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Abstrakt 

Diplomová práce pojednává o spolku Ochrana matek a kojenců v království Českém v období 

od jeho vzniku (listopad roku 1915) až po konec první světové války. Jedná se o téma 

reflektující poměry sociální péče k nejohroženější skupině populace: kojencům a těhotným 

ženám. 

Těžištěm práce je analýza archivních pramenů tvořených úředními spisy, policejními 

hlášeními, prameny osobní povahy, periodickým tiskem a vydanými paměťmi. Vycházela 

jsem také z dobových lékařských a sociálních prací věnujících se ochraně mateřství a péči o 

kojence. Tematicky se práce věnuje sociálním dějinám, dobové lékařské péči zaměřené na 

kojence, ale zabývá se také postavením žen – matek ve společnosti. S přihlédnutím ke 

členstvu vedení spolku jsem zaměřila svou pozornost také na některé čelní osobnosti. 

Podnětem pro další zkoumání byla i finanční stránka Ochrany matek a kojenců v království 

Českém a také otázka osvěty v záležitostech kojenecké péče a výživy i forma sebeprezentace 

spolku na veřejnosti.  

 

 

Klíčová slova: Království české, Praha, pražské spolky, dobročinné spolky, první světová 

válka, ochrana matek a kojenců, MUDr. Jan Dvořák, MUDr. Václav Piťha, Libuše Bráfová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The diploma thesis discuss about the association Protection of Mothers and Infants in The 

Kingdom of Bohemia from the day when it was founded (November 1915) to the end of the 

first world war. This topic reflects the ratios of social care of the most vulnerable group of the 

population – infants and pregnant women. 

The focus of the thesis is the analysis of archival sources, consisting of official files, police 

reports, sources of a personal nature, periodicals and published memoirs. I also work with 

historical medical and social works focused on maternity protection and infant care. 

Thematically, the thesis deals with social history, historical medical care focused on infants, 

but also deals with the position of women’s role in the society as a mothers. I also focused my 

attention on some leading personalities. The impulse for further research was the financial 

aspect of the Protection of Mothers and Infants in The Kingdom of Bohemia, as well as the 

issue of education of the public in matters of infant care and nutrition and also the form of 

self-presentation of the association to the public. 

 

Key words: Kingdom of Bohemia, Prague, Prague associations, Charitable associations, The 

First World War, protection of mothers and infants, MUDr. Jan Dvořák, MUDr. Václav 

Piťha, Libuše Bráfová 
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1. Úvod 

„Přítomná doba naše přinesla dvě čarovná hesla: Ochrana dítěte a Boj proti úmrtnosti 

kojenců.“1 Přesně tak by se daly vystihnout myšlenky mnohých osvícených lékařů, kteří 

bojovali v druhé polovině 19. a brzy na počátku 20. století za ochranu dětí, mateřství i 

mládeže. Tito, svým rozsahem aktivit renesanční mužové, kteří se pohybovali jak na poli 

zdravotnictví, tak na poli sociálních věcí, viděli v dětech budoucnost národa, o jehož 

prosperitu chtěli bojovat. Zdraví dětí je zájmem národním, „neboť v závodění národů vítězí 

onen, jenž má více statných individuí. Tím větší je starost ohroženého národa českého, aby 

nepřišla nazmar ani jediná duše zbytečně.“2 Úsilí zabránit vysoké kojenecké úmrtnosti tak 

mělo i vlastenecký podtext. 

Myšlenky zabývající se snížením kojenecké úmrtnosti nenašly po dlouhou dobu v Rakousku – 

Uhersku dostatečnou odezvu, zejména kvůli konzervativní vládě a zákonodárcům, pro které 

nepředstavovala ochrana mateřství a sociální pojištění matek palčivý problém. Dlouhodobě 

odmítavý postoj a nechuť cokoliv měnit se na půdě zemského sněmu a v říšské radě snažil po 

čtrnáct let změnit lékař a pozdější ředitel Královské české zemské porodnice a nalezince 

MUDr. Jan Dvořák. Lékařů a právníků, kteří cítili potřebu změny, však bylo naštěstí více. 

Jejich spolupráce nakonec vyvrcholila vznikem spolku Ochrana matek a kojenců v království 

Českém. Jednalo se o jednu z prvních organizací svého druhu na našem území, která svoji 

činnost soustředila výlučně na ochranu kojenců. 

Jednou z nejpokrokovějších zemí, kde vize městské ochrany kojenců našly své uplatnění, byla 

Francie devadesátých let 19. století. Ke snižování vysoké kojenecké úmrtnosti zde docházelo 

dvěma způsoby. Jednak se jednalo o pravidelné lékařské kontroly kojenců a dozor nad jejich 

zdravím, ale také podpora kojení mateřským mlékem. Zakladatelem této „instituce“ byl 

proslulý francouzský porodník Pierre-Constant Budin (9. listopadu 1846–22. ledna 1907).3 

K druhému pilíři pokrokových počinů patřilo vybudování kontrolovaných ústavů pro výrobu 

dětského mléka. Na území Francie vznikla první taková instituce roku 1894 v Normandii ve 

 
1 VOBORNÍK, Jan, MUDr. Jan Dvořák: Sociální hygienik a lidumil, Knihtiskárna Jiřího Jelena na 

Mělníce N. Labem 1917, str. 67. 

2 VOBORNÍK, Jan, MUDr. Jan Dvořák: Sociální hygienik a lidumil, Knihtiskárna Jiřího Jelena na 

Mělníce N. Labem 1917, str. 68. 

3 BATĚK, Leopold, Ochrana kojenců – důležitý hygienický a sociální úkol měst, v Praze nákladem J. 

Otty 1909, str. 85. 
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městě Fécamp. Cílem těchto „přípraven mléka“ bylo zamezit nebezpečí, spojenému 

s nesprávnou přípravou umělé kojenecké výživy. Na základě těchto zkušeností byla první 

výrobna dětského mléka postavena roku 1899 také v Anglii. Budování dětských mlékáren 

později probíhalo také v menších i větších německých městech.4 

V habsburské monarchii se sociální politika státu v přístupu k sociálně slabším začala výrazně 

měnit v době první světové války, kdy se stalo naprostou nutností postarat se o stále vetší 

množství strádajícího obyvatelstva. Sociální postavení početných skupin se prudce měnilo a 

nouze začala postihovat i do té doby prosperující střední vrstvy městského obyvatelstva. Coby 

protiopatření byl postupně zřízen dne 13. listopadu 1916 Úřad pro výživu lidu, dne 7. října 

1917 Ministerstvo sociální péče a 8. srpna 1918 Ministerstvo pro zdraví lidu.5 Jak 

informovalo také několik novinových článků z dobového tisku, byl na konci roku 1915 

založen Říšský ústav pro ochranu matek a kojenců ve Vídni.6 

Ve vedení tohoto vídeňského ústavu stál českolipský rodák a profesor MUDr. Leopold Moll 

(2. března 1877–21. února 1933), lékař, pediatr a autor mnoha publikací na téma sociální péče 

a ochrany kojenců, podle jehož odborných návrhů byl ústav vybudován. K rozhodnutí o 

zbudování této instituce však mělo dojít již na počátku roku 1913. Základ financování 

Říšského ústavu pro ochranu matek a kojenců měly představovat dary ve výši dvou milionů 

rakouských korun, které shromáždil Císařský jubilejní fond pro ochranu dítek a péči o 

mládež. Tyto prostředky byly vybrány po celé monarchii formou sbírky pod patronací císaře 

Františka Josefa I., a to pod heslem „Pro dítě“. Jelikož se však sbírky účastnily všechny 

národy habsburské monarchie a vybrané peníze měly posloužit pouze pro účel stavby jednoho 

vídeňského ústavu, setkalo se toto rozhodnutí podle Věštníku Časopisu lékařů českých 

s negativními reakcemi nerakouských národů.7 

 
4 BATĚK, Leopold, Ochrana kojenců – důležitý hygienický a sociální úkol měst, v Praze nákladem J. 

Otty 1909, str. 86-87. 

5 ŠEDIVÝ, Ivan, Češi, české země a Velká válka 1914-1918, Praha: Nakladatelství lidové noviny 

2014, str. 240-265. 

6 Říšský ústav pro ochranu matek a kojenců, In: Právo lidu: časopis hájící zájmy dělníků, 

maloživnostníků a rolníků, ze dne 9. listopadu, č. 309, roč. 24, rok 1915, Praha: Ladislav Pavel, str. 5. 

7 Říšský ústav pro ochranu matek a kojenců, In: Věštník: příloha Časopisu lékařů českých, ze dne 1. 

března, č. 9, roč. 25, rok 1913, Praha: Spolek českých lékařů, str. 173. 



10 
 

Jednou z vizí bylo, že Říšský ústav pro ochranu matek a kojenců ve Vídni bude sloužit jako 

vzdělávací instituce pro specializované pracovníky v oblasti péče o kojence. Ústav tak měl 

kombinovat péči o těhotné ženy a kojence s nabídkou praktického studia. Vysoká úmrtnost 

kojenců v celé monarchii byla totiž dávána za vinu také nedostatečné osvětě na poli péče o 

narozené děti a jejich nesprávné výživě.8 

Téma mé diplomové práce se dobově vymezuje vznikem spolku dne 11. listopadu roku 1915 

a trvá až do konce první světové války, kdy došlo ke změně názvu spolku – přesněji k 

vynechání dodatku „v království Českém“. 

Právě nepříznivé válečné hospodářské poměry, nedostatek potravin, jejich upadající kvalita a 

s tím spojené nemoci z hladu měly samozřejmě vliv na zhoršení zdravotního stavu dospělých, 

kojenců i dětí. Nejvíce ohroženou skupinou obyvatel byli právě kojenci a malé děti do čtyř 

let, kteří umírali nejčastěji z důvodu podvýživy a podávání nekvalitní náhražkové stravy. 

K dalším příčinám vysoké úmrtnosti kojenců patřily také za války častější úplavicové střevní 

a žaludeční onemocnění.9  

Ve své diplomové práci věnované spolku Ochrana matek a kojenců v království Českém jsem 

se zabývala i těmito příčinami kojenecké úmrtnosti. Cílem materiálové studie bylo objasnit, 

za jakých okolností a v jaké časové etapě spolek Ochrana matek a kojenců v království 

Českém vznikl nebo jaké byly jeho cíle a vize? Jaké ústavy a útulky či jiná specializovaná 

zařízení spolek provozoval? Podnětem pro výzkum byla také finanční stránka spolku – a to 

z jakých zdrojů získávala organizace prostředky a hmotnou pomoc potřebnou pro fungování 

spolku? Práce se pokusila také objasnit míru přispění činností spolku ke zlepšení sociální 

situace z hlediska ochrany mateřství a kojenců za první světové války. Zajímalo mě také, 

jakým způsobem se spolek prezentoval na veřejnosti či pochopení vztahu Libuše Bráfové 

k fungování spolku – její jméno totiž na první pohled patří mezi nejznámější. 

 

 

 
8 Říšský ústav pro ochranu matek a kojenců ve Vídni, In: Časopis lékařů českých, ze dne 22. dubna, č. 

17, roč. 55, rok 1916, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, str. 530. 

9 LENDEROVÁ, Milena – HALÍŘOVÁ, Martina – JIRÁNEK, TOMÁŠ, Vše pro dítě: Válečné dětství 

1914-1918, Praha: Paseka 2015, str. 171. 
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2. Prameny a literatura 

Názvy knih a periodik jsou v textu odlišeny kurzívou, stejnou formou písma jsou zvýrazněny 

také citované pasáže. Tyto pasáže jsou citovány v původním znění, součástí jsou i dobové 

zkratky slov, stejně tak je zachován veškerý dobový pravopis a interpunkce.  

  

2. 1. Primární prameny 

2. 1. 1. Archivy a archivní fondy 

Diplomová práce je založena na historickém bádání vycházejícím z archivních fondů, které 

jsou uloženy v Archivu Národního muzea (osobní fond Libuše Bráfové) a v Archivu hlavního 

města Prahy (fond Magistrátu hlavního města Prahy II, Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr). 

 

2. 1. 2. Archivní osobní fondy 

Základními archivními prameny pro mou práci byly, v případě Archivu Národního muzea 

v Praze, materiály z osobního fondu Libuše Bráfové. Domnívám se, že díky ohlasu svého 

jména na veřejnosti, byla vybrána kuratoriem spolku za místopředsedkyni Ochrany matek a 

kojenců v království Českém a také jako jeho „tvář“.  

Mezi archivní materiál nacházející se v pozůstalosti Libuše Bráfové patří korespondence od 

předsedy spolku MUDr. Václava Piťhy a jednatele spolku Josefa Groha, poděkování za 

finanční příspěvky darované spolku a zprávy o konaných akcích. Součástí zkoumaného fondu 

bylo také menší množství pozvánek na schůze kuratoria spolku a finanční statistiky, ale i 

několik sběracích listin zaznamenávajících výši příspěvků a jména osob, které přispěly do 

pokladny této organizace. Cennými archivními prameny nalezenými v osobním fondu Libuše 

Bráfové jsou brožury obsahující informace o činnosti spolku, které byly sepsané zpětně za 

určité časové období. Díky informacím uvedeným v těchto zprávách lze nahlédnout do 

fungování spolku a jeho vybudovaných ústavů. 

 

 

 



12 
 

2. 1. 3. Archivní fondy městské správy do roku 1945 

V Archivu hlavního města Prahy jsem měla k dispozici spis vedený k činnosti spolku Ochrana 

matek a kojenců v království Českém. Tento spis patří do archivního fondu Magistrátu hl. m. 

Prahy II, Národního výboru hl. m. Prahy, odboru vnitřních věcí, který je označován jako 

spolkový katastr. 

 Spis spolku obsahuje množství úředních listin jednajících o chodu a fungování spolku s C. k. 

místodržitelstvím pro království České, dále s C. k. policejním ředitelstvím v Praze a s C. k. 

poštovním úřadem v Praze. Součástí tohoto spisu z archivního fondu Magistrátu hl. m. Prahy 

II byla také útlá brožura se stanovami spolku, která má pro mou práci důležitou vypovídající 

hodnotu. Dále jsem měla možnost prozkoumat nepočetnou oficiální korespondenci mezi 

místními úřady a hlavními představiteli spolku, zejména profesorem MUDr. Václavem 

Piťhou. I v tomto spisu se nacházely materiály k peněžním sbírkám prováděných spolkem. 

 

2. 1. 4. Prameny literární povahy 

Mezi další důležité prameny patří také roku 1957 vydané paměti MUDr. Jiřího Brdlíka 

s názvem Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval. Jelikož se jedná o vzpomínky 

sepsané se značným časovým odstupem, je nutné podmínit je kritickému přístupu. Jedná se o 

jedinečný materiál, díky kterému jsem se dostala také k jiným dobovým pracím souvisejících 

s ochranou mateřství a ochranou kojenců.  

Lékař Jiří Brdlík ve svých pamětech mapuje svou lékařskou dráhu a práci pediatra, i proto zde 

popisuje události, které podstatně ovlivnily jeho profesní život. Právě z toho důvodu se vrací 

také ke svému působení ve spolku Ochrana matek a kojenců v království Českém. Ve svých 

pamětech se věnuje nejen vzniku spolku, ale také dalším lékařům, kteří se spolupodíleli na 

fungování spolku či pracovali v poradnách pro kojence. 

Další významnou postavou spjatou se vznikem spolku a s myšlenkami ochrany mateřství, 

kojenců, dětí i mládeže byl dvorní rada MUDr. Jan Dvořák. O jeho celoživotní práci 

pojednává kniha s názvem MUDr. Jan Dvořák: Sociální hygienik a lidumil. Autorem této 

životopisné práce, napsané mezi lety 1916-1917, je literární historik Jan Voborník. Jako 

výchozí pramen jsem využila také patnáctistránkové dílko MUDr. Jana Dvořáka Ochrana 

mateřství a sociální pojištění z roku 1914. 
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Mezi prameny řadím také dobová lékařská a sociální díla věnující se problematice mateřství, 

porodům a péči o kojence. Jedním z těchto materiálů je také kniha Úbytek porodů, napsaná 

lékařem Antonínem Chvojkou a vydaná v režii nakladatelství Jana Otty v Praze roku 1916. 

Téma, z něhož kniha vychází, bylo autorem poprvé předneseno v Českém ústředí – odboru 

pro sociální politiku. MUDr. Antonín Chvojka připomíná nutnost řádného ošetření rodiček a 

čerstvě narozených dětí. Stejnou pozornost v díle věnoval také proškolení lékařů a porodních 

babiček i jejich náležitému ocenění či důležitosti hygieny. Právě tyto základní služby 

zajišťovala pro ženy v tísni (zejména z dělnických a zchudlých středních tříd) za první 

světové války péče spolku Ochrana matek a kojenců v království Českém.10  

Další publikací, důležitou pro pochopení přístupu tehdejší společnosti a lékařské vědy 

k ochraně nově narozených dětí, je Ochrana kojenců – důležitý hygienický a sociální úkol 

měst. Tato kniha z roku 1909, jejímž autorem je odborný lékař v Hradci Králové MUDr. 

Leopold Batěk se zabývá důvody, které stály za vysokou kojeneckou úmrtností té doby a 

nabízí možná řešení. 

 

2. 1. 5. Novinové články, periodika a nekrology 

Další střípek do skládačky tvoří výtisk časopisu Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník, který 

tematicky věnoval celé jedno číslo spolku Ochrana matek a kojenců v království Českém. 

Jedná se o osmé číslo časopisu vydaného 25. října 1918. Tento písemný historický pramen mi 

poskytl neocenitelný materiál ve formě fotografií, které byly pro účel časopisu pořízeny ve 

vybraných ústavech a opatrovnách mnou zkoumané organizace. Celkový obraz spolkových 

aktivit a vůbec fungování spolku Ochrana matek a kojenců v království Českém doplňují i 

další články kratšího charakteru, které byly vydané během období let 1915–1918 v dobovém 

tisku. 

Výčet článků, které se věnovaly událostem spojeným se zkoumaným spolkem je uveden 

v soupisu pramenů a literatury na konci práce pod hlavičkou číslo devět. Jedná se o periodika: 

Časopis lékařů českých, Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník, Národní listy, Odborové sdružení 

českoslovanské: ústřední, Právo lidu: časopis hájící zájmy dělníků, maloživnostníků a rolníků, 

Rozkvět: obrázkový čtrnáctideník, Venkov: orgán České strany agrární a Věštník: příloha Časopisu 

lékařů českých. 

 
10 CHVOJKA, Antonín, Úbytek porodů, Praha 1916, str. 11. 
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Informace o životě lékařů, kteří byli spjati se spolkem Ochrana matek a kojenců v království 

Českém, jsem čerpala převážně z jejich nekrologů vydaných v odborném periodiku: Časopis 

lékařů českých. 

 

2. 2. Sekundární prameny 

2. 2. 1. Odborná literatura 

Vědecké publikace, které se zaměřují na ženskou problematiku v současné době stále 

nabývají na objemu a četnosti. V této oblasti je ovšem stále možné narazit na četná 

neprobádaná témata. K tématu Ochrany matek a kojenců v království Českém jsem využila 

vědecké práce historičky Mileny Lenderové. Zejména pak společné dílo trojice autorů – 

Mileny Lenderové, Martiny Halířové a Tomáše Jiránka Vše pro dítě! Válečné dětství 1914-

1918. Jak již název napovídá, tato historická práce dokumentuje osudy dětí žijících v českých 

zemích a jejich potýkání se s dopady první světové války. Komplexně je zde popsán 

každodenní život nejmenších obyvatel monarchie. Kniha popisuje jejich (ne)studium ve škole, 

pracovní nasazení nebo strasti válečných sirotků a dětí nemocných či podvyživených.  

Kniha Radostné dětství? Dítě v Čechách 19. století od autorů Mileny Lenderové a Karla 

Rýdla se věnuje širšímu rámci problémů – zabývá se vším, s čím se muselo potýkat dítě od 

narození až do věku dospělosti. Přináší též mnohé informace o fungování porodnic a ústavů 

sociální péče – například opatroven a nalezinců. Věnuje se ovšem také práci porodních 

babiček a lékařů. Samostatnou prací profesorky Mileny Lenderové k dějinám postavení a 

úloze žen v 19. století je kniha s názvem K hříchu i k modlitbě: Žena devatenáctého století, 

jež popisuje cestu dospívání malých děvčátek až v dospělé, vzdělané ženy a matky 

pocházejících z měšťanských rodin. Také některé kapitoly knihy Z dějin české každodennosti. 

Život v 19. století od tria historiků Mileny Lenderové, Tomáše Jiránka a Marie Mackové se 

zabývá dobovými problémy s dětskou výživou – kojením a jeho náhražkami včetně výroby 

mléčných směsí v inovativní hradeckém Ústavu pro výrobu dětského mléka. Poslední kniha, 

jež jsem využila pro doplnění portrétu mnou zkoumané doby, je taktéž napsána pod vedením 

historičky Mileny Lenderové. Jedná se o rozsáhlé dílo: Ženy s kufříkem a nadějí: Porodní 

báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. století do poloviny 20. století, které 

podrobně mapuje přístup k porodům a jeho vnímání v proměnách doby. Ale pojmenovává 

také problémy, které provázely vznik „babických“ lékařských škol. 
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Ojedinělou historickou prací, jež se zabývá proměnou stravování za první světové války a 

vznikem válečných jídelen, je kniha Život na příděl od historika Rudolfa Kučery. 

Co se týče sociální otázky či zdravotnictví, nelze opomenout díla věnující se sociálnímu 

myšlení. K pochopení této složité problematiky mi velice napomohlo obsáhlé dílo Sociální 

myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939: ideje, legislativa, instituce napsané ve 

spolupráci historiků Milana Hlavačky, Jiřího Pokorného, Olgy Fejtové, Pavla Cibulky a Pavla 

Beka. Jakožto další zdroj informací o sociálním postavení chudých jsem využila knihu 

napsanou kolektivem historiků, vedených Milanem Hlavačkou ve spolupráci s Pavlem 

Cibulkou Chudoba a chudinství jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových 

perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení. Tato práce 

dokazuje, že dle dobových statistik potřebovaly nejvíce sociálně mířené podpory vdovy, staří 

či nemocní občané, sirotci a opuštěné děti. Více hmotné pomoci obecně využívaly ženy i 

z toho důvodu, že nebyly, v porovnání s muži, schopné tak těžce manuálně pracovat.11 

K pochopení systému fungování zdravotnické ústavní péče – porodnic a nemocnic – mi 

napomohla kniha s názvem Pražské špitály a nemocnice od dvojice autorů Petra Svobodného 

a Ludmily Hlaváčkové. 

