletu do služeb neb do učení. 

Nechť zvěst Božího jara nesou od nás dál — Potom přijde próza v podobě kuchyně, která, ač 

jest pro sebe královstvím, vydává se v službu všem. Konečně ještě isolační místnost se sestrou 

ošetřovatelkou, mající ustavičnou práci, aby ten celý národ se udržel co možno na dobrém 

stupni zdraví. — Jednou denně sejdeme se všichni k ranní pobožnosti v jídelně bílého domu, 

abychom se společně poklonili Bohu, Pánu Ježíši Kristu, o Němž dobře víme, že jest naším 

životem.“293 

Podle Amálie Dyntarové, která zde byla od roku 1926, lze k tomuto období ještě doplnit, že 

Bílý a Růžový dům měl každý svou jídelnu, koupelnu, ložnice pro chlapce a dívky a pokoj pro 

tetičku, v jídelně Bílého domu se konaly nedělní bohoslužby. Ve zvýšené části Růžového domu 

byl kromě vlaštovčího hnízda také byt pro zahradníka s rodinou, a v letech 1927-1929 v 

podkroví bydlela také Božena Jehličková. Podle Josefa Chyby zde byl ještě pokoj pro diakonku. 

Kuchařka bydlela v pokoji vedle kuchyně. V Zeleném domě se dole nacházela prádelna a 

uhelný sklad, nahoře bydlela ředitelka Emilie Machová a sestra Kasandová. Na dvoře byla 

studna s pumpou.294 

  

                                                           
293 JEHLIČKOVÁ. Vzpomínky. s. 244-245. 
294 Soukromý archiv Tomáše Grulicha: Rukopisná vzpomínka Amálie Dyntarové. 
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7. Pohled na Růžový dům ze zahrady, 1939 

6. Růžový dům po druhé velké přestavbě z roku 1937. Pohled 

od jihozápadu. K budově bylo přistavěno nové křídlo severo-jižním 

směrem, které propojilo Růžový dům se Zeleným. Vznikl tak 

půdorys kříže, který je vidět na mapě. Po této přestavbě se nedělní 

shromáždění konala v Růžovém domě. 
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8. Růžový dům v roce 1939, pohled ze dvora. Je zde vidět také 

ořech, který se často objevuje v písemných i ústních vzpomínkách 

pamětníků. 

9. Sad a pole na zahradě sirotčince 



111 
 

 

  

10. Pohled na průčelí Bílého a Růžového domu od severozápadu kolem roku 1950 

11. Pohled na severovýchodní část zahrady kolem roku 1950 



112 
 

Pozemek sirotčince v roce 1952295 

  

                                                           
295 Všechny údaje jsou z rozhovoru s panem Jiřím Václavíkem a paní Marií Pínovou ze září 2017. 

 

1. Růžový dům 

2. Bílý dům 

3. Dílna 

4. Chlév 

5. Stáj 

6. Slepice 

7. Skleníky 

8. Hruškový sad 

9. Jabloně 

10. Třešňový sad 

 

11. Záhony s bramborami a zeleninou 

12. Ořech a hrob pohřbených starostí  

13. Malé koupaliště pro děti 

14. Kamenná zeď 

15. Rybník, z nějž původně vedl 

náhon do mlýna 

 

Po převzetí sirotčince státem byla 

v jihovýchodní části zahrady zřízena 

zahrádkářská kolonie, která byla 

zrušena po restituci pozemku na 

počátku 90. let. 
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Zakladatelé a vedoucí pracovníci 

 

12. František Urbánek 

13. Rodina Františka Urbánka 

s Boženou Jehličkovou 

14. Božena 

Jehličková 
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16. Členové stanice JČb v Horních Počernicích s Boženou 

Jehličkovou 

15. Zleva Božena Jehličková a její přítelkyně ze Staré Turé – Kristína Royová 

a Marie Rafajová 
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17. Ukázka rukopisu Boženy Jehličkové 
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18. Parte Boženy Jehličkové 
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Rodiny sirotků 

 

 

  

19. Božena Jehličková (vpravo), Emilie Vrbová a zřejmě Jehličkovou 

zmiňovaný pomocník, „cikán s dřevěnou nohou“ s dětmi ze sirotčince, 

pravděpodobně mezi léty 1910 a 1912 

20. Účastníci nedělní besídky ve Chvalech, kolem roku 1912 
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22. Společnost hostů u hrobu pohřbených starostí kolem roku 1916 

21. Chvalské děti s trpaslíkem Kulihráškem kolem roku 1913 
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23. Rodina sirotků ze Chval v roce 1919, uprostřed Božena Jehličková a Emilie Vrbová 

24. Rodina sirotků z Černošic, 1919 
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25. Rodina sirotků z Bolevce u Plzně 

26. Sirotci ze Svaljavy s Františkem Urbánkem, 1929 
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29. Terezie Karasová, vedoucí sirotčince 

ve Svaljavě 

27. Sirotci ze Svaljavy 

28. Budova sirotčince ve Svaljavě vystavěná 

Křesťanskou službou 
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Spolek Evangelická jednota (Křesťanská služba) 

 

 

 

  

Ukázky různých obálek Pozdravu ze Chval 
30. 

