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ÚVOD 

Předkládaná diplomová práce z oboru dějin české církevní provincie je 

zaměřena na charitativní působení nej starší ženské kongregace v českých 

zemích - Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. 

Cílem práce není podat vyčerpávající informace o historii působení sester 

boromejek, nýbrž vytvořit typologický přehled ústavů, v nichž sestry boromejky 

vykonávaly hlavní poslání Kongregace - charitativní činnost. 

S ohledem na rozsah práce nebylo možné věnovat se charitativní činnosti 

sester boromejek ve všech lokalitách, v nichž působily od svého vzniku 

v roce 1652 do současnosti. Proto bylo nutné vymezit okruh zájmu jak časově, tak 

geograficky. 

Po zvážení objektivních a subjektivních podmínek vzniku práce, jakými 

byly dostupnost pramenů a literatury a jejich kvalita a kvantita, znalost prostředí, 

jazykové schopnosti, možnosti cestování atd., jsem se zřetelem k faktu, že obdobná 

práce doposud nevznikla, vymezila prostor zkoumání oblastí Čech a časovým 

úsekem od roku 1837 do roku 1950. 

Při výběru působišť sester boromejek spadajících do oblasti Čech jsem 

respektovala historické území Čech (Království českého, resp. Země české od roku 

1918) včetně historické hranice mezi Čechami a Moravou platné 

do konce roku 1948. Do práce jsou zařazeny i lokality, jež spadaly do českého 

pohraničí zabraného v říjnu 1938 a jež byly následně v letech 1938 - 1945 součástí 

Německé říše. Sestry boromejky působící v ústavech na území Čech patřily 

k pražské větvi Kongregace, tedy k pražské Kongregaci Milosrdných sester 

sv. Karla Boromejského s generalátem v Praze. 

Zvolený časový úsek není nahodilý, nýbrž vychází z významných mezníků 

historie Kongregace. V roce 1837 byla založena pražská Kongregace, jejíž působení 

je středem zájmu této práce. Rok 1950 je obdobím počátku perzekuce řeholních 

společenství řízené komunistickými činiteli a odsunu prvních sester boromejek 

do soustřeďovacích středisek, následkem čehož a dobových poměrů spjatých 

s komunistickým režimem v Československu došlo k nedobrovolnému omezení 

či změně oblasti působení sester boromejek. 

Stěžejní část práce tvoří kapitoly pokoušející se vymezit charitativní činnost 

sester boromejek, a vytvořit tak typologický přehled ústavů, v nichž působily. 
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S využitím analyticko-syntetické metody, kdy jsem na základě prostudování 

získaných materiálů (pramenů a literatury) vytvořila seznam různých typů ústavů, 

jenž jsem podle jejich charakteru přiřadila k určité oblasti činnosti, jsem rozdělila 

činnost sester boromejek do těchto čtyř oblastí působení: zdravotnické, výchovně 

vzdělávací, sociální a trestní. Seznam ústavů jsem zpracovala bez ohledu na to, zda 

daný ústav byl či nebyl ve vlastnictví Kongregace, neboť tento faktor je 

pro posouzení charitativního působení sester irelevantní. 

Každá ze čtyř kapitol se skládá z podkapitol, jež seznamují s určitým typem 

ústavu. V obecné části podkapitoly uvádím obecnou definici daného typu ústavu, 

případně jeho hlavní znaky, a lokality, kde byl daný typ ústavu působištěm sester 

boromejek. Jedné ze jmenovaných lokalit je vždy věnována další část podkapitoly, 

ve které se zabývám historií daného ústavu spjatou s přítomností sester boromejek 

a zasazenou zpravidla do širších souvislostí dějin působení sester boromejek v dané 

lokalitě a samotnou činností sester v tomto ústavu. Výběr lokality byl ovlivněn 

především dostupností, kvalitou a kvantitou pramenů a literatury. 

Vlastnímu jádru práce předchází kapitola věnovaná stručné historii 

a charakteristice Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 

zpracovaná se zřetelem k vymezenému území a časovému období. 

Některé kapitoly jsou doplněny životopisnými medailony sester boromejek, 

jejichž působení je spjato s některou z uvedených lokalit a stalo se něčím 

významným, nebo osob spjatých s působením Kongregace. Vzhledem k výrazné 

proměně školského systému ve sledovaném období, jež zasáhla do výchovně 

vzdělávací oblasti působení sester boromejek, je součástí kapitoly o působení 

ve výchovně vzdělávacích zařízeních přehled zásadnějších změn ve školství. 

Součástí příloh jsou dobové fotografie, jejichž kvalita většinou neodpovídá 

současným požadavkům, avšak pro jejich historickou hodnotu a neopakovatelnost 

je přesto zařazuji. 

Ačkoli existují české i zahraniční publikace o Kongregaci Milosrdných 

sester sv. Karla Boromejského, úskalím předkládané práce byla především 

dostupnost, kvalita a kvantita pramenů a literatury. Značná část archiválií, jejichž 

zbytek tvořil většinu pramenné základny práce a je nyní uložen v Archivu 

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze, byla ztracena 

při odsunu sester německé národnosti či nedobrovolném stěhování sester 
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do soustřeďovacích středisek nebo zabavena nacistickými či v pozdějších letech 

komunistickými činiteli. Dalším problémem spjatým s literaturou i prameny 

k danému tématu je nezveřejňování a nedostupnost seminárních, ročníkových nebo 

závěrečných bakalářských či diplomových prací a z toho vyplývající neznalost 

těchto prací, jež by mohly být dalším zdrojem poznání a studia, ačkoli jejich kvalita 

může být různá. 

Předkládaná diplomová práce zacílená k vytvoření typologie ústavů, v nichž 

sestry boromejky působily, by mohla alespoň částečně vyplnit mezeru v dosud 
publikovaných článcích a knihách o působení sester boromejek a mohla by být 

i podnětem pro další bádání. 
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1. KONGREGACE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA 

BOROMEJSKÉHO 

1.1 Založení Kongregace 

Podnět k založení jedné z nejstarších ženských kongregací dal mladý 

advokát Josef Richard Chauvenal ve francouzském městě Nancy.1 Po třicetileté 

válce bylo mnoho chudých a nemocných, o které se Josef Chauvenal spolu se 

svými spolupracovnicemi staral. Když Josef Chauvenal ve svých třiceti jedna letech 

podlehl moru, vyplnil jeho otec Emanuel Chauvenal přání svého syna a 18. června 

1652 založil v Nancy Dům milosrdenství a svěřil jej pěti starším dívkám, které 

pokračovaly v díle započatém jeho synem Josefem. Dívkám, které svou náročnou 

a obětavou práci spojovaly s kontemplací, začali lidé říkat milosrdné sestry. Roku 

1662 daroval Emanuel Chauvenal sestrám svůj druhý dům, do něhož se dívky 

později přestěhovaly. 

V roce 1663 došlo ke státnímu i církevnímu schválení společnosti. Dne 

22. července 1679 umožnil opat premonstrátského kláštera v Esti valu Epifanius 

Louis složit prvním čtyřem dívkám slib milosrdenství a vytrvalosti. Tři základní 

evangelní sliby byly připojeny postupně: v roce 1704 slib poslušnosti, v roce 1708 

slib chudoby a v roce 1711 slib čistoty. Sochy svatého Karla Boromejského zdobily 

průčelí a dvůr domu, kde sestry bydlely, a proto se jméno tohoto světce dostalo 

i do názvu kongregace, ve kterou se přijetím řeholních pravidel a složením slibů 

společnost postupně přetvořila. 

1.2 Rozšíření Kongregace 

Během dalších dvou staletí se známost Kongregace Milosrdných sester 

svatého Karla Boromejského (dále Kongregace) rozšířila do dalších evropských 

zemí, a vzniklo tak několik autonomních větví sester boromejek (viz Obrazová 

příloha č. I, s. 163). 

1 Bližší informace o Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského lze nalézt např. 
v publikacích B. LOZIŇSKI, Leksykon zakonów w Polsce; J. REINKENS, Die barmherzigen 
Schwestern vom heil. Carl Borromäus zu Nancy; J. LANCZKOWSKI, Lexikon des Mönchtums 
und der Orden. 
2 P. VLČEK - P. SOMMER - D. FOLTÝN, Encyklopedie českých klášterů, s. 112 - 113; 
D. FOLTÝN a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů, s. 62 - 63; Stručná historie 
Kongregace SCB, s. 2 - 3. 
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V roce 1837 přišly z Nancy první sestry boromejky na území Čech. Založení 

pražské Kongregace bylo církevně schváleno v roce 1841. 

Roku 1846 přišly francouzské sestry boromejky do Trevíru, kde byl v roce 

1849 zřízen provinční dům. Založení trevírské Kongregace bylo církevně schváleno 

až v roce 1872.4 

Některé sestry z pražské Kongregace byly roku 1848 vyslány do slezské 

Nisy. Mezi Prahou a Nisou vzniklo nedorozumění, a tak sestry z Nisy požádaly 

o osamostatnění, které jim bylo roku 1857 církevně povoleno. V roce 1871 byl 

mateřinec přeložen z Nisy do Třebnice.5 

Od třebnické Kongregace se odštěpily dvě větve sester boromejek. V roce 

1939 bylo církevně schváleno osamostatnění rybnické Kongregace, jež byla 

původně jednou z třebnických provincií, na něž se třebnická Kongregace v roce 

1920 rozdělila. V roce 1945 byl mateřinec přeložen do Mikolowa.6 

Sestry německé národnosti z třebnické Kongregace byly od roku 1945 

vysídlovány do Německa, kde se v roce 1948 usídlily v Grafschaftu, ve kterém si 

zřídily mateřinec. Grafschaftská Kongregace byla církevně schválena roku 1951. 

V roce 1945 se v důsledku politických změn odštěpila od pražské 

Kongregace rakouská provincie, jedna ze tří pražských provincií ustavených v roce 

1920. Provinční dům byl z města Stadl-Paura přestěhován do Vídně. Na základě 

církevního schválení vznikla v roce 1945 vídeňská Kongregace.7 

Kongregace se dělí do sedmi větví, jež každá má své vlastní generaláty. 

Kongregace se účastní misií v Evropě, Africe, Asii a Americe. Jednotlivé větve 

vytvořily v roce 1970 federaci, v jejímž čele stojí prezidentka.8 

1.3 Založení a historie pražské Kongregace 

Z podnětu univerzitního profesora Pavla Aloise Klára vyhledal 

českobudějovický kněz P. Hermann Dichtl dvě dívky z Českých Budějovic, jež 

3 Stručná historie Kongregace SCB, s. 2 - 3. 
4 Kongregation der Barmherzigen Schwestern vom hl. Karl Borromäus - Trier, b. p. 
5 Historia Kongregacja sióstr milosierdzia šw.Karola Boromeusza w Trzebnicy, b. p. 
6 Zgromadzenie Sióstr Mifosedzia šw.Karola Boromeusza w Mikolowie - Z kroniki zgromadzenia, 
b.p. 
7 Boromejky ve světě, b. p. o , 

D. FOLTYN a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů, s. 63; Stručná historie 
Kongregace SCB, s. 2 - 3. 
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18U vctonnilv do noviciátu v Nancy.9 O rok později je následovaly další dvě 

francouzskými sestrami vrátily do Čech, aby v Klárově ústavu slepců v Praze 

započaly svou činnost. Prozatímní představenou se stala jedna z francouzských 

sester S. M. Terezie Helvigová, jež byla roku 1846 zvolena první generální 

představenou pražské Kongregace (viz Obrazová příloha č. 10, s. 168). Koupí dvou 

domů se zahradou v roce 1842 a jejich adaptací vznikl předpoklad pro zřízení 

vlastního mateřince, do něhož se sestry nastěhovaly v lednu 1843." Ke státnímu 

schválení došlo 2. listopadu 1839 a k církevnímu schválení pražské Kongregace 

6. srpna 1841. 12 

V roce 1920 byla pražská Kongregace rozdělena do tří provincií. V českých 

zemích vznikly dvě provincie: severní a jižní. Provinční dům severní provincie byl 

nejprve v Liberci, od roku 1924 v Jiříkově. Jižní provincie měla provinční dům 

ve Frýdlantě nad Ostravicí. Třetí provincií byla rakouská, do níž spadalo území 
11 

Rakouska. Provinční dům měla v hornorakouském městě Stadl-Paura. 

V důsledku politických změn se rakouská provincie v roce 1945 

osamostatnila a vznikla Kongregace s mateřincem ve Vídni. Poté následovalo 

splynutí severní a jižní provincie. Albrechtická provincie, jež byla původně součástí 

třebnické Kongregace, se stala v roce 1946 součástí pražské Kongregace a ta se 

rozdělila ve dvě provincie: pražskou a albrechtickou.14 

V závislosti na počtu sester a dalších okolnostech byly zakládány i rušeny 

filiálky (viz Obrazová příloha č. 3, s. 164).li K největšímu úbytku počtu sester 

boromejek došlo v souvislosti s odsunem sester německé národnosti v letech 

9 Terezie Walterová, Františka Fickerová. (Chronik der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Karl 
Borromáus mit dem Mutterhaus zu Prag, s. 5.) 
10 Terezie Preinfalková, Jana Nčmcová (Johanna Niemetzová). (Tamtéž, s. 9.) 
11 Jednalo se o majetek barona Bretfelda. Zakoupené domy a zahrada sousedily se zahradou 
strahovského premonstrátského kláštera. (Kronika Kongregace Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského /., s. 110 a 115.) 
12 Tamtéž, s. 3 - 110; Stručná historie Kongregace SCB, s. 2 - 3. 

Stručná historie Kongregace SCB, s. 4. 
14 Rozdělení Kongregace na provincie, s. 1 - 7 . 
15 Počet filiálek neodpovídal počtu ústavů, v nichž sestry působily, neboť sestry z jedné filiálky 
mohly pracovat ve více ústavech v okolí (např. sestry z třeboňské filiálky působily nejprve 
v chorobinci, dvou opatrovnách a sirotčinci, jež nebyly jejich vlastními ústavy, a poté v penzionátu, 
opatrovně, obecné, měšťanské a obchodní škole, jež byly vlastními ústavy Kongregace). 
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1945 - 1947 (viz Obrazová příloha č. 2, s. 164).16 Nejvíce filiálek bylo zrušeno 

v letech 1948 - 1957 v důsledku převzetí moci komunistickou stranou a následnou 

perzekucí církve. Jen o třetinu méně filiálek zasáhlo jejich zrušení v letech 

1938 - 1947 v důsledku zabrání českého pohraničí, okupace a následného odsunu 
i n 

sester německé národnosti. 

Do historie Kongregace zásadně zasáhl rok 1950 a následující léta. Úspěch 

zinscenovaného monstrprocesu s deseti představiteli řádů z března 1950 a následné 

Akce K (kláštery), zaměřené na násilnou likvidaci mužských katolických řeholí 

a klášterů, z dubna 1950 rozhodl o zásahu proti ženským řeholím nazvaném Akce R 

(řeholnice). Akce Ř probíhala ve srovnání s Akcí K dlouhodoběji a ve více etapách. 

Mnoho filiálek sester boromejek bylo likvidováno ve dvou etapách v roce 1950, a to 

v srpnu až září a na konci září 1950. Sestry se ocitly v soustřeďovacích střediscích. 

Od přelomu listopadu a prosince 1950 byly staré a ležící sestry internovány 

v soustřeďovacím klášteře ve Vidnavě. V následujících letech byla Kongregace 

vystavena kromě mimosoudní perzekuce i soudní perzekuci některých členek.18 

Perzekuce Kongregace skončila teprve pádem komunistického režimu v roce 1989. 

Díky ilegálnímu přijímání řeholního dorostu a jeho výchově v období 

komunistického režimu mohla Kongregace bez větších potíží navázat na svou 

činnost z období předcházejícího perzekuci církve.19 

1.4 Působení pražské Kongregace 

S ohledem k tomu, že předkládaná práce je celá věnována charitativnímu 

působení Kongregace, zmíním se zde pouze o některých změnách v působení sester 

boromejek obecně. 

Původním posláním Kongregace bylo ošetřování nemocných. K působení 

ve zdravotnických zařízeních později v Čechách přibyla sociální, výchovná 

a vzdělávací a dokonce i trestní zařízení (viz Textová příloha č. 2, s. 137). 

16 Odsunuto bylo 332 sester boromejek německé národnosti, tento počet představoval v dané době 
zhruba čtvrtinu počtu všech členek Kongregace. (S. M. A. SCH1LDBERGEROVÁ, Kongregace 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, s. 217.) 
17 Dokumentace sester uvádí padesát dva zrušených filiálek v období let 1948 - 1957. V letech 1938 
- 1947 došlo ke zrušení třiceti čtyř filiálek. (Stav sesterských domů za 125 let, b. p.) 
18 Přehled členek Kongregace odsouzených na základě soudní perzekuce uvádi S. M. A. 
SCH1LDBERGEROVÁ, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, s. 228 - 231. 
19 Kronika Kongregace Milosrdných sester .vv. Karla Boromejského X., s. 52 - 87; V. VLČEK (ed.), 
Ženské řehole za komunismu 1948 - 1989, s. 24, 6 1 , 2 1 8 - 2 2 0 . 
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• 20 Zásah do působení pocítila Kongregace již během let 1938 - 1945. 

Mnohem citelnější byly změny v činnosti sester vyvolané po únoru 1948. 

Na základě školského zákona z roku 1948 došlo k likvidaci církevního školství. 

Školská zařízení kromě škol pro postižené děti a mládež byly zestátněny.21 

K 1. lednu 1949 byly zestátněny nemocnice. To znamenalo pro Kongregaci ztrátu 

tří vlastních nemocnic: v Praze, Mělníce - Podolí a Městě Albrechticích. Do roku 

1961 musely sestry opustit nemocnice, v nichž byly zaměstnány. Jejich činnost byla 

omezena především na péči o staré či nemocné osoby v charitních domech, 

o postižené děli a mládež ve speciálních školách a ústavech a postižené dospělé 
ve speciálních ústavech. 

1.5 Organizace pražské Kongregace 

V čele Kongregace stojí generální představená a generální rada, jež sídlí 

v mateřinci v Praze. Funkce generální představené je volená (viz Textová příloha č. 

3, s. 150). Sestry svou generální představenou oslovují: „Matko." Ve sledovaném 

období 1837 - 1950 se generální rada sestávala ze čtyř rádkyň: asistentky, 
sekretářky, novicmistrové a prokuratorky.23 V letech 1958 - 1996 měla Kongregace 

své ústředí ve Znojmě - Hradišti. 

Generální představené podléhají také provinciální představené, jež stojí 

v čele provincií, a představené jednotlivých filiálek. 

1.6 Patroni pražské Kongregace 

Patrony pražské Kongregace jsou patroni jednak společní pro všechny větve 

Kongregace, jednak typičtí pouze pro pražskou větev. 

Kongregačními patrony jsou Svatá Rodina - Ježíš, Maria a Josef,24 

20 „Např. na území Sudet byly již v březnu 1939 zestátněny církevní školy (včetně řádových) všech 
stupňů i další školská zařízení a dále byla činnost řeholních řádů a kongregací ještě omezována. 
Zcela nepostradatelnými se však řeholní sestry pro Říši staly na poli zdravotnictví - nemocnice, 
rezervní nemocnice, sanatoria apod." (P. TESAŘ, Ženské řehole v období totality, s. 21) 
21 P. TESAŘ, Ženské řehole v období totality, s. 23. 
22 S. M A. SCHILDBERGEROVÁ, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, 
s. 218-225. 
23 Kronika Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského VI., s. 1 1 3 - 1 1 4 . 
24 Svátek Svaté Rodiny je od založení Kongregace hlavním svátkem. Svátek se do II. vatikánského 
koncilu slavil v neděli v oktávu Zjevení Páně, tedy mezi 7. a 13. lednem. (Kongregačnípatronové, 
s. 1.) 
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•yc 26 27 28 

sv. Karel Boromejský, sv. Jan Evangelista, sv. Magdalena, sv. Marta, 

sv. Šebestián,29 sv. Ludmila,30 sv. Václav,31 sv. Hedvika,32 sv. Roch,33 sv. František 

Saleský,34 sv. Vincenc z Pauly,35 sv. Jan Nepomuk Neumann36 a sv. Terezie 

z Lisieux.37 

Kromě těchto stálých patronů si Kongregace volila ročního patrona. 
38 Např. v roce 1948 byl ročním patronem sv. Rafael, archanděl. 

v 

1.7 Řeholní formace Kongregace 

Než se z uchazečky o vstup do Kongregace stane sestra, musí projít 

tzv. formací. Řeholní formace sester boromejek se ve sledovaném období 

1837 - 1950 nepatrně lišila od té dnešní. Dnešní formace stejně jako některé další 

změny jsou důsledkem II. vatikánského koncilu. 

První etapou formace byla tzv. kandidatura, během níž žila kandidátka 

v komunitě sester a poznávala jejich život. Na konci kandidatury je tzv. postulát, 

který je přípravou na vstup do noviciátu. 

Tzv. noviciát byl druhou etapou formace. Začínal obláčkou, jež byla 

slavnostním aktem, při kterém si novicka poprvé oblékla řeholní oděv a generální 

představená jí udělila řeholní jméno. Trval dva roky, během nichž magistra novicek 

(novicmistrová) připravovala novicky na život v komunitě a seznamovala je 

25 Svátek milánského arcibiskupa žijícího v 16. století Karla Boromejského se slaví 4. listopadu. 
(Kongregační patronové, s. 1.) 
26 Svátek apoštola žijícího na počátku našeho letopočtu Jana Evangelisty se slaví 27. prosince. 
(Tamtéž, s. 2.) 
27 Svátek Ježíšovy první učednice žijící na počátku letopočtu sv. Magdaleny se slaví 22. července. 
(Tamtéž.) 
28 Svátek sv. Marty, jež je pro sestry příkladem propojení života milosrdenství s kontemplací, se 
slaví 29. července. (Tamtéž.) 
29 Svátek mučedníka žijícího ve 3. století sv. Šebestiána se slaví 20. ledna. (Tamtéž, s. 2 - 3.) 
30 Svátek mučednice žijící na přelomu 9. s 10. století, sv. Ludmily se slaví 16. září (Tamtéž, s. 3.). 
31 Svátek mučedníka žijícího v 10. století sv. Václava se slaví 28. září. (Tamtéž.) 
32 Svátek vévodkyně žijící na přelomu 12. a 13. století se slaví sv. Hedviky 16. října. Byla 
zakladatelkou kláštera cisterciaček v Třebnici, jež je mateřincem třebnické větve sester boromejek. 
(Tamtéž) 
33 Svátek poutníka žijícího na přelomu 13. a 14. století sv. Rochá se slaví 16. srpna. (Tamtéž, s. 4.) 
34 Svátek biskupa žijícího na přelomu 16. a 17. století sv. Františka Saleského se slaví 24. ledna. 
(Tamtéž.) 
35 Svátek zakladatele společenství lazaristů a Dcer křesťanské lásky a zakladatele charity žijícího 
na přelomu 16. a 17. století sv. Vincence z Pauly se slaví 27. září. (Kongregačnípatronové, s. 4 - 5.) 
36 Svátek biskupa žijícího v 19. století sv. Jana Nepomuka Neumanna se slaví 19. června. (Tamtéž, 
s. 5.) 
37 Svátek karmelitky žijící v 19. století sv. Terezie z Lisieux se slav! 1. října. (Tamtéž.) 
38 Tamtéž, s. 1 - 5. 
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s konstitucemi Kongregace, jež mají augustinsko-saleský charakter, dějinami 

Kongregace, zdokonalovala je v katechismu atd. 

Noviciát končil složením dočasných slibů. Sestry boromejky skládaly čtyři 

sliby: slib chudoby, čistoty, poslušnosti a milosrdenství. 

Třetí etapou formace byl tzv. juniorát. Juniorát začínal po prvním složení 

dočasných slibů. Probandinka se již zapojovala do běžného života v komunitě. 

Juniorát trval tři až šest let. Po každém roce probandinka obnovovala dočasné sliby 

na další rok. Na konci juniorátu byla tzv. probace, během níž se probandinka 

připravovala na složení doživotních (věčných) slibů. 

Po složení věčných slibů se probandinka stala již profeskou. 

v 

1.8 Řeholní oděv 

Historický řeholní oděv (viz Obrazová příloha č. 18, s. 172), který nosily 

sestry boromejky ve sledovaném období 1837 - 1950, prošel nepatrnou změnou 

v roce 1961, kdy se zmenšil bílý límec. Zásadní změna je spjata s II. vatikánským 

koncilem. Na základě koncilních požadavků na řeholní oděv vytvořily polské sestry 

boromejky novou podobu oděvu. Modely nového oděvu zaslaly sestrám ostatních 

větví. Sestry pražské Kongregace začaly nosit nový oděv po tzv. převláčce roku 

1967. Poté prošel oděv menšími změnami, až se ustálil do dnešní podoby. 

Řeholní oděv sester boromejek byl tvořen černými šaty s velkým bílým 

límcem a bílým kornetem s černým závojem. Poprvé se do řeholního oděvu oblékla 

dívka na začátku noviciátu při obláčce, avšak nosila bílý závoj, který byl vyměněn 

za černý až po složení prvních dočasných slibů. Po složení věčných slibů získávala 

sestra jednoduchý zlatý prsten a stříbrnou medailku s vyobrazením sv. Karla 

Boromejského na jedné straně a Svaté Rodiny na druhé straně. 