Opominout nelze ani etablovanou monografii historika Ivana Šedivého Češi, české země, a 

Velká válka 1914–1918, která se zaměřuje na první světovou válku v celém svém kontextu od 

mobilizace, přes boje na všech válečných frontách, politický vývoj ve vztazích mezi Vídní a 

Prahou, fungování zázemí i vnímání očekávaného konce války.  

Zmínit je nutné také monografické dílo historika Jiřího Štaifa s názvem Obezřetná elita: 

Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830–1851, které se výrazně dotýká (také) problému 

národních elit.  

 

 

 

 

 
11 HLAVAČKA, Milan – CIBULKA, Pavel, Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: 

ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení, 

Praha: Historický ústav 2013, str. 91. 
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3. Směřování ochrany mateřství a kojenců v českých zemích 

Tuto kapitolu si dovolím uvést slovy Jiřího Brdlíka: „Zájem o zdraví dětí – preventivní péči o 

ně si vynutila doba několik desetiletí před první světovou válkou, to jest v posledních 

desetiletích minulého století, hrozivou úmrtností kojeneckou nejen u nás, ale v celém světě.“12  

Na přelomu 19. a 20. století se společnost přispěním několika faktorů konečně začala více 

věnovat právům žen a právům dětí. Sociální péče zabývající se ochranou matek a těch 

nejmenších, byla vždy více či méně provázána s fungováním ženských spolků. Celou situaci 

by mohlo vystihovat heslo: Ženy pro ženy! Tento stav trval až do 20. století. V mužských 

kruzích, představujících hybnou sílu politickou i zákonodárnou, převažoval spíše názor, že 

problém sociální péče se týká pouze okrajových vrstev společnosti. Právě proto tito muži 

neprojevovali výraznou snahu o řešení celé situace na legislativní úrovni a spoléhali se na 

činnost spolků organizovaných na základě dobročinnosti a dobrovolnosti. Sociální péče tak 

stále postrádala oporu a zakotvení v zákonech.13  

Spolky na podporu a pomoc matkám i dětem byly zakládány povětšinou ženami ze 

středostavovských vrstev. Dívky a ženy z těchto rodin bývaly často vychovávány s důrazem 

na fakt, že pomoc chudým a potřebným patří mezi jejich morální a etické povinnosti. Mezi 

těmito ženami z „lepších“ sociálních skupin však převažoval názor, že chudé matky nejsou 

natolik vzdělané ani zodpovědné, aby se dokázaly náležitě postarat o své čerstvě narozené 

potomky. Kvůli tomu se dělnické ženy často setkávaly s pohrdáním žen z vyšších vrstev a 

jejich pomoc proto apriori odmítaly. 

Péče o matku a dítě se zrodila na nových základech až se vznikem demokratického 

československého státu, a to za výrazného přispění jeho elit, například PhDr. Alice Garrigue 

Masarykové.14 

 
12 BRDLÍK, Jiří, Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval, Praha 1957, str. 153. 

13 MUSILOVÁ, Dana, Pokusy o vytvoření nové koncepce péče o matku a dítě v meziválečném 

Československu (1918-1939). In: Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného 

29.-30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice: Východočeské muzeum 

v Pardubicích 2008, str. 24. 

14 MUSILOVÁ, Dana, Pokusy o vytvoření nové koncepce péče o matku a dítě v meziválečném 

Československu (1918-1939). In: Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného 

29.-30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice: Východočeské muzeum 

v Pardubicích 2008, str. 25. 
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3. 1. (Mimo)ústavní péče  

V době před první světovou válkou tedy nebyly životní vyhlídky narozených dětí právě 

růžové, navíc se vše mělo dále zhoršit kvůli špatnému zásobovacímu systému a všeobecnému 

úpadku životního standardu celé společnosti. Před rokem 1914 umíralo každé páté dítě dříve, 

než se vůbec dožilo jednoho roku věku. Podle vzpomínek Jiřího Brdlíka byla situace 

úmrtnosti kojenců v českých zemích „jednou z největších“, – a to jak ve srovnání s dalšími 

zeměmi rakouského soustátí, tak i v porovnání s jinými zeměmi Evropy.15 Ve srovnání 

s dalšími prameny toto „strašení“ demografickými údaji nevyznívá pro české země 

v porovnání s dalšími částmi habsburské monarchie zase o tolik hůře. 

Neúprosná čísla lékařských statistik potvrzuje ve své knize Ochrana kojenců – důležitý 

hygienický a sociální úkol měst (1909) také MUDr. Leopold Batěk. Podotýká, že více než 

jedna pětina narozených zemřela před dosažením prvního roku života. Autor dále uvádí že „V 

Čechách zmírá ročně 22 % až 24 % kojenců, v Rakousku průměrem 22,6 %, v Německu 23,6 

%, v Rusku 29,6 %, v Rakousku vykazují nejhorší číslice Čechy, Horní a Dolní Rakousy a 

Bukovina.“16 Sedmdesát až osmdesát procent kojenců, což byla většina, umírala na zažívací 

potíže, „které vznikají nesprávnou, zcela pochybenou výživou zejména při tzv. výživě umělé, 

bez prsu mateřského.“17  

Častá úmrtí kojenců byla ovšem spojována i se špatnými sociálními a hygienickými 

podmínkami, zapříčiněnými extrémně nevhodným bydlením a celkovou sociální bídou. […] 

„…hlavní škodlivostí zůstává nerozum rodičů, úžasná jejich nevědomost v otázkách výživy 

dítěte, předsudky a pověry. Možno přímo tvrditi, že úmrtnost kojenců řídí se dle mravních a 

rozumových vlastností rodičů, dle jejich vědomí zodpovědnosti a stupně pravého vzdělání. 

Když se má dívka vdávati, tážou se muži především jiným, vyzná-li se ve vaření, ale nikoho 

z nich nenapadne žádati, aby dobře ovládala základní pravidla výživy dětské. Při nejpečlivější 

 
15 BRDLÍK, Jiří, Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval, Praha 1957, str. 153. 

16 BATĚK, Leopold, Ochrana kojenců – důležitý hygienický a sociální úkol měst, v Praze nákladem J. 

Otty 1909, str. 5. 

17 BATĚK, Leopold, Ochrana kojenců – důležitý hygienický a sociální úkol měst, v Praze nákladem J. 

Otty 1909, str. 6. 
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výchově dívek ve vyšších školách otázka tato zůstane téměř nepovšimnuta […].“18 Pro 

zlepšení zdravotní péče tak měla podle lékařů proběhnout celospolečenská sociální reforma 

Na zlepšení zdravotní péče a také její snadnější dostupnosti pracoval rakouský státní aparát již 

během 19. století. V Předlitavsku platil od roku 1870 zákon o veřejné zdravotní správě, který 

byl však v Čechách schválen až roku 1888 (na Moravě již o čtyři roky dříve). Toto nařízení v 

běžné praxi znamenalo, že každá obec s počtem obyvatel nad 6 000 osob měla mít k dispozici 

vlastního lékaře. Roku 1888 byl přijat zákon o veřejnoprávních poměrech všeobecných 

nemocnic, který určil jejich povinnosti. Tyto instituce, jež byly financovány ze státního 

rozpočtu, ale měly výslovně zakázáno přijímat k léčení pacienty mladší čtyř let.19 Mladší děti 

proto musely být léčeny zvlášť.  

Pediatrie coby samostatný lékařský obor se v českých zemích ustavuje již od šedesátých let 

19. století. Díky tomu docházelo častěji ke vzniku veřejných dětských nemocnic. Ústavy se 

zaměřením na dětské nemoci vznikaly již v první polovině 19. století, byly však ryze privátní. 

První pražská dětská nemocnice byla otevřena v roce 1842, disponovala ovšem pouze devíti 

lůžky. Další otevření dětské nemocnice následovalo roku 1854. Tento ústav nesl jméno 

Dětská nemocnice Františka Josefa, a co do počtu pacientů se zde lékaři mohli postarat již o 

sto dětí.20 Výstavba dětských nemocnic v českých zemích pokračovala, roku 1864 a poté roku 

1888 byla uvedena do provozu dvě nová zařízení. Brány první dětské nemocnice moderního 

typu se otevřely až roku 1902, a to díky úsilí Spolku pro zřízení a vydržování české dětské 

nemocnice a chorobince.21 

 

3. 2. Filantropická činnost žen rodiny Palacký–Riegr–Bráf 

Ve druhé polovině 19. století se tak stále více prosazovala snaha části lékařské obce 

poskytovat kvalitní péči i těm nejmenším, což se odrazilo ve zlepšování péče o novorozence a 

 
18 BATĚK, Leopold, Ochrana kojenců – důležitý hygienický a sociální úkol měst, v Praze nákladem J. 

Otty 1909, str. 6. 

19 LENDEROVÁ, Milena – HALÍŘOVÁ, Martina – JIRÁNEK, Tomáš, Vše pro dítě! Válečné dětství 

1914-1918, Praha: Paseka 2015, str. 148. 

20 LENDEROVÁ, Milena – HALÍŘOVÁ, Martina – JIRÁNEK, Tomáš, Vše pro dítě! Válečné dětství 

1914-1918, Praha: Paseka 2015, str. 149. 

21 LENDEROVÁ, Milena – HALÍŘOVÁ, Martina – JIRÁNEK, Tomáš, Vše pro dítě! Válečné dětství 

1914-1918, Praha: Paseka 2015, str. 150. 
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kojence. V této době se v prostoru českých zemí jednalo spíše o mimoústavní pokusy 

charitativního rázu.22 Mezi filantropky zaměřující svou pozornost na pomoc dětem a chudým 

matkám patřila také žena ze slavné Palackého rodiny – manželka významného českého 

politika Františka Ladislava Riegra, Marie Riegrová–Palacká (18. dubna 1833–29. března 

1891).  

Díky svému postavení se tato vzdělaná žena se zájmem o sociální a společenské otázky mohla 

během svého života podílet také na jejich řešení. V centru jejího zájmu stály sociálně slabé 

vrstvy obyvatel. Usilovala zejména o zlepšení situace chudých dívek a žen, či vdov a sirotků. 

Vznik mnohých městských opatroven a jeslí tak souvisel právě s její charitativní činností.23 

Tyto snahy však bohužel nenalezly za jejího života u královského města Prahy širšího 

ohlasu.24 Postoj k charitativní činnosti Marie Riegrové–Palacké nejlépe vystihují její vlastní 

slova: „Kdo chce být blahobytníkem, musí se stát egoistou, rodina však, která slouží národu, 

toto heslo nezná.“25 

Filantropickým aktivitám se v duchu této výchovy věnovaly taktéž obě dcery Marie 

Riegrové–Palacké: Marie a Libuše. Po smrti matky a také po předčasném odchodu své sestry 

Marie Červinkové–Riegrové (9. srpna 1854–19. ledna 1895) převzala Libuše Riegrová vdaná 

Bráfová26 (21. červen 1860–27. březen 1930) jejich filantropickou úlohu v oblasti sociální 

péče.27 Na základě toho také finančně podporovala spolek Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, v jehož kuratoriu vykonávala funkci místopředsedkyně. Vyhodnocení 

aktivní spolupráce Libuše Bráfové se spolkem je však nedoložitelné. Zpráva o činnosti spolku 

Ochrana matek a kojenců od jeho založení až do konce roku 1917 vypočítává také zásluhy 

 
22 BRDLÍK, Jiří, Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval, Praha 1957, str. 153. 

23 WITTLICHOVÁ, Lucie, Materiály k ženské otázce ve sbírkách Archivu Národního muzea. In: Žena 

v dějinách Prahy: sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy a Nadace pro gender studies 

1993, Praha: Archiv hlavního města Prahy 1996, str. 356. 

24 BRDLÍK, Jiří, Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval, Praha 1957, str. 154. 

25 UHROVÁ, Eva, Ženy, které uměly myslet i bez manžela, Praha 2009, str. 19. 

26 Manželem Libuše Bráfové byl poslanec českého sněmu, národohospodář a ministr orby Albín Bráf 

(27. února 1851–1. července 1912), který se sám věnoval sociální otázce sociálního pojištění 

dělnictva, pracovním poměrům v továrnách a jejich mzdám. 

27 WITTLICHOVÁ, Lucie, Materiály k ženské otázce ve sbírkách Archivu Národního muzea. In: Žena 

v dějinách Prahy: sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy a Nadace pro gender studies 

1993, Praha: Archiv hlavního města Prahy 1996, str. 358. 
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členů, kteří byli účastni na různých akcích i to, jak se zasloužili o chod a fungování spolku. 

Jméno Libuše Bráfové v tomto případě zůstává v pozadí a je zmíněno pouze v souvislosti 

s výčtem členů kuratoria.28 

Dle mého mínění se Libuše Bráfová realizovala spíše ve svém spolku s názvem Hospodářské 

družstvo pro svéráz krojový i bytový v Praze, který se zaměřoval na lidové umění a sbírkovou 

činnost lidové keramiky, výšivek, krojů a dalších.29 

 

3. 3. Sociální politika před první světovou válkou 

Zákonodárství a legislativa věnující se sociálním otázkám ochrany mateřství, nebyla až do 

vzniku samostatného Československa nijak pevně zakotvena v rakousko-uherských zákonech. 

Přístup státu k této problematice a celková snaha o řešení sociálních problémů stagnovali. 

Aktivity v oblasti sociální péče nebyly ze strany státu příliš koordinovány ani finančně 

podporovány. Navíc chyběl také profesně vzdělaný personál. Stát tedy ponechával pomoc 

sociálně potřebným spíše na dobrovolných organizacích. Ženy a děti žijící v habsburské 

monarchii se tak musely spoléhat především na zaopatření ze strany mužské hlavy rodiny.30 

Legislativní vymezení chudoby i sociálního pojištění chybělo.  

Téma sociálního pojištění silně rezonovalo i v úvahách lékaře MUDr. Jana Dvořáka, který na 

toto téma vydal roku 1914 sociálně politické pojednání s příhodným názvem: Ochrana 

mateřství a sociální pojištění. Vytištěný originál, z kterého jsem čerpala, se nachází 

v osobním fondu Libuše Bráfové. Doktor Dvořák se ve své úvaze adresované rakouskému 

zákonodárství podrobně zabývá důvody, které by měly vést ke zlepšení životních podmínek a 

sociálnímu zabezpečení těhotných žen před porodem a poté v období šestinedělí.  

 
28 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1104, signatura 35/2, Výroční zprávy: Zpráva o činnosti spolku „Ochrana matek a kojenců“ od jeho 

založení až do konce roku 1917, str. 10. 

29 SRŠEŇ, Lubomír, Pražský salon u Palackých a Riegrových. In: Salony v české kultuře 19. století: 

sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 12.-14. března 1998, Praha: 

KLP-Koniasch Latin Press, 1999, str. 103. 

30 MUSILOVÁ, Dana, Pokusy o vytvoření nové koncepce péče o matku a dítě v meziválečném 

Československu (1918-1939). In: Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného 

29.-30. května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Pardubice: Východočeské muzeum 

v Pardubicích 2008, str. 24. 
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Sociální legislativu Rakouska počátku 20. století považuje za zpátečnickou: „Zůstali jsme 

doposud i v závažné sociálně politické otázce zákonné úpravy ochrany mateřství za jinými 

kulturními státy daleko pozadu. Poměrně nízká naše sociální, humanitní a hygienická úroveň 

ukázala se při dlouhém jednání o nové osnově zákona o sociálním pojišťování. Přišlo na jevo, 

že nestojíme v tak eminentně kulturní otázce na osvětové výši osvíceného 20. století. Jsou 

kulturní státy, v nichž i v zákonné úpravě ochrany a pojištění mateřství stal se velice slibný 

náběh a pokrok, a v nichž zákonná ochrana mateřství postavena byla na nejširší základnu 

profylaxe se zvláštním zřetelem i na prociťované požadavky těhotenství. A probleskují 

v čelných kulturních státech tu a onde paprsky pokrokových idejí i nejrozsáhlejší a 

svrchované zákonné úpravy ochrany mateřství na podkladu moderních zákonů o pojišťování 

mateřství bez všeobecně dosud obvyklého zpátečnického rozlišování legitimity či ilegitimity. 

Ano v mnohých osnovách vzat byl i zvláštní zřetel na vyvrcholení potřeby nemanželského 

mateřství. V čele mocného sociálně politického hnutí tohoto stojí jako vždy Anglie a Francie 

vzornými institucemi všeobecného st. sociálního pojištění, jakož i organisací rozsáhlé 

soukromé péče a svépomoci.“31 Tlak na rakouský státní aparát se ze strany odborné 

veřejnosti, s přihlédnutím k sociální politice jiných evropských států, začal postupně 

zvyšovat. Ani to však nevedlo k nápravě. Možnost na zavedení jakéhokoliv zákonného 

zlepšení v oblasti sociálního pojištění záhy pohltily problémy Velké války. 

 

3. 4. Ochrana mateřství a sociální pojištění 

Sociální práce Ochrana mateřství a sociální pojištění, jejímž autorem je MUDr. Jan Dvořák, 

je obsahově rozčleněna do sedmi samostatných kapitol. Ty postupně rozvíjejí myšlenky a 

důvody nutnosti zavedení sociální ochrany mateřství. 

První část této sociální úvahy začíná již ocitovaným odstavcem a nadále pokračuje 

v přiblížení poměrů ohledně sociálního pojištění žen, které panovaly v té době v Evropě. 

Dvorní rada MUDr. Jan Dvořák přibližuje realitu v přístupu k sociálnímu pojištění v Itálii 

nebo ve Švédsku, kde byla potřeba „ochrany mateřství“ uznána švédským kongresem již roku 

1911. Stejným způsobem postupovalo podle MUDr. Jana Dvořáka také Německé císařství, 

které, rozšířilo sociální pojištění také na širší vrstvy dělnických žen v péči soukromé i 

 
31 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1106, signatura 35/2, MUDr. Jan Dvořák: Ochrana mateřství a sociální pojištění, str. 1. 
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ústavní.32 Středobodem tohoto sociálně politického problému se stal právě boj „o ústavní 

péči“. Šiřitelé těchto myšlenek chtěli uzákonit především to, aby bylo na těhotné a 

šestinedělky nahlíženo stejným způsobem, jako na pacienty s běžnými nemocemi. Pokud by 

k takovému uzákonění došlo, v praxi by to znamenalo, že by těhotným ženám a šestinedělkám 

byla proplacena lékařská (před a poporodní) péče z nemocenského pojištění. 

Jenže v rakouských zemích stále platilo pravidlo, které rozlišovalo péči o nemocné ženy a 

rodící ženy. Navíc jednání o nové osnově, která měla přinést v ochraně mateřství zlepšení, se 

táhla po dlouhou dobu. Kritika na tuto vládní osnovu navíc přicházela jak ze strany obecné 

ženské veřejnosti, tak i z odborných lékařských kruhů. Zákonodárcům byla vytýkána 

především necitlivost k ochraně těhotných a kojenců. Hmotná podpora matek zavedená touto 

osnovou byla navíc o dost nižší než běžná mzda. Není divu, že tento stav vyvolal v kruhu 

českých žen nesouhlas. A tak následovala petice, která žádala: „1. aby zřízeno bylo samotné 

dobrovolné pojištění mateřství pro všechny ženy do VI. mzdové třídy, a sice zvláštní osnovou 

zákona pomocí zvláštních oddělení pro sociální pojištění u okresních úřadoven. V pojištění 

mateřství měla by zahrnuta býti zvláštní renta pro těhotenství, bezplatná pomoc por. báby, po 

příp. i lékaře, případně povolení ošetřovatelky v šestinedělí a povolení prémií za kojení.33 2. 

Dále bylo v peticích žádáno, aby nem. pokladny byly oprávněny poskytovati prostředky či 

podpory k zakládání a vedení útulků pro těhotné, nedělky a kojence, dotazoven pro matky, 

jakož i k udělování příspěvků pro výživu kojenců, a aby 3. aspoň pro větší průmyslové závody 

stanovena byla zákonná povinnost k zařizování zvláštních světnic pro ženy kojící a kojence, a 

k umožňování pravidelné přirozené výživy dětí prsem mateřským.“34 

Zákonodárci sice umožňovali nemocničním pokladnám investovat do útulků pro děti, na 

těhotné a šestinedělky však nemysleli. Nemocniční pokladny proto nemohly přispívat na 

útulky a ústavy pro ženy – matky. Nejen odborná lékařská veřejnost proto požadovala, aby do 

té doby, než budou zřízeny samostatné ústavy typu porodnic, bylo postaráno o ženy 

v běžných nemocnicích.  

 
32 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1106, signatura 35/2, MUDr. Jan Dvořák: Ochrana mateřství a sociální pojištění, str. 2. 

33 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1106, signatura 35/2, MUDr. Jan Dvořák: Ochrana mateřství a sociální pojištění, str. 2. 

34 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1106, signatura 35/2, MUDr. Jan Dvořák: Ochrana mateřství a sociální pojištění, str. 3. 
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Paradoxem bylo, že v souladu s výnosem z 21. října 1818 byly blázince, nalezince a ústavy 

sloužící dočasně při epidemiích klasifikovány jako státní. Na druhé straně nemocnice a 

porodnice byly nadále považovány za ústavy místní. Jejich financování proto měly zabezpečit 

výhradně lokální zdroje: třeba v případě pražských ústavů tohoto typu se mělo jednat o 

finance pražské obce.35 

Druhá část řeší pasivitu zákonodárců – otázka sociálního pojištění a zákonné úpravy ochrany 

mateřství zůstala totiž i po několika letech jednání v parlamentě stále přezíranou a 

neujasněnou. Podle MUDr. Jana Dvořáka je z jednání subkomitétu a výboru poslanecké 

sněmovny cítit nepochopení „jak úzké ekonomicky, sociologicky i eticky těsné a nerozlučné 

jsou příčinné vztahy mezi kardinálními požadavky sociálního pojištění žen vůbec a ochrany 

mateřství zvlášť.“36 Příčinou četných sporů bylo též stálé odpírání nároku na ústavní ošetření 

těhotných, rodiček i šestinedělek ve veřejných ústavech porodnic, placených z fondu 

nemocničních pokladen. Nespravedlivost systému spočívala v nastavení zákona o 

nemocenském pojištění dle § 48 2. odstavce ř. z. z roku 1888.37 

Podle zákona o nemocenském pojištění dělnictva z 30. března 1888 měli dělníci zaměstnaní 

v průmyslu, živnostech a obchodu v případě nemoci nebo úrazu nárok na bezplatné ošetření 

v nemocnicích, na léky i na nemocenskou podporu ve výši šedesáti procent mzdy až po dobu 

půlroku absence v zaměstnání.38 Pojištění bylo rozšířeno i na další rodinné příslušníky 

pojištěných dělníků až roku 1917.39 Problémem však zůstávalo, že z hlediska tehdejšího 

zákonodárství nebylo na před a poporodní péči nahlíženo stejně, jako na ošetření úrazu či 

léčení nemoci. 