31.  
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33. Redakční informace v Pozdravu ze Chval 
32 
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34. Úvodní stránka rukopisné knihy Zápisů výboru spolku Křesťanská služba 
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35. Ukázka zápisů výboru spolku Křesťanská služba 
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36. Budova sboru Jednoty českobratrské na Žižkově v Poděbradově (dnešní Koněvově) ulici, 

která byla hlavním zázemím také pro Evangelickou jednotu, 1929  
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Tabulky a grafy 

 

Počet dětí v péči Evangelické jednoty296 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjmy a výdaje spolku Křesťanská služba ve dvou vybraných letech: za rok 1932297 a 

1940298 

Příjmy 1932 

Dary 56,565.39 

členské příspěvky 4,071.00 

Příspěvky na chovance 27,767.70 

příspěvky na novou budovu 4,063.00 

Různý příjem 1,628.30 

  

Celkem 94,095.39 

                                                           
296 Roky, pro které chybí údaje, jsou vynechány. Počty jsou spíše orientační, protože se někdy jedná o průměr za 

rok, někdy aktuální počet chovanců na začátku či na konci roku a někdy o celkový počet dětí, které za daný rok 

sirotčincem prošly. V době existence sirotčinců v Černošicích a v Bolevci jsou zde započítány také tyto děti. 
297 Zpráva účetní za rok 1932 v sirotčinci ve Chvalech. Pozdrav ze Chval. Praha: Křesťanská služba, 1933, č. 1. s. 

21–22.  
298 Zpráva účetní za XXXVII. správní rok. PzCh. 1941 č. 1. s. 17. 
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Počet dětí v letech 1908-1956

Rok 08 09 10 11 12 13 14 16 17 19 24 27 30 31 32 33 34 

Počet 4 4 10 10 17 23 31 40 50 70 58 60 51 54 52 51 51 

Rok 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 54 56  

Počet 54 48 47 46 38 39 37 35 34 30 27 26 34 49 39 44  
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Výdaje 1932 

Stravné 52,635.40 

Ošacení 5,982.45 

Svítivo a palivo 8,081.00 

Hospodářství 6,068.80 

Příspěvky pěstounkám 9,060.00 

Školní potřeby 1,309.80 

Lékaři a léky 805.35 

Nemocenské a pensijní pojištění 1,749.50 

Příspěvky invalidní a starobní 1,283.25 

Různé 7,242.05 

Celkem 94,217.60 

 

  

Výdaje za rok 1932 (Celkem 94 217,60 Kčs)
Strávné

Ošacení

Svítivo a palivo

Hospodářství

Příspěvky pěstounkám

Školní potřeby

Lékaři a léky

Nemocenské a pensijní pojištění

Příspěvky invalidní a starobní

Různé

Příjmy za rok 1932 (Celkem 94 095,39 Kčs)

Dary

členské příspěvky

Příspěvky na chovance

příspěvky na novou budovu

Různý příjem
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Příjmy 1940 

 

 

 

Výdaje 1940 

 

 

 

Dary 123,143.05 

členské příspěvky 3,462.00 

Příspěvky na chovance 41,115.00 

Hospodářství 9,772.10 

Různý příjem 10,045.05 

Celkem 187,537.20 

Stravné 70,036.60 

Ošacení 16,103.50 

Svítivo a palivo 16,300.10 

Hospodářství 5,647.20 

Osobní vydání s personálem 29,499.30 

Osobní vydání s chovanci 1,493.75 

Správní výlohy 5,959.50 

Různá vydání 12,733.75 

Celkem 157,773.70 

Výdaje za rok 1940
(Celkem 157 773,70 Kčs)

Stravné

Ošacení

Svítivo a palivo

Hospodářství

Osobní vydání s
personálem

Příjmy za rok 1940
(Celkem 187 537,20 Kčs)

Dary

členské příspěvky

Příspěvky na
chovance

Hospodářství

Různý příjem