Pracovní oděv, který nosily např. při ošetřování, byl celý bílý.39 

39 Kronika Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského XII., s. 211 - 218. 
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2. PŮSOBENÍ VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH 

Původním posláním Kongregace byla služba nemocným, a proto není 

náhoda, že nejčastějšími působišti sester boromejek byla zdravotnická zařízení. 

Ve zdravotnické oblasti vykonávaly sestry boromejky v letech 1837 - 1950 

ošetřovatelskou činnost ve zdravotnických zařízeních obdobného typu, i když 

různých názvů (chorobince, špitály, lazarety, ošetřovny, nemocnice atd.), proto 

jsem vymezila v rámci působení sester boromejek ve zdravotnických zařízeních 

jediný typ ústavu: nemocnice. 

Zásadním zásahem do ošetřovatelské činnosti sester boromejek bylo 

zestátnění vlastních zdravotnických zařízení k 1. lednu 1949.40 

Kromě ošetřovatelské činnosti prováděné v ústavech ošetřovaly sestry 

boromejky nemocné v domácnostech v okolí svých filiálek. 

2.1 Nemocnice 

Nemocnice je „zařízení, které poskytuje obyvatelům ambulantní a lůžkovou 

základní a specializovanou diagnostickou a léčebnou péči."41 

Sestry boromejky působily v letech 1837 - 1950 na území Čech ve více nez 

padesáti zdravotnických zařízeních, v nichž ošetřovaly nemocné a v některých 

případech vedly i správu ústavu.42 K nejznámějším zařízením patří Nemocnice 

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze označovaná také názvem 

Fakultní nemocnice Pod Petřínem. 

Nejstarším mimopražským působištěm, kde sestry boromejky vykonávaly 

ošetřovatelskou činnost, byla Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského v Mělníku - Podolí, jíž je věnována následující kapitola. 

40 S. M. A. SCHILDBERGEROVÁ, Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, 
s. 2 1 5 - 2 2 8 . 
41 Definice nemocnice, b. p. 
42 Index domů KMSKB a její činnosti, s. 10 - 54. 

16 



2.1.1 Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Mělníku 

- Podolí 

První nejstarší mimopražské působiště pražské Kongregace na území Cech 

se nachází v Mělníku - Podolí.43 Komise dozorčího úřadu, která zde v roce 1934 

prováděla šetření za účelem zdravotně-policejního schválení ústavu, ocenila 

nemocnici zřízenou při podolském klášteře sester boromejek jako „ústav, který jest 

v zemi české dosud ojedinělým."44 

Když kněžna Helena Lobkovicová se svým bratrem Františkem Jiřím45 

zakoupila v roce 1841 od mělnické rodiny Welzlovy rurální dvůr na Podolí čp. 4T46 

za účelem zřízení útulku pro nemocné, požádala při návštěvě generální představené 

Terezie Helvigové na konci dubna 1841, zda by se správy tohoto ústavu 

a ošetřování nemocných ujaly právě sestry boromejky z Prahy. 

Dne 15. června 1841 přijela generální představená Terezie Helvigová 

v doprovodu S. M. Adalberty a profesora Mařana, přítele mělnického děkana, 

do Podolí, aby si dvůr prohlédla. Po setkání s Helenou a Františkem Jiřím 

Lobkovicovými, s mělnickým děkanem, starostou a čtyřmi kapucíny odjely sestry 

do Litoměřic k biskupovi Bartolomějovi Hillemu, který sestry s radostí uvítal, 

neboť to byly první řeholní sestry, které měl ve své diecézi. 

Kněžna Helena si přála, aby byl v zakoupené usedlosti zřízen i mateřinec 

sester boromejek. Generální představená Terezie Helvigová nebyla žádosti 

nakloněna, neboť se domnívala, že je pro Kongregaci výhodnější zřídit mateřinec 

v hlavním městě, avšak aby kněžnu nezarmoutila, rozhodla se v Mělníku - Podolí 

zřídit první noviciát pražské Kongregace. 

43 Tato kapitola je zkrácenou verzí publikovaného autorčina článku: L. PITELKOVÁ, Příspěvek 
k historii kláštera a nemocnice Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, 
in: Confluens - Sborník historických a vlastivědných prací z Mělnická ě. 6. Red. J. Kilián, Mělník 
2007, s. 1 6 4 - 170. 
44 Nemocnice Milosrdných sester Mělník - Podolí, b. p. 
45 Helena (1805 - 1856) a František Jiří (1800 - 1858) příslušeli do mělnicko-hořínské knížecí 
sekundogenitury Lobkoviců, byli potomky Antonína Isidora z Lobkovic (1773 - 1819) a Anny 
Marie Sidonie hraběnky Kinské z Vchynic a Tetova (1779 - 1837). František Jiří byl členem řádu 
Německých rytířů, vojákem a diplomatem v Berlíně, Petrohradě a Istanbulu. Po smrti bratra Augusta 
Longina (1842), který měl v držení Mělník, Hořín, Drhovli, Sedlec, Šopku (dnes Pšovka) a původně 
i Rožďalovice, rezignoval na vojenskou i politickou kariéru a vykonával správu majetku 
a poručnictví jeho nezletilým dětem. Se sestrou Helenou drželi rožďalovické panství a kromě 
nemocnice boromejek v Mělníku založili i nemocnici boromejek v Praze (dnes Nemocnice 
Pod Petřínem). (J. ŽUPAN1Č - M. FIALA - F. STELLNER, Encyklopedie knížecích rodů zemí 
Koruny české, s. 160 - 161.) 
46 Dnes Bezručova č. 715 v Mělníku. 
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Kněžna Helena také vyjádřila přání, aby sestry přijely do Podolí a započaly 

svou činnost v útulku na svátek Navštívení Panny Marie,47 ale kvůli obtížím 

při přestavbě se tak stalo až 15. července 1841. Nejprve přijely S. M. Adalberta 

a S. M. Eufemie,48 které zanedlouho následovaly kandidátka Anna Wojtěchovská 

a novicmistrová. 

Dne 7. září 1841 po obláčce se Anna Wojtěchovská, první dívka, která přišla 

do noviciátu v Podolí, stala S. M. Hermannou. Dne 3. listopadu 1841 ji následovaly 

další dvě dívky, pozdější S. M. Andresie, civilním jménem Alžběta Němcová 

(Elisabeth Niemetzová), starší sestra S. M. Eufemie,49 a S. M. Stanislava.50 

Podle záznamů kroniky sester boromejek byl zakoupený panský venkovský 

dvůr dobře situovaný, byl obklopen zahradami, poli a loukami. Planina s rozesetými 

návršími s vinicemi poskytovala „líbezný" rozhled na kopce v dáli. Poblíž domu 

tekla Pšovka,51 o které kronika uvádí, že je to „potok s dostatkem vody, který nikdy 

nezamrzá."52 Aby byl ústav provozuschopný, musely zde být provedeny úpravy. 

Domek na vinici, která sousedila s dvorem, byl stržen, aby se zvětšila užitková 

plocha, a vnitřními úpravami byly zřízeny dva pokoje pro nemocné, do kterých 

rodina Lobkovicova zakoupila osm postelí. Časem byl přikoupen dům čp. 48, který 

sousedil se dvorem čp. 47 (viz Obrazová příloha č. 19, s. 173). 

Průměrně bylo v mělnickém klášteře ve druhé polovině 19. století pět sester 

boromejek včetně představené, která klášter a nemocnici spravovala.53 

Bohoslužby v ústavě a duchovní péči o nemocné zajišťovali místní kapucíni 

a duchovní. 

V srpnu 1841 byla do ústavu přijata první nemocná, služebná Anna Prchlá 

z Podolí, a do konce roku bylo přijato celkem dvacet osm nemocných. Počet 

47 Svátek Navštívení Panny Marie se slavil 2. července, po II. vatikánském koncilu (1962 - 1965) 
připadne na 31. května. 

Sestry M. Adalberta a S. M. Eufemie, civilními jmény Terezie Walterová a Jana Němcová 
(Johanna Niemetzová), byly dívkami, které vstoupily do noviciátu v Nancy. 
49 Sestra M. Eufemie, civilním jménem Jana Němcová (Johanna Niemetzová), byla jednou ze čtyř 
dívek, které vstoupily do noviciátu v Nancy. 
50 Chronik der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Karl Borromäus mit dem Mutterhaus 
zu Prag, s. 56 - 62. 
51 Když vroce 1940 koupily sestry od firmy Zikmund Praha „stříkačku Revolt" k zavlažování 
zeleninové zahrady, sloužila Pšovka jako zdroj vody. Nemocnice Milosrdných sester Mělník -
Podolí, b. p. 
52 Chronik der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Karl Borromäus mit dem Mutterhaus 

zu Prag, s. 57. 
53 Tamtéž, s. 56 - 62. 
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nemocných ošetřovaných sestrami boromejkami rostl, v roce 1848 bylo přijato tři 

sta dvacet osm nemocných osob. Každodenně byly také chudým zdarma 

poskytovány polévky i celé obědy. 

Prvním ústavním lékařem byl Jan Keller, po něm následovali Antonín Engel, 

Václav Štěpán. Od roku 1929 zde vykonává lékařskou službu Vladimír Širc, s ním 

Rosa Valentová, kterou roku 1938 nahradil Josef Mottl. S administrativními 

záležitostmi vypomáhal Antonín Doležal.54 

V roce 1854 byl ústav přístavbou rozšířen a bylo zde zavedeno bezplatné 

vyučování ženských ručních prací. 

Darovací listinou z 8. prosince 1856 odevzdal kníže František Jiří Lobkovic, 

vykonávaje poslední vůli Heleny Lobkovicové,55 veškeré ústavní budovy 

i s pozemky Kongregaci do vlastnictví za účelem ošetřování nemocných.56 

Po zřízení všeobecné nemocnice v Mělníku v roce 1857 se podolský ústav 

věnoval především ošetřování osob s chronickými nemocemi a nemocemi stáří. 

Na začátku devadesátých let 19. století bylo v nemocnici šestnáct lůžek, 

sestry boromejky ošetřily ročně kolem dvou set pacientů.57 

V lednu 1893 byly některé sestry boromejky povolány na výpomoc 

do všeobecné nemocnice. V roce 1936 pracovali v okresní všeobecné veřejné 

nemocnici „primář MUDr. Karel Štěpán, zdravotní rada, 4 sekundární lékaři, 

1 vrchní správce, 1 správní úředník, 2 kancelářské síly, 12 ošetřujících milosrdných 

sester řádu sv. Karla Boromejského z Prahy, 1 operační sluha, 1 ošetřovatel 

nemocných, 15 služebných, 1 strojník, 1 topič, 1 domovnice."58 Při bombardování 

Mělníka v noci na 9. května 1945 dostala nemocnice přímý zásah, při kterém byly 

zasypány dvě sestry boromejky, S. M. Otakara Dobalová a S. M. Aletha Freyová. 

Díky zřízencům byly z trosek vysvobozeny a převezeny do podolské nemocnice. 

Pro nedostatek sester vypověděla Kongregace smlouvu se všeobecnou nemocnicí, 

odkud sestry boromejky v srpnu roku 1946 odešly. 

54 Nemocnice Milosrdných sester Mělník - Podolí, b. p. 
55 Helena Lobkowiczová umřela v dubnu 1856. (300 let Kongregace Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského, b. p.) 
56 Nemocnice Milosrdných sester Mělník - Podolí, b. p. 
57 L. BÖHM, Královské věnné město Mělník a okres Mělnický, s. 41. 
58 K. ŠTĚPÁN, Okresní všeobecná veřejná nemocnice na Mělníce, s. 193. 
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Během první světové války začaly na podolský ústav doléhat finanční 

obtíže, přibývalo nemocných59 a strávníků, výnos z vlastního hospodářství se brzy 

vyčerpal a nastal nedostatek. Vyučování ručních prací bylo zrušeno, aby se získaly 

místnosti pro nemocné.60 

Jestliže měl ústav fungovat nadále, bylo nutné jej lépe finančně zajistit. 

Proto byly zvýšeny ošetřovací poplatky61 a sestry byly nuceny požadovat placení 

ošetřovného i od obcí, kterým ústav zaopatřoval jejich chudé zdarma. Navýšením 

ošetřovatelských poplatků, racionálním využitím polního hospodářství sester a dary 

dobrodinců překonal ústav důsledky války a mohl se začít rozvíjet a rozšiřovat. 

Na začátku dvacátých let 20. století byly provedeny menší vnitřní úpravy 

a zavedeno elektrické osvětlení představenou S. M. Heredinou a její nástupkyní 

S. M. Venerií. V roce 1924 se stala představenou podolského kláštera S. M. Vitalie, 

která byla do Podolí přeložena zřepské trestnice, kde měla dohled nad tamější 

pekárnou a hospodářstvím. Představená S. M. Vitalie přebudovala malou chudou 

filiálku, kde v době jejího příchodu působilo včetně ní šest sester, díky svým 

zkušenostem s vedením hospodářství z řepského velkostatku a své píli 

a odhodlanosti v moderní nemocnici. Kromě přestaveb ústavu, stavby nových 

budov a modernizace zařízení se také zasloužila o zpříjemnění okolí nemocnice 

zřízením zahrad a parku, kde mohli pacienti odpočívat na čerstvém vzduchu. Brzy 

po svém příjezdu si získala oblibu u pacientů i mělnického obyvatelstva. 

Po třiadvacetiletém působení v podolské nemocnici byla v roce 1947 

ustanovena představenou v Moravských Budějovicích. S. M. Vitalie trpěla srdeční 

chorobou, během působení v Moravských Budějovicích byla dvakrát postižena 

mrtvicí. Když se k její nemoci přidaly ještě obtíže spojené se stářím, byla přeložena 

na odpočinek a další léčení zpět na Mělník - Podolí. V místě, kde strávila velkou 

část svého života a o jehož rozkvět se kdysi zasloužila, pobývala vletech 

1957 - 1958 a pak odešla na trvalý odpočinek do Nového Jičína, kde v roce 1962 

zemřela.62 

59 Průměrný denní stav nemocných stoupl na čtyřicet pět osob. (Nemocnice Milosrdných sester 
Mělník - Podolí, b. p.) 
60 Tamtéž. 
61 Ošetřovací poplatek v 50. letech 19. století činil 40 až 60 haléřů denně, za první světové války 60 
haléřů až 1 korunu denně, na počátku dvacátých let 20. století byl zvýšen na 2 až 3 koruny denně a 
na konci dvacátých let 20. století se ošetřovací poplatek pohyboval mezi 6 až 20 korunami denně 
podle vybavení nemocničních pokojů. (Tamtéž.) 
62 Tamtéž. 
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V letech 1927 - 1928 byla přestavěna hospodářská budova i s přiléhajícím 

domkem na jednopatrovou dvoukřídlovou nemocniční budovu se sedmnácti pokoji 

pro nemocné, operačním sálem, kuchyňkami, koupelnami a dalšími místnostmi. 

Do celého ústavu byla zavedena elektřina a pitná voda z městského vodovodu. Dále 

byla postavena nová hospodářská budova s chlévy, špýcharem a kůlnami. Stavbu 

prováděl architekt Josef Širc st.63 z Mělníka a projektoval František Brebta z Prahy. 

Ve staré klášterní budově zůstaly místnosti pro řádové sestry, kaple, kancelář, 

hovorna, kuchyně, pekárna a další místnosti. 

V roce 1929 byla zařízena strojní prádelna, žehlírna a postaveny stožáry 

na sušení prádla. Kolem ústavu se rozkládaly zahrady pro nemocné a zeleninová 

a ovocná zahrada. Hospodářství sester zaujímalo na konci dvacátých let 20. století 

devět hektarů pozemků a čítalo osm až deset kusů hovězího dobytka a třicet až 

čtyřicet kusů prasat. Na konci dvacátých let byl ústav zařízen na umístění osmdesáti 

osmi nemocných. 

Sestry pečlivě vedly administrativu. Například v roce 1929 bylo v nemocnici 

ošetřeno sto čtyřicet dva lidí. Z agendy se dozvídáme, že se jednalo o šedesát tři 

mužů a sedmdesát devět žen, že pacienti příslušeli do čtyřiceti tří okresů (mělnický, 

brandýský, roudnický, mladoboleslavský, hořovický, kouřimský, benešovský atd.). 

Záznamy dále uvádí, jakého vyznání pacienti byli (sto třicet čtyři katolíků), jak byli 

staří (nejvíce pacientů ve věku šedesát až osmdesát let) a jakým onemocněním trpěli 

(encefalitida, vysychání míchy, slabomyslnost, kornatění tepen, sešlost věkem, 

epilepsie, revmatismus, bércové vředy, rozedma plic, neurastenie, slepota, záněty 

kloubů, ochrnutí končetin, rakovina atd.).64 

V roce 1931 byla přistavěna mezi klášterní a nemocniční budovu 

jednopatrová stavba, v jejímž přízemí byla zřízena nová kuchyně a v prvním patře 

nová kaple. Dále bylo na první patro nemocniční budovy a na novou přístavbu 

postaveno druhé patro (viz Obrazová příloha č. 20, s. 173). V záznamech 

ze stavebního řízení k povolení nástavby druhého patra se objevuje název 

„nemocnice sv. Antonína", v dostupných pramenech a literatuře to je však jediná 

63 Ing. arch. Josef Širc st. se jako stavitel podílel na všech přestavbách kláštera od roku 1927 do roku 
1935, jeho syn Ing. arch. Josef Širc ml. a Ing. arch. Bedřich Zeman projektovali přestavby kláštera 
v letech 1931, 1935, 1937 a 1938 a od roku 1937 byli zároveň staviteli. Tato dvojice projektantů se 
podílela také na projektu ke stavbě Masarykova kulturního domu v Mělníku. (Dokumentace 
k přestavbám nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Mělníce - Podolí.) Druhý syn 
Josefa Širce st., MUDr. Vladimír Širc, byl lékařem v nemocnici sester boromejek. 
64 Nemocnice Milosrdných sester Mělník - Podolí, b. p. 
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zmínka o tomto názvu nemocnice,65 neboť oficiální a běžně užívaný název ústavu 

zněl (Soukromá) Nemocnice Milosrdných sester (v Mělníku - Podolí). 

Kromě nemocných přijímal ústav i pražské penzisty, kteří zde na zdravém 

vzduchu toužili prožívat klidné stáří. Bylo zakoupeno několik invalidních vozíků 

a zřízen lůžkový výtah, aby i těžce nemocní mohli být zavezeni do zahrady 

na čerstvý vzduch. Jednotlivá poschodí měla kryté balkony, odkud byla vyhlídka 

na okolí ústavu a kde se nemocní zdržovali za deštivého počasí.66 

V dubnu 1935 se začalo s bouráním staré klášterní budovy. Do října 1935 

byly zbudovány prostorné sklepy a kotelna pro ústřední topení a teplou vodu. 

Na místě staré klášterní budovy vzniklo nové křídlo, ve kterém bylo přízemí a první 

patro určeno nemocným a druhé poschodí pro klauzuru sester. Z ústavu se stávala 

moderně vybavená nemocnice. Byl zřízen nový operační sál, zvýšen počet 

koupelen, zřízena moderní pekárna, do pokojů zavedena studená i teplá voda, 

založeny nové zahrady, zakoupeny nejnovější elektroterapeutické přístroje 

(diatermie, horské slunce, pantostat, čtyřkomorová lázeň) a rentgen. V roce 1938 

měl ústav šedesát osm nemocničních pokojů a denní průměrný stav činil sto 

sedmdesát pět osob. Kromě dvou lékařů ošetřovalo nemocné dvacet sester 

boromejek a pomocný personál čítal dvacet čtyři osob.67 

Na přístavbách pracovalo mnoho lidí, a tak ústav zároveň napomáhal řešit 

nezaměstnanost v mělnickém regionu. Například v roce „1935 bylo na stavbě 
68 

zaměstnáno přes sto třicet osob." 

Na konci třicátých let byla postavena nová stodola. Pod stodolou byly 

zřízeny prostorné sklepy na uskladnění brambor a při stodole postavena 
ohnivzdorná uhelna. Byla zřízena zdčná jáma s odpadem do kanálu a vy betonován 

dvůr. V roce 1941 byly zčásti staré stodoly postaveny byty pro hospodářský 

personál, nová řezárna a míchárna pro přípravu krmení zvířat.69 

65 Zajímavostí zůstává pojmenování nemocnice po tomto světci, který není ani patronem Kongregace 
boromejek, ani patronem nemocných. Jedinou možnou spojitostí je socha, umístěná na vedlejším 
oltáři v kapli, která v náručí chová malého Ježíše, což by odpovídalo atributu sv. Antonína 
(z Padovy). 
66 Nemocnice Milosrdných sester Mělník - Podolí, b. p. 
67 Tamtéž. 
68 A. DOLEŽAL.: Nemocnice Milosrdných sester na Mělníce - Podolí, s. 195. 
69 Hospodářství na začátku čtyřicátých let 20. století sester čítalo dvanáct kusů hovězího dobytka, pár 
koní, drůbež a prasata. Kromě toho obhospodařovaly padesát korců (což odpovídá přibližně patnácti 
ha) pozemků. (Nemocnice Milosrdných sester Mělník - Podolí, b. p.) 
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Když byla v květnu 1945 veřejná nemocnice bombardována, byli všichni 

nemocní a ranění dováženi do podolské nemocnice, takže kapacita byla plně 

obsazena, dokonce i na chodbách byla umístěna další lůžka. Při náletu v noci 

z 8. na 9. května 1945 operovali lékaři ve sklepě, teprve až následujícího dne se 

mohli dostat na operační sál, kde operace stále pokračovaly. Dva lékaři pracovali 

bez oddechu několik dní, než přišli na pomoc ruští lékaři. Podolská nemocnice 

sloužila celému kraji až do znovuzřízení veřejné nemocnice. Po válce byla 

nemocnice ještě více vyhledávána než dříve, mnoho lidí se hlásilo k operacím, 

některé porody musely být pro nedostatek místa dokonce odmítány. 

Z malého chorobince vybudovaly sestry boromejky velkou moderní 

nemocnici, která jim byla k 1. lednu 1949 zestátněna (viz Obrazová příloha č. 21, 

s. 174; Obrazová příloha č. 22, s. 174). Sestry zde pracovaly ještě do července 

1959, kdy na základě výpovědi musely z nemocnice odejít.70 

70 Nemocnice Milosrdných sester Mělník - Podolí, b. p. 
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3. PŮSOBENÍ VE VÝCHOVNÝCH A VZDĚLÁVACÍCH 

ZAŘÍZENÍCH 

Sestry boromejky vykonávaly svou charitativní činnost ve výchovně 

vzdělávací oblasti v ústavech preprimárního,71 primárního a sekundárního 

vzdělávání. 

v 

3.1 České školství v 19. století a první polovině 20. století 

Vzhledem k tomu, že pražská Kongregace zahájila svou činnost v českých 

zemích v 19. století a v roce 1950 byla zrušena a její působení bylo úzce spjato 

s prací ve školství, budu se v následující kapitole věnovat vývoji českého školství 

v 19. století a první polovině 20. století s důrazem na preprimární, primární 

a sekundární vzdělávání. Vývoj českého školství 19. století a první poloviny 20. 

století jsem rozdělila do tří etap ohraničených významnými mezníky v dějinách 

pedagogiky, a to roky 1869 a 1948. 

3.1.1 České školství v 19. století do roku 1869 

V oblasti preprimárního vzdělávání byly z iniciativy nejvyššího purkrabího 

hraběte Karla Chotka dne 30. září 1830 vydány předpisy pro zakládání 
77 

tzv. opatroven pro děti pracujících matek. Dne 1. března 1832 byla jako první 

ústav pro děti předškolního věku v českých zemích založena opatrovna na Hrádku 

v Praze. Do opatroven byly přijímány děti ve věku od dvou do pěti let a zůstávaly 

zde do začátku školní docházky. 