 
35 SVOBODNÝ, Petr – HLAVÁČKOVÁ, Ludmila, Pražské špitály a nemocnice, Praha: 

Nakladatelství lidové noviny 1999, str. 69. 

36 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1106, signatura 35/2, MUDr. Jan Dvořák: Ochrana mateřství a sociální pojištění, str. 4. 

37 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1106, signatura 35/2, MUDr. Jan Dvořák: Ochrana mateřství a sociální pojištění, str. 5. 

38 HLAVAČKA, Milan – CIBULKA, Pavel – POKORNÝ, Jiří – FEJTOVÁ, Olga – BEK, Pavel, 

Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781-1939: ideje, legislativa, instituce, Praha: 

Historický ústav 2015, str. 132. 

39 SVOBODNÝ, Petr – HLAVÁČKOVÁ, Ludmila, Pražské špitály a nemocnice, Praha: 

Nakladatelství lidové noviny 1999, str. 92. 
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Odmítavý přístup žen k porodním ústavům se ve druhé polovině 19. století znatelně změnil. 

Porodní péči již nevyhledávaly pouze svobodné matky, které do té doby spíše převažovaly. I 

přesto, že většina žen stále upřednostňovala porod v domácích podmínkách, při signálech 

těžkého a komplikovaného porodu si nově volily také slehnutí v porodnici. To se týkalo 

zejména rodiček z vyšších tříd žijících ve městech. V menších nemocnicích venkovského 

typu neexistovala až do konce 19. století gynekologicko-porodnická oddělení. Při 

komplikovaných porodech tak museli zasahovat lékaři sloužící na chirurgických odděleních.40 

Třetí oddíl se věnuje především sociální a hygienické profylaxi (tedy prevenci) ochrany 

zdraví těhotných žen a nedělek. K tomu MUDr. Jan Dvořák napsal: „Dnešního dne není více 

žádné pochyby o tom, že k největším vymoženostem vědy lékařské vůbec a sociální hygieny 

zvlášť náleží nepopiratelně veškerá opatření ochranná, prohibitivní, sloužící k účelné ochraně 

pojištěnce proti vzniku choroby, proti seslabení organismu proti ztrátě životní energie a 

vzdornosti, a tím pro nemoci vůbec, tak aby při fysiologických procesech – k nímž čítá se na 

př. porod – zůstalo původní zdraví a síla pojištěnky zachováno v neztenčené míře; a aby tam, 

kde by nějak bylo oslabeno, co nejdříve bylo opět vráceno, nahraženo a povzneseno.“ V 

prevenci vzniku nemocí z nedostatečné hygieny a přecházení stavů vedoucích k nežádoucím 

projevům nedodržování slehnutí vidí také ekonomický cíl. „Osnova tato měla by sledovati 

v jednotlivostech i v celku jediný nejvyšší a konečný cíl, záležející v tom, aby tam, kde by 

výdělečné síly chorobou, úrazem či jiným procesem v rozsahu a intensitě byly ohroženy, 

oslabeny či ztraceny, včasným použitím vědou lékařskou kázaných prostředků v čas a se vším 

možným urychlením byly chráněny, zachovány, příp. restituovány, napraveny a k dalšímu 

nerušenému vývoji znovu získány.“41 Zdůrazňování prevence v oblasti zdraví s důrazným 

přihlédnutím k ekonomické stránce může na první pohled vypadat jako čistě pragmatický 

postoj. Pro MUDr. Jana Dvořáka byla zdravotní, hygienická a sociální profylaxe však i jistým 

lidumilstvím a ochrana zdraví všech obyvatel také celoživotní pracovní vášní. Investice do 

zdraví pracujících dělníků měla zabránit vzniku jejich pracovní neschopnosti. Tento přístup 

by se dal označit za oboustranně výhodnou společenskou smlouvu mezi pojištěnci a 

pojišťovateli s důrazem na prevenci zdraví pracující třídy. Pojištěncům byla nabízena 

příslušná ochrana proti vzniku nemocí a úrazů výměnou za jejich stálé pracovní výkony. 

 
40 SVOBODNÝ, Petr – HLAVÁČKOVÁ, Ludmila, Pražské špitály a nemocnice, Praha: 

Nakladatelství lidové noviny 1999, str. 82. 

41 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1106, signatura 35/2, MUDr. Jan Dvořák: Ochrana mateřství a sociální pojištění, str. 6. 
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Nutnost prevence dále rozvíjí MUDr. Jan Dvořák ve čtvrté kapitole, přičemž navazuje také 

zhodnocením ekonomické povahy sociálního pojištění těhotných žen. Především se věnuje 

výši nákladů na ošetřovné a také systému nemocničních pokladen.42  

Jak jsem zmínila, dlouhodobou překážkou bylo, že porod nebyl považován legislativním 

systémem za stav blízký nemoci, tudíž šestinedělkám nenáleželo ošetřovné. Takto se 

k problému vyjadřuje sám autor: „Což není příslušno, aby i normální porod a šestinedělí 

považovány byly za stav, jenž i jako proces fysiologický podmiňuje ve svých následcích 

dočasnou nezpůsobilost ku práci právě tak jako jiná nemoc? Vždyť není snad nikde jinde tak 

nesnadno stanoviti přesně rozhraní procesu fysiologického a pathologického jako při porodu 

vzhledem k sociálně-hygienické profylaxi téhož. Či troufal by si snad zákonodárce při 

posuzování způsobilosti rodičky a nedělky ku práci prohlásiti rodičku a šestinedělku za 

způsobilou ku práci výdělečné v továrně či jiné živnosti, a chtěl by snad bráti  měřítko ze 

všedního života nejchudších domácností, a ukládati matce – pojištěnce  úkony, jenž na sebe 

bere z největší bídy chudá matka četné rodiny, jež neváhá – sotva porod ukončen – opustiti 

lůžko, umýti podlahu a převzíti na se ihned těžké povinnosti lopotného vedení nuzné 

domácnosti?“43 Ani neustálý apel na zákonodárce nepřinesl kýžené plody. Prosazování 

vyšších hygienických standardů při a po porodu kvůli zamezení následné sepse i klid na lůžku 

pro rychlejší zotavení šestinedělek v porodnici srovnává MUDr. Jan Dvořák s péčí o ostatní 

pacienty v nemocnicích.  

Požadavky moderního hnutí na ochranu matek měly zaručit každé rodičce – ať vdané či 

svobodné – podporu v těhotenství i šestinedělí. Zejména šlo o financování ošetření v ústavní 

péči pro všechny stejně – prvorodičky, těhotné ženy s očekávaným těžkým průběhem porodu 

či pacienty s úrazem. Lékařské kruhy považovaly za samozřejmé také bezplatné ošetření 

vdaných žen přímo v domácnostech, dále pojištěním hrazenou pomoc porodních babiček a 

lékařů a poskytnutí léků.  

 
42 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 
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Neméně diskutovaným tématem bylo také kojení vlastním mateřským mlékem, které vzdělaní 

lékaři považovali za důležitý prvek podpory dětského zdraví. MUDr. Jan Dvořák navrhoval 

podpořit ochotu ke kojení třeba speciální finanční prémií.44  

I když se takový motivační prostředek může zdát úsměvným, samotné kojení představovalo 

velké téma své doby. I přes sílící osvětu v problematice výživy novorozeňat totiž mnoho 

matek přistupovalo ke kojení vlastním mlékem stále nerado, a to hned z několika důvodů. 

Záminkou byla třeba tvrzení o nekvalitním mléce, únavě či fyzické slabosti kojících žen. 

MUDr. Jan Dvořák vnímal tento problém jako mimořádně významný a často zmiňoval, že se 

jedná spíše o výmluvy matek či společenské předsudky. Jinak na tom byly ženy – dělnice, 

které se nedlouho po porodu musely vracet do zaměstnání. Z toho důvodu neměly možnost 

své děti pravidelně kojit.45 Tyto požadavky se měly stát jakousi nadstavbou moderního 

přístupu k ochraně mateřství. Zákonodárci ale neschválili ani jediný z navrhovaných bodů, 

včetně toho hlavního: placeného ústavního ošetření v zemských porodnicích z účtů 

nemocenských pokladen.46  

Důvodům nezájmu o tuto naléhavou úpravy sociálního pojištění se věnuje pátý oddíl díla 

MUDr. Jana Dvořáka. Autor zde podrobně definuje již zmiňovaný problém rakouské 

legislativy: a sice, že porod nebyl považován za stav blízký nemoci. Tímto způsobem se 

zákonodárci ospravedlňovali při opomíjení financování porodnic před nemocnicemi. Porod 

byl považován za přirozený fyziologický proces, jenž nevyžadoval větší pozornost. MUDr. 

Jan Dvořák upozorňoval, že problému neznalí zákonodárci nepřikládají žádnou váhu hrozbě 

vzniku patologických jevů, které porody pravidelně provázely, a to zejména u žen 

prvorodiček: „[…] vzhledem k pravidelným četným a mnohdy dosti povážlivým trhlinám a 

různým úrazům měkkých částí rodidel následkem pohmoždění a různých ran pochvy a dělohy, 

podmíněných nepoměrem hlavy dítěte k pánvi matky.“47  
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Autor klade zákonodárcům otázku, jak je možné, že tato zranění nejsou hodna stejného 

přístupu. A to z pojištění hrazeného ošetření, tak jako tomu bylo v případě různých úrazů či 

pohmožděnin pracujících dělníků. Z těchto řádků čiší snaha vést osvětu zejména mezi muži, ti 

totiž málokdy měli tušení, co vše porod z lékařského hlediska obnáší. Přehlížení takových 

zdravotních komplikací mohlo totiž vést až k sepsi organismu. Není divu, že MUDr. Jan 

Dvořák důkladně a opakovaně apeloval na nutnou změnu legislativy. Přinejmenším v tomto 

směru: „kdy, pokud a za jakých poměrů měly by rány při porodu vzniklé pojaty býti do 

kategorie úrazu, a jakých nutných opatření ochranných přikazuje sociálně hygienická 

profylaxe a asepse nem. pokladnám, ab i za uvedených poměrů výdělečná síla byla nejen před 

vážnou poruchou uchráněna, nýbrž k nové plné výkonnosti přivedena.“48 

Následující šestou kapitolu pojednání Ochrana mateřství a sociální pojištění věnoval autor 

sociálnímu aspektu v prevenci ochrany mateřství a kojenců. Hygienické a sociální poměry, ve 

kterých lidé z nižších sociálních skupin žili, nepovažoval MUDr. Jan Dvořák za vhodné 

k bydlení, natož k porodům. Chudé rodiny často obývaly pouze jedinou místnost nevalné 

kvality, navíc bez dostatečného hygienického zázemí. Tísnivé bytové podmínky byly podle 

autorových slov nevhodné také s ohledem na další dětské obyvatele, kteří porodu často 

přihlíželi. To podle MUDr. Jana Dvořáka „mravnost podrývá a dětskou mysl otupuje.“49 

MUDr. Jan Dvořák se také odmítal smířit s pokryteckým postojem společnosti ohledně 

„viny“ neprovdaných žen za své těhotenství. Otázka „vlastního zavinění“ pojištěnky totiž 

hrála v platných zákonech podstatnou roli. Autor se tomuto argumentu věnuje se sobě 

vlastním zápalem. Tento způsob uvažování nepovažuje za nic jiného, než za „tak vetchý a 

ubohý, že neměl věru na prahu 20. století ani spatřiti světla božího.“50 Mravokárné vytáčky o 

vině, jak je sám MUDr. Jan Dvořák označuje, považuje za patriarchální výmluvy. „Mluví-li 

se o pojmu viny pak musí být dovolena otázka, zda vinu oplození nese žena sama, či zda k vině 

té nepřičinil aspoň rovnou měrou muž, a zda nebylo by spravedlivo, aby i následky viny 

nebyly uvalovány pouze na bedra ženy nýbrž i spoluviníka muže, tu a onde samého 
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příslušníka nem. pokladny, a nyní mnohdy přísného soudce ženy svedené.“51 Na základě 

kritiky dvojí morálky je jasné, že v této době stále převládal názor, který na budoucí 

svobodnou matku pohlížel jako na „hříšnici“, kdežto na muže, který nesl na této skutečnosti 

stejnou zodpovědnost, nikoliv. 

Dvojí pohled na muže a ženy byl totiž v otázce pojištění mimořádně znatelný a renomovaný 

lékař jej proto podrobuje zdrcující kritice. Pokud by totiž v nemocenském pojištění hrála 

rozhodující roli pomyslná vina, pokládá si otázku, proč u jistých onemocnění (pohlavních 

nemocí, alkoholismu) se na „viníka“ nikdo neptá? „… nemocenské pokladny neodpírají 

nemocnicím a ústavům pro choromyslné úhradu nákladů za ošetřování pojištěnců stižených 

chorobami, jež podmíněny jsou zaviněným alkoholismem a zejména: deliriem a mánií opilců, 

různými akutními i vleklými poruchami nervů i centra, poruchami ústrojů zažívacích, 

chorobami jater pijanů a j. v. – v téže analogií neměly by se vylučovati z povinnosti pojištění 

stejně zaviněné důsledky sexuálního života: těhotenství, porod a šestinedělí. U nás dle všeho 

mají však dosud pohlavní nemoce a opilství vyšší kurs a lepší značku než mateřství.“52 

Další zakořeněné tabu, které MUDr. Jan Dvořák rozkrývá, je přístup k nemanželským dětem 

svobodných matek, na které bylo stále pohlíženo s hlubokým despektem. Jak říká autor, mezi 

mnoha soudícími muži jsou naopak „viníci“ – „… zapomínaje, že mezi přísnými soudci je 

snad mnohdy i otec nemanželského dítěte!!!“ 53 

Choulostivým tématem souvisejícím s ochranou mateřství byla také rozprava o rozlišování 

(ne)manželských dětí – toto dělení považuje MUDr. Jan Dvořák za brzdu pokroku, a jakési 

„středověké zpátečnictví“. Tento negativní fenomén souvisel především s církevními 

pravidly, která byla vnímána po celá staletí jako nezměnitelná doktrína. Jenže tyto, podle 

autora zastaralé názory, podkopávaly moderní snahy na ochranu mateřství. Ke svobodným 

matkám bylo přistupováno takřka všeobecně s opovržením a s úšklebky. Společnost se stále 

řídila tradičním pojetím (nejen) katolické církve, přestože tato vize fungování světa byla již 
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v době na přelomu 19. a 20. století značně antimodernistická.54 „Hlavním zdrojem 

nesrovnalostí těchto zdají se“ dle MUDr. Jana Dvořáka „býti přežilé názory a tradice, dle 

nichž jsou moderní snahy po ochraně mateřství vůbec, a ilegitimního zvlášť, v zásadním 

rozporu s náboženskými názory o povznešenosti panenství a celibátu na straně jedné a o 

přísných církevních zásadách o jednomanželství na straně druhé.“ Tyto úvahy by se možná 

daly vystihnout ustáleným příslovím, že zakázané ovoce chutná nejlépe. Totiž že, 

nemanželské styky se svobodnými dívkami pěstují nejen muži svobodní, ale i ženatí, a také ti, 

kteří jsou vázáni povinným celibátem. Přes všechny umravňující doktríny je ve všech 

kulturách a ve všech vrstvách společnosti viditelný jev, kdy jsou ženy sexuálně zneužívány 

jak muži svobodnými, tak ženatými, aniž by je samotné společnost považovala za 

nemravné.55 MUDr. Jan Dvořák dále dodává, že zpravidla ani prostitutky nejsou trnem v oku 

i těch nejzarputilejších mravokárců. Ovšem jen do té doby, dokud neotěhotní. Ženy, které 

byly do té doby považovány za jakési „múzy či utěšitelky“, jsou náhle taženy blátem a 

zatraceny společností i samotnými svůdci.56 

Závěrečná sedmá kapitola shrnuje předchozí myšlenky a vystihuje, s důrazem sobě vlastním, 

důležitost přijetí sociálního pojištění a ochrany mateřství s touhou po vybudování lepšího 

systému, na který zákonodárci prozatím nekladli přílišný důraz.57 

 

3. 5. Hradec Králové v čele pokroku – městská ochrana kojenců 

Město Hradec Králové byl dáván Praze za vzor pokroku, jelikož už 1. března roku 1910 

nechali jeho radní zbudovat městskou mlékárnu, která měla za úkol připravovat vhodné směsi 

pro kojence i starší děti. S tímto nápadem přišel za svým přítelem a zároveň osvíceným 

starostou města JUDr. Františkem Ulrichem zdravotní rada v Hradci Králové MUDr. Leopold 

Batěk (4. října 1856–15. ledna 1936). Ten se po celou svou kariéru věnoval ochraně mateřství 
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a kojenců a je také autorem knihy s všeříkajícím názvem: Ochrana kojenců – důležitý 

hygienický a sociální úkol měst. Toto dílo, vydané péčí Zemské komise pro ochranu dítek a 

péči o mládež v království Českém roku 1909,58 věnoval lékař zmíněnému starostovi Hradce 

Králové s dovětkem: „Obětavému ochránci snah pokrokových.“59  

Mléčná výživa byla v městské mlékárně nejen prodávána, ale také bezplatně rozdávána těm 

matkám, které trpěly nouzí.60 Při tomto podniku provozoval MUDr. Leopold Batěk po vzoru 

myšlenek francouzských porodníků také sobotní bezplatnou dětskou poradnu.61  

Také jméno zdravotního rady a lékaře MUDr. Leopolda Baťka z Hradce Králové je spjato se 

spolkem Ochrana matek a kojenců v království Českém. Od počátku vzniku této organizace 

zde fungoval jako virilní člen za Svaz českých měst v království Českém.62 
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4. Spolek Ochrana matek a kojenců v království Českém 

Spolkový život a snaha o sdružování se je přirozeným jevem občanské společnosti. Za spolek 

bylo (a stále je) považováno dobrovolné sdružení fyzických i právnických osob, které se 

spojují s určitým cílem. Vytváření spolků je také jednou z ústavních a demokratických 

hodnot. Spolkový život 19. století stál mimo jiné také na počátku národních hnutí, 

rozvíjejícího se politického života, při vzniku nového dělnického hnutí – a později i dalších 

osvětových snah. V období, které zahrnuje také vznik spolku Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, platil spolkový zákon O právě spolčovacím z 15. listopadu 1867 č. 

134/1867 ř. z.. Tento předpis byl součástí prosincové ústavy a vymezoval vznik a fungování 

spolků na území Rakouska – Uherska. A to nejen do rozpadu monarchie, ale v případě 

českých zemí i po roce 1918, kde tento zákon v novelizované podobě platil dokonce až do 

roku 1951.63 

4. 1. Osobnosti, díky jejichž myšlenkám spolek vznikl 

4. 1. 1. Dvorní rada MUDr. Jan Dvořák 

Osobností spjatou s myšlenkami pomoci ženám a dětem, ale také s ideou vzniku spolku pro 

ochranu mateřství, byl především MUDr. Jan Dvořák. Narodil se 13. května 1849 ve vesnici 

Opočno v Královehradeckém kraji na úbočí Orlických hor. Po celý svůj život zůstal spjat 

s tímto krajem a později se vždy do těchto míst z Prahy vracel. „Tu se narodil, studoval, 

divadlo hrál, přednášel a řečnil, tu působil jako lékař, poslanec a okresní starosta, tu si 

vynašel i družku života … […].“64 

Kromě lékařské dráhy se věnoval také politické kariéře. Třikrát za sebou získal na několik let 

(od roku 1889–1903) mandát zemského a říšského poslance. Zvolen byl rozhodnou většinou 

hlasů za venkovské obce novoměstského, náchodského, úpického, skalického a opočenského 

okresu. 

MUDr. Jana Dvořáka lze bez přehánění označit jako renesančního muže, který se mimo 

lékařskou vědu a politiku věnoval také národohospodářství. Nejen za svého působení 

v politice šířil osvětu v otázce důležitosti zdravotně sociálních institucí. Mimo to se snažil 
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64 VOBORNÍK, Jan, MUDr. Jan Dvořák: Sociální hygienik a lidumil, Knihtiskárna Jiřího Jelena na 

Mělníce N. Labem 1917, str. 6. 
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potírat také alkoholismus a tuberkulózu. „[…] V oboru sociálněpolitickém se octl poslanec 

Dvořák na výšinách ideálního, přitom zcela reálného snažení. Heslem jeho tu bylo: ochranou 

zdraví vůbec pojistiti národu sílu a zdar, ochranou dětí a mládeže zabezpečiti národu 

budoucnost.“65  

Dalším místem působení MUDr. Jana Dvořáka se stala Královská česká zemská porodnice a 

nalezinec.66 Na pozici ředitele tohoto ústavu nastoupil roku 1904 a setrval zde až do své 

smrti.67 Jeho zvolení na tento post bylo přesto nenadálé. Čekalo se totiž, že toto místo získá 

spíše nějaká „klinická celebrita“ dlouhodobě spjata s ústavem.68 

Na tuto pozici se však hodil více než dobře. Byl lékařem dlouholeté praxe, navíc s evropským 

rozhledem. Znal fungování nemocnic a porodnic v celém Rakousku – Uhersku, ale i ve 

Francii, Anglii a Německu. Také se zajímal o zdravotnické poměry v Bosně a Hercegovině a 

mimo to navštívil také hygienickou výstavu v Petrohradě. MUDr. Jan Dvořák byl odborníkem 

jak v poměrech zdravotních a hygienických, tak i sociálních. […] „naprosto neschvaloval 

napořád všeho, co kde shledal, nýbrž zkoumal a měřil poměry zemí a národů, srovnával 

úspěchy různých opatření a sám se o nich přesvědčoval dočasnými zkouškami ve svých 

ústavech.“69  

Své další vize projektoval také do založení domova pro opuštěné a osiřelé dívky 

v Záběhlicích a Stránčicích. Lékař a politik MUDr. Jan Dvořák se společně s profesorem 

MUDr. Rudolfem Jedličkou spolupodílel také na založení Jedličkova ústavu, k čemuž došlo 

roku 1913.70  

 
65 VOBORNÍK, Jan, MUDr. Jan Dvořák: Sociální hygienik a lidumil, Knihtiskárna Jiřího Jelena na 

Mělníce N. Labem 1917, str. 37.  

66 LENDEROVÁ, Milena a kol., Ženy s kufříkem a nadějí: Porodní báby a asistentky v českých zemích 

od poloviny 19. století do poloviny 20. století, Praha: Univerzita Karlova: Nakladatelství Karolinum 

2019, str. 85. 

67 VOBORNÍK, Jan, MUDr. Jan Dvořák: Sociální hygienik a lidumil, Knihtiskárna Jiřího Jelena na 

Mělníce N. Labem 1917, str. 53. 