Původní název opatrovna malých dětí (Kleinkinderbewahranstalt) se u nás 

nevžil. Užívala se i jiná označení jako opatrovna, ošetřovatelna nebo chovárna 

71 Vzhledem k tomu, že v institucích pro předškolní děti je kladen důraz především na výchovnou 
činnost, bylo by možné termín preprimární (Či předškolní) vzdělání nahradit termínem předškolní 
výchova. Protože však v těchto institucích stále více přibývá vzdělávacích činností, upřednostňuji 
ve své práci častěji termín preprimární vzdělání. 
72 V pohledu na dějiny předškolní výchovy existují dvě koncepce chápání opatrovny a mateřské 
školy. První koncepce chápe opatrovnu a školku jako synonymum - viz V. ŠTVERÁK, Dějiny 
pedagogiky II., s. 95, zatímco druhá koncepce předpokládá existenci tří různých typů předškolních 
institucí: opatrovna, dětská zahrádka a mateřská školka - viz R. VÁŇOVÁ, Vývoj českého školství 
do roku 1939, s. 59). Na základě studia archivních pramenů boromejek, týkajících se předškolního 
vzdělávání, se v práci přikláním k první koncepci. 
73 Pražský primátor svěřil opatrovnu na Hrádku v Praze Kongregaci Školských sester de Notre 
Dame. (P. VLČEK - P. SOMMER - D. FOLTÝN, Encyklopedie českých klášterů, s. 583.) Některé 
zdroje (např. P. VLČEK - P. SOMMER - D. FOLTÝN, Encyklopedie českých klášterů, s. 583) 
uvádí pro založení opatrovny rok 1831. 
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malých dítek či ústav k hlídání malých dětí a podobně. Nejvíce se rozšířil lidový 

název školka.74 

Primární vzdělání v 19. století do roku 1869 vycházelo ze školské reformy 

z roku 1774. V roce 1774 byla v rámci tereziánských reforem provedena 

reorganizace školství, jež byla svěřena zaháňskému opatovi Johannu Ignazi von 

Felbigerovi. Ten vypracoval návrh, který byl uznán jako zákon a 6. prosince 1774 

vydán pod názvem Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt-

und Trivialschulen in den sämtlichen k. k. Erbländern (Všeobecný školní řád 

pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech císařsko-královských 

dědičných zemích). Felbigerův zákon se týkal primárního vzdělávání a byly jím 

zavedeny tři druhy elementárních škol: tzv. triviální, hlavní a normální, ve kterých 

žáci vykonávaly nově zavedenou šestiletou všeobecnou vzdělávací povinnost. 

Tento systém elementárních škol zůstal v platnosti do vydání Hasnerova zákona 

v roce 1869. 

Triviální školy byly zřizovány při farách. Obsah vzdělání tvořilo trivium 

(čtení, psaní, počítání), základy hospodaření a průmyslu a náboženství. Děvčata se 

měla navíc naučit šít a plést. V obcích bez far byly zřizovány tyto školy pod názvem 

filiální. 

Hlavní školy byly zřizovány v krajských městech. Obsah vzdělání byl 

v porovnání s triviální školou rozšířen o základy reálií a latiny, dále se vyučoval 

sloh, kreslení a geometrie. Hlavní školy připravovaly žáky pro práci v zemědělství 

a řemeslech nebo pro vojenskou dráhu. 

Normální školy byly zřizovány v zemských městech. Obsah vzdělání 

odpovídal vzdělání na škole hlavní v širším rozsahu. Normální školy připravovaly 

především pro studium na gymnáziu.75 

Sekundární vzdělávání nabízely gymnázia, reálky, reálná gymnázia, odborné 

školy a preparandy. 

Studium na gymnáziu bylo zpočátku pětileté, později šestileté a od roku 

1849, kdy Bonitz-Exnerovou školskou reformou došlo ke splynutí filozofické 

přípravky s gymnáziem, osmileté. Vzdělávací obsah spočíval převážně na výuce 

klasických jazyků. 

74 V. ŠTVERÁK, Dějiny pedagogiky //., s. 95. 
75 R. VÁŇOVÁ, Vývoj českého školství do roku 1939, s. 50 - 52. 
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Bonitz-Exnerovou reformou byl zřízen nový typ střední školy. Tzv. reálka 

byla původně šestiletá, od roku 1868 sedmiletá. Důraz byl kladen na vzdělání 

technického zaměření. 

Na počátku šedesátých let 19. století vzniká další nový typ střední školy: 

tzv. reálné gymnázium. Vzdělávací obsah spojoval učební osnovy gymnázia 

a reálky. 

Koncem 18. století a v první polovině 19. století vznikají první odborné 

školy. Studium na nich bylo jednoleté až čtyřleté podle dnihu školy. 

Pro přípravu učitelů elementárních škol byly zřizovány při hlavních 

a některých normálních školách tzv. preparandy (viz Obrazová příloha č. 6, 

s. 166).16 

Konkordátem podepsaným v roce 1855 se školství dostalo znovu zpět 

do rukou církve. Církevní úřady schvalovaly učebnice, rozhodovaly o obsazení 

volných učitelských míst atd.77 Říšským zákonem z ledna 1868 byl konkordát 

zrušen a církvi bylo ponecháno řízení a organizace výuky náboženství a právo 

i nadále zřizovat soukromé školy. Jako světské orgány školské správy byly 

zavedeny místní, okresní a zemské školní rady.78 Školy veřejné zřizoval a spravoval 

stát, školy soukromé zřizovala církev, spolky a jiné instituce či jednotlivci. 

3.1.2 České školství v letech 1869 - 1948 
V oblasti preprimárního vzdělávání nedošlo v letech 1869 - 1948 k žádným 

změnám, ústavem předškolní výchovy zůstávala i nadále opatrovna, stále častěji 

označovaná jako mateřská škola či školka. 

Změny v primárním a sekundárním vzdělávání zaváděl školský zákon 

vydaný 14. května 1869, který bývá označován jako Hasnerův zákon podle 

tehdejšího ministra. 

Zákon zavedl tzv. školu obecnou a měšťanskou a stanovil osmiletou 

povinnou školní docházku. Novelizací Hasnerova zákona v roce 1883 byly 

zavedeny úlevy v povinné školní docházce, ta se v některých případech zkrátila 

76 R. VÁŇOVÁ, Vývoj českého školství do roku 1939, s. 52 - 58. 
77 M. SOMRakol . , Dějiny školství a pedagogiky, s. 165. 
78 R. VÁŇOVÁ, Vývoj českého školství do roku 1939, s. 54. 
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na šestiletou. Tyto úlevy v povinné školné docházce byly zrušeny až tzv. malým 
79 

školským zákonem vydaným 13. července 1922. 

Obsah vzdělání na obecných školách tvořily náboženství, jazyk, počty, 

reálie, psaní, nauka o formách geometrických, zpěv a tělocvik, děvčata se měla 

vzdělávat v ručních pracích a domácím hospodářství. 

Na měšťanských školách bylo vyučováno náboženství, jazyk a písemnosti, 

zeměpis, dějepis, přírodopis, přírodozpyt, aritmetika, geometrie, vedení knih, 

kreslení od ruky a kreslení geometrické, krasopis, zpěv a tělocvik, děvčata měla být 

vyučována ručním pracím a domácímu hospodářství. Úkolem měšťanských škol 

bylo poskytnout dětem, které nenavštěvovaly střední všeobecně vzdělávací školy, 

vyšší vzdělání, než jaké nabízely školy obecné. 

Žáci se mohli vzdělávat v osmileté obecné škole, osmileté měšťanské škole 

nebo v pětileté obecné škole a na ni navazující tříleté měšťanské škole. 

Někteří odcházeli po pěti letech měšťanské školy nebo obecné školy, 

na kterou navazovala tříletá měšťanská, na střední všeobecně vzdělávací školy. 

Přelom století přináší dvě změny v oblasti středních všeobecně vzdělávacích škol. 

První změnou je možnost dívek vzdělávat se na tomto typu škol, neboť na sklonku 

19. století začaly v českých zemích vznikat první dívčí střední školy. Druhou změnu 

přinesla v roce 1908 Marchetova reforma, která uzákonila další typ střední 

všeobecně vzdělávací školy, jímž bylo tzv. reformní reálné gymnázium. Nižší 

stupeň reformního reálného gymnázia v podstatě odpovídal reálce, preferovány byly 

moderní cizí jazyky před klasickými jazyky. Existovaly tedy čtyři typy středních 

všeobecně vzdělávacích škol: osmileté gymnázium, osmileté reálné gymnázium, 

osmileté reformní reálné gymnázium a sedmiletá reálka.80 

Po ukončení osmileté měšťanské školy nebo pětileté obecné s tříletou 

měšťanskou školou se mohli žáci dále vzdělávat na odborných školách. V důsledku 

potřeb rozvíjejícího se průmyslu a zemědělství došlo ve druhé polovině 19. století 

a na počátku 20. století k rozvoji různých typů a druhů odborných škol. 

K odborným školám byly počítány školy průmyslové, obchodní, lesnické, rolnické, 

zahradnické, vinařské, štěpařské, lnářské atd. Délka docházky byla od jednoho 

do čtyř let. K odborným školám patřily také čtyřleté tzv. učitelské ústavy 

79 M. SOMR a kol., Dějiny školství a pedagogiky, s. 165 - 168. 
80 R. VÁŇOVÁ, Vývoj českého školství do roku 1939, s. 54 - 58. 
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pro vzdělávání budoucích učitelů obecných a měšťanských škol (viz Obrazová 

příloha č. 7, s. I67).*{ 

3.1.3 České školství v první polovině 20. století po roce 1948 

Systém českého školství byl zásadně změněn školským zákonem z roku 

1948. 

Podle tohoto zákona jsou institucemi preprimárního vzdělávání 

tzv. mateřské školy. Mateřské školy jsou určeny pro děti od tří let do šesti let. 

Poprvé v historii spadají ústavy předškolní výchovy do kompetencí Ministerstva 

školství a národní osvěty, předtím totiž náležely pod Ministerstvo sociální péče. 

V oblasti primárního vzdělávání byly zavedeny pětileté tzv. národní školy. 

Obsah vzdělání tvořily společenské, jazykové, technické, estetické, zdravotní 

a tělovýchovné obory, počty a věcné nauky. 

Nižší sekundární vzdělání tvořily čtyřleté tzv. střední školy. Žáci se 

vzdělávaly ve společenských, jazykových, technických, estetických, zdravotních 

a tělovýchovných oborech, matematice a přírodních vědách. Jazykové znalosti měli 

žáci nabýt v jazyce vyučovacím a ruském. 

Zákon zaváděl devítiletou povinnou školní docházku, kterou žáci plnili 

vzděláváním na národní a střední škole. 

V rámci vyššího sekundárního vzdělání si žáci mohli vybrat, zda budou 

navštěvovat tzv. odbornou školu nebo některý typ tzv. vyšší střední školy. Pokud si 

nevybrali žádnu z výběrových škol, docházeli do tzv. základní odborné školy. 

Základní odborné školy byly zpravidla tříleté. Poskytovaly základy 

odborného vzdělání a prohlubovaly obecné vzdělání. 

Odborné školy byly zpravidla dvouleté nebo tříleté a poskytovaly odborné 

vzdělání pro určitá povolání a prohlubovaly obecné vzdělání. 

Vyšší střední školy byly dvojího typu: vyšší odborné školy a gymnázia. 

Vyšší odborné školy byly zpravidla čtyřleté, výjimečně pětileté. Poskytovaly vyšší 

odborné vzdělání a vyšší obecné vzdělání v takovém rozsahu, aby byl umožněn 

přístup žáků ke studiu na vysokých školách. Zahrnovaly vyšší odborné školy 

pro zemědělství, průmysl, obchod, dopravu, pro ženská povolání, uměleckou 

činnost, sociální a zdravotní službu, výživu apod. 

81 R. VÁŇOVÁ, Vývoj českého školství do roku 1939, s. 54 - 58. 
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Gymnázia byla čtyřletá a měla všestranně rozvíjet osobnost žáka, a tak jej 

připravovat ke studiu na vysoké škole (viz Obrazová příloha č. 8, s. 167). 

Vzdělávací obsah tvořily společenské, jazykové, technické, estetické, zdravotní 

a tělesné obory, matematika, přírodní vědy a filozofie. V jazykové oblasti se žáci 

vzdělávali ve vyučovacím a ruském jazyce, latině a dalším živém jazyce. 

Zákon dále uváděl, že „školy jsou učiliště státní."82 A ačkoli připouštěl 

možnost zřizování nestátních škol, soukromé školy byly rušeny a bylo jich 

poskrovnu.83 

3.2 Opatrovny 

Opatrovna neboli mateřská škola byl výchovně vzdělávací ústav pro děti 

předškolního věku. 

V Čechách působily sestry boromejky vletech 1837 - 1950 ve více než 

třiceti opatrovnách, a to v následujících lokalitách: Bílina, Bor u Tachova, Brandov, 

Broumov, České Budějovice, Filipov, Hodkovice nad Mohelkou, Horní Planá, 

Hrádek nad Nisou, Jiříkov, Libná, Litoměřice, Lobendava, Milevsko, Obora, 

Počátky, Pozorka, Praha (Karlín, Žižkov, Pohořelec), Rožďalovice, Rychnov 

u Jablonce, Skorotice, Sloupnice, Tachov, Teplice, Třeboň, Velešice, Vlachovo 

Březí a Volyně.84 

Sestry boromejky pracovaly jednak ve veřejných opatrovnách, kam byly 

povolány, jednak ve vlastních soukromých opatrovnách. Případem lokality, kde 

sestry vykonávaly výchovně vzdělávací činnost ve veřejné i soukromé opatrovně, je 

Třeboň, jíž se budu věnovat v následující kapitole. 

3.2.1 Opatrovna v Třeboni 

V květnu 1842 zřídila pražská Kongregace na žádost manželů Eleonory 

a Jana Adolfa n. Schwarzenbergových filiálku v Třeboni.85 Jedním z hlavních 

důvodů bylo to, aby sestry ošetřovaly staré nemocné lidi v chorobinci, který byl 

poblíž kostela. 

» Zákon č. 95/1948 Sb^ 4. 
" Zákon č. 95/1948 Sb § ^ 
" Index domu KMSKB a j e j í činnosíi s 1 0 - 54. 

Podrobnější historii fihálky v Třeboni podává kapitola 3.3.1 Škola v Třeboni. 

2 9 



Když byla v roce 1892 založena v Třeboni na předměstí opatrovna, určila 

Kongregace na žádost města sestru zkušenou pro práci s dětmi S. M. Landelinu 
86 87 Novákovou, aby převzala vedení nově zřízené opatrovny. 

Opatrovna byla zřízena v domě na předměstí.88 K tomuto účelu odkázala půl 

tohoto domu slečna Marie Hrůzová ve své závěti a další část domu koupil podpůrný 

spolek, který vydržoval sestru pěstounku a služebnou.89 

Dne 8. srpna 1892 byla opatrovna děkanem Františkem Touškem vysvěcena 

a 16. září začalo vyučování. Při zápisu bylo zapsáno osmdesát dětí a jejich počet 

každoročně vzrůstal.1,0 

Když byla v roce 1898 dostavěna nová budova pro chlapecké školy, byla 

zde zřízena druhá opatrovna, která byla také odevzdána vedení sester. O tuto 

městskou opatrovnu se staralo jednak město, jednak městská spořitelna. 

Sestra S. M. Landelina byla ustavena do městské opatrovny v budově 

veřejných škol a na předměstí poslána S. M. Vitalie Hušáková. 

Každým rokem o Vánocích dostávaly chudé děti šaty a obuv a na všechny 

děti čekala nadílka se slavností, na kterou se děti celý rok těšily. 

V městské opatrovně působila řadu let od jejího založení v roce 1898 

až do jejího zrušení v roce 1921 S. M. Landelina Nováková.91 

V opatrovně na předměstí se vystřídalo několik pěstounek: od roku 1898 zde 

působila S. M. Vitalie Hušáková,92 od roku 1902 S. M. Andresie Burianová, 

od roku 1904 S. M. Zephyrina Teiblová, od roku 1907 S. M. Edulfina Chalupová,93 

od roku 1911 S. M. Rigarda Čápová, od roku 1917 S. M. Remberta Šípková94 

86 Landelina Nováková se narodila 20. dubna 1863 v Obořišti. V roce 1881 přišla do Třeboně 
a vyučovala ve druhé tříděi obecné školy. Dlouholetá pěstounka a pozdější představená třeboňské 
filiálky pobývala od roku 1938 na odpočinku v Mělníku. {Pamětní kniha kláštera milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského v Třeboni, b. p.) 
87 Kronika opatrovny milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Třeboni s 1 
88 jednalo se o dům na předměstí č. p. 150. (Pamětní kniha kláštera milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského v Třeboni, b. p.) 
89 Podpůrný spolek vydržoval pěstounku částkou 300 zlatých ročně 
90 Pamětní kniha kláštera milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Třeboni, b p 
91 Kronika opatrovny mdosrdných sester sv. Karla Boromejského v Třeboni s 1 
92 Vitalie Hušáková se narodila 26. ledna 1881 v Háji u Vodňan. [pamětní kniha kláštera 
milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Třeboni b p ) 
93 Edulfina Chalupová se narodila 20. února 1889 ve štípě na Moravě. Zkoušky pro výuku 
v mateřské škole vykonala v Praze v roce 1906. ( T a m t é ž ) * 
94 Remberta Šípková se narodila 7. října 1887 ve Střešovicích. Do řádu vstoupila v srpnu 1904, sliby 
složila 8. září 1910. Působila v opatrovně v Rožďalovicích, na Žižkově a v Nové Říši a od 15. října 
1917 v Třeboň i. (Tamtez.) •> 
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a poslední S. M. Damiana Borovková až do roku 1921.95 

Začátkem školního roku 1921/1922 byla městská opatrovna zrušena, neboť 

její místnosti potřebovalo město pro veřejnou školu, a tak tamější pěstounka 

S. M. Landelina odešla do předměstské opatrovny, kde působila spolu s pěstounkou 

této opatrovny S. M. Damianou. Obě sestry však tušily, že město obě sestry 

v jedné opatrovně vydržovat nebude. Jejich předtucha se vyplnila, když 

S. M. Damiana dostala výpověď z opatrovny k 1. lednu 1922, a tak v předměstské 

opatrovně působila jako pěstounka pouze S. M. Landelina. 

Dne 1. května 1922 dala Kongregace městu Třeboni čtvrtletní výpověď 

z předměstské opatrovny a počátkem školního roku 1922/23 si otevřela soukromou 

opatrovnu (viz Obrazová příloha č. 23, s. 175; Obrazová příloha č. 24, s. 175).% 

Kníže Schwarzenberg svolil, aby za účelem zřízení opatrovny byla 

probourána zeď v klášteře a dvě místnosti na Mariánské chodbě spojeny v jednu 

velkou. Mariánské chodby užívaly děti v zimě jako herny, v létě jim jako herna 

sloužila zahrada. Potřebný obnos na přestavbu byl vypůjčen na splátky. Opravy 

byly ještě o prázdninách v roce 1922 dokončeny a v polovině září byl vykonán 

zápis. Přes veškerá příkoří, která proti zřízení soukromé opatrovny sester nepřátelé 

podnikli, bylo zapsáno čtyřicet pět dětí a koncem školního roku jich bylo dokonce 
97 

padesat sest. 

Výnosem Ministerstva školství a národní osvěty ze dne 21. října 1923 byla 

nová soukromá opatrovna sester schválena. 

Sestrám však nebylo dopřáno klidu a byly donuceny opustit dlouholetou 

působnost v klášterní budově, která byla zabrána, a odstěhovaly se do budovy 

na zámku. Zde byla také vybrána místnost pro opatrovnu, do které se přihlásilo 

šedesát dětí, jejichž počet v dalších školních letech opět vzrůstal. V některých letech 

bylo v opatrovně tolik dětí, že je ani místnost nestačila pojmout.98 

Dlouholetou pěstounku S. M. Landelinu Novákovou vystřídala v roce 1927 

S. M. Karo la Kratochvílová, v roce 1928 S. M. Sapientie Motáčková, od roku 1929 

zde působila S. M. Edulfina Chalupová a od roku 1931 S. M. Lumíra 

95 Kronika opatrovny milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Třeboni, s. I - 2. 
% Tamtéž, s. 2. 
133 Pamětní kniha kláštera milosrdných sester .vv. Karla Boromejského v Třeboni, b.p. 
134 Tamtéž. 
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Hauptfleischová s přestávkou ve školním roce 1935/36, kdy ji vystřídala S. M. Justa 

Marková." 

Každý rok předvedly děti nějakou menší divadelní hru nebo uspořádaly 

besídku.100 Z čistých výtěžků byl v roce 1937 zakoupen nový nábytek 

do opatrovny.101 V tom samém roce byla také vymalována místnost opatrovny. 

Ve školním roce 1940/41, který začal 1. září 1940, bylo zapsáno 

do opatrovny čtyřicet sedm dětí, během roku se však čtyři děti odstěhovaly, a tak 

v opatrovně zůstalo čtyřicet tři dětí. 

V prosinci před Vánocemi vykonal v soukromé opatrovně sester inspekci 

okresní školní inspektor František Molík. Děti zazpívaly, přednesly básničky 

a zarecitovaly báseň Vánoce. 

Kronika uvádí, že ve školním roce 1940/1941 byly Vánoce pěkně bílé. 

Vánoční stromek byl velký až do stropu, avšak kvůli bídě způsobené probíhající 

druhou světovou válkou nebyl tak hojně ověšený jako v jiných letech. Všechny děti 

dostaly nadílku v podobě pytlíčku cukroví a loutky Kašpárka a osm chudých 

chlapců dostalo novou košilku a osm děvčátek letní kalhoty. Dvě nejchudší děti 
102 dostaly obuv. 

Ve dnech 15. a 16. února 1941 byla uspořádána besídka v sále na děkanství, 

za kterou byly děti pochváleny školním inspektorem. 

Školní rok 1940/41 skončil 26. června 1941. Pěstounka S. M. Lumíra 

Hauptllcischová se rozloučila s dvaceti jedna dětmi, které odcházely do školy. 

Pro děti, jejichž rodiče neměli čas věnovat se jim kvůli svému celodennímu 

zaměstnání, byl zřízen prázdninový útulek pro děti ve věku od tří do šesti let. 

Útulek navštěvovalo dvacet dětí a trval až do 15. srpna 1941. Útulek byl otevřen 

od sedmi hodin ráno do pěti hodin odpoledne.103 

Při zápisu do soukromé opatrovny sester pro školní rok 1941/42, který byl 

vykonán po prázdninách, se zapsalo třicet dva dětí a jejich počet během roku stoupl 

na čtyřicet šest. 

99 Kronika opatrovny milosrdných sester sv. Karla Boromeiskéhn v r^A • 
,0° Například v březnu 1923 sehrály děti z opatrovnyXadelnf hn p T S" 2 " 3" 
kniha kláštera milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Třeboni b Cha,0Upka' (-Pamětní 
101 Sestry objednaly osm stolů a šedesát čtyři židliček z H i k o \ á 
onatrovny milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Třeboni s 3 T V D u c , 1 c o v ě - (Kronika 
1 2 Tamtéž, s. 3 - 4. ' ' ' 
103 Tamtéž, s. 4. 
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Před Vánocemi se chystala dětem nadílka. Chlapci ze školy za vedení 

odborné učitelky S. M. Rostislavy Janošcové pomáhali zhotovovat dřevěné 

postýlky, které pak nalezly dívky pod stromečkem pěkně malované s panenkami 

v peřinkách. Chlapci se pod stromečkem radovali z koníků a autíček. Pět chudých 

dětí dostalo obuv a všechny děti si pochutnaly na cukroví, které si odnášely domů 

v pytlíčku. 

Když bylo pěkné počasí, děti se zdržovaly venku, kde si hrály na písku, 

na zahradě a houpaly se. 

Dne 4. července 1942 byla vykonána inspekce okresním školním 

inspektorem Preslem. Školní rok byl ukončen 10. července, S. M. Lumíra 

Hauptfleischová se rozloučila nejen s deseti hochy a osmi dívkami, kteří odcházeli 

do první třídy a kteří jí na rozloučenou za její péči přinesli z vděčnosti růži, ale také 

s ostatními dětmi.104 

Zámecké prostory, v nichž sestry bydlely a měly své školy a opatrovnu, 

musely být uvolněny pro německé vojsko. V novém útočišti sester na děkanství 

nebylo volné místo pro umístění opatrovny, a proto byla opatrovna po skončení 

školního roku 1941/1942 zrušena.105 

3.3 Školy 

Škola je výchovně vzdělávací ústav. V kontextu předkládané práce je termín 

škola užíván pro výchovně vzdělávací ústav určený k plnění vzdělávací povinnosti, 

resp. od roku 1869 povinné školní docházky. 

Do roku 1869, kdy se změnil školský systém, vyučovaly sestry boromejky 

pouze ve třech triviálních školách, a to v Litoměřicích, Praze (Malé Straně) 

a Třeboni a jedné hlavní škole v Prachaticích. Po roce 1869 působily sestry v obou 

druzích škol. V obecné či měšťanské škole vyučovaly v následujících lokalitách: 

Bor u Tachova, České Budějovice, Filipov, Hodkovice nad Mohelkou, Kostomlaty, 

Osek, Poběžovice, Praha (Malá Strana), Prachatice, Sloupnice, Třeboň, Varnsdorf, 
rj f i 106 Zákupy. 

Následující kapitola je věnována nejstarší škole sester boromejek na území 

Čech: škole v Třeboni. 

104 Kronika opatrovny milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Třeboni, s. 5. 
105 Třeboň, s. 2 6 - 2 8 . 
106 Index domů KMSKB a její činnosti, s. 10 - 54. 
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3.3.1 Škola v Třeboni 

V dopise ze 6. listopadu 1840 oznamoval třeboňský děkan Jan Sádlo 

českobudějovickému knězi P. Hermannu Dichtlovi, že Eleonora a Jan Adolf II. 

Schwarzenbergovi by si přáli uvést do Třeboně sestry boromejky, aby zde 

ošetřovaly nemocné v chorobinci. Když byly sestry uvědoměny P. Dichtlem o vůli 

knížecí rodiny, byly potěšeny, že by mohly brzy zřídit druhou filiálku, jež by byla 

první mimopražskou filiálkou. 

Generální představená S. M. Terezie Helvigová a jedna sestra se vydaly 

v doprovodu P. Dichtla na přelomu ledna a února 1841 do Třeboně, aby si své 

budoucí působiště prohlédly a domluvily podmínky jejich působení. 

Generální představené se zdál zprvu chorobinec, ve kterém měly sestry 

ošetřovat nemocné nevhodný kvůli zápachu a nepořádku, neboť stále ještě měla 

na paměti nemocnici vTrevíru, již spravovala. Po ujištění, že kněžna uvede 

do pořádku vše, co sestry budou požadovat, generální představená svolila zřídit 

v Třeboni filiálku. 

Než byly v Třeboni připraveny podmínky pro příchod sester, byla založena 

druhá filiálka, která byla první mimopražskou filiálkou, v Mělníce - Podolí. Teprve 

když měla Kongregace dostatek sester na založení další filiálky, uzavřela 4. května 

1842 smlouvu s knížecí rodinou a vyslala sestry do Třeboně. 

Dne 31. května 1842 dorazily čtyři určené sestry do Třeboně, a tak byl 

založen Ústav Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Třeboni. Sestry 

byly nejprve ubytovány v místnostech chorobince. Do nově adaptovaných místností 

v bývalém augustiniánském klášteře se přestěhovaly až 21. července 1844.107 

Později svěřila kněžna Eleonora Schwarzenbergová sestrám několik 

osiřelých dívek a dovolila, aby byly do ústavu přijímány také jiné dívky. V roce 

1854 bylo v ústavu již třicet dívek na vychování, k nimž se přidružilo několik dívek 

z města, a začaly být společně vyučovány v německém jazyce. Později požádala 

městská rada Kongregaci, aby převzala vyučování ručním pracím po starší světské 

učitelce. Vyučování ručním pracím se ujala S. M. Eufrasie. 

107 Třeboňský augustiniánský klášter byl zrušen v roce 1786. Později koupil veškeré objekty kláštera 
Jan Nepomuk Prokop Schwarzenberg, a tak se klášterní budovy staly majetkem Schwarzenbergů. 
Pro sestry byla upravena část barokní konventní budovy. (P. VLČEK - P. SOMMER - D. FOLTÝN, 
Encyklopedie českých klášterů, s. 676; J. PSÍKOVÁ - J. ŠEVČÍK - J. JANDOVÁ, Třeboň - Město 
v krajině dvojího nebe, s. 11.) 
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Smlouvou mezi městskou radou a Kongregací z 31. prosince 1864 byla 

zřízena trojtřídní triviální dívčí škola (viz Obrazová příloha č. 27, s. 177). Protože 

však místnosti chlapecké školy již nestačily, neboť ktéto trojtřídní triviální 

chlapecké škole byla připojena nově zřízená reálka, hledala se pro dívčí školu 

budova. A tak kníže Jan Adolf II. Schwarzenberg obci dovolil, aby byly místnosti 

v klášteře upraveny pro účely dívčí školy. Vnitřní zařízení tříd bylo hrazeno 
108 

z důchodu panství třeboňského. Patronem školy byl sv. Josef. 

Město se zavázalo poskytnout pro začátek učební pomůcky, topivo, starat se 

o úklid místností a udržovat vybavení v dobrém stavu. 

Vyučování bylo svěřeno třem sestrám. V první třídě vyučovala S. M. 

Xaverie Čechová, ve třetí S. M. Dosithea Chabrová a druhou třídu měl na starosti 

varhaník a ředitel kůru František Petřík. Ruční práce vyučovala S. M. Lazarina 

Slopáčková. Město platilo každé učitelce 200 zlatých ročně. 

V roce 1869 byla na základě nového školského zákona přeměněna trojtřídní 

dívčí triviální škola na trojtřídní dívčí školu obecnou. Třídy se plnily žákyněmi, 

a proto byla škola v témže roce rozšířena na čtyřtřídní. Táž situace se po deseti 

letech opakovala, a tak byla škola přičiněním školního inspektora Vojtěcha Českého 

11. července 1879 rozšířena na pětitřídní a bylo jí uděleno školní právo veřejnosti. 

Kněžna Ida Schwarzenbergová darovala škole několik vycpaných slepic 

a holubů. Nebyla však jediným dárcem školních pomůcek, nedlouho po ní daroval 

škole sbírku nerostů z příbramských dolů Josef Nedbal. 

V roce 1881 navštívil školu pražský arcibiskup P. Bedřich Schwarzenberg, 

který svou návštěvu opakoval následujícího roku v říjnu, avšak již jako kardinál, 

a zkoušel zde z náboženství. 16. a 17. dubna 1882 byl ve zdejší škole na inspekci 

zemský inspektor Jan Gall, který projevil svou úplnou spokojenost s fungováním 

školy pochvalným dekretem. Následujícího roku, 25. září 1883, navštívil školu také 

českobudějovický biskup hrabě František ze Schönbornu.109 

V roce 1886 se opakovala situace z let 1869 a 1879, kdy byly třídy opět 

přeplněny žákyněmi, a tak byla zřízena jedna třída pobočná. Pro tuto pobočnou 

třídu však již nebylo ve školní budově místo, a tak se zatím vyučovalo v čeledníku. 

Kníže Jan Adolf II. Schwarzenberg byl požádán, aby dal přistavět přístavbu 

ke škole. Poté, co byl schválen stavební plán, se 7. července 1886 začaly kopat 
133 Pamětní kniha kláštera milosrdných sester .vv. Karla Boromejského v Třeboni, b.p. 
134 Tamtéž. 
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základy k nové školní budové a v parkáne jámy pro lešení a vodovod. Do zimy byla 

vystavěna dvě patra a budova dána pod střechu. Na jaře 1887 práce pokračovaly 

a v létě 1887 byla budova i vnitřní zařízení dokončena. Náklady na novou 

dvoupatrovou budovu byly 20 000 zlatých. Budova byla slavnostně vyzdobena 

a uchystána ke svěcení. 

Za účelem biřmování a také vysvěcení nové školní budovy přijel 3. července 

1887 do Třeboně českobudějovický biskup P. Martin Říha. Žákyně při té příležitosti 

vytvořily špalír od kostela k Hradecké bráně, kde jedna žákyně podala biskupovi 

kytici a žákyně Emilie Kerberová přednesla uvítací báseň. Po biřmování se biskup 

odebral do školní budovy, kde jej po uvítání jedna žákyně prosila o vysvěcení. 

Po vysvěcení pronesl biskup krátkou řeč a jedna z žákyň poděkovala za vysvěcení 

školy. Poté biskup přítomné žákyně zkoušel z náboženství.110 

V roce 1887 byla škola rozšířena na šestitřídní s pobočkou u třetí třídy. 

V nové budově byly umístěny všechny třídy. O rok později byla pobočná třída 

zrušena a škola byla přeměněna na sedmitřídní. 

V roce 1896 jednala okresní školní rada s Kongregací o zřízení školy 

měšťanské, a tak Kongregace žádala ministerstvo o zřízení měšťanské školy. Žádost 

byla zamítnuta, neboť žádná ze sester učitelek neměla zkoušky pro výuku 

na měšťanské škole. A tak v květnu roku 1897 složily S. M. Bohuslava 

a S. M. Serafina dané zkoušky a Kongregace žádala znovu o zřízení měšťanské 

školy. Nyní již bylo dovoleno, aby se od školního roku 1897/1898 začalo vyučovat 

ve dvou ročnících měšťanské školy, a škola sedmitřídní tak byla změněna 

v pětitřídní obecnou, k níž byly připojeny dvě třídy školy měšťanské. 

Na začátku následujícího školního roku 1898/1899 byla měšťanská škola 

rozšířena o třetí ročník a obec Třeboň se zavázala dávat každé sestře učitelce 

honorář 200 zlatých ročně, avšak jen do doby, než si město zřídí veřejnou 

měšťanskou školu. 

V dubnu 1900 bylo měšťanské škole uděleno právo veřejnosti.111 

V roce 1902 požádala okresní školní rada Kongregaci, aby zřídila školní 

zahrádku, ve které by se dívky učily pěstovat zeleninu a seznamovaly se s léčivými 

a škodlivými rostlinami. Kongregace zde měla také zajistit letní cvičiště pro žákyně. 

Představená vydělila část klášterní zahrady pro školní zahrádku, která byla ještě 

133 Pamětní kniha kláštera milosrdných sester .vv. Karla Boromejského v Třeboni, b.p. 
134 Tamtéž. 
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téhož roku pro své účely upravena. Letní cvičiště dalo zřídit ředitelství knížecího 

velkostatku. 

Na žádost okresní školní rady bylo ve třetí, čtvrté a páté třídě obecné školy 

zřízeno pobočné vyučování ženským pracím. 

Podnět ke druhé přístavbě školy dala okresní školní rada, když poukázala 

na to, že měšťanská škola postrádá kreslírnu a tělocvičnu a jedna třída je 

nedostatečně osvětlena. A tak ředitelství velkostatku předložilo Adolfu Josefovi 

Schwarzenbergovi plán a kníže dovolil, aby kus sýpky přiléhající ke školní budově 

byl upraven pro tři místnosti. Po velikonocích se začalo bourat a stavět, práce trvaly 

přes léto, až byla stavba v září 1902 dokončena. V přízemí byla tělocvična se síní 

pro nářadí, v prvním poschodí jedna učebna se sborovnou a ve druhém poschodí 

kreslírna s kabinetem kreslení. V prvním poschodí se nalézala čtvrtá třída školy 

obecné a ve druhém poschodí kreslírna, ve které bylo deset stolů a padesát čtyři 
' 112 

židlí. Do tělocvičny bylo pořízeno nářadí od firmy Josefa Bílka z Tábora. 

V dějinách této dívčí školy se veřejnost mohla několikrát seznámit s pracemi 

žákyň na jejich výstavách. První výstava ručních prací žákyň školy obecné 

i měšťanské a dívek z pracovny se uskutečnila ve dnech 29. až 31. července 1903. 

Po osmnácti letech provozu byla o prázdninách roku 1904 natřena vnější 

okna v prostřední školní budově a dveře u tříd. 

Ve školním roce 1904/1905 navštěvovalo obecnou školu tři sta sedmdesát 

osm žákyň a měšťanskou školu sto dvacet šest žákyň, celkem tedy pět set čtyři 

žákyň. Ve školním roce 1905/1906 navštěvovalo obě školy celkem čtyři sta 

osmdesát tři žákyň, z toho obecnou tři sta padesát jedna žákyň a školu měšťanskou 

sto třicet dva žákyň. V tomto školním roce se na škole vyskytla spála. Zpráva uvádí, 

že čtyři dívky této nemoci podlehly a čtyři třídy musely být dezinfikovány 

formaldehydem.113 

Poté, co byla uzavřena smlouva o prodeji staré budovy gymnázia,114 začali 

někteří tamější obyvatelé a učitelé dívčí školu v novinách napadat a naváděli obec, 

aby ve staré gymnazijní budově zřídila veřejnou dívčí měšťanskou školu. Dále 

112 Pamětní kniha kláštera milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Třeboni, b.p. 
113 Tamtéž. 
114 Stará budova gymnázia se nacházela u východního křídla ambitu starého konventu. Nová budova 
gymnázia byla postavena v letech 1905 - 1906 podle plánů Karla Doudy na okraji dnešních Sadů 
Jana Amose Komenského na místě původní chmelnice. (J. PSÍKOVÁ - J. ŠEVČÍK - J. JANDOVÁ, 
Třeboň - Město v krajině dvojího nebe, s. 8.) 
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roztrušovali po městě, že sestry o měšťanskou školu nestojí, mají málo sil a že 

jejich škola stojí obec mnoho peněz. O vyvrácení roztrušovaných lží se zasloužil 

velkostatek, když starou gymnazijní budovu koupil, a zabránil tak vzniku další 

měšťanské školy. 

Když byl v roce 1910 ve městě a předměstí zřízen vodovod, dal kníže zavést 

vodovod i do kláštera a školy, kde tak mohly být zřízeny toalety se splachováním. 

Jelikož některé dívky chtěly po ukončení měšťanské školy pokračovat dále 

ve vzdělávání, zřídily sestry boromejky na své náklady speciální pokračovací kurz. 

Ke zřízení tohoto kurzu dala zemská školní rada svolení dne 22. května 1911 

a schválila i stanovy a učební osnovu tohoto dvouletého kurzu, který poprvé začal 

1. října 1911.115 

V následujících letech během prázdnin probíhaly ve škole výměny 

prkenných podlah za cementové dlaždice. První výměna proběhla v roce 1911, a to 

ve druhém poschodí školního domu. Při této příležitosti byla také nově natřena 

budova školy ze dvora a přední zahrady. Výměna za cementové dlaždice v prvním 

poschodí proběhla následujícího roku. 

V roce 1912 přestala obec vykonávat a platit úklid školy během prázdnin, 

a tak se kníže na šest let, do roku 1918, zavázal hradit prázdninové čištění školy. 

Toho roku byla opět pořádána výstava ženských ručních prací. 

Návštěvníkům se zvláště líbila pro praktické využití vystavených prací. 

Dívky z obou klášterních škol nacvičily divadelní hru Sůl nad zlato, která se 

hrála v dubnu a květnu 1913. Z čistého výnosu z této hry byly zakoupeny učební 

pomůcky, především na kreslení a mapy na zeměpis.116 

V letech 1912 - 1913 vybízelo Ministerstvo školství a národní osvěty, aby 

se při školách zřizovaly školní kuchyně, ve kterých by se dívky nej vyšší třídy učily 

vařit a vést domácnost. A tak se od počátku druhého pololetí školního roku 

1912/1913 začalo ve škole s dvanácti žákyněmi vařit. Osnovu ministerstvo 

schválilo. Vaření bylo věnováno jedno dopoledne v týdnu, a sice úterý. Vařilo se 

od 9 do 12 hodin v malé vedlejší kuchyni pod vedením třídní učitelky a kuchařky. 

Den předtím se teoreticky probralo, co a jak se bude vařit, sdělilo se, co je třeba, 

udělal se rozpočet a vypočítalo se, co každá skupina přinese. Druhý den se mohlo jít 

vařit: jedna skupina udržovala oheň, druhá přichystala vše k mytí nádobí, další 

133 Pamětní kniha kláštera milosrdných sester .vv. Karla Boromejského v Třeboni, b.p. 
134 Tamtéž. 
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chystala maso a polévku, čtvrtá připravovala přílohu nebo jindy těsto či cukrovinky. 

Vařily se masité i postní obědy, snídaně i svačiny. Dívky se učily pokrmy zdobit, 

připravit stůl a obsluhovat. Tím byl dán základ ke školní kuchyni, první ve zdejším 

okresu. Místodržící rada K. Dostrašil s manželkou a okresní školní inspektor se 

ženou tuto školní kuchyni také navštívili, ochutnali připravené pokrmy a žákyně 

pochválili. V dalším školním roce chodily vařit všechny žákyně třetího ročníku 

měšťanské školy.117 

Až v červnu 1912 obdržela Kongregace subvenci od státu jako částečnou 

náhradu za vydržování jednoročního pokračovacího kurzu při měšťanské škole 

konaného ve školním roce 1911/1912. 

V dubnu 1913 předvedly žákyně obecné a měšťanské školy výpravnou 

divadelní hru Zlatý pták, kterou navštívila i kněžna Terezie Schwarzenbergová 

s princeznami Idou, Josefínou, Annou, Marií a Terezií. 

O prázdninách roku 1913 byly na knížecí útraty vykonány ve škole tyto 

opravy: na chodbě v přízemí položeny cementové dlaždice, vnitřní okna ve škole 

nově natřena, lavice v páté třídě a stoly ve všech třídách natřeny a probourány dveře 
118 

do šatny z tělocvičny. 

V roce 1914 propukla světová válka a ranění vojíni byli dováženi také 

do Čech, a tak kníže Adolf nabídl školní budovu raněným, které by zde sestry 

ošetřovaly. Celá školní budova byla tedy vyprázdněna a upravena na vojenský 

lazaret (viz Obrazová příloha č. 25, s. 176). Úpravu řídila mladá kněžna Terezie. 

V přízemí školy byla v první třídě zřízena koupelna pro mužstvo a zároveň 

dílna krejčího a obuvníka, ve druhé třídě vojenská kancelář, za ní v malém pokojíku 

školní kancelář, v tělocvičně obytná síň pro sanitní sbor. V prvním patře byla třetí 

třída přeměněna v ordinační pokoj, čtvrtá a pátá třída v pokoje pro raněné 

a sborovna sloužila k rozdělování potravy. Ve druhém patře v prvním ročníku byla 

zřízena kuřárna, ve druhém a třetím ročníku a v křeslírně pokoje pro nemocné. 

V klášteře byla zřízena pracovna pro šaržisty, čeledník pro mužstvo, pianopokoj 

sloužil jako koupelna pro důstojníky, vedle byl pokojíček pro rozdělování potravy. 

V lazaretu bylo do července 1916 ošetřeno tisíc šest set devadesát pět vojáků a pět 

133 Pamětní kniha kláštera milosrdných sester .vv. Karla Boromejského v Třeboni, b.p. 
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jich zde zemřelo. Později bylo upraveno ještě devět místností na pokoje pro raněné 

a jedna koupelna tak, aby lazaret mohl přijímat i raněné od Červeného kříže.119 

Obecná i měšťanská škola byly přemístěny do chlapecké školy. Hoši a dívky 

obecné školy měli vyučování střídavé celodenní. Škola měšťanská pravidelné, 

k čemuž chlapecká škola propůjčila krcslírny a slavnostní síň. 

V dubnu 1914 sehrály ž á k y n č o b e c n é a měšťanské ško ly opět divadelní hru 

Zlatý pták na Novém světě. 

Po celý rok 1915 vyučovaly sestry v chlapecké škole. V lednu 1915 daroval 

kníže část bývalé děkanské zahrady se skleníkem sestrám a v květnu následujícího 

roku daroval skříň do žákovské knihovny a kněžna dva velké stolky do kabinetu. 

V době války byl nedostatek masa, a proto nařídila vojenská správa vojákům chovat 

králíky. K tomu účelu byl upraven skleník u kláštera. 

Na jaře 1918 byl v Třeboni zřízen sirotčinec, ve kterém se ujaly opatrování 
120 dětí dvě sestry. 

V roce 1918 zemřelo ve zdejším lazaretu dvacet vojáků, kteří byli v průběhu 

roku přivezeni z Itálie. Po vzniku československého státu se začali uzdravení vojáci 

vracet domů, noví ranění vojáci díky skončené válce nepřicházeli, a tak jich 

v lazaretu citelně ubývalo, až zde zbyli pouze dva. Nízký počet vojáků v lazaretu 

vedl k tomu, že lazaret byl 24. prosince 1918 zrušen a zbylí dva vojáci přemístěni 

do knížecí nemocnice. Po Novém roce se začalo zdravotnické vybavení ze školy 

odvážet, škola se začala uklízet a byli pozvání zedníci na opravy. Avšak radost 

sester učitelek, žákyň a jejich rodičů z návratu do jejich bývalé školní budovy byla 

překažena 12. ledna 1919 příchodem vojáků (asi třista mužů) z Prahy, kteří si 

vyžádali úpravu školní budovy pro vojenskou posádku z Vršovic. 

Ve školním roce 1918/1919 navštěvovalo obecnou školu tři sta padesát sedm 

žákyň a školu měšťanskou sto čtyřicet osm žákyň, dohromady tedy pět set pět 

dívek.121 

Následující léta byla bojem za záchranu klášterních škol, neboť o budovy 

byl velký zájem. Dne 12. června 1919 proběhla schůze okresní školní rady, při které 

se sestry dozvěděly, že se mají vzdát alespoň měšťanské školy, když ne škol obou. 

To sestry odmítly, avšak nové zastupitelstvo přesto chtělo přeměnit jejich školu 

119 Pamětní kniha kláštera milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Třeboni, b.p. 
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ve veřejnou. V srpnu 1919 dala obec podepisovat lidu listinu s žádostí o světské 
122 učitele. Proti tomu byla podána rezoluce zemské školní radě. 

Dne 11. září 1919 odešla vojenská posádka ze školní budovy. Školní rok 

začal 16. září, zápis byl vykonán v chlapecké škole a začalo se zde i vyučovat. Ve 

školní budově v klášteře se začalo ihned opravovat. V některých třídách byla 

položena nová podlaha, byla zasklena okna, vše bylo opraveno a vymalováno, takže 

za tři týdny byla budova připravena. Poté byly přivezeny lavice z pily a z chlapecké 

školy a ostatní nábytek, který tam sestry měly. Dne 6. října 1919 začaly sestry opět 

vyučovat ve své školní budově. 

Ve školním roce 1919/1920 navštěvovalo obecnou školu tři sta čtyřicet 

devět žákyň a měšťanskou školu sto sedmdesát dva žákyň, v obou školách bylo 

dohromady pět set dvacet jedna dívek. 

V listopadu 1919 se konalo komisionální řízení ohledně školy sester, 

nařízené okresní školní radou, ke kterému byly přizvány i sestry. Byly znovu 

vybídnuty, aby učinily kompromis s obcí. Opět odřekly. Potom vykonala komise 

prohlídku celé školní budovy. V protokole bylo konstatováno, že budova je vhodná 

na dobu čtyř až pěti let a že do této doby postaví obec vlastní budovu pro veřejné 

dívčí školy. 

Ve třech dnech (9., 16. a 21. června 1920) vykonal nový školní inspektor 

Josef Kolář prohlídku školy obecné i měšťanské. Na 24. června 1920 svolal 

společnou poradu, při které projevil svou úplnou spokojenost a pochválil píli 

učitelského sboru. 

Okresní politická správa oznámila přípisem z 22. června 1920, že je 

pověřena zemskou politickou správou zabrat dne 25. června 1920 část kláštera 

a školy pro městkou správu, která zde zřídí veřejné dívčí školy a byty učitelů. 

K zabrání byl pozván zástupce velkostatku a Kongregace. Ředitel velkostatku 

pozval také advokáta Pichu z Hluboké. Přítomny byly také sestra představená 

a ředitelka školy. Komise prohlédla část kláštera a stavební plány a uznala, že by se 

jim vše hodilo. V protokole zaznamenali, že zabírají všechny místnosti pro byty 

učitelů a pro veřejnou obecnou a měšťanskou školu. Proti tomu sepsal knížecí 

advokát Píchá protest a uvedl vněm výtah protokolu sepsaného školním 

inspektorem Josefem Kolářem na poradě konané den předtím. 1 sestry sepsaly 
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za Kongregaci protest, že od školy neustoupí. K těmto dvou protestům přibyl ještě 

třetí, když došel telegram z pražského arcibiskupství s ostrým protestem. Tyto tři 

protesty byly přiloženy k protokolu. 

Dne 1. září 1920 přišla opět komise, aby prohlédla zámek a zjistila, zda by 

v něm bylo možno zřídit školu veřejnou nebo soukromou. Některé místnosti byly 

uznány pro školní užívání. Komise chtěla, aby byl v zámku umístěn internát a celý 

klášter a aby byly klášter a školy sester zabrány pro veřejnou školu a byty učitelů. 

Přítomni byli i zástupci velkostatku: ředitel Kottas a archivář Mareš, kteří nechali 

do protokolu zapsat: „Kde je škola, tam musí být i chovanky a učitelky - sestry."124 

Nakonec se komise usnesla na vyjádření, že ta škola, ve které bude více 

žákyň, bude ve školní budově sester a ta škola, která bude mít žákyň méně, bude 

umístěna v novém domě. Proto obec přikázala strážníkům, aby nutili rodiče 

podepisovat listinu pro školu veřejnou. Avšak i katolické ženy sbíraly podpisy 

pro školu sester. Sesbíraly jich tři sta sedmdesát jedna, což bylo třikrát tolik než 

strana druhá. 

Odpůrci školy sester upírali jejich škole i právo veřejnosti, a tak se 

na platnost práva veřejnosti tázal školní inspektor Josef Kolář zemské školní rady, 

která mu oznámila, že právo veřejnosti obou škol nadále platí, neboť nebylo 

ministerstvem nikdy odňato. 

V listopadu 1920 žádali komunisté, aby jim kníže propůjčil tělocvičnu 

ve škole sester pro cvičení dělnické jednoty, avšak kníže tělocvičnu k radosti sester 

nepropůjčil.125 

Ve školním roce 1920/1921 byl zřízen při měšťanské škole na přání rodičů 

jednoroční vyučovací kurz pro dívky, které již školu absolvovaly. Na povolení 

sestry čekaly skoro celý rok. Přišlo až 31. května 1921 na přímluvu poslance 

A. Romnického. Do tohoto kurzu se přihlásilo dvacet žákyň ve věku čtrnáct 

až dvacet dva let.126 

Osmiletou povinnou školní docházku stanovenou školským zákonem z roku 

1869 mohly třeboňské dívky absolvovat v klášterních školách sester boromejek, 

tedy v pětileté obecné škole, na kterou navazovala tříletá měšťanská škola. Pokud 
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měla děvčata zájem, mohla navštěvovat čtvrtý ročník měšťanské školy, který byl 

v třeboňské škole sester boromejek zřízen v roce 1920. 