68 VOBORNÍK, Jan, MUDr. Jan Dvořák: Sociální hygienik a lidumil, Knihtiskárna Jiřího Jelena na 

Mělníce N. Labem 1917, str. 53. 

69 VOBORNÍK, Jan, MUDr. Jan Dvořák: Sociální hygienik a lidumil, Knihtiskárna Jiřího Jelena na 

Mělníce N. Labem 1917, str. 54. 

70 BRDLÍK, Jiří, Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval, Praha 1957, str. 120. 
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Poté co byl MUDr. Rudolf Jedlička povolán během Velké války ke službě v poli jako 

vojenský chirurg, převzal péči o ústav právě MUDr. Jan Dvořák.71  

Za svůj život sepsal MUDr. Jan Dvořák také množství odborných prací, které se věnují 

tématům alkoholismu, tuberkulózy, hygienické profylaxi, ochrany mateřství a snížení 

kojenecké úmrtnosti. V tomto duchu je pojmenována i jedna z publikací: „Boj proti úmrtnosti 

kojenců vůbec a dětí nemanželských zvlášť.“72 Úmrtnost kojenců v Čechách byla podle studií 

MUDr. Jana Dvořáka až o dvacetpět procent vyšší oproti zemím, kde ženy své děti běžně 

kojily. V boji proti úmrtnosti kojenců považoval za nejdůležitější prostředek přirozenou 

výživu ve formě kvalitního mateřského mléka od vlastní matky: „Boj proti úmrtnosti kojenců 

musí tedy začíti u matek.“73 

MUDr. Jan Dvořák působil ve spolku Ochrana matek a kojenců v království Českém jako 

virilní (nevolený) člen kuratoria74 za Královskou zemskou porodnici a nalezinec v Praaze.75 

MUDr. Jan Dvořák zemřel 13. prosince 1916 při práci ve svém nalezinci76, kde podlehl vleklé 

chorobě.77 Česká lékařská věda tím přišla o mimořádně vzdělanou osobnost s organizačními 

schopnostmi a sociálním cítěním. Jak píše v životopisné knize o MUDr. Janu Dvořákovi Jan 

 
71 VOBORNÍK, Jan, MUDr. Jan Dvořák: Sociální hygienik a lidumil, Knihtiskárna Jiřího Jelena na 

Mělníce N. Labem 1917, str. 95. 

72 VOBORNÍK, Jan, MUDr. Jan Dvořák: Sociální hygienik a lidumil, Knihtiskárna Jiřího Jelena na 

Mělníce N. Labem 1917, str. 67. 

73 VOBORNÍK, Jan, MUDr. Jan Dvořák: Sociální hygienik a lidumil, Knihtiskárna Jiřího Jelena na 

Mělníce N. Labem 1917, str. 69. 

74 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, list c. k. policejnímu ředitelství v Praze – ustanovení členů spolku Ochrana matek 

a kojenců v království Českém, str. 2. 
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vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 5. 
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Mělníce N. Labem 1917, str. 101. 

77 Dvorní rada MUDr. Jan Dvořák zemřel, In: Časopis lékařů českých, ze dne 16. prosince, č. 51, roč. 

55, rok 1916, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, str. 1563. 
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Voborník: „Nebylo mu dopřáno dočkati se časů vítězných o jejichž veliké příští se usilovnou 

prací života svého nemálo přičinil.“78 

Dvořákovu osobnost vyzdvihoval také Časopis lékařů českých: „S dvorním radou Dvořákem 

mizí z řad zdatných a všestranně činných pracovníků našeho národa jedna z markantních 

osobností, jejíž bohaté a plodné dílo životní vyžaduje sobě měrou nejplnější vděk a čestnou 

památku. […] Dvořákovo dílo životní ve směrech zdravotnickém, lékařsko-stavovském, 

sociálně politickém a namnoze i zemědělském a národohospodářském v souhru jest rozsáhlé, 

mnohostranné, jeho ideje, které zastával a za jichž uskutečnění nasazoval veškerou svoji 

energii, byly vždy zdravé, zdůvodněné a posvěcené ryzí snahou prospěti trpícím a sociálně 

tísněným nejen v našem národě ale i v lidstvu civilisovaném vůbec. Člověk chorý, mrzák, dítě 

nemanželského původu až dotud postrádající náležitých práv společenských a dostatečné 

ochrany právní, rodičky neprovdané, ti všichni nalezli ve Dvořákovi statečného, neúnavného, 

a cituplného zastánce. Hybnou silou veškerého úsilí Dvořákova byl především soucit ku 

trpícím a sociálně slabým, soucit, který neomezoval se na pasivní povzdechy, ale který 

v činorodé práci hleděl odstraniti závady a přiměti povolané činitele ku příslušným 

nápravám, odčiňovati postupně nedostatky a křivdy, smiřovati sociální protivy až dosud ostře 

vyhrocené. Za tyto veškeré snahy ideálné, namnoze výsledky reelními korunované zaslouží 

sobě dvorní rada Dvořák, aby jemu v národě českém, a hlavně v českém lékařstvu […] 

zachována byla čestná a vděkuplná paměť,“79 

 

4. 1. 2. Profesor MUDr. Václav Piťha  

Řádný profesor porodnictví a gynekologie, přednosta kliniky pro nemoci ženské a porodnictví 

MUDr. Václav Piťha se narodil dne 7. února 1865 v Poleni u Klatov. Lékařská studia 

absolvoval v roce 1890 na české lékařské univerzitě v Praze. Postupně působil na 

gynekologické klinice a poté na klinice porodnické. V roce 1901 se habilitoval jakožto 

porodník a gynekolog. 

 
78 VOBORNÍK, Jan, MUDr. Jan Dvořák: Sociální hygienik a lidumil, Knihtiskárna Jiřího Jelena na 

Mělníce N. Labem 1917, str. 4. 
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Své volné dny využíval pro vědecké cesty po Evropě, při nichž navštěvoval lékařské kliniky 

v Německu, Dánsku, Švédsku, Francii, Anglii i Švýcarsku. Na svých cestách navázal také 

několik profesních vztahů s francouzskými gynekology a porodníky. Mimo jiné strávil též 

nějaký čas studiem na Pasteurově ústavě v Paříži, čehož využil k experimentální práci 

věnující se prevenci proti tetanu.  

Roku 1908 byl jmenován profesorem porodnictví a gynekologie na Univerzitě Karlově (v 

nekrologu profesora MUDr. Václava Piťhy je uveden jako rok, kdy se stal profesorem, rok 

1907)80. Trvalo ještě několik let, a sice do roku 1913, než byl MUDr. Václav Piťha jmenován 

řádným profesorem a přednostou porodnicko-gynekologické kliniky.81 

Taktéž se jedná o spoluzakladatele spolku Ochrana matek a kojenců v království Českém. 

Ze své pozice odborného lékaře vykonával řadu let funkci předsedy této organizace.82 Svými 

lékařskými kolegy byl mimo jiné považován za výborného a velice zručného operatéra. Takto 

se o profesorovi MUDr. Václavovi Piťhovy vyjadřuje Časopis lékařů českých: „Neméně 

dokonalá byla dovednost Piťhova při operacích porodnických. Ke cti Piťhově budiž řečeno, že 

tato mistrná zručnost operativní nesvedla jej nikdy z cesty opravdové humanity: nedal se 

strhnouti k přehnanému operativnímu radikalismu. Neoperoval jen pro operaci, neviděl před 

sebou jen materiál, nýbrž vždy trpícího člověka, jemuž se snažil pomoci.“ […] „vůči 

nemocným“ byl „vlídný a šetrný.“83 

V roce 1921 se u profesora MUDr. Václava Piťhy, po přeléčené chřipce, objevily známky 

vážnější choroby. Skonal dne 11. prosince roku 1922.84 

Stejně jako dvorní rada MUDr. Jan Dvořák, tak i profesor MUDr. Václav Piťha upozorňoval 

ještě v době před vypuknutím první světové války na důležitost zakládání ústavů na ochranu 

 
80 Profesor Dr. Václav Piťha zemřel, In: Časopis lékařů českých, ze dne 16. prosince, č. 50, roč. 61, 

rok 1922, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, str. 1193. 

81 Profesor Dr. Václav Piťha zemřel, In: Časopis lékařů českých, ze dne 16. prosince, č. 50, roč. 61, 

rok 1922, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, str. 1194. 

82 Masarykův slovník naučný, sv. V, heslo Piťha Václav, Praha 1932, str. 715. 
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rodiček a kojenců a útulků pro chudé těhotné ženy. U městského zastupitelstva v Praze však 

nenašel pochopení.85  

Na nutnost ochrany matek a kojenců znovu upozornil roku 1914 také zmíněný ředitel 

Královské české zemské porodnice a nalezince MUDr. Jan Dvořák. Na jeho popud bylo 

vytvořeno kuratorium, které mělo jednat s pražskou obcí o založení městského útulku pro 

matky a kojence. Členy kuratoria byli MUDr. Jan Dvořák, MUDr. Václav Piťha, JUDr. 

Antonín Tůma, MUDr. František Kašpar, MUDr. Ladislav Procházka, Jan Smutek, Dr. Alice 

Masaryková a také Libuše Bráfová. Jednání však nikam nevedla, jelikož město odmítlo zřídit 

zařízení takového typu a financovat jej ve své režii. Vedení města bylo pouze ochotné přispět 

soukromé organizaci (darem ve výši 3 000 K), která by se vybudování útulku ujala.86 Jednání 

o založení spolku tedy nadále pokračovala. 

 

4. 2. Ustavení spolku 

Spolek Ochrana matek a kojenců v království Českém byl zřízen tímto ustaveným kuratoriem, 

a to na návrh zemského rady JUDr. Antonína Tůmy.87 Na základě zákona ze dne 5. května 

1869, č. 66 ř. z. a nařízení ministerstva ze dne 25. července 1914 č. 158 ř. z. povolily úřady 

utvoření spolku s názvem Ochrana matek a kojenců v království Českém. Spolek se musel 

zavázat, že nebude vyvíjet žádnou politickou činnost, ani se jí účastnit. Na základě spisu o 

vzniku organizace lze také doložit, že spolkové kuratorium muselo každý rok v lednu 

předložit c. k. policejnímu ředitelství v Praze výkaz činnosti vedený podle daného vzorce.88 

Tyto výkazy se však bohužel v archivních materiálech spolku nenacházely.  

 
85 BRDLÍK, Jiří, Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval, Praha 1957, str. 154. 

86 BRDLÍK, Jiří, Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval, Praha 1957, str. 155. 

87 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1104, signatura 35/2, Výroční zprávy: Zpráva o činnosti spolku „Ochrana matek a kojenců“ od jeho 

založení až do konce roku 1917, str. 4. 

88 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, list MUDr. Václavovi Piťhovi od c. k. místodržitelství z 24. prosince 1915 (opis), 

první strana. 
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Ustavující schůze, která zahájila činnost spolku, se konala ve čtvrtek 11. listopadu roku 

191589 ve čtyři hodiny třicet minut odpoledne ve II. patře Staroměstské radnice.90 Tímto dnem 

je datován také vznik spolku. 

Díky dochované pozvánce kuratoria spolku adresované Libuši Bráfové víme, jak ustavující 

schůze probíhala. Jednání bylo rozděleno na tři etapy: Jako první proběhlo zahájení schůze 

předsedou přípravného kuratoria – profesorem MUDr. Václavem Piťhou. Následně byly 

vykonány první volby představitelů spolku. Z přítomných byl vybrán předseda a dva 

náměstci, dále osm volených členů na dobu čtyř let, dva správci účtů a neuvedený počet 

dalších osob. Tím byla schůze následně zakončena.91 

Prosazení ideje na vznik sociálního spolku na ochranu mateřství a kojenců v podmínkách 

rakouské monarchie poněkud vázlo. Čas na vznik takto zaměřené organizace vyzrál teprve 

v době počínající světové války. Úkolem spolku Ochrana matek a kojenců bylo dle stanov: 

„zřizovati a vydržovati za pomoci státu, země, okresů a obcí i jiných činitelů veřejné péče 

chudinské a zdravotní a za dobročinné podpory nejširších vrstev občanstva, zejména útulky 

pro rodičky a kojence v obvodu města Prahy a obcí sousedních, jakož i v jiných a větších 

obcích království Českého, a bude i jinak podnikati vše, co by přispělo k dosažení vytknutého 

cíle.“92 

 

4. 2. 1. Stanovy a orgány spolku 

Po ustavení spolku došlo k vypracování spolkových stanov, které byly dílem právníka JUDr. 

Antonína Tůmy. Stanovy spolku byly schváleny necelý měsíc a půl po jeho ustavení a 

 
89 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 
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založení až do konce roku 1917, str. 4. 
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1107, signatura 35/2, Pozvání k ustavujícím schůzím, valným hromadám 1915-1924: Pozvání 

k ustavující schůzi spolku „Ochrana matek a kojenců v království Českém“. 
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Odborové sdružení českoslovanské: ústřední, č. 6, roč. 20, rok 1916, Praha: Josef Malý, str. 86. 
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svázány do stručné brožurky kapesního formátu A6. „Stanovy tyto schváleny byly vynesením 

c. k. místodržitelství pro království České ze dne 24. prosince 1915.“93  

Pravidla chodu a fungování organizace byly rozčleněny do dvanácti paragrafů. Pod prvním 

z nich je uvedeno jméno, sídlo a jednací řeč spolku: „Ochrana matek a kojenců v království 

Českém. Sídlem spolku jest královské hlavní město Praha. Řeč jednací je česká.“94 Zmínku o 

českém jednacím jazyku spolku chápu jakožto skryté vyhranění se proti silnému německému 

vlivu. Také Rudolf Kučera v knize Život na příděl: válečná každodennost a politiky dělnické 

třídy v českých zemích 1914-1918 podotýká, že válečná společnost byla sice na první pohled 

depolitizovaná, ve skutečnosti však mohla být političtější než před samotným konfliktem.95 

Spolek Ochrana matek a kojenců v království Českém se sice musel přihlásit k apolitickému 

fungování, tuto zmínku však chápu jako malou revoltu proti rakouské monarchii a němectví. 

Účel spolku, vymezený druhým paragrafem, měl spočívat v organizování a vykonávání péče 

o nemajetné matky a rodičky za účelem dostupnosti potřebného lékařského ošetření, ale i 

výživy a dalších nutných životních potřeb v době těhotenství i po něm. Za tím účelem měly 

být s pomocí státu, země, okresů a obcí či jiných činitelů zřizovány útulky pro rodičky a 

kojence v obvodu města Prahy a sousedních obcích.96 

Třetí paragraf se věnoval hmotným prostředkům spolku. Co se týče financování činnosti 

spolku, stanovy počítaly hned s několika zdroji: například s členskými příspěvky, podporou 

ze strany vedení státu, země, okresů i obcí, ale také s čerpáním různých fondů, které měly 

sloužit k sociálně-humanitním účelům. Další prostředky měly pocházet z charitativních darů a 

 
93 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura: Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 8. 

94 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura: Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 1. 

95 KUČERA, Rudolf, Život na příděl: Válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 

1914–1918, Praha: Nakladatelství lidové noviny 2013, str. 10. 

96 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura: Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 1-2. 
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odkazů, případně hmotné i naturální podpory mecenášů a různých nadací.97 Peněžitý odkaz 

spolku vyčlenil ve své závěti také zmiňovaný MUDr. Jan Dvořák.98 Zajistit chod spolku měly 

také finance získané z přednášek pro veřejnost, koncertů, divadelních představení, bazarů, 

tiskopisů a knih vydaných spolkem, dobročinných loterií a tak podobně. 

Obecným soupisem funkcí členů spolku i možnostem členství se zabývá paragraf číslo čtyři. 

Podle toho se členem spolku mohla stát kterákoliv fyzická či právnická osoba, řádně přijatá a 

jmenovaná spolkovým výborem.  

Členové spolku byli podle stanov rozděleni na 1. čestné, 2. zakládající a 3. podporující a 

činné.99 Čestné členy jmenovala po návrhu výboru valná hromada na základě zásluh. 

Zakládajícím členem se podle stanov mohla stát osoba, jež věnovala do spolkové pokladny 

alespoň 5 000 K, a to naráz nebo postupně v následujících pěti letech. Za podporujícího člena 

spolku se mohl označit kdokoliv, kdo věnoval na chod spolku jednou pro vždy nejméně 100 

K, nebo ten, kdo platil ročně finanční příspěvky ve výši nejméně 5 K. Činní členové byli 

jmenováni výborem spolku za svou bohulibou činnost ve prospěch spolku. Členství pak 

zanikalo úmrtím, vystoupením či vyloučením. Doplním, že „pro paměť spolku“ měla být 

zachována pouze jména zakládajících a čestných členů, jejichž dary přesáhly 5000 K.100 

Orgány Ochrany matek a kojenců, podle pátého paragrafu, byly rozčleněné podle důležitosti 

na 1. valnou hromadu101, 2. kuratorium a 3. místní odbor, doplněný o jednatele spolku.  

 
97 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura: Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 2. 

98 VOBORNÍK, Jan, MUDr. Jan Dvořák: Sociální hygienik a lidumil, Knihtiskárna Jiřího Jelena na 

Mělníce N. Labem 1917, str. 102. 

99 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura: Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 2. 

100 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura: Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 3. 

101 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura: Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 3. 
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Následující šestý paragraf se blíže věnuje fungování valné hromady. Jednalo se o nejvyšší 

orgán spolku, který tvořili členové všech skupin – čestní, zakládající, podporující i činní. 

Valná hromada byla svolávána nejméně jednou ročně, a to předsedou spolku, kterým byl po 

celou dobu války profesor MUDr. Václav Piťha. Termín konání valné hromady byl 

oznamován ve třech kuratoriem určených denních listech, a to čtrnáct dnů před určeným 

datem. Mimořádná valná hromada se oproti tomu konala z rozhodnutí kuratoria anebo na 

žádost nejméně třiceti členů spolku. Na jednání valné hromady se mohl přijít podívat také 

jakýkoliv „přítel“ spolku nebo jeho příznivec. Tyto osoby se mohly také účastnit různých 

porad a jednání, neměly však žádné hlasovací právo. Aby bylo usnášení se valné hromady 

platné, musela být přítomna nejméně jedna třetina členů. „Nesejde-li se v určitý čas 

dostatečný počet členů, koná se za půl hodiny po tom v těchže místnostech druhá valná 

hromada s týmž pořadem bez ohledů na počet přítomných.“102 Usnášet se mohl tento nejvyšší 

orgán nadpoloviční většinou všech přítomných.  

Mezi úkoly valné hromady patřilo posuzování a schvalování návrhů kuratoria, dále 

schvalování účtů a udělování potvrzení kuratoriu spolku. Valná hromada také jmenovala na 

návrh kuratoria čestné členy, ovšem volila také kuratorium spolku – každý rok vybírala dva 

vystupující členy a dva dozorující pracovníky nad účty.103 Jejím úkolem bylo také usnášení se 

nad změnou stanov či zrušením spolku – ovšem jen a pouze po návrhu kuratoria. Mezi další 

činnosti patřilo jednání o návrzích, jež byly podány nejméně pět dní před konáním schůze 

valné hromady. Návrhy, které byly tímto orgánem přijaty, se následně postoupily kuratoriu, 

které je mělo zvážit a pracovat na jejich praktickém provedení.104 

Stejně tak byl ve stanovách rozpracován seznam povinností kuratoria coby správního výboru, 

a to v následujícím sedmém paragrafu. Správu všech ústavů a činnost spolku mělo na starost 

právě kuratorium. I tento orgán spolku sestával z členů volených na čtyřleté období. Ti byli 

 
102 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura: Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 4. 

103 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura: Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 4. 

104 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura: Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 5. 
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rozděleni do tří skupin na členy virilní, volené a kooptované. Osm virilních členů bylo do 

tohoto výboru vysíláno z osmi důležitých správních, ale také zdravotních a sociálních 

institucí. Díky tomu byl spolek Ochrana matek a kojenců v království Českém propojen přes 

jeho vnitřní fungování i s jinými ústavy, orgány nebo organizacemi. Těmi byly: 1. Zemský 

výbor království Českého, 2. Královská česká zemská porodnice a nalezinec, 3. Rada 

královského hlavního města Prahy, 4. Česká zemská komise pro ochranu dětí a péči o mládež 

v království Českém, 5. Fyzikát královského hlavního města Prahy, 6. Svaz českých měst 

v království Českém, 7. Vrchní ředitelství chudinské v Praze a 8. Humanitní referát 

královského hlavního města Prahy. Kuratorium mohlo být dále rozšířeno volbou či 

kooptováním osob z řad odborníků a mecenášů. Jejich počet však nikdy nesměl být vyšší než 

osm.105 […] „V případě, že by některá z korporací nebo úřadů, jimž přísluší vysílati zástupce 

do kuratoria, svého delegáta do 3 měsíců, byvši o to požádána, nevyslala, náleží kuratoriu 

doplniti místo to dočasně jmenováním volným. Ze členů valnou hromadou volených vystupují 

ročně 2 členové nejdéle zasedající, kteří při nové volbě mohou býti opět voleni.“  

V prvních třech letech po vzniku spolku se ve volbách rozhodovalo podle losu. Správní výbor 

(kuratorium) rozhodoval o všech spolkových záležitostech, které nebyly přímo vyhrazeny pro 

projednávání valné hromady. Kuratorium se zvláště věnovalo správě jmění spolku a řízení 

všech ústavů a zařízení. Členům kuratoria náleželo také jmenování zřízenců spolku ve správě 

ústavů, stejně tak určení jejich platů a instrukcí k jejich práci. Výbor se scházel podle potřeby, 

nejméně však čtyřikrát ročně. Způsobilý k usnášení byl jen tehdy, bylo-li přítomno nejméně 

šest jeho členů – pak rozhodla prostá většina hlasů.106 

Paragraf osm je věnován funkcionářům a jejich povinnostem. Ze středu kuratoria byl volen 

předseda a dva náměstci. Tento výbor mohl případně volit i jiné funkcionáře, a to vždy na 

funkční období čtyř let. Navenek zastupoval spolek právě předseda volený kuratoriem – a to v 

správních i právních záležitostech. Byl proto hlavní osobou, která svolávala schůze, 

stanovovala jejich program a samozřejmě dohlížela na to, aby kuratorium pracovalo dle 

 
105 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura: Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 5. 

106 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura: Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 6. 
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pokynů schválených na schůzích.107 Pokud by snad předseda spolku onemocněl či byl jinak 

indisponován, měli jej zastoupit náměstkové. Pokud by situace neumožňovala ani to, pak měl 

předsedu krátkodobě zastoupit nejstarší člen kuratoria.  