Obec se nadále snažila získat prostory školy a kláštera sester pro zřízení 

veřejné školy, a proto odmítla platit uhlí pro školu sester a účty za dodané uhlí 

posílala škole zpátky. Kníže tento dluh vyrovnal místo sester 4. února 1921.127 

Dne 21. června 1921 byl Kongregaci zaslán okresní politickou správou 

připiš od zemské politické správy, kterým se zabíral celý dům (mimo přízemí) 

a pracovna pro veřejnou školu v Třeboni. Odvolání, které se mohlo podat do osmi 

dnů, bylo ihned zasláno jak ze strany majitele - knížete, tak ze strany uživatele -

Kongregace a bylo mu vyhověno. 

Nový školní rok začal 1. září 1921. Poslední tři srpnové dny se konal zápis. 

Sotva bylo vyvěšeno oznámení o konání zápisu, ocitly se obrovské plakáty, kterými 

se občanům sdělovalo, že se otvírá veřejná dívčí škola, do které jsou rodiče povinni 

posílat své děti. Nepřátelé si mysleli, že když ponechají rodičům volnou volbu, 

do které školy budou své děti posílat, rozhodnou se rodiče pro školu sester, a tak se 

snažili rodiče všemožně přemlouvat k zápisu do veřejné školy. Když mírné 

přemlouvání nestačilo, začali vyhrožovat nezaměstnaností, odnětím podpory 

a nadílky o Vánocích a neštítili se rozšiřovat lži o škole sester, když tvrdili, že 

potrvá pouze čtrnáct dní a nejdéle do Vánoc, že vysvědčení vydaná na škole sester 
128 

neplatí a že se musí dát dívky přezkoušet. 

Situace došla tak daleko, že na ulicích a cestách z okolních obcí byli 

rozestavěni podplacení strážníci, kteří děti uváděli do chlapeckých škol. Dokonce 

sám jeden učitel, pozdější správce nové dívčí veřejné obecné školy, se nestyděl 

chodit do rodin a přemlouvat rodiče k zápisu do veřejné školy. Oznámení o zápisu 

do školy sester byla přelepena a nový starosta obce nedovolil vylepit nová. Tak 

uplynul první den zápisu. Dětí se přihlásilo poměrně málo. 

Lidový poslanec Gustav Mazanec, který byl v Třeboni právě 

na prázdninách, sestavil nový plakát, ve kterém vyvrátil rozšiřované lži o škole 

sester a který obec musela vyvěsit. Tím byli nepřátelé pokořeni a katoličtí rodiče 

upozorněni, aby se nenechali zviklat. Avšak ve skutečnosti tím byli nepřátelé ještě 

více rozníceni, a tak vyvěsili plakáty, v nichž dokazovali, že řádové učitelky 

nemohou vyhovět požadavkům doby. Výsledek nátlaku byl takový, že se polovina 
127 Pamětní kniha kláštera milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Třeboni, b.p. 
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všech dětí přihlásila do školy sester, takže v obecné škole bylo zapsáno sto čtrnáct 

dívek a ve škole měšťanské sto třicet tři žákyň. 

Dne 20. listopadu 1921 opět zabrala komise dům i pracovnu pro školu 

veřejnou. Protest řádových sester učitelek i protesty ze strany knížecí byly vyřízeny 

9. března 1922, kdy bylo oznámeno okresní politickou správou, že ministerstvo ruší 

zabrání místností v klášteře pro obecnou a občanskou129 veřejnou školu, jelikož 

místnosti slouží kulturně vzdělávacím účelům a nelze je zabrat.130 

Přípisem ze 17. března 1922 opět povolila zemská školní rada vyučování 

vaření a vedení domácnosti podle učební osnovy schválené již 12. října 1914. 

Vyučování se účastnilo čtrnáct dívek ze třetího ročníku a osm dívek ze čtvrtého 

ročníku měšťanské školy. Svou návštěvou poctil mladé kuchařky okresní školní 

inspektor Josef Kolář, který ochutnal připravená jídla a projevil svou úplnou 

spokojenost. 

Roku 1922 bylo do obecné školy zapsáno sto dva žákyň a do školy občanské 

sto dvanáct žákyň.131 

V tomto období bylo na několika místech započato s parcelací velkostatků 

a toho nebylo ušetřeno ani schwarzenberské panství. Dne 15. června 1923 dostaly 

řádové sestry písemné oznámení o zabrání školy i kláštera. Sestrám byla dána 

vypovídací lhůta na půl roku. Když uplynula pololetní vypovídací lhůta, byla 

na městské radnici vyvěšena vyhláška, že škola sester skončí, neboť tímto dnem 

přešla do rukou státu. 

Už předtím byl požádán předseda lidové strany Antonín Markus, aby učinil 

případné opatření na záchranu budovy. Ten však nepřikládal žádosti sester žádný 

význam a nepodnikl nic. O Vánocích obdržely sestry dopis z mateřince, ve kterém 

jim generální představená oznamovala, že až nyní se podařilo senátorovi Josefu 

Kadlčákovi promluvit o škole s lidovým ministrem Janem Šrámkem.132 

Proslýchalo se, že 19. března 1924 má být v Praze porada, na které se má 

mluvit a jednat „o nás, ale bez nás," a tak se představená třeboňského kláštera 

rozhodla, že pojede do mateřince, aby zjistila potřebné informace. Porada se sice 

nekonala, ale podařilo se jí zastihnout mladého knížete Adolfa Schwarzenberga, 

129 V roce 1922 byl vydán tzv. malý školský zákon, kterým byl nahrazen termín měšťanská škola 

termínem občanská škola. 
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který prohlásil, že budovu nikdy nevydal. Nepřátelé školy sester totiž hlásali, že 

kníže klášterní budovu daroval státu, který chce v klášteře umístit ředitelství 

Státních lesů a statků. 

Teprve nyní byly v poslaneckém lidovém klubu díky senátorovi Kadlčákovi 

podniknuty kroky k záchraně školy. Když protivníci viděli, že po zlém sestry 

neustoupí, začali jednat mírovou dohodou. Nabízeli 200 000 korun odstupného 

za dobrovolné zřeknutí se školy a zámek Ploskovice v severních Čechách. Sestry se 

odstupného zřekly se slovy: „Žádné peníze nechceme, děti chceme, a to 

třeboňské,"133 a proto byla svolána porada do Státního pozemkového úřadu v Praze, 

které se účastnili zástupci všech stran. Adolf Schwarzenberg prohlásil, že nevypoví 

sestry z Třeboně, a ředitel Státních lesů a statků dával sestrám k dispozici zámek. 

O dalším osudu kláštera a školy definitivně rozhodla ministerská rada 

na schůzi 27. června 1924, která zmocnila Ministerstvo zemědělství, aby 

pro umístění školy sester v Třeboni upravilo nákladem 340 000 korun sýpku, kterou 

daroval kníže jako náhradní objekt. Proto byla Kongregace vyzvána, aby se 

zúčastnila konečného jednání, které se konalo v místnostech ředitelství Státních lesů 

a statků v Třeboni dne 25. července 1924. Byly určeny místnosti, které měly být 

na náklad státu podle platných zákonných předpisů přizpůsobeny. Ktomu sestry 

přistoupily s podmínkou, že vyučování nebude přerušeno. 

31. července 1924 se sešla komise, která jednala o přestavbě budovy sýpky 

a koníren Na Valech a o stavebním místě a plánech. Zároveň byly schváleny 

místnosti na zámku pro provizorní umístění občanské školy, zatímco obecná škola 

byla zatím umístěna ještě ve staré budově kláštera v přízemí. 

Poté, co byl protokol o přestavbě podepsán všemi stranami, začali práce 

na přestavbě nové školní budovy. Současně se o prázdninách přestěhoval penzionát 

a občanská škola. Celý konvent přesídlil do provizorních zámeckých prostor 

13. listopadu 1924. Avšak nyní musely sestry učitelky obecné školy docházet 

vyučovat do staré školní budovy v bývalém augustiniánském klášteře.134 

Přes nouzové podmínky se podařilo se žákyněmi nacvičit výpravnou 

divadelní hru Kouzelné kvítí. 

Práce na nové školní budově spěly ke konci. Na 13. března 1925 byla 

svolána kolaudační komise, aby prohlédla nově upravenou školu a stanovila, kdy 
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bude vhodná k vyučovacím účelům. Komise shledala, že je zdivo značně vlhké, 

a nařídila, aby byla budova ve třídách a na chodbách topením vysoušena. Teprve 

po Velikonocích měla komise znovu rozhodnout o vhodnosti místností 

pro vyučování. Spálilo se 40 m3 dřeva. 

Ještě ani nebyla budova dokončena a již byl činěn na sestry nový nátlak. 

Ředitelství Státních lesů a statků uzavřelo vchod do komplexu starého 

augustiniánského kláštera, a tak znemožnilo vstup do spolkové místnosti. 

Ředitelství tedy vyzvalo Kongregaci, aby dovolila spoluužívat budoucí velkou 

a prostornou tělocvičnu jednotě Orel. Představená domu zaslala negativní odpověď, 

čímž byla věc vyřízena.135 

Po Velikonocích 1925 se opět sešla kolaudační komise, která shledala, že 

budova je natolik vyschlá, že je možné užívat k vyučování místnosti na západní 

straně. Jednalo se o dvě místnosti v přízemí a tři místnosti v prvním poschodí. 

Obecná škola se do nich nastěhovala a 3. května 1925 se zde začalo poprvé 

vyučovat. Všechny práce v budově byly zastaveny a přeloženy na hlavní prázdniny. 

Kníže propůjčil sestrám k užívání celý park a zelinářskou zahradu. 

Veškeré práce v nové školní budově byly dokončeny o prázdninách, a tak 

po schválení budovy kolaudační komisí dne 29. srpna 1925 se zde 1. září 1925 

začalo pravidelně vyučovat ve všech třídách obecné i občanské školy. 

V neděli 27. září 1925 se konala slavnost posvěcení školní budovy. Budovu 

přijel vysvětit českobudějovický biskup P. Šimon Bárta. Svěcení nové školy bylo 

velkou slavností, jíž se zúčastnily zástupy lidí (viz Obrazová příloha č. 26, s. 176). 

Dne 29. listopadu 1925 uspořádaly žákyně občanské školy žákovské 

produkce v divadle za účelem získání peněz na vánoční nadílky. Představení se 

odehrálo dvakrát a čistý výtěžek byl 600 korun, ze kterých se koupilo ošacení 

pro chudé děti k Vánocům. S přičiněním Jordána Dostála a katolických spolků se 

o Vánocích obdarovalo sto padesát dětí oblečením, obuví, vánočkami, cukrovím 

a školními potřebami. 

První školní rok 1925/1926 v nové školní budově byl ukončen 26. června 

1926, občanskou školu navštěvovalo sto dvacet jedna žákyň a školu obecnou 

devadesát šest žákyň.136 

133 Pamětní kniha kláštera milosrdných sester .vv. Karla Boromejského v Třeboni, b.p. 
134 Tamtéž. 
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Dne 1. června 1927 uspořádaly sestry se žákyněmi zobou klášterních škol 

představení ke Dni dětí v zámecké zahradě. O dětském programu vyšel pochvalný 

článek v českobudějovickém Hlasu lidu. 

Ve školním roce 1928/1929 byla krutá zima, mrazy dosáhly až -41°C, 

železniční doprava byla kvůli závějím omezena a objevila se chřipková epidemie, 

a proto byla od 5. do 28. února 1929 přerušena výuka v obou klášterních školách. 

Před ukončením tohoto školního roku podaly sestry po dohodě se školním 

inspektorem žádost zemské školní radě o možnosti přijímání chlapců do obou 

klášterních škol. 

Zprvu žádosti vyhověno nebylo, ale když se do záležitosti vložili lidoví 

poslanci a ministři, přijímání chlapců do obou klášterních škol bylo povoleno 

od školního roku 1930/1931.137 

Když sestry se žáky pořádali v červnu 1937 oslavy ke Dni dětí, netušili, že 

to bylo poslední veřejné žákovské vystoupení. Stejně tak se na konci školního roku 

1937/1938 pořádala poslední výstava. V místnostech školy byla uspořádána výstava 

na oslavu dvacetiletého výročí založení Československé republiky. V březnu 1939 

přišla do Třeboně okupační německá vojska, která obsadila zámek a přilehlou 

zámeckou zahradu a ve školní tělocvičně si zřídila vojenskou školu. 

Roku 1940 otevřely sestry na žádost města obchodní školu. Ředitelkou se 

stala S. M. Theodechvilda Langrová.138 

Všechny tři klášterní školy byly přeplněny a veřejné školy byly prázdné, 

a tak když se stal novým školním inspektorem Němec, konaly se ve školách 

opakované důsledné inspekce, aby se nalezl důvod pro zavření klášterních škol. 

Při inspekci 19. listopadu 1941 při kontrole inventáře vypadla Tyršova pohlednice, 

inspektor s výhrůžkami odešel, ale ve škole se zatím vyučovalo dál. 

Před Vánocemi v roce 1941 se konala vánoční besídka, při které se 

rozdělovala vánoční nadílka. Z finančního obnosu 20 000 korun, jež byly vybrány 

od rodičů a sponzorů, nakoupily sestry obuv a ošacení pro chudé děti a pro každé 
' 139 

dítě vánočku a sáček cukroví. 

Během vánočních prázdnin se objevila vyhláška okresního školního výboru, 

že klášterní škola v Třeboni je zrušena a všechny děti musí docházet do veřejné 

137 Třeboň, s. 2 3 - 2 5 . 
138 Tamtéž, s. 25 - 26. 
139 Tamtéž, s. 2 6 - 2 8 . 
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školy v Třeboni. Sestrám bylo povoleno otevřít po vánočních prázdninách pouze 

první a druhý ročník obchodní školy, aby si žáci mohli dokončit vzdělání, neboť 

v okolí žádná obchodní škola nebyla. 

V květnu 1942 přišel rozkaz, aby obytné místnosti sester byly uvolněny 

pro německé vojsko, a tak se sestry i obchodní škola přestěhovaly na děkanství. 

Obchodní škola byla uzavřena v roce 1943 poté, co dokončili studium poslední žáci 

přijatí do prvního ročníku v roce 1941 (viz Obrazová příloha č. 29, s. 178). 

Na děkanství zůstala představená třeboňské komunity sester boromejek a tři sestry, 

které pečovaly na děkanství o domácnost. Po skončení okupace odešly sestry 

boromejky na pokyn generální představené 28. srpna 1945 z Třeboně.140 

3.3.1.1 S. M. Vojtěcha Hasmandová 

Ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století byla jednou z učitelek 

vyučujících v třeboňské škole S. M. Vojtěcha, která se později stala generální 

představenou pražské Kongregace a jež je ve své Kongregaci velmi uctívána pro 

svou milosrdnou povahu a pověstnou svatost. 

S. M. Vojtěcha se narodila 25. března 1914 v Huštěnovicích jako sedmé dítě 

v silně věřící katolické rodině Rozálie a Floriána Hasmandových. Pokřtěna byla 

31. března v místním kostele a přijala křestní jméno Antonie. 

Matka Rozálie umřela po porodu osmého dítěte v roce 1920. V roce 1923 

přijala Antonie první svaté přijímání a o tři roky později byla biřmována. 

Přátelství se cvičitelkou z katolického tělovýchovného spolku Orel,141 který 

navštěvovala od osmi let, ji přivedlo na myšlenku odejít do kláštera. V této 

myšlence ji utvrzovaly i skutečnosti, že její matka kdysi dávno chtěla také vstoupit 

do kláštera a že starší sestra Fanynka vstoupila do Kongregace a přijala nové jméno 

S. M. Simeona. 

V roce 1927 vstoupila do kláštera sester boromejek ve Frýdlantě 

nad Ostravicí jako čekatelka a přijala jméno Romanka. Zanedlouho se zde setkala 

140 Třeboň, s. 2 6 - 2 8 . 
Od roku 1904 vznikaly na Moravě první křesťansko-sociální tělocvičné odbory. Jejich velký 

nárůst phnesl rok 190* ( ^ 1 7 tělocvičných odborů) a ,909 (založeno 3̂ 4 tělocvičných 
odborů). V roce 1909 byly křesťansko-soc.ální tělocvičné odbory pojmenovány Orel podle návrhu 
P. Štěpána Klapila, jenz se nečta inspirovat slovinským Orlem, slovinskou organizací založenou 
v roce 190 v cem ka o ckyc Slovinců J E Krekem. Nový přesný název tedy zně, Křesťansko-
sociáln. tělocvičny odbor Orel. První orelský zemský slet se konal ve Vyškově v roce 1909 
(,Historie Orla, b. p.) 
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se svou další starší sestrou Annou, která později dostala řeholní jméno 

S. M. Emilie. Výborné studijní výsledky vedly k tomu, že byla poslána do Prahy, 

aby zde v letech 1929 - 1933 navštěvovala učitelský ústav u sv. Anny.142 

V roce 1933 na učitelském ústavu úspěšně odmaturovala a ještě tentýž rok 

oslavila obláčku a dostala řeholní jméno S. M. Vojtěcha. V letech 1933 - 1935 

prošla v pražském mateřinci noviciátem, který ukončila složením prvních 

(dočasných) slibů. 

Poté byla Kongregací poslána do Třeboně, aby vyučovala v místní obecné 

škole založené sestrami boromejkami. V roce 1938 jí okresní školní inspektor 

vyslovil pochvalné uznání za její působení ve školní službě. V srpnu 1939 

třeboňskou školu načas opustila, aby se mohla v Praze připravovat na složení 

věčných slibů. Přitom vyučovala v klášterní škole sester boromejek tzv. Křížovce. 

V roce 1940 skládala v pražském mateřinci věčné (doživotní) sliby a poté se 

vrátila zpět do třeboňské školy. 

Podle vyprávění spolusester měla S. M. Vojtěcha práci s dětmi ráda a často 

vzpomínala na svá učitelská léta strávená v Třeboni (viz Textová příloha č. 4, 

s. 151). 

Po zrušení školy v Třeboni v roce 1941 byla poslána v dubnu 1942 

do klášterní školy ve Frýdlantu nad Ostravicí, které hrozilo uzavření tehdejším 

protektorátním režimem. Školu se nepodařilo zachránit a v říjnu 1942 byla zrušena. 

Po uzavření školy se jejím novým působištěm stala nemocnice ve Slaném, a 

tak v důsledku nedostatku zdravotnického personálu ve válečných dobách vyměnila 

výchovně vzdělávací činnost za ošetřovatelskou. 

Spolusestry ze slánské nemocnice vzpomínají na laskavou povahu 

a statečnost S. M. Vojtěchy (viz Textová příloha č. 5, s. 152). 

V á l e č n á léta s k o n č i l a a t ím i o š e t ř o v a t e l s k é p ů s o b e n í S. M . V o j t ě c h y , která 

se vrátila k výchovně vzdělávací činnosti. Od 1. září 1945 vyučovala na dívčí škole 

v Brně - Líšni, kde se roku 1947 stala ředitelkou. Škola v Brně - Líšni byla zrušena 

v únoru 1949, a tak se S. M. Vojtěcha vrátila do pražského mateřince.143 

142 Učitelsky ustav u sv. Anny se nacházel v Ječné ulici v Praze. Jako čtyřletý soukromý učitelský 
ústav byl otevřen v roce 1877 a patřil Kongregaci Chudých školských sester de Notre Dame, jejíž 
členky v ústavu také vyučovaly. (P. VLČEK - P. SOMMER - D. FOLTÝN, Encyklopedie českých 
klášterů, s. 584.) V etech 1917 - 1928 byl ředitelem tohoto učitelského ústavu pozdější arcibiskup 
pražský a kardinál Mons. Josef Beran ( 1 8 8 8 - 1 9 6 9 ) . 
143 Láska smrtí nekončí, s. 3 - 40. 
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V dubnu 1950 byla Kongregací poslána jako nová sestra představená 

do prachatického Neumannea. Na žádost generální představené S. M. Bohumily 

ukrývala S. M. Vojtěcha v Prachaticích kněze, který unikl internaci. V září 1952 

přišla do prachatického kláštera policie a zatkla kněze i S. M. Vojtěchu. Během 

vazby byla S. M. Vojtěcha přinucena se přiznat k vykonstruovanému případu 

velezrady.144 Soud nad ní vyřkl rozsudek o zbavení svobody na osm let. 

Z pardubického vězení, v němž se setkala s dalšími spolusestrami, byla propuštěna 

spolu se všemi řádovými sestrami v květnu 1960 na amnestii. 

Po propuštění z vězení byla S. M. Vojtěcha poslána do kláštera ve Vidnavě, 

kde se roku 1969 stala představenou. 

V červenci 1970 byla zvolena generální představenou pražské Kongregace, 

která měla od roku 1958 své ústředí ve Znojmě - Hradišti. Generální představenou 

byla zvolena třikrát po sobě.145 

V říjnu 1970 odcestovala do Říma, aby se mohla zúčastnit založení 

mezinárodní Federace sester boromejek.146 V dalších letech usilovně pracovala 

na dokumentech147 Kongregace a cestovala jak po českých zemích kvůli vizitacím 

v jednotlivých filiálkách, tak do zahraničí na federální zasedání. V roce 1979 během 

federálního zasedání sester boromejek v Římě jí papež Jan Pavel II. poskytl 

soukromou audienci. 

S. M. Vojtěcha zemřela na zhoubný nádor na plicích 21. ledna 1988 

ve Znojmě - Hradišti. Jejího pohřbu se zúčastnilo přes pět set hostů. Pohřbena byla 

na hřbitově ve Znojmě - Hradišti.148 

V roce 1996 byl zahájen proces jejího svatořečení. V současnosti se sbírají 

materiály o zázracích (zázračných uzdraveních) způsobených S. M. Vojtěchou, 

jimiž musí být žádost o blahořečení149 podložena. 

144 S. M. Vojtěcha měla údajně odnést na francouzské velvyslanectví tajný dopis pro Vatikán. (Láska 
smrtí nekončí, s. 48 - 49.) 
145 S. M. Vojtěcha byla zvolena generální představenou v letech 1970, 1976 a 1982. Funkční období 
generální představené trvalo šest let. (Tamtéž , s.61 - 64.) 

Z podnětu II. vatikánského koncilu byla II. října 1970 založena ze všech větví boromejek 
Federace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. (Tamtéž , s. 67 - 69.) 
147 S. M. Vojtěcha spolu s některými sestrami a odborníky přepracovala Konstituce podle 
pokoncilních pokynů, přeložila Federální Direktář, vyhotovila nový žaltář atd. (Tamtéž, s. 66 - 74.) 

Tamtéž, s. 4 1 - 1 1 8 . 
149 Blahořečení (beatifikace) předchází svatořečení (kanonizaci). Po blahořečení je nutné prokázat 
další zázrak, aby mohlo dojít ke svatořečení. 
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3.4 Střední školy 

Střední škola je výchovně vzdělávací ústav určený k vyššímu sekundárnímu 

vzdělání. Sestry boromejky vyučovaly na středních odborných školách, nepůsobily 

v žádné střední všeobecně vzdělávací škole jako např. sestry voršilky. 

V letech 1837 - 1950 vyučovaly sestry na čtyřech středních školách, a to 

na obchodní škole v Třeboni, industriální škole v Litoměřicích, odborné škole 

pro ženská povolání v Praze (Malé Straně) a ošetřovatelské škole při Nemocnici 

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (Malé Straně).150 

Poslední jmenované škole je věnována následující kapitola. 

3.4.1 Ošetřovatelská škola Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 

v Praze 

Jednou z hlavních náplní členek Kongregace byla služba u nemocných. 

S rozvojem lékařských věd ve dvacátých a třicátých letech 20. století byly 

na zdravotní sestry kladeny větší požadavky, sestra měla být nejen dobrou 

ošetřovatelkou nemocných, ale i lékařovou pomocnicí. 

V roce 1916 byla v Praze zřízena dvouroční ošetřovatelská škola. Sestry 

z Kongregace byly do této školy přijímány jako externí žákyně. V roce 1939 

diplomovaly na této škole poslední čtyři členky Kongregace. Některé sestry se zase 

vzdělávaly v brněnské ošetřovatelské škole Kongregace Milosrdných sester III. řádu 

sv. Františka pod ochranou Sv. Rodiny, kterou navštěvovalo v letech 1936 - 1940 

devět členek Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského.151 Počet 

odborně vzdělaných sester z Kongregace nedostačoval pro zařízení, ve kterých 

působily, a proto se Kongregace rozhodla zřídit při své nemocnici v Praze vlastní 

dvouroční ošetřovatelskou školu pro vzdělávání svého řeholního dorostu 

(viz Obrazová příloha č. 28, s. 177).152 

Zřízení ošetřovatelské školy sester boromejek bylo povoleno výnosem 

zemského úřadu v Praze ze dne 5. září 1939. Škola byla zřízena a udržována 

nákladem Kongregace. Stanovy ošetřovatelské školy byly schváleny výnosem v září 

1939. Učební osnova byla schválena již 28. srpna 1939 a podrobná učební osnova 

150 Index domů KMSKB a její činnosti, s. 10 - 54. 
151 Ošetřovatelská škola Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou 
sv. Rodiny byla otevřena v roce 1936 v Brně - Veveří. (D. FOLTÝN a kol.: Encyklopedie 
moravských a slezských klášterů, s. 231.) 
152 Kronika ošetřovatelské školy Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, b. p. 
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pro první a druhý ročník výnosem Ministerstva sociální a zdravotní správy 

ze 16. listopadu 1939. 

V prvním ročníku se vyučovala především teorie a žákyně docházely 

v ranních hodinách vypomáhat na různá nemocniční oddělení. Ve druhém ročníku 

se konala šestiměsíční praxe, která byla doprovázena teoretickou výukou, avšak 

v mnohem menší míře než v prvním ročníku. Učební plán stanovil pro první ročník 

následující předměty: hygiena, anatomie, administrace nemocnic, veřejné 

zdravotnictví, choroby nervové, choroby vnitřní, farmakologie, zdravotní služba 

ve válce, etika a dějiny ošetřovatelství, bakteriologie, dietetika, infekční choroby, 

fyziologie, technika ošetřovatelská, rentgen a radiologie, vodoléčba a elektroléčba, 

masáž, analýza moči, gynekologie a porodnictví, nauka o potravinách, chirurgie, 

vaření diet, péče o kojence a dítě, patologie. Zkoušky z jednotlivých předmětů byly 

postupně vykonávány v období od prosince do června podle toho, kdy bylo učivo 

zvládnuto a žákyně ke zkoušce řádně připraveny. Ve druhém ročníku převládala 

dle učebního plánu praktická výuka na různých odděleních zdravotnických 

zařízeních, kde se žákyně vzájemně střídaly. Praktická výuka byla doplněna 

několika málo předměty: nemoci oční, nemoci kožní, nemoci nosní - ušní - krční, 

zdravotní zákony, sociální a zdravotní péče. V některých letech byl učební plán 

doplněn o další předměty podle toho, zda škola získala vyučujícího pro nový 

předmět. Studium na ošetřovatelské škole bylo zakončeno závěrečnou diplomovou 

zkouškou, která se skládala z teoretické a praktické části.153 

„Diplomované sestry vykonávaly odborné práce, rozdávaly léky, 

připravovaly nemocné na různá vyšetření (rentgenová, rektoskopie), asistovaly 

při převazech, aplikovaly podkožní injekce do svalu a ještě mnoho jiných činností, 

podle potřeby i práce pomocné (úprava lůžek, mytí nemocných)."154 

Výuku teorie vedly z větší části lékaři z různých pražských zdravotnických 

zařízení, v menší míře poté členky Kongregace, které byly diplomovanými 

sestrami. Při praxích byly žákyně pod dozorem vedoucích sester. Ředitelem školy 

se stal primář Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze 

Ladislav Uorešovský, představenou Školy b y l a o d b o r n á u č i t e l k a a d i p l o m o v a n á 

ošetřovatelka S. M. Karla Klosová.155 

153 Kronika ošetřovatelské školy Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, b. p. 
154 M. ROZSYPALOVÁ H. SVOBODOVÁ - M. ZVONÍČKOVA, Vzpomínky sester, s. 79. 
155 Kronika ošetřovatelské školy Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, b. p. 
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Po povolení školy došlo k technické úpravě a vybavení vyučovacích 

a dalších místností: posluchárny, laboratoře, ředitelny, sborovny, kabinetů. Škola 

byla umístěna v jednom křídle malostranského kláštera sester boromejek ve druhém 

poschodí, kde jednotlivé místnosti byly po úpravě odevzdány svému účelu. Internát 

žákyň (jídelna, pracovna, ložnice) byl umístěn v klauzuře, neboť škola byla zřízena 

jen pro řeholní dorost Kongregace. Škola byla vysvěcena 28. října 1939, svěcení 

vykonal prelát Mons. Metoděj Kubáň.156 

Začátek školního roku 1939/1940 byl výjimečně stanoven na 15. října 1939. 

Do prvního ročníku bylo přijato dvacet čtyři žákyň. Přednášky z anatomie se konaly 

v anatomickém ústavu. Ostatní předměty v provizorních posluchárnách v klášteře. 

V prvním ročníku byla probírána jen teorie a žákyně se účastnily téměř po celý rok 

ranního úklidu v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 

na interním, chirurgickém a tuberkulózním oddělení. 

V květnu 1940 umřela jedna z nejpilnějších žákyň sestra Egona Tichá 

na tuberkulózu. Školní rok byl ukončen 28. června 1940.157 

Ve školním roce 1940/1941 nebyly přijímány žákyně do prvního ročníku, 

takže ve studiu pokračovalo původních dvacet tři žákyň, které částečně již 

v červenci nebo srpnu 1940 nastoupily praktickou službu ve zdravotnických 

zařízeních pod dozorem vedoucích sester. Praktikováno bylo v nemocnici 

na Královských Vinohradech, dále v Zemské porodnici na II. gynekologicko-

porodnické klinice Antonína Ostrčila v Praze, v Zemském ústavu pro péči o dítě 

v Praze a na gynekologicko-porodnickém oddělení okresní nemocnice v Českých 

Budějovicích. Žákyně se na jednotlivých pracovištích střídaly po osmi týdnech. 

Kromě teoretických předmětů byl pro žákyně uspořádán krátkodobý kurz 
. •• 158 psaní na stroji. 

Žákyně se zúčastnily také několika exkurzí. V lednu 1941 navštívily 

Zdravotní ústav na Královských Vinohradech, kde jim byly promítány filmy: 

Výroba protizáškrtového séra. Dětská obrna, Lupus, O boji o zdraví, Kursy 

hospodárné výživy. V únoru 1941 se zúčastnily exkurze do Ústavu pro slepé děti 

156 Metoděj Kubáň se narodil 18. září 1885 v Horní Bečvě. Po studiích na gymnáziu a teologické 
fakultě se stal knězem. Za okupace se účastnil domácího odboje. Na základě udání německého kněze 
Josefa Hassana byl v roce 1940 zatčen a odsouzen do káznice v Budyšíně, odkud byl následně 
převezen do koncentračního tábora Dachau, v němž 5. března 1942 zemřel. (Metodě j Kubáň, b. p.) 
157 Kronika ošetřovatelské školy Milosrdných sester .w. Karla Boromejského, b. p. 
1,8 Tamtéž. 
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na Hradčanech, v březnu zavítaly do Nemocnice Milosrdných bratří v Praze 

a v květnu do Ústavu pro hluchoněmé na Smíchově. 

V dubnu 1941 umřela jedna žákyně, která byla v lednu ze školy pro svou 

nemoc odhlášena. Přijata byla nová žákyně Rita Bláhová, aby zde dokončila 

studium, které pro nemoc přerušila na konci prvního ročníku v roce 1924 

na ošetřovatelské škole v Praze. 

Dne 18. května 1941 byla ukončena praktická cvičení ve zdravotnických 

zařízeních. Dne 23. června 1941 se konala teoretická i praktická část diplomových 

zkoušek. Všechny absolventky byly ohodnoceny výbornou. Diplomy byly 

absolventkám odevzdány následujícího dne předsedou zkušební komise vrchním 

zdravotním radou Františkem Pubalem. 

Pro školní rok 1941/1942 bylo do prvního ročníku přijato dvacet dva žákyň, 

začátek výuky byl stanoven na 15. září 1941. Dvě žákyně však studium 

ze zdravotních důvodů přerušily. Vzhledem k naléhavé potřebě ošetřovatelek 

a nedostatku odborně školených sil podala Kongregace žádost o prominutí povinné 

praxe a připuštění žákyň prvního ročníku k diplomovým zkouškám výjimečně již 

koncem školního roku 1941/1942. Žádost byla doložena potvrzeními o předchozím 

praktickém působení žákyň v nemocnicích. Všechny žákyně se mohly vykázat 

několikaměsíční nemocniční praxí. Žádost byla kladně vyřízena a povinná 

šestiměsíční školní praxe prominuta přípisem zemského úřadu ze dne 22. června 

1942, jímž byl také stanoven termín diplomových zkoušek na 30. června 1942. 

Předsedou zkušební komise byl zástupce zemského úřadu F. Ullrich. 

Všechny absolventky vykonaly zkoušky s výborným prospěchem. Ihned 

po skončení zkoušek byly absolventkám rozdány diplomy.159 

Školní rok 1942/1943 začal 14. září 1942. Do prvního ročníku bylo přijato 

dvacet devět žákyň, z toho šest členek Kongregace školských sester sv. Františka 

z Břevnova.160 V prvních měsících přibylo pět žákyň, ale šest se jich během 

školního roku odhlásilo, takže se počet ustálil na dvaceti osmi žákyních. V tomto 

školním roce se začal vyučovat nový předmět: nauka o dědičnosti a rase. Po celý 

rok se žákyně účastnily ranního úklidu v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla 

159 Kronika ošetřovatelské školy Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, b. p. 
160 Kongregace školských sester sv. Františka sídlila od roku 1925 v sousedství břevnovského 
Vincentina, v němž působily sestry boromejky. (D. FOLTÝN a kol., Encyklopedie moravských 
a slezských klášterů, s. 125.) 
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Boromejského na interním a chirurgickém oddělení. Ve druhé polovině ledna 

a v únoru 1943 zastupovaly polodenní službou ošetřovatelky, které se připravovaly 

ke zkouškám po absolvování čtyřměsíčního kurzu pro ošetřování nemocných. 

V červnu začal celodenní praktický výcvik ve speciálních odděleních nemocnic 

a ústavů, s nimiž měla škola uzavřeny smlouvy. 

V rámci exkurzí navštívily žákyně několik zdravotnických zařízení. V dubnu 

1943 si prohlédly zařízení Zemského ústavu pro péči o dítě včetně kojeneckého 

oddělení, v květnu Ústav hluchoněmých na Smíchově a navštívily některá oddělení 

léčebny pro duševně nemocné v Bohnicích. 

Součástí některých přednášek se stalo promítání diapozitivů a filmů: v lednu 

1943 byly promítány mikroskopické preparáty (tkáně živočišné a rostlinné), 

v březnu diapozitivy Ošetřování kojence a dítěte, v dubnu promítán film Klinické 

vedení porodu a diapozitivy Choroby ženské.161 

Pro školní rok 1943/1944 se Kongregace rozhodla vzhledem k stoupající 

potřebě školených ošetřovatelek přijímat do školy také civilní žákyně. Přijímání 

civilních žákyň do ošetřovatelské školy Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 

bylo povoleno přípisem zemského úřadu ze 7. června 1943. Pro civilní žákyně byl 

zřízen internát se studovnou a ložnicemi ze zahradního pavilonku Ústavu 

sv. Notburgy. Jídelna byla v kongregační budově vedle kandidatury. 

Mezi dvaceti osmi žákyněmi druhého ročníku byly dvě školské sestry 

sv. Františka a osm sester boromejek s tříletou až šestiletou předběžnou nemocniční 

praxí. Vzhledem k přetrvávající naléhavé potřebě ošetřovatelek byla těmto sestrám 

na základě potvrzení o praxi z nemocnice povinná šestiměsíční praxe prominuta 

a výnosem zemského úřadu v Praze z 22. září 1943 povoleny diplomové zkoušky 

na 2. října 1943. Předsedou komise byl F. Ullrich. Výsledek zkoušek byl téměř 

ve všech předmětech u všech sester výborný. Absolventkám byly ještě týž den 
162 

rozdány diplomy. 

Školní rok začal 2. září 1943 se čtyřiceti nově přijatými žákyněmi. Přijaté 

žákyně nezůstaly v plném počtu, brzy byly dívky ročníku 1924 povolány k pracovní 

povinnosti do továren. Celkem zůstalo v prvním ročníku třicet čtyři žákyň, z toho 

pět řeholních čekatelek. Od konce listopadu do konce školního roku vykonávaly 

žákyně ranní službu v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. 
181 Kronika ošetřovatelské školy Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, b. p. 
182 Index domů KMSKB a její činnosti, s. 10 - 54. 
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V březnu a dubnu 1944 byly přednášky na šest týdnů téměř úplně přerušeny 

a žákyně pracovaly celý den v nemocnici. 

Ještě v prosinci 1943 navštívily ústav nevyléčitelně chorých Vincentium 

v Břevnově,163 v květnu 1944 Hradčanský ústav pro slepé děti a Klárův ústav 

slepců, prohlédly si nemocnici na Bulovce, kde jim bylo umožněno zhlédnout 

nejmodernější zařízení (léčba radiem, infekční pavilon atd.). Další exkurze zavedla 

žákyně do Vodoléčebného ústavu profesora Mladočovského v Praze, kde jim 

zaměstnanci ústavu ukázaly jednotlivé léčebné procedury. V červnu 1944 zhlédly 

Zemskou léčebnu pro duševně nemocné v Bohnicích. Exkurze byly zakončeny 

návštěvou Ústavu hluchoněmých na Smíchově. 1 v tomto školním roce se konalo 

mnoho přednášek (chirurgie, gynekologie a porodnictví, nemoci kojenecké a dětské, 

nemoci kožní), doplňovaných filmem či diapozitivy.164 

Žákyně druhého ročníku vykonaly 26. dubna 1944 závěrečné diplomové 

zkoušky s celkovým prospěchem výborným a obdržely ošetřovatelský diplom. Mezi 

absolventkami byly čtyři členky Kongregace školských sester sv. Františka 

z Břevnova, ostatní absolventky byly z Kongregace boromejek. 

Žákyně Anna Numila Plevová během roku onemocněla a nemohla vykonat 

diplomovou zkoušku. Po uzdravení pokračovala v praktickém výcviku, aby příští 

rok vykonala závěrečné zkoušky. 

Pro školní rok 1944/1945 bylo přijato mnoho civilních žadatelek. 

Do prvního ročníku nastoupilo celkem třicet čtyři žákyň. Díky souhlasu představené 

Kongregace bylo získáno několik místností v budově obecné a měšťanské školy 

v Křížovce, jež sloužily civilním žákyním prvního ročníku jako ložnice. 

V místnostech kandidatury byla zřízena jídelna, studovna a jeden pokoj jako izolace 

pro léčení běžných onemocnění dívek, žákyním bylo dovoleno užívat také koupelny 

a přilehlé místnosti.165 

Od listopadu 1944 vykonávaly žákyně prvního ročníku ranní práce 

na různých odděleních v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. 

163 Ústav pro nezhojitelné nemocné Vincentlnum v Praze - Břevnové byl zřízen na konci 19. století 
Spolkem sv. Vincence. Jeho správa byla svéřena sestrám boromejkám. V roce 1953 byl přestěhován 
do Velehradu. (Index domů KMSKB a její činnosti, s. 40 . ) První představenou Vincentina byla Olga 
Chotková (1860 - 1934), řeholním jménem S. M. Antoinetta. Byla dcerou Olgy a Antonína 
Chotkových a vnučkou hraběte Jana Rudolfa Chotka, proslaveného vystavěním řetězového mostu 
v Pruže či vybudováním pražských Chotkových sadů. (J. HÁJEK, Řepská Matka Tereza, s. 13.) 
164 Kronika ošetřovatelské školy Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, b. p. 
165 Tamtéž. 
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V dalších dopoledních a odpoledních hodinách pokračovaly pravidelné přednášky. 

Vyučování i praxe byly v zimních a jarních měsících rušeny častým hlášením náletu 

i skutečnými nálety. Za těchto okolností pomáhaly žákyně prvního a druhého 

ročníku v nemocnici a po boku řeholních sester ošetřovatelek pacienty vyváděly 

nebo na nosítkách snášely do krytů, kde u nich vyčkávaly po dobu nebezpečí. 

Mnohé zůstávaly u těžce nemocných nebo operovaných v nemocničních sálech, 

„aby za poplašných signálů, hukotu letadel těšily nemocné v jejich bolestech 

a úzkosti. V jarních měsících téměř denně ohlašovala siréna nebezpečí, mnohé noci 

byly rušeny i dvakrát, znavené ošetřovatelky odnášely znovu nemocné do krytu, 

sotva je uložily na lůžko."166 

Na naléhání rodičů, kteří se strachovali o své jediné dítě, opustila v těchto 

bouřlivých dnech školu jedna žákyně prvního ročníku. Tato žákyně se však po dvou 

letech do ošetřovatelské školy vrátila, aby mohla vykonávat ošetřovatelské 

povolání. V květnových dnech roku 1944 se také se školou rozloučilo několik 

studentek prvního ročníku, aby pokračovaly v přerušeném gymnazijním studiu. 

Jednalo se o dívky, které zvolily ošetřovatelskou školu před nucenou pracovní 

povinností. 

Přestože poslední válečný rok poskytoval málo příležitostí k jiným aktivitám 

než k povinnostem a nutnému oddechu, konaly se přednášky a žákyně navštívily 

pražské sociální a zdravotnické ústavy, aby se obohatily novými poznatky a mohly 

z nich těžit v praktickém životě. 

Dne 22. března 1945 vyšlo nařízení zemského úřadu, že ve všech 

ošetřovatelských školách v Čechách musí být diplomové zkoušky uskutečněny 

do 15. dubna, neboť je velký nedostatek ošetřovatelek. Pro zdejší školu byly 

závěrečné zkoušky stanoveny na 11. dubna 1945. Devatenáct absolventek prospělo 

výborně, čtrnáct chvalitebně, jedna s dobrým a jedna s dostatečným prospěchem. 

Diplomováno bylo třicet pět absolventek včetně Anny Numily Plevové. Nově 

diplomovaným ošetřovatelkám byla místa i den nástupu (17. duben 1945) určena 

zemským úřadem. Ošetřovatelky byly umístěny do Jaroměře, Ústí nad Orlicí, 

Chlumce nad Cidlinou, Havlíčkova Brodu, Českého Brodu, Kladna a do rodinné 

a ošetřovatelské služby katolické Charity.167 

181 Kronika ošetřovatelské školy Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, b. p. 
182 Index domů KMSKB a její činnosti, s. 10 - 54. 
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V květnu 1945 byla přerušena teoretická výuka prvního ročníku, aby žákyně 

mohly pracovat v nemocnicích, které se plnily lidmi z koncentračních táborů. 

Žákyně konaly zdravotnickou službu i na nádražích. Nově diplomované sestry, 

které nastoupily do služeb Charity, pracovaly po řadu týdnů v Terezíně nebo 

v různých ústavech v Praze a staraly se o repatrianty. Po rušném květnu se žákyně 

prvního ročníku vrátily opět do školních lavic. Na konci června nastupovaly 

některé žákyně celodenní službu v nemocnici, jiné odjížděly na prázdniny, aby se 

v srpnu 1945 zase vystřídaly. 

Ve školním roce 1945/1946 bylo do prvního ročníku přijato čtyřicet žákyň, 

z nichž nastoupilo třicet devět žákyň. Dne 3. září 1945 začal nový školní rok. 

V Křížovce se začalo od tohoto školního roku znovu vyučovat, a tak ošetřovatelská 

škola ztratila ložnice umístěné v tamních třídách. Pro žákyně byly získány ložnice 

v budově Ústavu sv. Notburgy. Jídelnu, studovnu, izolaci a přilehlé místnosti 

a koupelny mohly žákyně nadále využívat v místnostech kandidatury.168 

Ředitelem školy se stal primář chirurgického oddělení Nemocnice 

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského Zdeněk Vahala. Poněvadž vyučování 

v českých školách za války mělo značné nedostatky a bylo často rušeno, byla 

zavedena v ošetřovatelské škole výuka českého jazyka, aby se žákyně zdokonalily 

v mateřském jazyce a seznámily se s českou literaturou, dále byly zavedeny hodiny 

zpěvu a hudební výchovy. 

Diplomové zkoušky druhého ročníku byly povoleny a stanoveny výnosem 

zemského národního výboru z 11. května 1946 na 22. května 1946. Diplomovalo 

dvacet osm absolventek, z toho osm řeholních, z nichž bylo sedm sester boromejek 

a jedna šedá sestra, a dvacet civilních dívek. Dvacet dva absolventek prospělo 

výborně a šest chvalitebně. Slavnosti odevzdání diplomů byla přítomna manželka 

prezidenta republiky Hana Benešová. 

Školní rok 1946/1947 byl zahájen 15. září 1946, do prvního ročníku bylo 

přijato čtyřicet tři žákyň, z toho bylo třicet jedna civilních žákyň, tři sestry 

premonstrátky, dvě sestry těšitelky, dvě sestry boromejky a pět čekatelek 

Kongregace boromejek.169 

Diplomové zkoušky druhého ročníku byly povoleny výnosem zemského 

národního výboru z 25. dubna 1947 a stanoveny na 22. května 1947. Diplomovalo 

181 Kronika ošetřovatelské školy Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, b. p. 
182 Index domů KMSKB a její činnosti, s. 10 - 54. 
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třicet absolventek. S těmito čtyřmi řeholními čekatelkami a dvaceti šesti civilními 

absolventkami diplomovalo ještě osm žákyň prvního ročníku s delší předběžnou 

praxí. Jednalo se o jednu civilní žákyni, dvě sestry těšitelky, tři sestry 

premonstrátky a dvě sestry boromejky. U diplomových zkoušek prospělo dvacet tři 

žákyň výborně a patnáct žákyň chvalitebně. 

Ve školním roce 1946/1947 byla zřízena v Praze Vyšší škola ošetřovatelská 

Československého červeného kříže pro vzdělání školních instruktorek a vedoucích 

sester na zdravotnických pracovištích. Ředitelkou se stala diplomovaná sestra 

Jarmila Roušarová. Do Vyšší školy ošetřovatelské byly přijímány žákyně civilní 

i členky řeholních společenství. Kongregace boromejek zde nechala vyškolit tři 

členky: ve školním roce 1946/1947 S. M. Pavlu Jirouškovou, ve školním roce 

1948/1949 S. M. Bonaventu Davidovou a S. M. Consolatu Langweilovou. 

Školní rok 1947/1948 byl zahájen 15. září. Do prvního ročníku bylo přijato 

čtyřicet čtyři žákyň, z toho pět sester těšitelek, dvě sestry premonstrátky, čtyři 

členky a pět čekatelek Kongregace boromejek. 

Diplomové zkoušky druhého ročníku byly povoleny výnosem zemského 

národního výboru z 23. dubna 1948 a stanoveny na 25. května 1948. Diplomovalo 

třicet dva absolventek, z toho pět čekatelek Kongregace boromejek a dvacet sedm 

civilních žákyň. K nim bylo přidruženo jedenáct řeholních sester prvního ročníku 

s delší předběžnou praxí. Jednalo se o pět sester těšitelek, dvě sestry premonstrátky 

a čtyři sestry boromejky. Celkový prospěch byl dvacet osm výborných a patnáct 

chvalitebných. Slavnost odevzdání diplomů a odznaků se konala pro všechny 

pražské ošetřovatelské školy včetně Vyšší ošetřovatelské školy Československého 

červeného kříže ve velkém sále Městské knihovny hlavního města Prahy v pátek 

18. června 1948.170 

Ve školním roce 1948/1949 dochází na základě nového školského zákona 

z roku 1948 k reorganizaci ošetřovatelských škol, které byly změněny na vyšší 
171 

sociálně zdravotnické školy. Ošetřovatelská škola Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského byla v dubnu 1948 zestátněna a převedena pod vyšší školu sociálně 

zdravotní. Dvouleté ošetřovatelské školy byly totiž do roku 1950 součástí vyšších 

škol sociálně zdravotních. Tyto vyšší sociálně zdravotní školy byly čtyřleté 

a studium bylo zakončeno maturitou. 
181 Kronika ošetřovatelské školy Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, b. p. 
182 Index domů KMSKB a její činnosti, s. 10 - 54. 
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Protože se staly ošetřovatelské školy součástí vyšší školy sociálně zdravotní, 

podléhaly Ministerstvu školství a národní osvěty172 a bezprostředním nadřízeným 

úřadem pro pražské školy byl školský referát Ústředního národního výboru. Co se 

týkalo distribuce zdravotníků, nadřízeným úřadem byl zdravotní referát Ústředního 

národního výboru. 