Všechny listiny právního charakteru, jež se vázaly k činnosti spolku, měl podepisovat zvolený 

předseda nebo jeho náměstek spolu s jedním členem výboru. Nejméně jednou ročně také 

musela pod dohledem spolkových revizorů probíhat kontrola účtů a všech finančních 

transakcí spolku i jeho ústavů. Revize těchto záležitostí byla předkládána jak valné hromadě, 

tak i kuratoriu. 

Cílem a přáním spolku bylo také rozšiřování svého pole působnosti i mimo pomyslné hradby 

královského města Prahy. Spolkové stanovy se proto v devátém paragrafu zabývaly také 

místními odbory a venkovskými jednateli spolku. Také proto bylo doslova žádané, aby se 

členové spolku bydlící mimo Prahu sdružovali v místních, krajských či třeba městských 

uskupeních coby tamní odbočky spolku. Ve stanovách je dále uvedeno, že „Jednání místních 

odborů se spolkem zprostředkuje výbor zvolený místním odborem. Kromě toho může 

kuratorium jmenovati jednotlivé členy mimo Prahu. Bydlící venkovskými jednateli spolku. 

Úkolem jednatelů jest pečovati o v okolí svém všemožně o zájmy spolku a jeho účely.“108 

Poslední paragrafy stanov byly určeny spolkovým vyhláškám a smírčímu soudu (desátý 

paragraf), změně stanov (jedenáctý paragraf) a zrušení spolku (dvanáctý paragraf).  

Spolkové vyhlášky měly být vydávány v denním tisku. „O sporech vzešlých ze spolkového 

poměru rozhoduje smírčí soud, do něhož si každá ze sporných stran volí do 4 neděl po 

oznámení sporu výboru po 2 členech, kteří jsou zároveň109 členy spolku. Tito pak volí si 

 
107 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura: Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 6. 

108 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura: Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 7. 

109 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura: Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 7. 
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pátého člena spolku jako předsedu. Neshodnou-li se o volbě předsedy, losuje se. Z nálezu 

smírčího soudu není odvolání.“110 

 Ke změně stanov je zde napsáno pouze to, že k nim může dojít pouze na základě návrhu 

kuratoria za předpokladu usnesení se dvoutřetinovou většinou přítomných na valné hromadě. 

V posledním paragrafu se stanovy věnují zrušení spolku. Takový návrh mohlo podat pouze 

kuratorium. O rozpuštění pak měla hlasovat valná hromada dvoutřetinovou většinou platných 

hlasů, a to za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů. Co se týče našetřených financí spolku, 

ty měly připadnout pražské obci, „[…] aby ho použila k účelům, pro které dle stanov spolku 

bylo určeno, anebo je předala nově založenému spolku s jednací řečí českou, jenž sledovati 

bude tytéž cíle, jako spolek zrušený.“111 

 

4. 2. 2. Členové spolku 

Z výše popsaných stanov je zřejmé, jakým způsobem se kdokoliv mohl stát členem spolku.  

Díky několikastránkové listině určené c. k. policejnímu ředitelství v Praze a c. k. poštovnímu 

úřadu v Praze, jsou známá všechna jména členů spolku, kteří byli 11. listopadu 1915 ustaveni 

kuratoriem spolku. Je přitom zarážející, že v originálu listu je uvedeno chybné datum – píše 

se zde o schůzi ze dne 11. listopadu roku 1916, samotný list byl však sepsán už 7. dubna 

1916. Kromě toho je z více dokumentů známo, že spolek vznikl na konci roku 1915.112 

 
110 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura: Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 8. 

111 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura: Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 8. 

112 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, list c. k. policejnímu ředitelství v Praze ze dne 7. dubna 1916 č. j. XVI-1-1916, 

str. 1. 
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Mezi volené členy, o kterých bylo hlasováno valnou hromadou z řad členů spolku nejvíce 

povolaných, patřili: 113  

1. Profesor MUDr. Václav Piťha: řádný profesor Karlo-Ferdinandovy univerzity a přednosta 

kliniky pro nemoci ženské a porodnictví 

2. Libuše Bráfová: vdova po tajném radovi a ministrovi orby Albínu Bráfovi 

3. paní Böhmová (blíže neurčeno) 

4. paní Marie Hinková: vdova po c. k. soudním radovi 

5. paní Marie Sixtová: choť inženýra v Praze VII., inspektorka útulku. 

6. paní Marie Záhořová–Němcová: jednatelka spolku114 a taktéž členka spolku Záchrana 

7. Josef Groh: vrchní prezidiální pokladník královského hlavního města Prahy. 

8. Jan Žlábek: magisterský rada, působil jako jednatel spolku.115 

 

Mezi virilní členy patřili: 

1. MUDr. Metoděj Tille: královský zemský zdravotní inspektor v Praze, do spolku byl vyslán 

za Zemskou správní komisi království Českého 

2. MUDr. Jan Dvořák: dvorní rada a ředitel Královské české zemské porodnice a nalezince, 

ve spolku byl právě za tento ústav 

 
113 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, brožura: Stanovy Ochrany matek a kojenců v království Českém, str. 5. 

114 Marie Záhořová–Němcová (10. května 1885–21. května 1930) byla vnučkou spisovatelky Boženy 

Němcové. Za války převzala vedení spolku Záchrana, který opuštěným dívkám platil ubytování, 

obědy a také jim přispíval kapesným. In: UHROVÁ, Eva, Ženy, které uměly myslet i bez manžela, 

Praha 2009, str. 50-53. 

115 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, list c. k. policejnímu ředitelství v Praze ze dne 7. dubna 1916 č. j. XVI-1-1916, 

str. 1-2. 
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3. MUDr. František Kašpar: první náměstek starosty královského hlavního města Prahy, ve 

spolku působil za Radu královského hlavního města Prahy jako místopředseda Ochrany 

matek a kojenců 

4. JUDr. Antonín Tůma: rada zemského výboru království Českého, vyslaný Českou zemskou 

komisí pro ochranu dětí a péči o mládež v království Českém 

5. MUDr. Ladislav Prokop Procházka116: c. k. zdravotní rada a městský fyzik, ve spolku byl 

za Fyzikát královského hlavního města Prahy117 

6. MUDr. Leopold Batěk: odborný lékař v Hradci Králové, vyslán Svazem českých měst 

v království Českém 

7. Jaromír Smutek: první náměstek vrchního ředitele chudinského ústavu, za Vrchní 

ředitelství chudinské v Praze, fungoval jako pokladník spolku 

8. Quido Mansvet Waldštejn: magisterský rada a přednosta humanitního referátu, ve spolku 

byl za Humanitní referát královského hlavního města Prahy.118 Poté co zemřel, byl nahrazen 

nově jmenovaným magisterským radou JUDr. Zdeňkem Kučerou119 

 
116 MUDr. Ladislav Prokop Procházka (1. května 1872–12. října 1955) byl lékařem se zaměřením na 

prevenci a hygienu. V letech 1920-1921 vykonával funkci ministra zdravotnictví a tělesné výchovy. 

In: MÁŠOVÁ, Hana: Bojovník s byrokracií – lékař a úředník Ladislav Prokop Procházka. In: Historia 

– medicina – cultura: Sborník k dějinám medicíny, Praha: Univerzita Karlova v Praze, str. 189–203. 

117 V roce 1880 byla v královském hlavním městě Praze vytvořena pracovní pozice a kancelář 

městského Fyzika. Po odborné stránce se jednalo o lékaře – státního zaměstnance městské zdravotní 

služby, který měl na starosti řízení městského zdravotního personálu. Městská zdravotní rada, jako 

poradní orgán městské rady, se po roce 1888 (změna zdravotního zákona) transformovala na Zdravotní 

komisi. In: LEDVINKA, Václav a kolektiv autorů, Osm století pražské samosprávy: výstava o vývoji 

pražské městské samosprávy od 13. století do roku 2000: průvodce výstavou: Clam – Gallasův palác, 

Praha: Scriptorium 2000, str. 143. 

118 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, list c. k. policejnímu ředitelství v Praze ze dne 7. dubna 1916 č. j. XVI-1-1916, 

str. 2-3. 

119 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1104, signatura 35/2, Výroční zprávy: Zpráva o činnosti spolku „Ochrana matek a kojenců“ od jeho 

založení až do konce roku 1917, str. 11. 
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Poslední skupinou tvořící kuratorium spolku byli jeho kooptovaní členové. K těm patřili: 

1. profesor MUDr. František Scherer: primář Královské české zemské porodnice a nalezince 

2. slečna Dr. Berkovcová: profesorka na dívčím lyceu v Praze VIII 

3. MUDr. Antonín Chvojka: praktický lékař a porodník 

4. slečna Karla Machová: v Ochraně matek a kojenců v království Českém byla za Spolek žen 

dělnických 

5. paní Marie Menzingrová: vdova po c. k. finančním radovi, za spolek Záchrana 

6. MUDr. Quido Mann: asistent v Královské české zemské porodnici a nalezinci 

7. Ferdinand Kellner: asistent MUDr. Quida Manna a obecní starší120 

Později se mezi kooptované členy zařadila i PhDr. Alice Masaryková, která se však svého 

členství nakonec vzdala121  

 

4. 3. Instituce spolku 

4. 3. 1. Útulky a ústavy 

Cílem spolku Ochrana matek a kojenců v království Českém bylo mimo jiné i zakládání 

útulků pro rodičky s dětmi a porodních domů. První útulek byl zřízen za účasti pražské 

městské rady s podporou zemského sirotčího fondu. Tato instituce fungovala v domě číslo 

popisném 539-VII na Maninách v ulici Libeňské od 1. ledna roku 1916.122 Jednalo se o 

 
120 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, list c. k. policejnímu ředitelství v Praze ze dne 7. dubna 1916 č. j. XVI-1-1916, 

str. 3. 

121 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1104, signatura 35/2, Výroční zprávy: Zpráva o činnosti spolku „Ochrana matek a kojenců“ od jeho 

založení až do konce roku 1917, str. 11. 

122 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 
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typově skromnější zařízení, které bylo určeno pouze pro patnáct rodiček,123 byť jiný zdroj 

uvádí jako počet lůžek dvacet.124 O zřízení tohoto prvního útulku se zasloužil především 

MUDr. Jan Dvořák, MUDr. František Kašpar, MUDr. Ladislav Procházka a JUDr. Antonín 

Tůma. Vznik nové instituce ocenila laická i odborná veřejnost jako nezbytnou a záslužnou 

věc. O pozitivních reakcích svědčily také různé finanční dary spolku.125 Celková suma peněz 

použitá na zařízení útulku na Maninách dosáhla 18 153 K a 81 halířů. 

Útulek pro rodičky a kojence na Maninách sestával ze sekce pro těhotné ženy a takzvané 

sléhárny. Více se o něm dozvídáme ze spisu adresovaném c. k. policejnímu ředitelství v Praze 

ze dne 2. ledna 1916, který obsahuje informace o účelech a chodu tohoto ústavu. Ženy zde 

mohly být zapsány teprve od 6. měsíce těhotenství, což posuzoval lékař při přijímací 

prohlídce.  Pacientky, dobovou mluvou „chovanky“, mohly být přijímány v jakoukoliv dobu 

v ústavní kanceláři, a to podle počtu volných lůžek. Sléhárna sloužila chudým vdaným ženám 

ke „slehnutí“ v dobrých hygienických podmínkách a také pro nutnou rekonvalescenci.126 

Zajímavostí bylo zajištění ženských pracovnic, které po dobu, kdy byla rodička ošetřována v 

ústavu, pečovaly o její domácnost. „Do sléhárny přijímají se ženy vdané, jež vykáží se 

chudinským listem a vysvědčením svého městského okresního lékaře, že poměry bytové nutně 

vyžadují, aby porod stal se mimo domácnost, těsně před porodem, nejdéle však 1 týden před 

porodem.“127 

 
v království Českém, list c. k. policejnímu ředitelství v Praze ze dne 2. ledna 1916 o započetí činnosti 

Útulku pro rodičky a kojence, přední strana listu. 

123 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1104, signatura 35/2, Výroční zprávy: Zpráva o činnosti spolku „Ochrana matek a kojenců“ od jeho 

založení až do konce roku 1917, str. 4. 

124 Ochrana matek a kojenců v království Českém, In: Rozkvět: obrázkový čtrnáctideník, č. 21, roč. 11, 

rok 1918, Praha: Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské, str. 509. 

125 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1104, signatura 35/2, Výroční zprávy: Zpráva o činnosti spolku „Ochrana matek a kojenců“ od jeho 

založení až do konce roku 1917, str. 4. 

126 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, list c. k. policejnímu ředitelství v Praze ze dne 2. ledna 1916 o započetí činnosti 

Útulku pro rodičky a kojence, přední strana listu. 

127 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 
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Nutno také zdůraznit, že pomoc byla určena zejména vdaným nemajetným ženám, které zde 

mohly za lékařského dohledu donosit dítě, porodit a poté projít krátkou rekonvalescencí. Na 

přechodnou dobu zde mohly být přijaty také matky: „chudé, opuštěné, spořádané, nákazy 

prosté svobodné těhotné od chvíle, kdy pozbývají zaměstnání, služby neb domova“ a to do 

doby, než budou moci být přijaty do Královské české zemské porodnice.128 

Jelikož nový útulek přestal zanedlouho stačit svou kapacitou místním potřebám, začal se 

spolek poohlížet po větších prostorách. Následně se Ochraně matek a kojenců podařilo 

vypůjčit si od pražské městské rady větší budovu na Štvanici, číslo popisné 863-VII. Do 

konce listopadu roku 1916 pak byla budova upravena, a to za lékařského dohledu pro potřeby 

spolku a útulek tak mohl být přestěhován. Větší prostory nově umožňovaly vytvořit oddělení 

pro kojence, které doposud, podle vyjádření autora Zprávy o činnosti spolku, v ústavní péči 

království Českého chybělo. Ústav na Štvanici byl zbudován také díky podpoře městské rady 

a Zemského výboru království Českého. Na základě podané žádosti obdržela Ochrana matek a 

kojenců státní hmotnou podporu ve výši 50 000 K. Tímto byl položen základ k vytvoření 

velkého Ústředního ústavu pro rodičky a kojence v království Českém.129 Vybudování Ústavu 

rodiček a kojenců v Praze na Štvanici přišlo na celkovou sumu 135 000 K.130 

Do té doby bezplatná péče o kojence a děti do dvou let věku takřka chyběla. Je přitom 

smutným paradoxem, že právě v tomto věku umíraly děti nejčastěji.131 

 

 

 
v království Českém, list c. k. policejnímu ředitelství v Praze z 2. ledna 1916 o započetí činnosti Útulku 

pro rodičky a kojence, druhá strana listu. 

128 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1104, signatura 35/2, Výroční zprávy: Zpráva o činnosti spolku „Ochrana matek a kojenců“ od jeho 

založení až do konce roku 1917, str. 4. 

129 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1104, signatura 35/2, Výroční zprávy: Zpráva o činnosti spolku „Ochrana matek a kojenců“ od jeho 

založení až do konce roku 1917, str. 5. 

130 Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník, ze dne 25. října, č. 8, roč. 15, rok 1918, Praha: Karel 

Hipman, str. 136. 

131 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1104, signatura 35/2, Výroční zprávy: Zpráva o činnosti spolku „Ochrana matek a kojenců“ od jeho 

založení až do konce roku 1917, str. 5. 
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4. 3. 2. Poradny 

Spolu s útulky byly zakládány také poradny pro rodičky a jejich čerstvě narozené děti. Účel 

lékařských poraden byl sociálního i zdravotního rázu. V těchto ordinacích měl být kojenec 

podroben lékařské prohlídce, zvážen a podle nutnosti byl jeho matce vystaven poukaz na 

mléko, dětskou moučku či jiné potraviny.132 Často se jednalo také o margarín a cukr pro 

nemocné děti.133 Lékaři zde fungovali také jako vzdělávací poradci, neboť matkám 

vysvětlovali, jak mají s kojencem správně zacházet. Doporučovali jim také populární naučné 

publikace své doby, například Dítě kojenec od MUDr. Jiřího Brdlíka nebo Čítanku pro matky 

od MUDr. Antonína Chvojky.134  

První poradny byly založeny již roku 1916. Pro začátek jich vzniklo celkem šest a nacházely 

se Na staré Rychtě v Rytířské ulici, v Praze III. u sv. Tomáše, v Praze VII. na Maninách a na 

Studánce a v Praze VIII. V Libušině ulici a na Palmovce. Později byla otevřena také sedmá 

poradna na Praze II. u sv. Štěpána. 

Dvě poradny byly založeny též na Žižkově jako součást jeslí. Jedna byla otevřena 1. listopadu 

1917, druhá pak 1. července 1918. Potřebné rady matkám zde poskytovala MUDr. Anna 

Mecheldová s pomocí porodních babiček. Lékařka i její asistentky byly placeny městskou 

obcí, další pracovníci či pracovnice však konaly tuto práci bez nároku na mzdu.135 

Na královských Vinohradech byla 15. března 1918 otevřena též lékařská poradna, v tehdejší 

ulici Čelakovského číslo 21. Fungovala pouze dvakrát do týdne a o péči o kojence se zde 

starali MUDr. Josef Červenka a městský lékař MUDr. František Kubr. I přes omezený provoz 

se ve vinohradské poradně stihli postarat o 399 matek a jejich dětí. „Dle možnosti vydávala“ 

 
132 Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník, ze dne 25. října, č. 8, roč. 15, rok 1918, Praha: Karel 

Hipman, str. 135. 

133 Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník, ze dne 25. října, č. 8, roč. 15, rok 1918, Praha: Karel 

Hipman, str. 139. 

134 Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník, ze dne 25. října, č. 8, roč. 15, rok 1918, Praha: Karel 

Hipman, str. 136. 

135 Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník, ze dne 25. října, č. 8, roč. 15, rok 1918, Praha: Karel 

Hipman, str. 139. 
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poradna „také zdarma pro děti suchary, dětské moučky, ovesnou rýži, sladovou kávu, umělý 

med, sterilisované mléko, fazole, hrách a sucharát.“136 

Svou poradnu otevřel také odbor Ochrany matek a kojenců království Českého ve Vršovicích, 

a to ještě v ten samý den, kdy byl 1. prosince 1917 ustaven. Na činnost poradny byla 

speciálně vyčleněna jedna z místností v domě radnice. Poradna ve Vršovicích však fungovala 

pouze jednou týdně.137 

Jak bylo zmíněno, spolek rozdával ženám prostřednictvím poraden také lístky na mléko a 

mléčnou moučku. Roku 1917 začali členové spolku organizovat také takzvané mléčné akce, 

během kterých vydali 563 919 litrů mléka v ceně 610 985 K pro 39 551 dětí. Moučku z mléka 

vyráběl, pod dozorem ředitele zkušebních ústavů města Prahy ve Vydrově továrně, MUDr. 

Krafta. Sušené moučky bylo během této mléčné akce rozdáno na 12 000 balíčků v celkové 

hodnotě přibližně 28 000 K.138 Jedna výdejna mléka se nacházela v pražské tržnici, další dvě 

v Holešovicích, dvě v Libni, a nakonec jedna na Vyšehradě.139 Výdejny mléka byly stejně 

jako válečné stravovny umisťovány zejména do oblastí, ve kterých žili či pracovali sociálně 

slabší obyvatelé.140 

Na své působení v poradnách pro kojence vzpomínal zpětně MUDr. Jiří Brdlík ve svých 

pamětech s názvem Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval takto: „Vždy odpoledne 

jsme se rozjeli, někdy i pěšky, když za války elektrika nejezdila, do svých poraden, kde již 

čekal houf matek s dětmi. Pomáhaly nám porodní asistentky. Pomocnými instrumenty byly jen 

váhy a razítko, jimiž jsme potvrzovali mléčenky. Léčení a zejména výživa kojenců tehdy 

narážela na nedostatek mléka, a i v ambulanci kliniky jsme byli často zoufalí, když jsme radili 

a radili, a nakonec nám matka řekla: ‚To je všechno pěkné, ale kde vezmu mléko?“141 

 
136 Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník, ze dne 25. října, č. 8, roč. 15, rok 1918, Praha: Karel 

Hipman, str. 140. 

137 Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník, ze dne 25. října, č. 8, roč. 15, rok 1918, Praha: Karel 

Hipman, str. 141. 

138 Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník, ze dne 25. října, č. 8, roč. 15, rok 1918, Praha: Karel 

Hipman, str. 136. 

139 BRDLÍK, Jiří, Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval, Praha 1957, str. 156. 

140 KUČERA, Rudolf, Život na příděl: válečná každodennost a politiky dělnické třídy v českých zemích 

1914-1918, Praha: Nakladatelství lidové noviny 2013, str. 51. 

141 BRDLÍK, Jiří, Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval, Praha 1957, str. 156. 
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4. 3. 3. Opatrovnický sbor spolku 

„V programu spolku, v novinách i protokolech schůzí, opakuje se ustanovení, že domácnosti 

matek, které uchýlily se do útulku, mohou být opatřeny péčí spolku a že děti v útulku narozené 

i jich matky budou nadále v ochraně spolku.“ 

Na základě toho měl ze členů kuratoria vzejít opatrovnický sbor, který by po zjištění poměrů 

v domácnostech žen pomohl jak matce, tak dítěti. Toto měla být práce především pro dámské 

členky spolku. „K utvoření tohoto sboru mohly by se semknouti dámy z kuratoria za 

předsednictví J. E. pí Libuše Bráfové, přizvány by byly k tomu zvolené členky ze Záchrany a 

z kruhů dělnických, které by opravdově pracovaly a převzaly ochranu matek a dětí, ale i 

dozor nad opatřením opuštěných domácností tam, kde by si toho matka přála.“ Takto 

vypadala úvaha ohledně vzniku opatrovnického sboru, zapsaná v dopise datovaném ke dni 14. 

ledna 1918. Text obsahoval rovněž žádost pro Libuši Bráfovou, zda by se ujala vedení 

opatrovnického sboru.142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
142 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1102, signatura 35/2, Korespondence: Ochrana matek a kojenců – Libuši Bráfové - 1916-1926, list 

Libuši Bráfové ze dne 14. ledna 1918. 
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5. Sebeprezentace spolku 

Smyslem spolku Ochrana matek a kojenců bylo také předávání odpovídajících informací 

laické veřejnosti. Poučení žen bylo totiž důležitou součástí smysluplně budované prevence 

v oblasti zdraví i ochrany mateřství, matek a kojenců. To probíhalo skrze různé aktivity 

spolku. 