Škola a internát sester boromejek přestávaly být nedílnou součástí 

Kongregace, neboť náklad na školu měl podle nového školského zákona z roku 

1948 nést stát.173 Kongregace však provoz školy nadále platila a jen část skutečného 

nákladu byla nahrazena v dodatečných subvencích. Personální náklad 

na zaměstnance internátu a školy stát neuhradil. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se ošetřovatelská škola Kongregace 

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského stala větví Vyšší odborné školy 

sociálně zdravotní, byla vyučovací osnova rozšířena o všeobecně vzdělávací 

předměty.174 Do školy byly přijímány nadále žákyně do prvního ročníku 

ošetřovatelské školy. Žákyně, které započaly studium v předchozím školním roce 

1947/1948 na ošetřovatelské škole Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, se 

staly žákyněmi druhého ročníku ošetřovatelské školy. V prvním a druhém ročníku 

probíhalo studium a praktický výcvik převážně podle původní osnovy, avšak nově 

bylo do výuky zařazeno několik hodin všeobecně vzdělávacích předmětů (český 

jazyk, ruský jazyk, politické nauky, dějepis, tělesná výchova).175 

Dále do školy Milosrdných sester sv. Karla Boromejského přicházely 

žákyně, které vstupovaly do třetího ročníku Vyšší odborné školy sociálně 

zdravotní.176 Jednalo se o žákyně, které pracovaly alespoň dva roky jako elévky 

v nemocnicích, dále o dívky se dvěma ročníky odborné školy nebo dívky 

s maturitou. Elévky byly při škole vedeny již od roku 1945, tehdejší naléhavá 

potřeba ošetřovatelek si tyto pomocné síly přímo vynutila. Elévky pracovaly 

v nemocnicích pod dozorem ošetřovatelek z Kongregace. „Vykonávaly méně 

kvalifikované práce: stlaní lůžek, mytí nemocných, úklid nočních stolků, vylévání, 

mytí a dezinfekce podložních mís a lahví atd. Nebylo ale vyloučeno, že 

při nedostatku kvalifikovaných sester vykonávaly elévky po zácviku i některé 

172 Zákon č. 95/1948 Sb., § 6, odst. 1. 
173 Tamtéž, § 4, 64 - 65. 
174 Zákon č. 95/1948 Sb., §54. 
175 Kronika ošetřovatelské školy Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, b. p. 
176 Zákon č. 95/1948 Sb., §53. 
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odborné práce, jako např. rozdávání léků, čištění a sterilizace stříkaček, jehel, 

nástrojů aj."177 

Prospěch byl oboustranný, nemocnicím přibyl pomocný personál a dívky 

poznaly úskalí ošetřovatelského povolání a přicházely do školy s určitými 

zkušenostmi. Největší počet elévek měla škola v roce 1947 - 1949. Dva roky 

elevátu dívkám nahradily první dva roky školy, i když neměly předepsané odborné 

školní vzdělání.178 

S ohledem na to, že žákyně neměly potřebné předběžné vzdělání 

ve všeobecně vzdělávacích předmětech k vykonání maturity, byly pro druhý ročník 

ve školním roce 1948/1949 povoleny diplomové zkoušky. Diplomové zkoušky byly 

podle přípisu Ústředního národního výboru z 8. června 1949 stanoveny 

na 17. června 1949. Diplomovalo dvacet sedm absolventek, z toho dvacet civilních 

a sedm řeholních čekatelek. K nim se přidružilo osm žákyň z prvního ročníku 

s delší ošetřovatelskou praxí. Jednalo se o dvě školské sestry sv. Františka, jednu 

sestru alžbětinku, tři sestry boromejky a dvě civilní žákyně. Celkový prospěch byl 
• 1 7Q 

u dvaceti sedmi žákyň výborný a u osmi žákyň chvalitebný. 

Ve školním roce 1949/1950 byl ve škole Kongregace otevřen jen druhý 

ročník ošetřovatelské školy pro ty žákyně, které v předchozím školním roce 

1948/1949 absolvovaly první ročník v této škole. Závěrečné zkoušky byly 

stanoveny přípisem Ústředního národního výboru ze 16. května 1950 na 16. června 

1950. Závěrečné zkoušky neměly ještě ráz maturit v plném rozsahu, i když se 

zkoušely i všeobecně vzdělávací předměty. Závěrečným zkouškám se podrobilo 

třicet dva absolventek druhého ročníku, z toho dvacet šest civilních a šest řeholních 

čekatelek, knimž se přidružilo deset ošetřovatelek s delší předběžnou praxí 

po doškolení. Jednalo se o šest členek Kongregace boromejek, jednu členku 

Kongregace těšitelek a tři civilní ošetřovatelky. Tyto ošetřovatelky, které v tomto 

školním roce docházely na přednášky se žákyněmi druhého ročníku ošetřovatelské 

školy, konaly diplomové zkoušky podle zákona o doškolení.180 Prospěch 

u diplomových zkoušek byl výborný a chvalitebný. Slavnost udílení diplomů se 

konala společně s ostatními pražskými vyššími školami sociálně zdravotními 

177 M. ROZSYPALOVÁ - H. SVOBODOVÁ - M. ZVONÍČKOVÁ, Vzpomínky sester, s. 79. 
178 Kronika ošetřovatelské školy Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, b. p. 
179 Tamtéž. 
180 Zákoně. 94/1947 Sb., § 6. 
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a Vyšší ošetřovatelskou školou ve Smetanově síni Obecního domu v Praze v úterý 

27. června 1950. 

V uvedeném školním roce byl ve škole Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského otevřen také třetí ročník Vyšší odborné školy sociálně zdravotní. 

Do tohoto ročníku byly přijímány především elévky. Jak již bylo uvedeno dříve, 

škola měla největší počet elévek v roce 1947 - 1949. Dále byla přijata řada dívek se 

dvěma ročníky odborné školy a několik dívek s maturitou. Celkový počet přijatých 

žákyň byl šedesát dva, a proto byly rozřazeny do dvou paralelních tříd. Učební 

osnova byla náročná, zdravotnické nauky zůstaly v původním rozsahu a navíc ještě 

přibyly všeobecně vzdělávací předměty. 

Přijímání nových žákyň pro školní rok 1950/1951 řídila dosavadní 

představená ošetřovatelské školy S. M. Karla Klosová. Oficiální zahájení školního 

roku bylo za spoluúčasti nové civilní představené. V září uváděly členky 

Kongregace civilní personál do jejich funkcí, úředně se předával inventář školy 

a internátu. Poté obdržely všechny sestry boromejky úřední poděkování a byl s nimi 

rozvázán pracovní poměr. Koncem září 1950 opustily řádové sestry boromejky 

ošetřovatelskou školu.18' 

3.5 Pracovny ženských ručních prací 

Pracovna ženských ručních prací byla dobrovolným kurzem či zájmovým 

kroužkem pro dívky, které ještě docházely do školy, i pro ty, které povinnou školní 

docházku již absolvovaly a které měly zájem rozšířit si své dovednosti, jež nabyly 

při výuce ručních prací ve škole. 

V letech 1837 - 1950 otevřely sestry boromejky pracovny ženských ručních 

prací v Bílině, Boru u Tachova, Brandově, Broumově, Českých Budějovicích, 

Filipově, Hodkovicích nad Mohelkou, Jáchymově, Libverdě, Lobendavě, Mělníku -

Podolí, Oboře, Počátkách, Pozorce, Praze (Karlině), Prachaticích, Rožďalovicích, 

Rychnově u Jablonce, Skoroticích, Tachově, Třeboni, Vimperku a Zákupech.182 

V následující kapitole se budu věnovat pracovně ručních ženských prací 

zřízené v třeboňské filiálce. 

181 Kronika ošetřovatelské školy Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, b. p. 
182 Index domů KMSKB a její činnosti, s. 10 - 54. 
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3.5.1 Pracovna ženských ručních prací v Třeboni 

Počátky pracovny ženských ručních prací v Třeboni jsou spjaty se jménem 

pozdější zdejší představené S. M. Eufřasie Steinerové.183 Když v roce 1854 začaly 

sestry boromejky v třeboňském klášteře vyučovat několik dívek a v následujícím 

roce ustanovená učitelka S. M. Charlotta Schneiderová zemřela, bylo svěřeno 

vyučování ručních prací S. M. Eufrasii. V roce 1857 požádala třeboňská městská 

rada Kongregaci o učitelku, která by nahradila starší světskou učitelku ve vyučování 

ručním pracím. Kongregace ustanovila S. M. Eufrasii, sestru s dvouletou zkušeností 

s výukou ručních prací, a rozhodla se zřídit v klášteře pracovnu ženských ručních 
, 184 

prací. 

Pracovna ženských ručních prací byla zřízena ještě v roce 1857 v jedné 

místnosti třeboňského kláštera a vyučovala v ní S. M. Eufrasie. Do pracovny 

docházely žákyně i dívky, které již povinnou školní docházku absolvovaly. 

Docházka do pracovny nebyla povinná, jednalo se o dobrovolnou aktivitu 

pro dívky, které se chtěly zdokonalit v ručních pracích a naučit se další techniky 

užívané při ručních pracích. Výuka v pracovně probíhala paralelně se školním 

rokem, zápis do pracovny se konal na začátku školního roku a dívky docházely 

do pracovny dvakrát týdně v odpoledních hodinách. Výuka v pracovně byla 

bezplatná. Prostředky na provoz pracovny, plat učitelky a nákup materiálu 

a pomůcek byly získávány především z prodeje výrobků vystavených na výstavě, 

jež se obvykle konala na konci školního roku ve slavnostně vyzdobeném prostoru 

pracovny (viz Obrazová příloha č. 32, s. 179). 

První výstava výrobků zhotovených v pracovně ženských ručních prací byla 

uspořádána hned po prvním roce fungování pracovny v červnu 1858.185 

Když byla představená třeboňské filiálky S. M. Johanna Janyová v roce 
1858 povolána do řepské filiálky, stala se představenou S. M. Eufrasie. S. M. 
Eufrasie byla zaneprázdněná výukou ve škole a v pracovně i úkoly spjatými 

183 S. M. Eufrasie Steinerová, narozená I. července 1833 v Merklíně, vstoupila do Kongregace 
4. února 1854. Jako novicka působila v Třeboni v prádelně, kde se pralo prádlo z chorobince, a jako 
učitelka ženských ručních prací. Po složení slibů se vrtila zpět do Třeboně, kde v letech 1858 - 1895 
byla představenou zdejší filiálky. (Pamětní kniha kláštera milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského v Třeboni, b.p.) 
184 Tamtéž. 
185 Tamtéž. 
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s funkcí představené, a tak na konci šedesátých let 19. století přenechala výuku 
186 v pracovně pozdější představené S. M. Fulgentii Zapletalové. 

Po vzniku klášterní dívčí školy na přelomu roku 1864 a 1865 sloužila 

místnost pracovny také k výuce žákyň, jež měly být podle platných osnov 

vzdělávány i v ručních prácích. 

Pracovna byla v roce 1887 přestěhována do prostoru nově přistavěné školní 

budovy.187 

V září 1879 přišla do Třeboně S. M. Amida Franzová,188 učitelka ženských 

ručních prací, jíž byla svěřena výuka ručních prací ve škole i v pracovně. Výuku 

ručních prací v pracovně a v první třídě převzala v listopadu 1898 S. M. Zdislava 

Brožková, jež byla po dvou letech povolána na jiné působiště, a tak se veškeré 

výuky ručních prací ve škole a v pracovně ujala opět S. M. Amida.189 

V srpnu 1902 se do Třeboně vrátila bývalá chovanka zdejšího penzionátu 

sester boromejek S. M. Petronie Wolfová,190 která převzala výuku ručních prací 

v první třídě a vypomáhala i při výuce v pracovně proto, aby se připravila 

na zkoušku z ručních prací pro měšťanské školy, kterou úspěšně v Soběslavi 

vykonala. 

Od 29. do 31. července 1903 byla uspořádána první společná výstava 

ručních prací žákyň obecné a měšťanské školy a dívek z pracovny. Návštěvníci 

mohli spatřit vyšívané prádlo, ozdobné i kostelní předměty, paličkování, malby 

a výrobky zhotovené novými technikami jako vypalovaní do dřeva a látky 

či aranžování květin z barevných tkanic.191 

V květnu 1904 se do třeboňské filiálky vrátila další chovanka zdejšího 
v | m . 

penzionátu S. M. Ida Šafářová, která byla přidělena na výpomoc do pracovny. 

Po roce byla povolána do sirotčince v Českých Budějovicích a na její místo 

186 S. M. Fulgentie Zapletalová, narozená 8. dubna 1842 v Majetínč, přišla do Třeboně v roce 1860. 
Nejprve pracovala v kuchyni, poté vyučovala v pracovně a v letech 1907 - 1908 byla představenou 
třeboňského kláštera. (Pamětní kniha kláštera milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Třeboni, 
b.P.) 
187 Tamtéž. 
188 S. M. Amida Franzová, narozená 29. září 1859 v Bělé, vyučovala v třeboňské pracovně třicet 

jedna let, a byla tak nejdéle vyučující učitelkou v pracovně. (Tamtéž.) 
189 Tamtéž. 
190 S. M. Petronie Volfová se narodila 4. srpna 1883 v Dřítni nedaleko Třeboně. (Tamtéž.) 
191 Tamtéž. 
192 S. M. Ida Šafářová se narodila v Třeboni. (Tamtéž.) 
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nastoupila S. M. Otgera Foustková,193 která v květnu 1906 úspěšně vykonala 

zkoušku z ručních prací pro měšťanské školy v Soběslavi.194 

Po čtyřech letech působení v Třeboni byla S. M. Petronie o prázdninách 

roku 1906 odvolána do Prahy ke složení slibů. 

S. M. Otgeru vystřídala S. M. Sosthenesie Malachová,195 jež přišla 

do třeboňské filiálky v prosinci 1907. 

V roce 1910 byla S. M. Amida, jež třicet jedna let vedla pracovnu, odvolána 

do Brna a vedení pracovny převzala S. M. Petronie. 

S. M. Petronii, která kvůli výuce v pokračovacím kurzu musela zanechat 

vedení pracovny, vystřídala v listopadu 1911 S. M. Maximila Černíková,196 která 

byla v září 1912 odvolána. Místo ní nastoupila industriální učitelka pro obecné 
• 197 

školy S. M. Tomasina. 

Z důvodů umístění lazaretu do kláštera a školní budovy a následného 

obsazení vojenskou posádkou byla od školního roku 1914/1915 do konce školního 

roku 1918/1919 zrušena pracovna ženských ručních prací. Klášterní obecná 

i měšťanská škola sester se sice přestěhovala do chlapecké školy, avšak pro 1Q8 

umístění a zřízení pracovny zde už nebylo místo. 

Pracovna byla znovu otevřena až v září 1919. V jejím vedení se 

v následujících letech vystřídaly tři sestry, jež měly úspěšně splněnu zkoušku 

z ženských ručních prací: S. M. Petronie, S. M. Theogena Kubátová199 a Krista 

Mazurová.200 

První společná výstava ženských ručních prací žákyň z měšťanské a obecné 

školy, z pokračovacího kurzu a dívek z pracovny byla uspořádána dva dny před 
193 S. M. Otgera Foustková se narodila 5. září 1885 ve Starči. {Pamětní kniha kláštera milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského v Třeboni, b.p.) 
194 Tamtéž. 
195 S. M. Sosthensie Malachová, narozená 24. listopadu 1881 v Jinošově, vstoupila 1. března 1903 
do Kongregace. Nejprve působila v Rakousku a poté v Třeboni, kde pracovala v pracovně 
a penzionátu. 

S. M. Maximila Černíková, narozená 9. listopadu 1874 v Kolíně, vstoupila do Kongregace 
17. března 1892. Působila u dětí a v pracovně v Českých Budějovicích, Lukově, Karlině, 
Křídlovicích, Biedermansdorfu a poté rok v Třeboni. (Tamtéž.) 
197 S. M. Tomasina, narozená 23. dubna 1883 v Hulíně, působila ve Varnsdorfu, Šluknově, tři roky 

jako industriální učitelka ve Frýdlantě nad Ostravicí, poté znovu ve Šluknově a od 10. září 1912 
v Třeboni. (Tamtéž.) 
198 Tamtéž. 
199 S. M. Theogena Kubátová, narozená 26. září 1881 v Mláce, vstoupila do Kongregace po vyučení 
švadlenou a po úspěšném vykonání zkoušky z ručních prací v roce 1906. V Třeboni vyučovala ruční 
práce od září 1907. (Tamtéž.) 
200 S. M. Krista Mazurová , narozená 24. prosince 1889 v Chlebovicích, po zkoušce z ručních prací 
pro měšťanské školy vstoupila do Kongregace. (Tamtéž.) 
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ukončením školního roku 1920/1921. Návštévníci mohli obdivovat vyšívání 

na plátně i hedvábí, malbu na látkách, dřevu i skle, vyřezávání, záclony, šaty, sukně 

a halenky zdobené národním vyšíváním.201 

Další společná výstava byla uspořádána v červnu následujícího školního 

roku 1921/1922. Vystaveno bylo prádlo s krásným vyšíváním, malby na skle, dřevě 

i látce, vyřezávaní ve dřevě i některé ozdobné práce pro domácí potřebu. 

Do pracovny chodilo v tomto roce čtyřicet dívek z města a okolních vesnic. 

V roce 1925 se s obecnou a občanskou školou přestěhovala do zámeckých 

prostor i pracovna. Se zrušením klášterních škol na přelomu roku 1941 a 1942 byla 

zrušena i pracovna ženských ručních prací, jež se během osmdesáti čtyř let své 

existence těšila takové návštěvnosti, že v některých letech musela sestře ustanovené 

pro výuku v pracovně vypomáhat jedna nebo dvě učitelky ženských ručních prací 
9 09 

vyučující v klášterních školách nebo jiné zdejší sestry. 

3.6 Penzionáty 
Penzionát je „ústav k výchově mládeže s ubytováním a celým •ia-Í # 

zaopatřením." Penzionáty byly zřizovány pouze pro dívky, nebo pouze 

pro chlapce. Pro penzionát se užívalo také názvu domov studující mládeže, internát, 

studentský domov či studentský útulek. 

Sestry boromejky zřídily vletech 1837 - 1950 penzionáty v Českých 

Budějovicích, Českém Krumlově, Kostomlatech, Liberci, Litoměřicích, 

Poběžovicích, Praze (Malá Strana, Smíchov), Sloupnici, Tachově, Teplicích, 

Třeboni, Varnsdorfu a Zákupech. Penzionáty vznikaly především při filiálkách, kde 

měly sestry klášterní školy. Důvody zřízení penzionátu byly často finanční, neboť 

pobyt v penzionátu byl placený. Pouze u chudých dětí a mládeže byl poplatek i • 204 snížen nebo prominut. 

Následující kapitola je věnována studentskému útulku Dílo biskupa 

Neumanna v Českém Krumlově. 

201 Pamětní kniha kláštera milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Třeboni, b.p. 
202 Tamtéž. 
203 Penzionát. 
204 Index domů KMSKB a její činnosti, s. 10 - 54. 
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3.6.1 Studentský útulek Dílo biskupa Neumanna v Českém Krumlově 

Od roku 1874 ošetřovaly sestry boromejky pacienty v českokrumlovské 

nemocnici. 

Slečna Cecilie Dieblová byla čekatelkou Kongregace, avšak ze zdravotních 

důvodů se vrátila zpět domů do Českého Krumlova. Pocházela ze zámožné 

měšťanské rodiny, a tak po smrti rodičů zřídila v rodném domě Dieblsches 

Waisenhaus (Dieblský sirotčinec) (viz Obrazová příloha č. 30, s. 178). Celý svůj 

život zasvětila péči o sirotky, a tak částečně naplnila svou touhu věnovat se 

charitativnímu působení jako sestra boromejka. 

Když slečně Dieblové nestačily síly k péči o sirotky, oslovila generální 

představenou Kongregace S. M. Elektu Zaunmullerovou (viz Obrazová příloha 

č. 12, s. 169) a nabídla jí odprodej svého domu. 

Smlouva mezi Cecilií Dieblovou a Kongregací zastoupenou generální 

představenou byla podepsána v létě 1899. Kongregace získala za 4 000 zlatých dům 

čp. 60 a čp. 61 a zahradu. Zavázala se ponechat slečně Dieblové a knězi Antonínu 

Čápovi, jenž byl spoluzakladatelem sirotčince a ředitelem, užívání jejich bytů 

a zahrady a po smrti slečny Dieblové převzít vedení sirotčince. 

Když Cecilie Dieblová 6. června 1900 zemřela, převzala Kongregace správu 

sirotčince. V roce 1908 zemřel i ředitel Čáp.205 

V roce 1920 se Mons. Franz Dichtl, profesor náboženství na gymnáziu 

v Českém Krumlově, rozhodl založit spolek Bischof-Neumann-Werk (Dílo biskupa 

Neumanna), jenž by zřídil a podporoval ústav pro výchovu kněžského dorostu a 

péči o něj. Za tím účelem oslovil Kongregaci, a tak byl v českokrumlovské filiálce 

zřízen studentský útulek nazvaný Bischof-Neumann-Werk (viz Obrazová příloha č. 

31, s. 179)™ 

Útulek začal přijímat chlapce od školního roku 1921/1922. Původně byl 

zřízen pro chudé německé chlapce - adepty kněžství. Mezi prvními studenty útulku 

byli Franz Fuchs z Pravětína a Johann Grill z Táflovy Hutě.207 

205 Český Krumlov: sirotčinec, studentský útulek, s. 1 - 2. 
206 Mons. Franz Dichtl byl příbuzným P. Hermanna Dichtla, jenž spolu s Pavlem Aloisem Klárem 
iniciovali odchod dvou dívek z Čech do Nancy a tím dali podnět k založení pražské Kongregace 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Tato skutečnost byla pravděpodobně předpokladem 
pro výběr sester boromejek. 

Glaube und Heimat, 1963, s. 823 - 826. 
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Později byli do útulku přijímáni i další chudí chlapci bez ohledu na jejich 

národnost a náboženské vyznání. 

Pobyt v útulku byl placený, poplatek činil kolem dvou set korun měsíčně. 

V závažných případech byl poplatek snížen nebo zcela odpuštěn. Provoz útulku byl 

hrazen z finančních darů. 

Sestry zajišťovaly sirotkům i chlapcům ze studentského útulku stravu, praní 

prádla, úklid, osvětlení a vytápění obytných místností a zároveň dbaly na jejich 

výchovu.208 

Duchovní péči zajišťovala od počátku třicátých let 20. století Kongregace 

oblátů Neposkvrněného Početí Panny Marie, jež měla svůj konvent 

od 1. srpna 1930 v Kájově u Českého Krumlova.209 Předtím se o duchovní výchovu 

chlapců starali pravděpodobně českokrumlovští duchovní. Bezplatnou zdravotní 
910 

péči poskytoval nemocným sirotkům i studentům místní lékař Emil Lottmann. 

Na vyvýšenině při Havraní skále v Českém Krumlově byl v roce 1934 

vztyčen sedmnáctimetrový bílý dřevěný kříž při příležitosti pátého lidového sněmu 
německých katolíků v Českém Krumlově. Kříž pořídila pražská Kongregace 

a postavila jej na vlastním pozemku, kde měla být vystavěna nová budova 
211 

pro sirotčinec a studentský útulek. Přestěhování do nové budovy bylo plánováno 

pravděpodobně z kapacitních důvodů, neboť studentský útulek musel některé 

chlapce odmítat a zapisovat je rok dopředu, a z důvodu, že domy se zahradou ležely 

v záplavovém území a při záplavách byla ze zahrady odplavena úrodná půda a voda 

narušovala zdi domů. Nová výstavba se nakonec neuskutečnila.212 

Každý rok vydával spolek výroční zprávu. Od roku 1933, kdy začal 

vycházet Bischof-Neumann-Werk-Blatt, čtvrtletník o působení spolku vydávaný 

jako příloha listu Landbote, byly výroční zprávy zveřejňovány v něm. Výroční 

zpráva z června 1938 o působení spolku v roce 1937/1938 mimo jiné uváděla, že 

počet studentů ubytovaných v útulku byl v uvedeném školním roce šedesát osm, 

z toho „7 kandidátů vstupu do biskupského kněžského semináře v Českých 

Budějovicích, z nichž 4 složili zkoušku zralosti s vyznamenáním"213 a šedesát jedna 

208 Český Krumlov: sirotčinec, studentský útulek, s. 3. 
209 P. VLČEK - P. SOMMER - D. FOLTÝN, Encyklopedie českých klášterů, s. 286. 
210 Unsere Heimat: Die Stadt Krummau an der Moldau im Böhmerwald, s. 343 - 345. 
211 J. WITTMANN, Aus dem Böhmerwalde - Geschichte und Skizzen. 
212 Český Krumlov: sirotčinec, studentský útulek, s. 1 - 3. 
213 Unsere Heimat: Die Stadt Krummau an der Moldau im Böhmerwald, s. 343 - 345. 
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studentů gymnázia, a že spolek podporoval „23 studentů teologie v Českých 

Budějovicích; 12 novokněží, jež přijali dne 19. června 1938 kněžská svěcení."214 

Dále zpráva oznamovala, že pro školní rok 1938/1939 bylo přijato „12 chlapců; 

3 museli být zaznamenáni až pro rok 1939/1940."215 

Po zabrání českého pohraničí v říjnu 1938 rozpustilo gestapo útulek 

a zabavilo jeho majetek. Po intervenci Josefa Dichtla, profesora náboženství 

a strýce nemocného zakladatele útulku Mons. Franze Dichtla, na krumlovské 

úřadovně gestapa bylo zrušení útulku odvoláno, majetek navrácen a útulek začal 

opět fungovat.216 

Zabráním českého pohraničí se část českobudějovické diecéze stala součástí 

Německa. Němečtí kněží a biskupové usilovali o oddělení tohoto území od české 

diecéze a jeho připojení k německé diecézi. Studentský útulek Dílo biskupa 

Neumanna vychovávající kandidáty kněžského semináře v Českých Budějovicích, 

a tedy budoucí kněze především pro českobudějovickou diecézi, proti níž němečtí 

katoličtí hodnostáři brojili, byl spolu se sirotčincem na nátlak německých katolíků 

a v rámci perzekuce církve v roce 1939 zrušen.217 

214 Unsere Heimat: Die Stadt Krummau an der Moldau im Böhmerwald, s. 343 - 345. 
215 Tamtéž. 
2,6 Tamtéž. 
217 Český Krumlov: sirotčinec, studentský útulek, s. 3. 
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4. PŮSOBENÍ V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH 

V sociální oblasti působily sestry boromejky ve čtyřech typech sociálních 

zařízení. Jednalo se o sirotčince,218 ústavy pro psychicky handicapované, ústavy 

pro fyzicky handicapované a domovy důchodců.219 Kromě působení v těchto 

institucích vykonávaly sestry boromejky v mnoha svých filiálkách pečovatelskou 

činnost, v Boru u Tachova, Hodkovicích nad Mohelkou, Lobendavě, Poběžovicích 

či Skoroticích u Ústí nad Labem.220 

4.1 Sirotčince 

Sirotčinec byl ústav, který zajišťoval péči o sirotky a v některých případech 
221 

i o nalezence. 