 

5. 1.  Knihy, letáky a plakáty 

Důležitou součástí programu fungování spolku byla také osvěta, vzdělávání a propagování 

péče o dítě, ale hlavně: školení a zase školení. Rozšiřování správných informací o výživě a 

výchově kojenců bylo nutností nejen pro méně vzdělané ženy z městského a venkovského 

prostředí. Tyto snahy se však ne vždy setkávaly s porozuměním dotyčných.143 Na podobné 

situace, v ještě předválečné době, vzpomínal také MUDr. Leopold Batěk: „V jedné rodině 

jsem se kdysi snažil zaříditi správnou umělou výživu slabého kojence, což se nikterak 

nezamlouvalo jeho matce. Tři děti prý stejným způsobem živila a všecky jsou zdrávy! Znal 

jsem je: jedno z nich mělo známky proběhlé křivice na hrudníku a na zubech, druhé bylo slabé 

a nedokrevné, u třetího byly na krku hmatné zduřené žlázy mízní. Čtyři děti zemřely v útlém 

věku katarhem střev, psotníkem, zánětem plen mozkových, zánětem plic. Ale ani tento jasný 

důkaz nepřesvědčil matku o zvrácenosti jejího systému výživného – a přece náležela ke 

kruhům inteligentním!“144 

Významnou roli při vedení osvěty a agitace hrály letáky s radami pro matky. Coby naučné 

desatero je vypracovali MUDr. Antonín Chvojka, MUDr. Čeněk Moučka a MUDr. František 

Scherer. Letáčky pak byly rozdávány v útulku, během přednášek, během spolkových akcích a 

na jiných místech, kde se sdružovaly ženy. K podpoře osvěty sloužily také plakáty spolku 

vyvěšované po ordinačních místnostech lékařů, anebo odborné novinové články. Bohužel 

jsem však v archivních materiálech nenalezla ani jediný takový leták či plakát. Spolek 

dokonce oslovil některé přední spisovatele a básníky té doby (bohužel jejich jména nejsou 

zmíněna), aby propagovali mravní uvědomění rodiček a hodnotu mateřství. 

 
143 BRDLÍK, Jiří, Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval, Praha 1957, str. 156. 

144 BATĚK, Leopold, Ochrana kojenců – důležitý hygienický a sociální úkol měst, v Praze nákladem J. 

Otty 1909, str. 26-27. 
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Důležitou roli při osvětě sehrála kniha s názvem Čítanka pro matky, jejímž autorem byl 

MUDr. Antonín Chvojka. Tato kniha byla ženám pravidelně zapůjčována, časem vešla široce 

ve známost, a dokonce ji dostávaly mladé dívky do manželství.145 

 

5. 2. Okázalé křtiny  

Reklamu v dobrém slova smyslu mělo spolku zajistit též slavnostní pokřtění prvních dětí 

narozených v útulku pro rodičky v Praze VII – na Maninách. Křest proběhl veřejně, 

s veškerou pompou a za pozornosti tisku. Napsaly o něm totiž nejedny noviny, vzývající 

„štědrost ctěných pánů kmotrů“. 

Celá akce se udála ve středu 26. ledna 1916 o čtvrté hodině odpolední v chrámu Páně u 

svatého Antonína na Praze VII. na Bubenském náměstí (dnešní Strossmayerovo náměstí).146 

O této hodině byli pokřtěni tři chlapci, děti dělnic, které měly muže ve vojenské službě.147 

„[…] vystihnuvše význam zřízené této humánní instituce, přislíbili blahosklonně účast Svoji 

při aktu tomto a tím podepřeli před veřejností naše poctivé snahy pomoci těm, kteří této 

pomoci co nejvíce za potřebí mají […].“ Kmotrovství chlapců přislíbily významné osobnosti: 

tajný rada a místodržitel království Českého Jeho excelence Max hrabě Coudenhove, tajný 

rada a prezident Zemské správní komise království Českého Jeho excelence Vojtěch hrabě 

Schönborn a starosta královského hlavního města Prahy JUDr. Karel Groš.148 O uvítání 

vzácných hostů se postaral spolek Ochrana matek a kojenců v království Českém v čele se 

svým předsedou MUDr. Václavem Piťhou. Dále byli přítomni dvorní rada MUDr. Jan 

Dvořák, Libuše Bráfová, paní Sixtová, pokladník spolku Josef Groh, JUDr. Antonín Tůma, 

 
145 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1104, signatura 35/2, Výroční zprávy: Zpráva o činnosti spolku „Ochrana matek a kojenců“ od jeho 

založení až do konce roku 1917, str. 8. 

146 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1102, signatura 35/2, Korespondence: Ochrana matek a kojenců – Libuši Bráfové - 1916-1926, 

korespondence blíže neurčená datem. 

147 Okázalé křtiny v Holešovicích, In: Národní listy, ze dne 27. ledna, č. 27, roč. 56, rok 1916, Praha: 

Julius Grégr, str. 3. 

148 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1102, signatura 35/2, Korespondence: Ochrana matek a kojenců – Libuši Bráfové - 1916-1926, 

korespondence neurčená datem. 
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MUDr. Metoděj Tille, MUDr. František Scherer, magisterský rada Jan Žlábek, rada Buršík, 

ředitel Němec, magisterský rada Borůvka, ústavní lékař MUDr. Čeněk Moučka, náměstek 

ředitele chudinského ústavu Antonín Smutek a několik dalších členů. Národní noviny dále 

napsaly: „Dítky byly odevzdány kmotrům a za všeobecně napjaté pozornosti vykonán 

posvátný obřad křtu. Synkovy dělnice Vonáskové, jejž na ruce měl místodržitel, dostalo se na 

křtu jmén František Josef Max, synek dělnice Perglové, jemuž byl kmotrem hr. Schönborn, 

dostal jména Karel František Josef, a synek dělnice Vodové, jemuž byl kmotrem primátor dr. 

K. Groš, dostal jména Otto František Josef Maria Karel. […] Místodržitel odevzdal svému 

křtěnci vkladní knížku spořitelní se vkladem 100 K. Na první listě knížky jest věnování: Synu 

obránce vlasti ve vítězné válce roku 1916 kmotr hr. Coudenhove […].149 President zemské 

správní komise věnoval svému křtěnci vkladní knížku spořitelní se vkladem 100 K a 

věnováním: Upomínka na sv. křest od kmotra V. hr. Schönborna, presidenta zem. spr. komise. 

Primátor dr. K. Groš daroval pro křtěnce vkladní knížku spořitelny pražské se vkladem 100 

K a věnováním: Žij a pracuj ve znamení dobra.“150 

O křtu informoval 28. ledna 1916 také časopis Venkov: orgán České strany agrární. 

Informace se oproti Národním listům neshodují ve jménech dětí. Mělo jít o kojence s 

příjmeními Žák, Forman a Voda. Chlapec Žák měl shodně obdržet jména František Josef 

Max, druhý z nich – Forman měl být podle tohoto článku pojmenován Karel František Josef 

Vojtěch (v Národních listech jen Karel František Josef) a malý Voda pokřtěn jako Otto 

František Karel Maria (Národní listy uvádějí Otto František Josef Maria Karel).151 

Časopis Český svět ve vydání z 11. února 1916 přiložil dokonce fotografii ze křtu jako i jména 

matek těchto třech hochů. Uvádí jména totožná s těmi v Národních listech – tedy M. 

Vonáskovou, A. Perglovou a Fr. Vodovou.152 

Jména chlapců byla podle všeho zapsána do matriky v kostele sv. Antonína v Holešovicích.153 

Tento jmenný seznam narozených se mi podařilo vyhledat. Malý František Josef Vonásek se 
 

149 Okázalé křtiny v Holešovicích, In: Národní listy, ze dne 27. ledna, č. 27, roč. 56, rok 1916, Praha: 

Julius Grégr, str. 3. 

150 Okázalé křtiny v Holešovicích, In: Národní listy, ze dne 27. ledna, č. 27, roč. 56, rok 1916, Praha: 

Julius Grégr, str. 4. 

151 Slavný křest tří zrozenců v holešovickém útulku, In: Venkov: orgán České strany agrární, ze dne 

28. ledna, č. 24, roč. 11, rok 1916, Praha: Tiskařské a vydavatelské družstvo rolnické, str. 8. 

152 V těchto dnech otevřen byl v Holešovicích první útulek spolku, In: Český svět: ilustrovaný 

čtrnáctidenník, ze dne 11. února, č. 23, roč. 12, rok 1916, Praha: Karel Hipman, str. 454. 
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podle tohoto indexu narodil 14. ledna 1916 (otec Vonásek Jaroslav, matka Řeháková Marie). 

Otto František Voda se narodil o pět dní později 19. ledna 1916 (otec Voda Jan, matka 

Božena Weberová). Údaje o třetím chlapci nebylo možné dohledat.154 

   

5. 3. Osvěta formou periodik 

Osvěta a vzdělávání veřejnosti ve výchově a péči o kojence probíhala také formou kratších či 

delších článků v různých typech periodického tisku. Dle rešerše pramenů šlo často o rady 

matkám ohledně kojení a správného stravování kojenců.  

Tak například Národní listy 7. srpna 1916 uveřejnily článek „Jak a proč mají matky kojiti – 

Naučení vydané spolkem Ochrana matek a kojenců pro král. České“.155 Také časopis Český 

svět věnoval celé jedno číslo přiblížení spolkové činnosti. 

 

5. 3. 1. Časopis Český svět – reklama na kojení! 

Z archivních pramenů vyplývá, že členstvo spolku Ochrana matek a kojenců v království 

Českém považovalo za velkou čest, že časopis Český svět věnoval celé číslo aktivitám spolku. 

V dopise adresovaném Libuši Bráfové to jednatel spolku Josef Groh vystihl takto: […] 

„soudíme, že nelze takovou nabídku, která by znamenala nejen zachování paměti, ale i 

obeznámení veřejnosti s našimi podniky, zameškati.“156 

Dne 25. října 1918 vyšlo osmé číslo patnáctého ročníku časopisu Český svět. Dnes jeho 

obálka nejspíše nikoho nešokuje, tehdy však mohla působit poněkud kontroverzněji. 

 
153 Okázalé křtiny v Holešovicích, In: Národní listy, ze dne 27. ledna, č. 27, roč. 56, rok 1916, Praha: 

Julius Grégr, str. 3. 

154http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/Zoomify.action?showOne=&_sourcePage=HHJmLiOW27p45

G3FTT9prj_FUaXUjHl5OzEI78-DsCxx4d2E8C0zl-zQeRuhI5IHqI3-

zy99qP1zs6ebdeVDt7Clz_swSzy4FBebcYWq134%3D&pagerCompStateId=PAGER_MEDIA&pagin

atorCompStateId=PAGINATOR_MEDIA&rowPg=82 

155 Okázalé křtiny v Holešovicích, In: Národní listy, ze dne 27. ledna, č. 27, roč. 56, rok 1916, Praha: 

Julius Grégr, str. 3. 

156 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1102, signatura 35/2, Korespondence: Ochrana matek a kojenců – Libuši Bráfové - 1916-1926, list ze 

dne 19. července 1918. 

http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/Zoomify.action?showOne=&_sourcePage=HHJmLiOW27p45G3FTT9prj_FUaXUjHl5OzEI78-DsCxx4d2E8C0zl-zQeRuhI5IHqI3-zy99qP1zs6ebdeVDt7Clz_swSzy4FBebcYWq134%3D&pagerCompStateId=PAGER_MEDIA&paginatorCompStateId=PAGINATOR_MEDIA&rowPg=82
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/Zoomify.action?showOne=&_sourcePage=HHJmLiOW27p45G3FTT9prj_FUaXUjHl5OzEI78-DsCxx4d2E8C0zl-zQeRuhI5IHqI3-zy99qP1zs6ebdeVDt7Clz_swSzy4FBebcYWq134%3D&pagerCompStateId=PAGER_MEDIA&paginatorCompStateId=PAGINATOR_MEDIA&rowPg=82
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/Zoomify.action?showOne=&_sourcePage=HHJmLiOW27p45G3FTT9prj_FUaXUjHl5OzEI78-DsCxx4d2E8C0zl-zQeRuhI5IHqI3-zy99qP1zs6ebdeVDt7Clz_swSzy4FBebcYWq134%3D&pagerCompStateId=PAGER_MEDIA&paginatorCompStateId=PAGINATOR_MEDIA&rowPg=82
http://katalog.ahmp.cz/pragapublica/Zoomify.action?showOne=&_sourcePage=HHJmLiOW27p45G3FTT9prj_FUaXUjHl5OzEI78-DsCxx4d2E8C0zl-zQeRuhI5IHqI3-zy99qP1zs6ebdeVDt7Clz_swSzy4FBebcYWq134%3D&pagerCompStateId=PAGER_MEDIA&paginatorCompStateId=PAGINATOR_MEDIA&rowPg=82
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Provokativní ráz obálky je dán zobrazením ženy s výrazně odhaleným ňadrem kojící 

novorozeně. Podle mého názoru jde o stylizaci inspirovanou znakem spolku (viz obrazová 

příloha na straně 88), který dle všeho patrně zhotovil formou plakety či medaile sochař 

Stanislav Sucharda. 

Moderní způsoby propagace vyživování dětí vlastním mateřským mlékem byly pro spolek 

důležité. „Reklama“ na kojení a osvěta s tím spojená měla přesvědčit matky ze všech 

sociálních vrstev, že není důvod své děti nevyživovat touto přirozenou stravou. Lékařskými 

poučeními bylo třeba překonat nejednu překážku a nejednu zažitou fámu. Bylo třeba rozřešit: 

„[…] proč se tolika dětem té výživy nedostane? Proč se tolika matkám toho mléka v prsou 

nedostane? Odpověď začíná řadou strašných nectností, na které svět pohlíží jako na všední 

zjev módní. Nectnosti matek, převrácené vychování domácí výchova k parádě a marnivosti, 

výchova k pohlavní výstřednosti apod., to jsou přední příčiny těch nedostatků. Mladá matka 

nesmí kojiti, aby nepozbyla svěžesti! Zvrhlost moderního materialismu a titěrní domýšlivost 

trochu majetnějších rodin. Matky starší kazí své dcery, matky mladší, a mužové nad tím jen 

hrdostí funí. […] Horší příčiny jsou slabost tělesná, nestatečnost hrudi mateřské, 

chudokrevnost, špatná obživa, nouze a bída. Boj proti úmrtnosti kojenců musí tedy začíti u 

matek: Pečovati o to, aby se matky naváděly, by samy své děti kojily, pečovati o to, aby 

ochotné matky, jsou-li chudé neb opuštěné, dítě své kojiti a ošetřovati mohly. Teprve není-li 

možno sáhne se ke kojení umělému […].“157  

Cílem osvěty bylo také změnit názor matek na kojení, aby tento proces vnímaly jako hezky 

strávené chvíle se svými novorozenými dítky. A také jako něco, co představuje důležitý 

mezník v budování vztahu matka – dítě. Cestou k prosazení těchto cílů mělo být působení na 

ženy skrze emoce, což lékaři i další osobnosti působící v tomto i jiných obdobných spolcích 

využívali. Tento způsob osvětové propagace nejlépe vystihuje emotivní prozaické psaní 

matky adresované malému „robátku“ na titulní stránce Českého světa: „Robátko moje, když 

vezmu tě na svůj klín a když tvá hlavička přilne k mé hrudi, všechen ostatní svět se propadne a 

jsme toliko my dva, já a ty. Jsi mým útočištěm a záštitou. Ve chvíli, kdy na tebe popatřím, 

láme se moc trampot a bolestí. Zaháníš je, mocný čaroději, jediným brouknutím svých 

bezzubých úst. Neobratný pokus tvých prstíčků, chtějíc chytnouti můj prst, osuší moje slzy a 

mé rty nemohou neusmívati se na tebe. Mé sny bujejí kolem tebe, a rozkvétají nejkrásnějšími 

 
157 VOBORNÍK, Jan, MUDr. Jan Dvořák: Sociální hygienik a lidumil, Knihtiskárna Jiřího Jelena na 

Mělníce N. Labem 1917, str. 69-70. 
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květy. Neboť mně, děťátko moje, nestačuje již, že držím tě ve svých loktech, já předbíhám tok 

času a vidím již tvé první krůčky, slyším již tvé první »mama« a rozpřádám své snění dál a 

dále, a zatím kdy ty pokojně oddychuješ v mé náruči, já umírám úzkostí před nemocemi, které 

tě budou ohrožovati a jásám při tvém uzdravení, raduji se z růstu tvého těla procitání tvé 

duše. Někdy, když spíš ve svém kočárku, když tvá kouzelná moc dřímá, proderou se ke mně 

obavy. Doba je krutá a já se o tebe strachuji, děsím se, jak bude dál. Ale má malomyslnost 

trvá jen okamžik. Neboť vím, co bych učinila. Vzala bych tě do náručí, robátko moje, a šla 

s tebou mezi lidi, mezi naše lidi. A povznesla bych tě na loktech a zavolala k nim: Nedopusťte, 

aby mé mateřské štěstí proměnilo se v nekonečné hoře. Nedejte zahynouti mému robátku. 

Neboť mé dítě není toliko dítětem mým, ale také dítětem nás všech, celého našeho národa! 

Ono jednou s tisíci ostatních děťátek vámi zachráněných nahradí naše řady, ono bude 

pokračovatelem ve vašem díle jemu snad bude dopřáno, aby vaše touhy proměnilo v čin!“158  

Důležitým sdělením tohoto psaní bylo, že se matky nemusí strachovat o zdraví a životy svých 

dětí, pokud v případě nějakého problému mohou požádat o pomoc chápající společnost.  

Dané číslo časopisu Český svět je důležitým materiálem k historii spolku Ochrana matek a 

kojenců v království Českém zejména z důvodu velkého množství zde použitých fotografií. 

Jedná se tak o neocenitelný ikonografický pramen, dokonce jediný svého druhu, který má pro 

mé bádání značnou vypovídací hodnotu. Vezměme si třeba zmíněnou titulní fotografii – snad 

není příliš naivní prohlásit, že nejspíš půjde o jeden z prvních otištěných fotoportrétů kojící 

ženy na obálce veřejně dostupného časopisu. Pokud se přesuneme do dnešní doby, uvidíme, 

že takové snímky jsou obecně považovány za velice moderní a bořící tabu. Jak tedy podobné 

fotografie asi vnímala tehdejší společnost?  

Autorství fotografií použitých v periodiku Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník patří 

doktoru Quidovi Mannovi. Díky jeho snímkům lze rekonstruovat podobu ústřední kanceláře 

spolku Ochrana matek a kojenců v království Českém, která sídlila v prostorách Staroměstské 

radnice. Tento sekretariát měl za úkol propojovat činnost všech odborů spolku po celých 

Čechách, které měly v říjnu roku 1918 v péči celkem 30 000 kojenců. Další strana tohoto 

vydání časopisu je věnována poradnám spolku – jako příklad slouží fotografie z interiéru 

poradny na Praze III., působící v opatrovně sv. Tomáše pod vedením MUDr. Alfonse 

Pulkrábka. Fotograf zachytil také dění v poradně na Praze VIII., jejíž vedení bylo svěřeno 

 
158 Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník, ze dne 25. října, č. 8, roč. 15, rok 1918, Praha: Karel 

Hipman, str. 131. 
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MUDr. Jiřímu Brdlíkovi, a také dění v poradně v Praze VII., tak řečené „Na studánce“, kterou 

vedl MUDr. Quido Mann.159  

Důležitou součástí spolku bylo také zřizování výdejen mléka pro děti a kojence, kteří nemohli 

být krmeni mateřským mlékem. A právě fotografie v Českém světě ilustrují alespoň náznakem 

podobu těchto míst. Podle popisu fotek se můžeme dozvědět, že dvě výdejny fungovaly ve 

Staroměstské tržnici na Praze I., a další působila v Praze VIII. na Palmovce.160  

Mezi dalšími otištěnými snímky můžeme nalézt také fotografii budovy Ústavu rodiček 

v Praze na Štvanici, jenž vedl MUDr. Antonín Chvojka, ale také obrázek vybaveného 

operačního sálu, který se nacházel právě ve zmíněném ústavu na Štvanickém ostrově, dříve 

označovaném jako Velké Benátky. Dnes na tomto místě porodnice už nestojí, v roce 1979 ji 

nahradily tenisové kurty.  

Novináři si nenechali ujít prohlídku žádné z místností, včetně těch privátních. Spolu s nimi 

tak čtenáři časopisu Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník nahlédli do ložnice šestinedělek, 

koupelen pro rodičky či na dětské oddělení vedené MUDr. Quido Mannem. Reportáže 

popsaly i koupelny na dětském oddělení nebo interiér jeslí a poradny na Žižkově.  

Článek v Českém světě informoval o příkladné péči lékařů, která se projevila na spokojených 

výrazech dětí i jejich matek. Na druhé straně se ale nevyhnul ani drastické fotografii půl 

měsíce starého dítka, které zemřelo kvůli těžké poruše zažívání zaviněného nesprávnou 

stravou. Právě tento snímek měl podle mého názoru představovat pomyslný „zdvižený prst“, 

poukazující na důležitost kojení, což zdůraznil vysvětlující text: „Než i tyto extrémní stupně 

poruch zažívacích lze s úspěchem vyléčiti výživou při prsu a nikdy k nim nemusí dojíti, kojí-li 

matka řádně své dítě sama. Jen ledabylé, nerozvážné a nerozumné počínání matek, předčasné 

odstavování dětí a nevhodná umělá výživa vede k takovým koncům!“161 Tento názor vyslovil 

již roku 1909 zdravotní rada v Hradci Králové MUDr. Leopold Batěk: „Příroda sama se 

postarala o výborný pokrm kojenců, mléko mateřské, které jest bohatým zdrojem 

nejsprávnější výživy, vyhovuje všem požadavkům lehké stravitelnosti a chrání zároveň dítě 

 
159 Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník, ze dne 25. října, č. 8, roč. 15, rok 1918, Praha: Karel 

Hipman, str. 133. 

160 Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník, ze dne 25. října, č. 8, roč. 15, rok 1918, Praha: Karel 

Hipman, str. 134. 

161 Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník, ze dne 25. října, č. 8, roč. 15, rok 1918, Praha: Karel 

Hipman, str. 142. 
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před mnohými škodlivostmi ohrožujícími jeho zdraví. Zdálo by se tedy, že jest zbytečné psáti o 

„problému“ výživy kojenců, že by bylo pouze třeba postarati se o to, aby každé dítě prsem 

mohlo býti odchováno. Zde však zeje osudná mezera: statistika zaznamenává čím dál tím více 

dětí nekojených, odkázaných na výživu umělou.“162 

Díky tomuto číslu Českého světa je možné zrekonstruovat i podobu návrhů dětských 

medailonků, které spolek plánoval vytvořit. Mělo se jednat o medailony vkládané dětem do 

kolébky, které měly posloužit jako jakýsi ochranný amulet. Šlo o starou tradici, kterou se 

volně inspirovali také členové spolku Ochrana matek a kojenců. Proto se objevil záměr 

nabídnout k prodeji umělecky hodnotné medailonky, jež by nahradily laciné amulety a 

šperky, které matky svým novorozeným dítkám zavěšovaly na krk.163 Finální návrh 

medailonku byl vytvořen českým sochařem a medailérem Stanislavem Suchardou (12. 

listopadu 1866–5. května 1916), dnes ceněným především pro sochu Františka Palackého 

v Praze z roku 1912. Tiskařské formy na amulety byly zhotoveny podle Suchardovy známé 

plakety Ukolébavka.164 Jedná se o plastiku, na které matka vkládá dítě do kolébky a otec mu 

hraje ukolébavku na housle. Medailonky se měly dostat do prodeje teprve tehdy, až by spolek 

opatřil prostředky na jejich výrobu. Materiálem na jejich zhotovení měl být bronz, stříbro a 

zlato.165 

 

5. 4.  Tematické vycházky 

Fungování spolku Ochrana matek a kojenců v království Českém bylo spojeno s různými 

veřejnými aktivitami, které pomáhaly rozšiřovat povědomí o jeho existenci a fungování. Díky 

tomu, že spolek musel o své činnosti referovat na c. k. policejním ředitelství v Praze, lze 

zjistit podrobnosti o některých akcích pořádaných jménem této organizace.  

 
162 BATĚK, Leopold, Ochrana kojenců – důležitý hygienický a sociální úkol měst, V Praze nákladem 

J. Otty 1909, str. 8-9. 

163 Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník, ze dne 25. října, č. 8, roč. 15, rok 1918, Praha: Karel 

Hipman, str. 142. 

164 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1104, signatura 35/2, Výroční zprávy: Zpráva o činnosti spolku „Ochrana matek a kojenců“ od jeho 

založení až do konce roku 1917, str. 8. 

165 Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník, ze dne 25. října, č. 8, roč. 15, rok 1918, Praha: Karel 

Hipman, str. 142. 
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Ve dnech 16.–17. května 1917 v dopoledních hodinách (od 9. do 12.) a poté v hodinách 

odpoledních (od 2. do 5.) pořádala Okresní válečná pomocná úřadovna v Praze prohlídku 

Staroměstské radnice a orloje, Staroměstské mostecké věže, do „románských zbytků“ a také 

na Starý židovský hřbitov či do Valdštejnské zahrady. Procházka s historickým výkladem 

byla přístupna „širšímu obecenstvu“, jež mohlo přispět finančním obnosem ve prospěch 

spolku Ochrana matek a kojenců v království Českém i pro okresní válečné pomocné 

úřadovny.166 

 

5. 5. Přednášková činnost 

Pro veřejnost se zájmem o tuto tématiku pořádala Ochrana matek a kojenců v království 

Českém od března do května roku 1918 cyklus devíti přednášek o mateřství. Konaly se vždy 

na stejném místě, a to v přednáškové síni školy ve Vladislavově ulici na Praze II., a to každý 

týden, vždy v úterý v půl páté odpoledne. Vstup byl zdarma, přičemž každou z přednášek 

zahájil předseda spolku profesor MUDr. Václav Piťha.  

Dne 12. března vystoupila se svou přednáškou O mateřství Božena Viková – Kunětická, o 

týden později 19. března přednesl Mudr. Antonín Chvojka referát O zdravotnictví matky a 

kojence. 26. března se JUDr. Ladislav Langer věnoval právnímu postavení matek. Úterý 2. 

dubna bylo zahájeno přednáškou profesora MUDr. L. Haškovce O eugenickém významu 

mateřství. Kdežto dne 9. dubna byl hlavním tématem referát: Sociální postavení matky od 

profesora Dr. B. Foustka. Přednáška profesora Dr. F. Drtiny s názvem: Rodina a výchova 

k mateřství proběhla dne 16. dubna. Dne 23. dubna vystoupil na cyklu o mateřství JUDr. 

Antonín Tůma ze spolku Ochrana matek a kojenců v království Českém s přednáškou 

Veřejnoprávní ochrana matek. O duchovním mateřství hovořila 30. dubna česká spisovatelka 

Pavla Moudrá. Celý přednáškový cyklus byl ukončen 7. května pojednáním O slovanských 

matkách z úst ředitele Františka Táborského.167 

 
166 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, list c. k. policejnímu ředitelství v Praze ze dne 9. května 1917 číslo jednací 1480 

praes. 

167 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, list c. k. policejnímu ředitelství v Praze ze dne 26. února 1918. 
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5. 6. Divadelní představení 

Dámská část členstva spolku, jmenovitě Marie Sixtová a Vilemína Herychová, uspořádaly 

v dnes již neexistujícím Lidovém divadle Uranie dvě divadelní hry. Diváci mohli shlédnout 

dílo Maryša od známého spisovatelského dua – bratrů Aloise a Viléma Mrštíkových. Dalším 

počinem byla hra Domov (známá také jako Magda) od německého dramatika a romanopisce 

Hermanna Sudermanna.168 K těmto aktivitám spolku se však bohužel nezachovalo více 

vypovídajících informací. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
168 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1104, signatura 35/2, Výroční zprávy: Zpráva o činnosti spolku „Ochrana matek a kojenců“ od jeho 

založení až do konce roku 1917, str. 10. 
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6. Financování Ochrany matek a kojenců v království Českém 

Jelikož spolek Ochrana matek a kojenců v království Českém nespadal pod státní správu, 

z níž by mohl čerpat peněžní prostředky, neobešel se bez finanční podpory, různých darů a 

členských příspěvků. Právě proto se zde zaměřuji také na podobu financování aktivit spolku. 

Financování spolku probíhalo několikerým způsobem. V hlavní řadě šlo o organizované 

charitativní sbírky, „samovolné“ finanční dary, finanční podporu městské rady a Zemského 

výboru království Českého a také členské příspěvky.169 Po stránce ekonomické těžil spolek 

také z prodeje populárně naučných publikacích pro ženy, ale také z různých kulturních aktivit, 

například z realizace výše zmíněných divadelních představení. 

 

 6. 1. Peněžní dary 

K tomu, aby se spolek mohl věnovat své bohulibé činnosti, významně přispěly také peněžní 

dary různých mecenášů. Například kníže Colloredo Mansfeld se svojí chotí věnoval do konce 

roku 1917 plných dvanáct tisíc korun, poté nepravidelně přispíval částkami od jednoho tisíce 

až po tři tisíce korun. Jako projev díků byl těmto dárcům vystaven umělecky provedený 

čestný diplom.170 Informace o jeho existenci, jsou však doložitelné pouze z jiných archivních 

materiálů. 

Jména všech donátorů byla vždy zaznamenávána v pokladní zprávě. Další finanční prostředky 

darovaly spolku například Zemská správní komise pro království České (3 000 K), 

ministerstvo vnitra (50 000 K), Zemský sirotčí fond (10 000 K) a Česká zemská komise pro 

péči o děti a mládež (2 000 K).171 

 

 
169 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1104, signatura 35/2, Výroční zprávy: Zpráva o činnosti spolku „Ochrana matek a kojenců“ od jeho 

založení až do konce roku 1917, str. 5. 

170 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1104, signatura 35/2, Výroční zprávy: Zpráva o činnosti spolku „Ochrana matek a kojenců“ od jeho 

založení až do konce roku 1917, str. 9. 

171 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1104, signatura 35/2, Výroční zprávy: Zpráva o činnosti spolku „Ochrana matek a kojenců“ od jeho 

založení až do konce roku 1917, str. 10. 
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6. 2. Charitativní sbírky 

Organizovaní sbírek probíhalo v pevně stanovených a předem ohlášených termínech, jež 

bývaly povětšinou spojeny s významnými historickými daty anebo s narozeninami některého 

ze členů císařské Habsburské rodiny. První organizovanou sbírku představoval Týden 

ochrany kojenců, pořádaný na oslavu narozenin Jejího veličenstva císařovny a královny Zity. 

Sbírka byla vyhlášena jako celonárodní pro království České a byla pořádána ve dnech 8.–16. 

května 1917 Českou zemskou komisí pro ochranu dětí a péči o mládež společně se spolkem 

Ochrana matek a kojenců v království Českém. Podporu celé sbírce vyjádřili svou záštitou c. 

k. tajný rada a místodržitel království Českého Max hrabě Coudenhove, c. k. tajný rada a 

předseda zemské správní komise hrabě Vojtěch Schönborn, polní podmaršálek a vojenský 

velitel v Praze Pavel Kestřanek, arcibiskup pražský Dr. Pavel hrabě Huyn a starosta 

královského hlavního města Prahy JUDr. Karel Groš.172 

Výběr finančních darů při pouličních a domovních sbírkách během Týdne ochrany kojenců 

převzala na území české metropole Okresní válečná pomocná úřadovna v Praze v režii 

vlastních sběracích komitétů a za pomoci školní mládeže a místních dam. Ústřední kancelář 

pro celou akci byla zřízena na Staroměstské radnici, v kanceláři obvodní sběrací úřadovny.173  

Slavnosti a sbírky pořádané Českou zemskou komisí a spolkem Ochrana matek a kojenců 

ovšem nesměly kolidovat se sbírkami ve prospěch státem organizované válečné péče (toto 

omezení platilo všeobecně). Před realizací sbírky musel mít spolek vyřízené potvrzení od c. k. 

místodržitelství království Českého, jež vydávalo povolení k pořádání akce, a to spolu 

s udáním podrobného programu výběrčích míst s časovým harmonogramem slavností.174 

Takzvaná domovní sbírka probíhala dle příslušné listiny Presidia rady královského hlavního 

města Prahy pouze dne 9. května roku 1917. Tyto domovní obchůzky měly zajistit místní 

 
172 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1102, signatura 35/2, Korespondence: Ochrana matek a kojenců – Libuši Bráfové - 1916-1926, Týden 

ochrany kojenců. 

173 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, list praesidia rady král. hlavního města Prahy. 

174 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, opis o povolení pořádání sbírky. 
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komitéty státem podporované vlastenecké válečné sbírky kovů, a to za přispění učitelských 

sborů obecných, měšťanských a středních českých škol a také s pomocí chlapecké školní 

mládeže – tento fakt je v dopise také zvýrazněn podtržením. Bylo tedy zřejmě důležité, aby 

domovní sbírky vykonávali pouze chlapci, snad kvůli bezpečnosti. Dobrovolné příspěvky 

vybrané těmito komitéty přímo v domácnostech byly pro doložení zapisovány na takzvané 

sběrací listiny. 

Pouliční sbírka pořádaná v rámci Týdne ochrany kojenců byla pojmenována jako Květinové 

dny. Probíhala 13. a 16. května 1917 od ranních 9 hodin do 5 hodin odpoledne. Záštitou nad 

výběrem finančních příspěvků byl pověřen komitét pro uspořádání pouličních sbírek, který 

nadále pověřil své obvodní sběrací komitéty. Peníze byly vybírány dámami a dívkami z řad 

školní mládeže. Dobrovolné příspěvky putovaly do pokladniček označených odznakem 

„Ochrana kojenců“. Stejný nápis nesly také „odznaky“ (ve skutečnosti papírové kartičky), jež 

obdrželi všichni výběrčí.175 Pořadatelé a pořadatelky domovních sbírek byli vybaveni 

odznakem s hnědým tiskem, pokud vybírali finanční dary při pouličních sbírkách, pak dostali 

stejný odznak s modrým tiskem.176 Vzory obou odznaků byly přiloženy k oběma listinám, 

které se zmiňovaly o nutnosti vybavení pořadatelů a pořadatelek těmito „lístky“. V archivních 

materiálech se však dochovala pouze varianta s hnědým tiskem. Jedná se o menší čtvercovou 

kartičku z tvrdého papíru oboustranného tisku (se stejným motivem na obou stranách) a 

provázkem hnědé barvy. Na sentimentálním výjevu je znázorněna stylizovaná žena – matka v 

selském oděvu, za kterou ční na jedné straně patrně hora Říp, na druhé pak patrně Katedrála 

sv. Víta. Na bocích vidíme úrodné pole a lipové ratolesti coby symboly češství (obrazová 

příloha na straně 88). Tento motiv nalezneme na plakátech, pozdějších legitimacích i dalších 

propagačních materiálech spolku.  

Podle dobového myšlení byla právě žena selského stavu „krev a mléko“ považována za ideál 

ženy – matky se všemi jejími atributy – zdravá a dobře živená selka byla schopna zabezpečit 

své dítě. Domnívám se také, že tento výjev byl vybrán proto, aby dalším ženám, zejména 

 
175 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, list praesidiu rady král. hlavního města Prahy. 

176 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, list praesidiu rady král. hlavního města Prahy – dodatek. 



65 
 

z městského prostředí, ukázal důležitost kojení vlastním mateřským mlékem. Ženy z vesnic 

totiž kojily své děti ve větší míře než ty z měst. 

Domovní sbírku vykonávaly obvodní komitéty. Během Týdne ochrany kojenců jich působilo 

celkem devatenáct. V čele každého z nich stál člen sboru obecních starších.177 Pokud platilo 

dané pravidlo, tedy že se domovních sbírek účastnili výlučně chlapci, zapojovali se do nich 

v případě dívčích škol pravděpodobně jen členové učitelského sboru. 

Během akce Týden ochrany kojenců spolku získal celkem 236 876 K a 77 h. Tuto na svou 

dobu obrovskou sumu se podařilo vybrat také díky přímé podpoře a zapojení dalších měst. 

Podle historických informací se charitativní činnosti mělo zúčastnit na 252 okresů a 5 649 

měst a obcí.178 Doplňme, že v rámci realizace pouličních sbírek došlo k přijetí „osnov“, jimiž 

byly určeny spolupracující školy. V tomto případě se jednalo pouze o ústavy dívčí. Jak uvádí 

text dopisu zabývající se organizací Týdne ochrany kojenců, pouliční sbírky finančních 

příspěvků měly být zajištěny dámami a dívkami. Celkem se jednalo o osm obvodních 

sběracích úřadoven s přikázanými školami dívčími.179 

Seznam okresních komitétů pro domovní sbírky: 180 

Vedoucí komitétu – obecní 

starší 

Sídlo komitétu Přikázané školy ke komitétu 

I. městský radní Josef Šeyd Obecná škola chlapecká u sv. Petra - C. k. gymnázium v Truhlářské ulici 

- Obecná škola chlapecká u sv. Petra 

- Obecná škola dívčí u sv. Petra 

II. obecní starší Dr. K. Pík Obecná škola u sv. Kříže Většího - C. k. česká reálka na Starém městě 

- Městská škola chlapecká u sv. Kříže 

Většího 

 
177 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, list praesidiu rady král. hlavního města Prahy. 

178 Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, inventární číslo 

1104, signatura 35/2, Výroční zprávy: Zpráva o činnosti spolku „Ochrana matek a kojenců“ od jeho 

založení až do konce roku 1917, str. 5. 

179 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, seznam obvodních sběracích úřadoven s přikázanými školami dívčími. 

180 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců 

v království Českém, seznam okresních komitétů pro domovní sbírky. 
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- I. obecná škola chlapecká u sv. Kříže 

Většího 

- II. obecná škola chlapecká u sv. 

Kříže Většího 

- Obecná škola dívčí u sv. Haštala 

- Obecná škola chlapecká u sv. 

Františka 

- Obecná škola dívčí u sv. Františka 

III. městský radní JUC. 

Židlický 

Obecná škola dívčí u sv. Jiljí - C. k. akademické gymnázium 

- Obecná škola chlapecká u sv. Haštala 

- Měšťanská škola dívčí u sv. Jiljí 

IV. obecní starší Jar. Mattuš Staroměstská měšťanská škola 

chlapecká 

- Staroměstská měšťanská škola 

chlapecká 

- Staroměstská měšťanská škola dívčí 

- Obecná škola chlapecká u sv. Jakuba 

- Obecná škola dívčí u sv. Jakuba 

V. obecní starší Šmakal Obecná škola dívčí u sv. Jindřicha - Český ústav učitelský 

- Měšťanská chlapecká škola u sv. 

Jindřicha 

- Měšťanská dívčí škola u sv. Jindřicha 

VI. obecní starší Šulc Měšťanská škola chlapecká u Nejsv. 

Trojice 

- C. k. české gymnázium v Resslově 

ulici 

- Měšťanská škola chlapecká u Nejsv. 

Trojice 

- Měšťanská škola dívčí Novoměstská 

VII. městský radní Dr. Štych Obecná škola chlapecká u sv. Vojtěcha - C. k. reálné gymnázium 

v Křemencové ulici 

- Měšťanská škola dívčí u sv. Vojtěcha 

- obecná škola chlapecká u sv. 

Vojtěcha 

VIII. městský radní Koubek Obecná škola u sv. Štěpána - C. k. reálka česká v Ječné ulici (část) 

- Obecná škola chlapecká u sv. 

Štěpána 

- Obecná škola dívčí u sv. Štěpána 

- Obecná škola chlapecká 

Novoměstská 

IX. obecní starší Hodek Městská škola chlapecká na Hrádku - C. k. reálné gymnázium v Podskalí 

- Měšťanská škola chlapecká na 

Hrádku 

- Měšťanská škola dívčí na Hrádku 

- Obecná škola chlapecká na Král. 

Vyšehradě 

- Obecná škola dívčí na Král. 

Vyšehradě 

X. obecní starší Emler Měšťanská škola dívčí na Karlově - C. k. reálka v ječné ulici (II. část) 

- Měšťanská škola chlapecká na 

Karlově 

- Měšťanská škola dívčí na Karlově 

- Obecná škola chlapecká na Karlově 

XI. městský radní Josef 

Peterka 

Obecná škola chlapecká u sv. Mikuláše - C. k. česká reálka v ulici 

Novodvorské 

- Obecná škola dívčí u sv. Tomáše 

- Obecná škola chlapecká u Matky 

Boží Vítězné 
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- Obecná škola chlapecká u sv. 

Mikuláše 

- Obecná škola dívčí u Maltánů 

XII. městský radní Myslík Měšťanská škola dívčí na Hradčanech - C. k. české gymnázium v Josefské 

ulici 

- Měšťanská škola chlapecká na 

Hradčanech 

- Měšťanská škola dívčí na 

Hradčanech 

XIII. obecní straší Baštecký Měšťanská škola dívčí v Bubnech - C. k. česká reálka v Praze – VII (část) 

- Měšťanská škola chlapecká 

v Bubnech 

- Měšťanská škola dívčí v Bubnech 

- Obecná škola chlapecká v Bubnech 

- Obecná škola dívčí v Bubnech 

XIV. obecní starší Hošek Měšťanská škola chlapecká u 

Studánky 

- Měšťanská škola chlapecká u 

Studánky 

- Měšťanská škola dívčí u Studánky 

XV. obecní starší Vaňha I. obecná škola chlapecká 

v Holešovicích 

- C. k. česká reálka v Praze – VII (II. 

část) 

- I. obecná škola chlapecká 

v Holešovicích 

- II. obecná škola chlapecká 

v Holešovicích 

- II. obecná škola dívčí v Holešovicích 

XVI. městský radní 

Neumann 

Městská škola chlapecká na Maninách - Měšťanská škola chlapecká na 

Maninách 

- Měšťanská škola dívčí na Maninách 

- Obecná škola chlapecká na Maninách 

XVII. obecní starší Dr. 

Zavadil 

Měšťanská škola chlapecká u Zámku - C. k. reálné gymnázium v Praze VIII. 

(část) 

- Měšťanská škola chlapecká u Zámku 

- I. obecná škola chlapecká na 

Palmovce 

- III. obecná škola chlapecká na 

Palmovce 

- Měšťanská dívčí škola u Zámku 

- I. obecná škola dívčí na Palmovce 

XVIII. obecní starší císařský 

rada Macháček 

II. obecná škola chlapská v Libni - C. k. reálné gymnázium v Praze VIII 

(II. část) 

- II. obecná škola chlapská v Libni 

- II. obecná škola dívčí v Libni 

XIX. obecní starší Dr. 

Zavadil 

III. měšťanská škola chlapecká na 

Korábě 

- II. měšťanská škola chlapecká na 

Korábě 

- III. měšťanská škola chlapecká na 

Korábě 

- II. měšťanská škola dívčí na Korábě 

- smíšená škola v Holešovičkách 
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Předseda sběrací 

úřadovny 

Městská část Kancelář Přikázané školy dívčí 

Obecní starší Jan 

Weiss 

I. Staré město V staroměstské radnici 

v přízemí 

- Staroměstská měšťanská škola 

dívčí 

- Měšťanská škola dívčí u sv. Jiljí 

- Staroměstská průmyslová škola 

dívčí 

Městský radní Josef 

Šeyd 

II. Nové město A, U sv. Petra: v obecné škole 

chlapecké u sv. Petra 

- Obecná škola dívčí u sv. Petra 

- Obchodní škola Maděrova 

Obecní starší V. K. 

Šmakal 

II. Nové město  B, U sv. Jindřicha: 

v měšťanské škole dívčí u sv. 

Jindřicha 

- Měšťanská škola dívčí u sv. 

Jindřicha 

- Novoměstská průmyslová škola 

dívčí 

Městský radní A. 

Koubek 

II. Nové město C, U sv. Štěpána: v obecné 

škole dívčí u sv. Štěpána 

- Novoměstská měšťanská škola 

dívčí 

- Obecná škola dívčí u Panny Marie 

Sněžné 

- Učitelský ústav s přípravkou u sv. 

Anny  

- Vyšší dívčí škola 

Obecní starší F. Sládek II. Nové město D, U sv. Vojtěcha: 

v měšťanské u sv. Vojtěcha 

- Měšťanská škola dívčí u sv. 

Vojtěcha 

- Minerva 

- Ženský výrobní spolek český 

Obecní starší JUDr. 

Ct. Škarda 

II. Nové město E, U sv. Apolináře: „u 

Pokorných“ 

- Měšťanská dívčí škola na Karlově 

- Obecná škola dívčí u sv. Štěpána 

Městský radní Josef 

Peterka 

III. Malá Strana Měšťanská beseda - Měšťanská dívčí škola u sv. 

Tomáše 

- Obecná dívčí škola u Maltánů 

Předseda městský 

radní L. Myslík 

IV. Hradčany Čítárna obecní na Pohořelci - Měšťanská škola dívčí na Král. 

Hradčanech 

- Škola u Milosrdných sester 

Předseda městský 

radní JUDr. J. Scharf 

V. Josefov V městské pojišťovně - Obecná škola dívčí u sv. Františka 

- Obecná škola dívčí u sv. Haštala 

- C. k. český učitelský ústav ženský 

Předseda obecní starší 

F. Hodek 

VI. Vyšehrad V čítárně obecní knihovny ve 

Vratislavově třídě 

- Měšťanská škola dívčí na Hrádku 

- Obecná škola dívčí na Vyšehradě 

Předseda městský 

radní Josef Neumann 

VII. Holešovice – 

Bubny 

„U Burešů“ Strossmayerovo 

náměstí 

- Měšťanská škola dívčí v Bubnech 

-  Měšťanská škola dívčí u Studánky 

-  Měšťanská škola dívčí na 

Maninách 

- Lyceum v Praze VII. 

Předseda obecní starší 

JUDr. N. Zavadil 

 

VIII. Libeň Ve škole „U Zámku“ - Měšťanská škola dívčí „U Zámku“ 

-  Měšťanská škola dívčí „na 

Korábě“ 

-  Obecná škola dívčí „na Palmovce“ 

- II. Obecná škola dívčí Libušina 
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7. Ochrana matek a kojenců po rozpadu rakouské monarchie 

Po skončení první světové války a vzniku československého státu došlo ke změně názvu 

spolku. Organizace Ochrana matek a kojenců v království Českém se začala označovat již 

pouze jako Ochrana matek a kojenců. Od roku 1919 také začaly postupně vznikat pobočné 

městské spolky – odbory spolku Ochrany matek a kojenců.181 

V pozdější době, kdy se spolek začal zabývat také lékařskou a charitativní pomocí dětem do 

dvou let věku a poté také dětem do šesti let věku, změnil znovu název. Tehdy na Ochranu 

matek a dětí (dále jen O.M.D.)182 V roce 1936 pak došlo ke sloučení O.M.D. se Zemským 

ústředím péče o mládež v Čechách (do roku 1933 označovaném jako Česká zemská komise 

pro péči o mládež).183 Toto období a téma však již nespadalo do vymezeného záběru mého 

výzkumu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
181 Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor 

vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana matek a kojenců – odbor 

pro město Bubeneč, list Policejnímu ředitelství v Praze ze dne 2. února 1919 o vzniku odboru spolku 

Ochrana matek a kojenců pro město Bubeneč, přední list. 

182 BRDLÍK, Jiří, Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval, Praha 1957, str. 157. 

183 BRDLÍK, Jiří, Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval, Praha 1957, str. 159. 
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8. Závěr: Pamatuj, že Tvoje dítě je pokračováním Tvého já! 

Spolek Ochrana matek a kojenců byla podle mnou zjištěných informací jedna z prvních 

dobročinných organizací svého druhu na území království Českého. Fungovaly zde sice i jiné 

ochranné spolky, ty ale cílily svou pomoc hlavně na děti starší jednoho roku věku a na mládež 

– mezi tyto patřil také spolek České srdce.184 

Péči výhradně o kojence a jejich matky však deklarovaly pouze stanovy spolku Ochrana 

matek a kojenců v království Českém. Šlo o dobrovolně sdruženou organizaci, jež vznikla 

hlavně díky vizím a úsilí MUDr. Jana Dvořáka, mimo jiné též autora brožurky „Zřizování 

útulků pro těhotné, rodičky, nedělky a kojence v praxi“185. Šlo o všeobecně respektovaného 

lékaře, který se mimořádně zasloužil (nejen) o pomoc sociálně slabým matkám a ohroženým 

kojencům. Dle mého názoru však jeho jméno v české lékařské vědě nezaslouženě zapadlo. 

Na spolek Ochrana matek a kojenců v království Českém jsem nahlížela v rámci 

problematiky sociální péče, pohledem dějin žen i zdravotní lékařské dobové péče a prevence. 

Práce si kladla za cíl objasnit všechny aspekty týkající se spolku Ochrana matek a kojenců 

v království Českém. Jednalo se o okolnosti vzniku spolku a jeho cíle v oblasti péče o 

kojence. Podnětem pro výzkum byla také osvěta veřejnosti o kojení a výživě kojenců a 

objasnění hmotných prostředků spolku. Tyto historická fakta se snad v materiálové studii 

podařilo objasnit.  

Vznik spolku provázelo množství překážek, kvůli kterým byl ustaven až v roce 1915. 

Historické prameny mě nakonec dovedly ke zjištění, že vznik spolku byl podnícen především 

zájmem tehdejších lékařských špiček v oboru porodnictví a gynekologie. Tito muži viděli 

zlepšení poměrů v lékařských poradnách pro kojence a vzniku dětských mlékáren, tak jak 

tomu bylo třeba v pokrokové Francii. 

 
184 Známý charitativní spolek České srdce: Národní pomocný výbor byl založen 24. října 1917. Díky 

výborné prezentaci spolku na veřejnosti je tato organizace v dnešní historiografii stavěna na první 

místo v pomoci dětem v dobách první světové války. Jednou z nejoblíbenějších postav, jež stála za 

vznikem Českého srdce (a také za samotným názvem), byla spisovatelka Růžena Svobodová. In: 

LENDEROVÁ, Milena – HALÍŘOVÁ, Martina – JIRÁNEK, TOMÁŠ, Vše pro dítě: Válečné dětství 

1914-1918, Praha: Paseka 2015, str. 135. 

185 DVOŘÁK, Jan, Zřizování útulků pro těhotné, rodičky, nedělky a kojence v praxi, V Praze nákladem 

Bursíka a Kohouta 1914, titulní strana. 
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S ohledem na zasazení vzniku a fungování spolku do kontextu širších souvislostí sociální, 

charitativní a lékařské péče lze vznik spolku považovat za prvotní impuls lékařů k ochraně 

„nejcennějších základů“ českého národa – myšleno jeho budoucí generace. Dalo by se říct, že 

nakonec byl tento spolek zastíněn jiným, konkrétně organizací České srdce, která svoji 

humanitní práci pojala šířeji a také lépe propagovala svoji činnost. To dokazuje podle mého 

také fakt, že čtrnáctideník Český svět věnoval celé jedno číslo časopisu nejprve spolku České 

srdce, ačkoliv to vzniklo až v roce 1917, zatímco po delší dobu fungující spolek Ochrana 

matek a kojenců v království Českém musel na svou propagaci čekat déle. 

Přínos spolku k ochraně mateřství a kojenců za první světové války byl značný – a lze jej 

spatřovat především v osvětě veřejnosti, zejména mladých matek. A to v otázkách kojení a 

správné výživy a péči o kojence. Díky apelu lékařů a jejich stálému působení na veřejnost se 

kojení stalo zcela běžným způsobem výživy kojenců, které by žádná matka neměla svému 

dítěti odmítat. Důvodem, proč lékaři doporučovali kojení, bylo především zdraví dětí. 

Ekonomická a hospodářská krize a nedostatek kvalitních potravin způsobený válkou však 

byly také jedním z důvodů, proč se výživa mateřským mlékem stala dostupnější než jiná – 

uměle vyrobená strava pro kojence. Snad by se dalo i říct, že kvůli negativním dopadům 

války začalo být kojení postupně znovu vnímáno jako důležitý faktor podporující zdraví dětí i 

samotnými matkami. 

Jedním z dalších cílů diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem se v organizaci Ochrana 

matek a kojenců v království Českém angažovala Libuše Bráfová. Jméno této opatrovatelky 

odkazu rodiny Palacký–Riegr–Bráf bylo ve své době mediálně dobře známé, bezesporu tak 

šlo o osobnost s velkým potenciálem oslovit širokou veřejnost. Díky jejím četným 

charitativním aktivitám bylo možné předpokládat, že se její jméno bude objevovat 

v souvislosti s fungováním různých dobročinných spolků relativně často, a to se odrazí i 

v archivních pramenech. Nakonec se však ukázalo, že Libuše Bráfová nebyla v mnou 

zkoumaném spolku až tak aktivní, a moje práce se tak pod vlivem nových zjištění začala 

ubírat jiným směrem. Lze však soudit, že na tehdejší matky působil pozitivně fakt, že ve 

vedení dobročinného spolku stála coby místopředsedkyně také zastupitelka něžného pohlaví. 

Žen, které se aktivně podílely na vedení spolku, bylo samozřejmě více. Mnou zkoumané 

výroční zprávy ukazují, že většina z nich zasahovala do fungování organizace vyšší měrou 

než právě Libuše Bráfová, byť její jméno je se spolkem spjato na první pohled nejvýrazněji. 
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Během svého bádání jsem narážela na relativně skromné archivní prameny – přístupné fondy 

vesměs obsahovaly základní údaje o fungování spolku, úřední spisy, spisy c. k. policejnímu 

ředitelství v Praze, spisy c. k. poštovnímu ředitelství v Praze, sběrací listiny a zprávy o 

činnosti spolku. Díky osobní pozůstalosti Libuše Bráfové jsem měla možnost nahlédnout i do 

dalších dochovaných materiálů k fungování spolku, výročních zpráv či pro sociální tématiku a 

ochranu mateřství důležitý spis MUDr. Jana Dvořáka. Osobní fond MUDr. Václava Piťhy 

v Archivu Univerzity Karlovy – Ústavu dějin Univerzity Karlovy je bohužel prozatím 

nezpracován a neinventarizován, tudíž mi nebyl badatelsky zpřístupněn.  

Také osobní fond MUDr. Jana Dvořáka v Státním okresním archivu v Rychnově nad 

Kněžnou představoval pomyslnou slepou uličku, jelikož se zde uložený materiál nevěnoval 

v žádném směru spolku Ochrana matek a kojenců v království Českém. V osobním fondu 

lékaře MUDr. Jana Dvořáka jsem nalezla pouze jediný písemný pramen ve formě pohledu, 

který MUDr. Dvořákovi adresovala Libuše Bráfová, a který dokládá vztah mezi členy spolku.  

Diplomová práce je celkově vystavěna na pramenech institucionální a osobní povahy (vydané 

paměti, korespondence), dobového periodického tisku či lékařských dobových knih. 

Neocenitelným historickým materiálem k této studii byly právě paměti lékařů, dobová díla 

věnující se ochraně kojenců a zprávy z dobových periodik – především pak z časopisu Český 

svět: ilustrovaný čtrnáctidenník. 

Historická práce s dobovými periodiky z doby první světové války obecně vyžaduje kvůli 

zásahům cenzury i existenci skryté autocenzury kritické zhodnocení. Bílá místa se v novinách 

a časopisech vyskytovala v této době zcela běžně. V souvislosti se svým tématem jsem však 

tento problém řešit nemusela. Předpokládám, že v novinových článcích, jež byly sepsány 

s cílem poučit rodičky a matky kojenců nemohl objevit náznaky protistátního jednání ani ten 

nejpřísnější cenzor. 

Taktéž prameny osobní povahy či vydané paměti musely být podrobeny pramenné kritice. 

Tato forma historického pramene je totiž vytvářena pod přímým vlivem subjektivní paměti 

pisatele, a proto nelze vyloučit například jisté časové nesrovnalosti anebo selektivní přístup 

dotyčného. Nutno podotknout, že mezer ve své paměti si byl vědom i MUDr. Jiří Brdlík, 

jehož vzpomínky jsem pro svou práci taktéž využila. V předmluvě tohoto díla píše: 

„Vzpomínám i já na minulost, jak svou, tak českého dětského lékařství, jak jsem ji svýma 

očima viděl, o ní od starých očitých pamětníků slyšel a z různých pramenů doplnil. Chtěl jsem 
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zachytit vývoj, prostředí i dobu tehdejší – nevím, jak se mi to podařilo. Nepsal jsem historii, 

pouze kroniku a jsem si plně vědom, že všelicos musí být ještě doplněno […].“186 

Také dobové životopisné dílo literárního historika Jana Voborníka o MUDr. Janu Dvořákovi 

jsem kvůli jeho celoživotnímu přátelskému vztahu s rodinou Dvořákových, jež mohl ovlivnit 

lékařův realistický popis, musela srovnávat s dalšími pramennými materiály. Ty však jen 

potvrdily objektivnost Voborníkova díla. Za velmi přesné a hodnověrné lze naopak označit 

úřední spisy, které jsou vděčnými materiály k historické práci. 

Samotné téma diplomové práce je strukturováno do pěti kapitol, které sledují vývoj spolku od 

jeho vzniku až po konec první světové války, kdy se spolek zbavil svého přídomku 

„v království Českém“ a následně také rozšířil lékařskou pomoc na menší děti. 

První kapitolu lze slovy odborné lékařské vědy i tématu mé diplomové práce popsat jako 

prenatální období spolku Ochrana matek a kojenců v království Českém. Jednalo se o období, 

kdy se teprve formulovaly základy a myšlenky, ze kterých se později mohl tento zdravotně – 

sociálně – osvětový spolek zrodit. Vývoj sociální a zdravotní péče věnující se ochraně matek 

a kojenců v „mateřském lůně“ Rakouska – Uherska byl zdlouhavý a boj za tyto reformy 

neúnavný. Doba dozrála až v „desátých letech“ 20. století, kdy se snahy o utvoření spolku, 

který by zaštiťoval základ budoucího českého národa – tedy kojenců – podařilo konečně 

dovršit. 

Následující druhá kapitola se zabývá zrodem „plodu“ neúnavného úsilí pracujících lékařů ve 

jménu zdravotní a sociální profylaxe – tedy vznikem spolku Ochrana matek a kojenců 

v království Českém. Proto bylo důležité zaměřit se také na osobnosti lékařů, kteří se svými 

myšlenkami, působením i činy nejvíce zasadili o vznik této organizace. Postavy těchto 

osvícensky smýšlejících mužů navíc byly spjaty nejen se vznikem spolku ale i s jeho dalším 

fungováním. Celá jedna podkapitola je pak věnována dalším členům Ochrany matek a 

kojenců v království Českém, kteří se po celou dobu přičiňovali o chod a dobré fungování 

spolku. V této kapitole je dále popsán akt vzniku spolku a právní předpisy ve formě stanov, na 

jejichž základě spolek fungoval. 

Třetí kapitola je podrobně zaměřena na zakládání útulků a poraden. A také na zmíněné 

osvětové a vzdělávací aktivity spolku a akce, díky nimž Ochrana matek a kojenců v království 

Českém rozšiřovala povědomí o fungování a existenci spolku. Informace ohledně správné 

 
186 BRDLÍK, Jiří, Dětské lékařství v minulosti a jak jsem je prožíval, Praha 1957, str. 5. 
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péče o kojence se Ochrana matek a kojenců snažila mladým ženám zprostředkovávat 

především skrze knihy o výchově dětí, různé tištěné materiály (letáky, časopisy, plakáty) či 

vzdělávací přednášky o mateřství a jiné. 

Předposlední kapitola je historickou sondou do finančního fungování spolku. Materiály k této 

části mého tématu diplomové práce byly bohužel velmi kusé a dílčí. Pozornost je zaměřena na 

finanční zdroje a peněžní prostředky umožňující fungování spolku. Tato část práce je z větší 

části doplněna také o tabulky, podle kterých probíhalo vybírání peněz během sbírkových akcí 

pořádaných ve prospěch podpory kojenců. 

Poslední kapitola je krátkým závěrečným rozuzlením následného vývoje spolku Ochrana 

matek a kojenců v království Českém po skončení první světové války. 

Téma ohledně fungování spolku Ochrana matek a kojenců nabízí prostor k dalšímu 

historickému bádání zejména po stránce jeho působení v dobách první republiky. 
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9. Seznam pramenů 

9. 1. Primární prameny 

Archivy 

Archiv Národního muzea v Praze: 

Osobní fond Libuše Bráfová – NAD 116, inventární číslo 1102, signatura 35/2, karton 

35 – Korespondence: Ochrana matek a kojenců – Libuši Bráfové (1916-1926) 

 

Osobní fond Libuše Bráfová – NAD 116, inventární číslo 1104, signatura 35/2, karton 

35 – Výroční zprávy: Zpráva o činnosti spolku „Ochrana matek a kojenců od jeho založení až 

do konce roku 1917 

 

Osobní fond Libuše Bráfová – NAD 116, inventární číslo 1106, signatura 35/2, karton 

35 – Různé: Členové kuratoria spolku, veřejný dopis žádající o podporu, sběrací listina na 

zařízení útulku pro chudé matky a kojence 

Osobní fond Libuše Bráfová – NAD 116, inventární číslo 1107, signatura 35/2, karton 

35 – Pozvání k ustavujícím schůzím, valným hromadám, pozvánky do schůzí 1915-1924 

 

Archiv hlavního města Prahy: 

Fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor vnitřních věcí – 

spolkový katastr, signatura II/0352, karton 48, spis Ochrana matek a kojenců v království 

Českém 

Fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. Prahy, odbor vnitřních věcí – 

spolkový katastr, signatura II/0386, karton 51, spis Ochrana matek a kojenců – odbor pro 

město Bubeneč 

 

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou: 

Osobní fond MUDr. Jan Dvořák, inventární číslo 221, signatura 1, karton 16 
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10. Přílohy 

10. 1. Seznam obrazové přílohy 

Obrazová příloha č. 1 a 2: Poděkování za finanční příspěvek ve prospěch spolku, sloužící 

zároveň jako členská průkazka a stvrzenka (rub a líc) 

Archiv Národního muzea v Praze, osobní fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 

35, inventární číslo 1102, signatura 35/2 

 

Obrazová příloha č. 3: Pozvánka adresovaná Libuši Bráfové ke schůzi kuratoria spolku z 15. 

listopadu 1917 

Archiv Národního muzea v Praze, osobní fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 

35, inventární číslo 1107, signatura 35/2 

 

Obrazová příloha č. 4: Pohlednice napsaná Libuší Bráfovou MUDr. Janu Dvořákovi, která 

dokládá osobní vazby obou těchto členů spolku Ochrana matek a kojenců v království 

Českém 

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, osobní fond MUDr. Jan Dvořák, karton 

16, inventární číslo 221, signatura 1 

 

Obrazová příloha č. 5: Sběrací listina spolku Ochrana matek a kojenců v království Českém, 

která vyčísluje příspěvky na zařízení prvního útulku pro chudé matky a kojence 

Archiv Národního muzea v Praze, fond BRÁFOVÁ Libuše – NAD 116, karton 35, 

inventární číslo 1106, signatura 35/2 
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dnech 8. – 16. května 1917 

 http://www.muzeumprahy.cz/prvni-svetova-valka-v-zivote-prazanu/ 

http://www.muzeumprahy.cz/prvni-svetova-valka-v-zivote-prazanu/


82 
 

Obrazová příloha č. 7: Papírový „odznak“ s hnědým tiskem určený k identifikaci výběrčích 

domovních sbírkách ve prospěch ochrany kojenců 

Archiv hlavního města Prahy, fond Magistrát hl. m. Prahy II., Národní výbor hl. m. 

Prahy, odbor vnitřních věcí – spolkový katastr, karton 48, signatura II/0352, spis Ochrana 

matek a kojenců v království Českém 

 

Obrazová příloha č. 8: Fotografie z časopisu Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník ze dne 

11. února 1916, která zachycuje slavnostní křest tří chlapců, narozených v prvním 

provozovaném útulku spolku 
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svět: obrázkový čtrnáctidenník ze dne 25. října 1918) 
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5ef3fc9bb22f?page=uuid:b5df4c40-d234-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f 

 

Obrazová příloha č. 11: Dvě fotografie z ústřední kanceláře ve Staroměstské radnici 

(časopis Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník ze dne 25. října 1918) 

 http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/view/uuid:dc1dd0a0-d222-11e4-9c07-

5ef3fc9bb22f?page=uuid:b5f71a00-d234-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f 

 

 

http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/view/uuid:2f94b630-7b76-11e4-91d2-001018b5eb5c?page=uuid:9858d470-7b86-11e4-93df-005056825209
http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/view/uuid:2f94b630-7b76-11e4-91d2-001018b5eb5c?page=uuid:9858d470-7b86-11e4-93df-005056825209
http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/view/uuid:dc1dd0a0-d222-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f?page=uuid:b5ceaa70-d234-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f
http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/view/uuid:dc1dd0a0-d222-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f?page=uuid:b5ceaa70-d234-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f
http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/view/uuid:dc1dd0a0-d222-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f?page=uuid:b5df4c40-d234-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f
http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/view/uuid:dc1dd0a0-d222-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f?page=uuid:b5df4c40-d234-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f
http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/view/uuid:dc1dd0a0-d222-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f?page=uuid:b5f71a00-d234-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f
http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/view/uuid:dc1dd0a0-d222-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f?page=uuid:b5f71a00-d234-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f
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Obrazová příloha č. 12: Fotografie srovnávající správně a špatně vyživované kojence 

(časopis Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník ze dne 25. října 1918) 

 http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/view/uuid:dc1dd0a0-d222-11e4-9c07-

5ef3fc9bb22f?page=uuid:b672d9b0-d234-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/view/uuid:dc1dd0a0-d222-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f?page=uuid:b672d9b0-d234-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f
http://www.digitalniknihovna.cz/nkp/view/uuid:dc1dd0a0-d222-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f?page=uuid:b672d9b0-d234-11e4-9c07-5ef3fc9bb22f
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10. 2. Obrazová příloha 

 

 

 

Obrazová příloha č. 1 a 2: Poděkování za finanční příspěvek ve prospěch spolku, sloužící 

zároveň jako členská průkazka a stvrzenka (rub a líc) 
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Obrazová příloha č. 3: Pozvánka adresovaná Libuši Bráfové ke schůzi kuratoria spolku ze 

dne 15. listopadu 1917  

 

Obrazová příloha č. 4: Pohlednice napsaná Libuší Bráfovou MUDr. Janu Dvořákovi, která 

dokládá osobní vazby obou těchto členů spolku Ochrana matek a kojenců v království 

Českém 
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Obrazová příloha č. 5: Sběrací listina spolku Ochrana matek a kojenců v království Českém, 

která vyčísluje příspěvky na zařízení prvního útulku pro chudé matky a kojence 
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Obrazová příloha č. 6: Propagační plakát sbírky Týden ochrany kojenců pořádaného ve 

dnech 8. – 16. května 1917  
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Obrazová příloha č. 7: Papírový „odznak“ s hnědým tiskem určený k identifikaci výběrčích 

při domovních sbírkách ve prospěch ochrany kojenců 
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Obrazová příloha č. 8: Fotografie z časopisu Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník ze dne 

11. února 1916, která zachycuje slavnostní křest tří chlapců, narozených v prvním 

provozovaném útulku spolku 
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Obrazová příloha č. 9: Titulní stránka časopisu Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník ze 

dne 25. října 1918 propagující přirozené kojení 
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Obrazová příloha č. 10: Podobizny nejdůležitějších představitelů spolku (časopis Český 

svět: ilustrovaný čtrnáctidenník ze dne 25. října 1918) 
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Obrazová příloha č. 11: Dvě fotografie z ústřední kanceláře ve Staroměstské radnici 

(časopis Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník ze dne 25. října 1918) 
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Obrazová příloha č. 12: Fotografie srovnávající správně a špatně vyživované kojence 

(časopis Český svět: ilustrovaný čtrnáctidenník ze dne 25. října 1918) 