Názvy pro takovýto typ ústavu byly různé od sirotčinců, přes dětské azyly, 

azyly pro děti až po dětské domovy atd. 

V Cechách působily sestry boromejky vletech 1837 - 1950 ve více 

než patnácti sirotčincích, a to v následujících lokalitách: Beroun, České Budějovice, 

Český Krumlov, Hrádek nad Nisou, Jiříkov, Kardašova Řečice, Litoměřice, 

Poučník, Praha (Dům sv. Notburgy na Malé Straně, Karlín atd.), Prachatice, 

Strakonice, Svatý Kámen, Šluknov, Varnsdorf, Velešice.222 

V následující kapitole se budu věnovat sirotčinci v Prachaticích. 

4.1.1 Sirotčinec v Prachaticích 

Historie kláštera sester boromejek v Prachaticích je bohatá. Sestry přišly 

do Prachatic již v roce 1860 a jejich komunita má zde svou filiálku dodnes.223 

Klášter pražské Kongregace v Prachaticích byl vybudován z domu Filipa 

Neumanna, který jej k tomuto účelu odkázal své dceři Johanně, jež byla sestrou 

218 Sirotčince zařazuji k sociálním zařízením vzhledem k tomu, že spadaly pod Ministerstvo sociální 
péče. 

Ústavy pro fyzicky a psychicky handicapované a domovy důchodců zařazuji k sociálním 
zařízením, neboť patří k ústavům sociální péče. 
220 Index domů KMSKB a její činnosti, s. 10 - 54. 
221 Termín nalezenec označuje odložené dítě. 
222 Index domů KMSKB a její činnosti, s. 10 - 54. 
223 Pouze v letech 1975 - 1992 zde sestry nepůsobily, neboť byly v březnu 1975 donuceny odtud 
odejít a jejich návrat byl možný až po pádu komunistického režimu, kdy se v lednu 1992 vrátily 
do svého prachatického kláštera. V současnosti se v klášteře nachází menší komunita boromejek 
a funguje zde Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna. 
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boromejkou a řeholním jménem se nazývala S. M. Karolina Neumannová.224 Ta 

spolu s dalšími dvěma sestrami přijela 17. října 1860 do Prachatic, aby zde dům 

převzaly a přeměnily jej v klášter. Klášter byl vysvěcen v červnu 1861. Ještě 

předtím, na konci roku 1860, otevřely v klášteře pracovnu ženských ručních prací. 

Od roku 1862 vyučovaly sestry boromejky v prachatické dívčí hlavní škole, 

avšak kvůli neshodám při obsazování uvolněných učitelských míst zažádaly sestry 

v roce 1880 o zřízení soukromé dívčí obecné školy a povolení získaly. V klášteře 

vznikl také penzionát pro chovanky. Čtyřtřídní obecná škola se brzy změnila 

v pětitřídní a v roce 1881 obdržela právo veřejnosti. V roce 1898 byla škola 

rozšířena na osmitřídní. K přeměně osmitřídní obecné školy na osmiletou 

měšťanskou školu došlo v roce 1907. Právo veřejnosti získala škola v roce 1910. 

Protože docházelo mezi prachatickými školami k rozepřím a za první světové 

války trpěl prachatický klášter, a tedy i jeho školy a penzionát bídou, rozhodla se 

Kongregace změnit oblast působení sester v prachatickém klášteře a na konci 
• • 00 f\ školního roku 1917/1918 zrušila své soukromé prachatické školy a penzionát. 

Poté zaměřily prachatické sestry boromejky svou pozornost na působení 

v sociální oblasti. V letech 1919 - 1939 byl v klášteře umístěn sirotčinec a v letech 

1939 - 1948 zaopatřovací ústav pro staré osoby. Tento kongregační ústav byl v roce 

1948 změněn na tzv. Charitní domov a byl pod správou České katolické Charity. 

Charitní domov se změnil v roce 1960 na domov důchodců, kde sestry pracovaly 

až do roku 1975, kdy jim byla dána k 1. březnu 1975 výpověď. 

V roce 1945 byly odsunuty z Prachatic sestry německé národnosti.227 

Sestry boromejky pracovaly od roku 1905 také v prachatické nemocnici. 

V říjnu 1938 byly sestry české národnosti propuštěny, aby mohly být nahrazeny 

německým personálem. Sestry byly do nemocnice opět povolány v červnu 1945, ale 

již k 1. červenci 1946 nemocnici opustily z důvodů neshod. 

224 S. M. Karolina Neumannová se narodila 19. března 1813 v domě, kde byl později zřízen 
prachatický klášter boromejek. Do Kongregace vstoupila v roce 1840. V říjnu 1860 byla poslána 
do Prachatic, aby zde zřídila klášter, jehož se stala představenou. Byla dokonce generální 
představenou pražské Kongregace. Zemřela 22. dubna 1887 a byla pochována na prachatickém 
hřbitově. (Působení sester sv. Karla Boromejského v Prachaticích, s. 3.) 
225 Veřejné prachatické školy se obávaly, že docházkou dívek do soukromé školy boromejek dojde 
k poklesu počtu žákyň ve veřejných školách. Zemská školní rada sestrám zakázala přijímat dívky 
z Prachatic, a tak do soukromé školy docházely pouze chovanky penzionátu a dívky z Prachatic, 
jejichž rodiče na tom výslovně trvali. (Tamtéž , s. 3 - 4.) 
226 Působení sester .vv. Karla Boromejského v Prachaticích, s. 1 - 4. 
227 V prachatickém klášteře žily boromejky české i německé národnosti. Zprávy uvádí, že tam bývalo 
kolem patnácti sester německé národnosti. (Tamtéž , s. 8) 
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Pro prachatický klášter sester boromejek se užívá také název Neumanneum. 

Toto pojmenování vzniklo jako projev úcty k Janu Nepomuku Neumannovi, jež se 

v domě, kde byl později zřízen klášter, narodil. Názvu Neumanneum se užívalo 

v úředním styku od konce první světové války do roku 1949, do této doby také 

visela na domě deska s označením Neumanneum.228 

Jak již bylo výše zmíněno, byl umístěn v prachatickém klášteře sester 

boromejek v letech 1919 - 1939 Sirotčinec Neumanneum. 

Již v roce 1918, kdy sestry zrušily své prachatické výchovné a vzdělávací 

ústavy, žádalo německé oddělení spolku Serafínské dílo lásky se sídlem v Českých 

Budějovicích, aby Kongregace přijala do prachatické filiálky válečné sirotky. 

Kongregace tuto žádost přijala a 17. září 1919 došlo k vzájemné dohodě. 

Kongregace vyhradila pro sirotčinec prostory bývalého penzionátu a měšťanské 

školy v prachatickém klášteře.229 

Sestry zřízení sirotčince vítaly, protože se o budovy zajímaly úřady, jež se je 

pokusily zabrat.230 

Smlouva o zřízení a organizaci sirotčince byla uzavřena 1. září 1920 mezi 

spolkem Serafínské dílo lásky a Kongregací zastoupenou stávající generální 

představenou. 

Podle Stanov podléhalo vedení a správa sirotčince generální představené 

Kongregace, jež byla zastoupena místní představenou a její radou. Kongregace 

poskytovala zdarma potřebné místnosti a péči o sirotky. Vrchní správa příslušela 

německému oddělení spolku Serafínské dílo lásky v Českých Budějovicích, dozor 

vykonávalo několikačlenné kuratorium v čele s předsedou. Státní dozor 

nad sirotčincem vykonávala Německá zemská komise pro ochranu dítek a péči 

o mládež v Prachaticích (Deutsche Landeskommision für Kinderschutz 

und Jugendfürsorge in Prachatitz) spadající do působnosti Ministerstva sociální 

péče.231 

228 Působení sester sv. Karla Boromejského v Prachaticích, s. 9 
229 Prachatický klášter vznikl v domě č. 142 v Prachaticích, později k němu byly přikoupeny 
sousední dvě budovy č. 143 a 144 (jedná se o budovy v dnešní Neumannově ulice č.p. 142, 143 
a 144 v Prachaticích). Sirotčinec byl umístěn v budovách č. 143 a 144. 
230 V listopadu 1919 nařídila zemská školní rada zabrat budovy pro českou školu, nejvyšší správní 
soud však toto nařízení později zrušil. O budovy měl zájem Společný ubytovací úřad (Gemeinsames 
Wohnungsamt) a objevily se také snahy o zabrání budov pro zřízení Husova gymnázia. (Působení 
sester sv. Karla Boromejského v Prachaticích, s. 4.) 
231 Tamtéž, s. 4 - 5 . 
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Účelem ústavu byla „záchrana mravně nebo nábožensky ohrožené německé 

mládeže, zejména válečných sirotků z ČSR. Mělo se jim dostat: 

a) výchovy, vedené duchem Kristovým a církevním, 

b) pěstování lásky k rodné domovině, 

c) přiměřeného vzdělání podle tělesných a duchovních schopností."232 

Průměrně bývalo v sirotčinci přibližně sedmdesát dětí, většinou převládali 

chlapci (viz Obrazová příloha č. 5, s. 166). Do ústavu byly přijímány děti 

od „útlého mládí do 12 roků. Zpravidla zůstávali sirotci v ústavě do ukončeného 

14. roku života".233 

Péče o sirotky zahrnovala péči o výchovu, vzdělání a zdravotní stav dětí. 

Děti školou povinné docházely do veřejné obecné nebo občanské školy 

v Prachaticích. Poté byly dívky umísťovány jako pomocnice v domácnosti, chlapci 

byli většinou dáváni do učení. Nadaným dětem zajistil spolek Serafínské dílo lásky 

návštěvu odborných a středních všeobecně vzdělávacích škol. 

Děti dostávaly snídaně, obědy a večeře a kromě toho také svačiny, „a to 

podle stáří: chléb, ovoce, kávu nebo mléko."234 

Sirotčinec byl z velké části zabezpečen z hospodářství, o které sestry 

pečovaly. 

Po zabrání českého pohraničí v říjnu 1938 byly Prachatice přičleněny 

k Německu a staly se součástí župy Bavorská východní marka (Bayerische 

Ostmark). K 1. květnu 1939 byl sirotčinec zrušen.236 

4.1.1.1 Jan Nepomuk Neumann 

Jan Nepomuk Neumann je jedním z patronů pražské Kongregace. V jeho 

rodném domě v Prachaticích byl zřízen v roce 1860 klášter sester boromejek, 

nesoucí v letech 1918 - 1949 k uctění jeho památky název Neumanneum, a z jeho 

rodné světnice byla vybudována místní klášterní kaple. 

232 Působení sester sv. Karla Boromejského v Prachaticích, s. 6. 
233 Tamtéž. 
234 Tamtéž. 
235 Zahrady a polnosti sester čítaly osmnáct hektarů. Při rušení sirotčince v roce 1939 měly sestry 
v držení čtyři tažné osly, sedm krav, jednu prasnici, osm selat, jednu kozu a čtyřicet slepic. (Tamtéž) 
236 Tamtéž. 
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Jan Nepomuk Neumann se narodil 28. března 1811 ve smíšeném 

manželství, jeho matka byla Češka a otec pocházel z Bavorska. Měl čtyři sestry 

a bratra. 

Po středoškolských studiích vstoupil Jan do kněžského semináře v Českých 

Budějovicích. Poslední rok teologie studoval v Praze. 

Když odložili Janovo kněžské svěcení kvůli nadměrnému počtu kněží 

v českobudějovické diecézi, rozhodl se v roce 1836 odejít jako misionář 

do Ameriky. 

Brzy po příchodu do New Yorku ho přijal tamější biskup Jean Dubois 

a zanedlouho mu udělil kněžské svěcení. Čtyři roky působil jako farář 

ve Williamsvillu u Buffala, kde se setkal s misionáři z Kongregace redemptoristů. 

V roce 1840 vstupuje k redemptoristům a vletech 1847 - 1849 vykonává 

funkci představeného všech redemptoristů na americkém území. Vykonával 

misionářskou činnost, budoval kostely, zakládal farní kostely a všemi dalšími 

způsoby se snažil o rozšíření katolické víry. 

Roku 1851 převzal vedení farnosti v Baltimoru a když zemřel philadelphský 

biskup, byl jmenován novým philadelphským biskupem. Biskupské svěcení přijal 

v březnu 1852. Jan vybudoval ve Philadelphii kněžský seminář a katedrálu sv. Petra 

a Pavla a ve své diecézi osmdesát kostelů, sirotčince, nemocnice a přes sto farních 

škol, a proto bývá pokládán za spoluzakladatele amerického katolického školství. 

V roce 1854 odcestoval do Říma, kde jej papež Pius IX. přijal na osobní audienci. 

Před návratem do Ameriky strávil několik dnů ve své rodné vlasti. Navštívil Prahu, 

aby se zastavil vmateřinci pražské Kongregace boromejek, kde byla generální 

představenou jeho sestra S. M. Karolina, a rodné Prachatice.238 

Po návratu do Ameriky pokračoval v usilovné práci pro svou diecézi. 

Dne 5. ledna 1860 ve věku nedožitých čtyřiceti devíti let se na ulici ve Philadelphii 

zhroutil a byl na místě mrtev. Jan byl pohřben v redemptoristickém kostele sv. Petra 

ve Philadelphii. 

V roce 1963 byl prohlášen za blahoslaveného a v roce 1977 za svatého.239 

237 Více informací o životě a myšlenkách Jan Napomuka Neumanna lze nalézt např. v publikacích 
J. CHORPENN1NG, He Spared Himself in Nothing: Essays on the Life and Thought of St. John 
Nepomucene Neumann, C.Ss. R.\ A. RE1MANN, Bóhmerwaldsohn und Bischof von Philadelphia: 
Johann Nepomuk Neumann, 1811 - I860,?. P1ŤH A, Posel ze zámoří: Sv. Jan Nepomuk Neumann. 
238 Působení sester sv. Karla Boromejského v Prachaticích, s. 9 - 11. 
239 Jan Nepomuk Neumann, s. 4 . 
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Sestry boromejky chovají kJanu Nepomukovi Neumannovi velkou úctu, 

sestry z prachatické filiálky v přízemí kláštera zřídily místnost, ve které jsou jeho 

obrazy, fotky a relikvie, říkají mu „Janíček" a s úsměvem na rtech se zmíní, že 

jejich „Janíček" měřil pouze 150 cm. 

r 
4.2 Ústavy pro psychicky handicapované 

Ustav pro psychicky handicapované je zaopatřovací ústav pro léčbu lidí 

s psychickými poruchami. 

V letech 1837 - 1950 působily sestry boromejky na území Čech ve třech 

ústavech pro psychicky postižené, a to v ústavu pro choromyslné v Horních 

Beřkovicích, ústavu pro oligofreniky240 v Řepích a ústavu sociální péče 

pro mentálně postižené občany v Hrabicích.241 

V následující kapitole se budu věnovat působení sester v Královském 

českém zemském filiálním ústavu pro choromyslné v Horních Beřkovicích. 

4.2.1 Královský český zemský filiální ústav pro choromyslné v Horních 

Beřkovicích 

Královský český zemský filiální ústav pro choromyslné v Horních 

Beřkovicích byl založen roku 1891 jako filiální ústav tehdejšího Zemského ústavu 

pro choromyslné v Praze a určen výhradně pro choromyslné ženy. Ústav byl 

umístěn v tamějším zámku a přilehlých budovách.242 

Na základě smlouvy z 22. července 1892 mezi Zemským výborem 

Království českého a pražskou Kongregací zastoupenou generální představenou 

S. M. Elektou Zaunmúllerovou převzala Kongregace od 1. srpna 1892 správu 

ústavu (viz Textová příloha č. 6, s. 153).243 

Vzhledem k tomu, že sestry boromejky neměly do té doby žádné zkušenosti 

se správou obdobného typu ústavu ani spéčí o choromyslné pacienty, vyslala 

generální představená dvě sestry do obdobného zařízení, kde působily sestry jiné 

240 Termín oligofrenik označuje osobu s mentální retardací. 
241 Index domů KMSKB a její činnosti, s. 10 - 54. 
242 Barokní zámek v Horních Beřkovicích byl vybudován v letech 1738 - 1756 hrabětem Adamem 
Františkem Hartigem. Posledním majitelem zámku byl velkostatkář Josef Černý, který jej v roce 
1889 prodal Zemskému úřadu země České, který zde zřídil ústav pro choromyslné. (R. ANDĚL 
a kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku lil., s. 139.) 
243 Zemský ústav pro choromyslné v Horních Beřkovicích, s. 1. 
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kongregace. Zde sestry ztratily počáteční ostych a naučily se pečovat o psychicky 

postižené osoby. 

Jedna ze dvou sester vyslaných na zaškolení byla jmenována představenou 

beřkovické filiálky. K těmto dvěma sestrám přidělila generální představená ještě 

dalších jedenáct sester.244 

V beřkovickém ústavu sestry převzaly vnitřní správu, pečovaly o pacientky, 

zajišťovaly chod kuchyně a prádelny. V čele ústavu stál ředitel. Správní záležitosti 

jako vedení pokladny, účetnictví, správu ošetřovacích poplatků, zabezpečení 

potřebného materiálu a správu budov, zahrad a inventáře náležely nejvyššímu 

správnímu úředníkovi, jemuž vypomáhali další správní úředníci. Na každém 

oddělení zajišťoval lékařskou péči primární lékař a sekundární lékaři. Ředitel, 

nejvyšší správní úředník a lékaři se každý měsíc scházeli na konferenci, na níž se 

jednalo o ošetřování pacientek a o správě ústavu. Ošetřování pacientek měli 

na starosti opatrovníci, jimiž byly ústavní zdravotnický personál a sestry. Péče 

o pacientky zahrnovala ošetřování včetně podávání léků, pomoc při oblékání, 

osobní hygieně, stravování a úklidu lůžka a pokoje, celodenní dozor, doprovod 

na vycházkách a při kulturních akcích a tělesné kontroly kvůli bezpečnosti a zdraví 

pacientek. K povinnostem opatrovníků dále patřilo podávání pravidelných zpráv 

o stavu pacientek ošetřujícím lékařům, plnění příkazů lékařů a ředitele 

a zodpovědnost za svěřený inventář. K pomocným pracím v ústavě jako bylo 

topení, úklid, ranní buzení opatrovníků, střežení objektu, pomocné práce v kuchyni 

a prádelně atd. bylo najímáno služebnictvo.245 

Již v prvním měsíci působení sester v beřkovickém ústavu došlo k neshodám 

s vedením ústavu. Dne 27. srpna 1892 navrhla asistentka Kongregace S. M. Isidora 

šest opatrovnic k propuštění a oznamovala, že je míní nahradit sestrami246 a že 

propuštěné opatrovnice přijme Královský český zemský ústav pro choromyslné 

v Praze.247 

S návrhem Kongregace nesouhlasilo vedení ústavu, a tak ředitel Klučina 

zaslal vedení pražského ústavu dopis, v němž se dotazoval, zda opravdu pražský 

244 Kronika MSKB VI., s. 7. 
245 Zemský ústav pro choromyslné v Horních Beřkovicích, s. 1. 
246 Ve smlouvě o převzetí správy ústavu Kongregací Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 
z 22. července 1892 bylo zakotveno, že opatrovníky, kteří dají výpověď z ústavu nebo kteří budou 
propuštěni kvůli vážnému porušení svých povinností, nahradí Kongregace sestrami nebo sama zajistí 
jiné opatrovnice. (Vertrag um 22. Juli 1892, b. p.) 
247 Zemský ústav pro choromyslné v Horních Beřkovicích, s. 1. 
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ústav přijme všech šest propuštěných opatrovnic, a upozorňoval, že si není jistý, zda 

má Kongregace dostatek sester schopných opatrovnictví, když za dvě opatrovnice, 

které samy od sebe z ústavu odešly, dosadila dvě sestry, „z nichž jedna jest 

slabomyslná a špatně slyší, druhá pak 1 5 - 1 6 letá, dítě ještě, které samo opatrovnici 

potřebuje."248 

Ředitel pražského ústavu ve svém dopise potvrdil, že propuštěné 

opatrovnice, pokud nebyly propuštěny za disciplinární přestupek, umístí buď 

v pražském ústavu, nebo vopařanské filiálce.249 A dále dával na vědomí, že 

Zemskému výboru Království českého zaslal žádost, aby uložilo Kongregaci, že 

propouštění opatrovníků a jejich nahrazování se má konat s ohledem na bezpečnost 

a dobro pacientek a se svolením ředitele a lékařů ústavu. 

K 15. březnu 1898 pobývalo v ústavě čtyři sta dvanáct pacientek a čtyřicet 
• oči 

sedm opatrovníků, z nichž asi třetinu tvořily sestry. 

Dne 24. dubna 1920 obdržela generální představená S. M. Adelgundis 

Schrammová (viz Obrazová příloha č. 14, s. 170) zprávu, že se Zemský výbor 

Království českého na svém zasedání konaném 21. dubna 1920 usnesl dát 

Kongregaci k 1. květnu 1920 výpověď ze smlouvy uzavřené v červenci 1892. Podle 

smlouvy byla výpověď pololetní, a tak všech deset sester po předání svěřeného 

ústavního majetku opustilo 31. října 1920 beřkovický ústav a vrátilo se 

do pražského mateřince. Ačkoliv byl beřkovický ústav dáván díky obětavé práci 

sester za vzor ostatním podobným ústavům a při jejich odjezdu ředitel poděkoval 

za dlouholeté úspěšné působení a projevil sestrám uznání, byly sestry z ústavu 

vypovězeny bez udání důvodu.253 

248 Dopis adresovaný Královskému českému zemskému ústavu pro choromyslné v Praze z 28. srpna 
1892. 
249 Královský český zemský filiální ústav pro choré pomatence v Opařenech byl zřízen jako pobočka 
Královského českého zemského ústavu pro choromyslné v Praze 1. září 1887 v prostorách 
opařanského zámku, přeměněného z bývalé jezuitské rezidence. (Historie Dětské psychiatrické 
léčebny Opařany, b. p.) 
250 Dopis přijatý od Královského českého zemského ústavu pro choromyslné v Praze z 31. srpna 
1892. 
251 Dopis adresovaný Zemskému výboru Království českého z 15. března 1892. 
252 V říjnu 1920 působilo v ústavu deset sester, z nichž dvě: S. M. Beata Krásová (od roku 1892) 
a S. M. Demetria Jedličková (od roku 1917) v kuchyni, jedna: S. M. Florentie Oktávcová (od roku 
1896) v prádelně a ostatní: S. M. Illuminata Horáková (od roku 1892), S. M. Reinilla Vyhnálková 
(od roku 1903), S. M. Adelina Tomková (od roku 1903), S. M. Silvana Hrabaková (od roku 1906), 
S. M. Eufrasia Říhová (od roku 1907), S. M. Hermina Gojová (od roku 1908) a S. M. Salvia 
Florianová (od roku 1909) jako opatrovnice. (Dopis adresovaný Zemskému správnímu výboru 
z 26. října 1920.) 
253 Zemský ústav pro choromyslné v Horních Beřkovicích, s. 2. 
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Sestry byly nahrazeny civilními opatrovníky. Podle výpovědí několika 

zaměstnanců panovala v polovině dvacátých let 20. století v ústavu hrůzovláda.254 

Beřkovický ústav jako filiálka pražského ústavu podléhal Statutu 

pro královský ěeský zemský blázinec v Praze, Instrukcím pro opatrovníky 

královského českého zemského blázince v Praze a Domácímu řádu. 

Ústav pro choromyslné sloužil к opatrování a ošetřování choromyslných.255 

Při přijímání do ústavu se musela pacientka prokázat příslušnými dokumenty, a to 

lékařským posudkem, lékařskou zprávou o průběhu nemoci, osobními doklady, 

platebním reversem o způsobu úhrady léčby a listinou o jmenování kurátora.256 

Pobyt v ústavu byl placený. Pacientky způsobilé к platbě si hradily poplatek 

samy podle finanční situace buď v plné výši, nebo jen částečně. Za pacientky 

finančně nezpůsobilé platili příbuzní nebo domovské obce či úřady ze zemských 

fondů. Poplatek se platil měsíčně a předem v pokladně ústavu. Zařazení pacientky 

do ošetřovací třídy záviselo na výši uhrazeného poplatku. Neuhrazení poplatku 

ve stanovené lhůtě mělo za následek automatické přeřazení pacientky do nižší třídy. 

Pacientka mohla být zařazena do I. nebo II. ošetřovací třídy. Za pobyt 

v I. ošetřovací třídě byl stanoven vyšší poplatek než za II. třídu, s čímž byly spjaty 

pro I. třídu určité výhody jako menší počet pacientek na pokoji, bohatší strava, 

úlevy v denním režimu, možnost užívání vlastního oděvu, ložního prádla a nábytku 

atd.258 

Denní režim ústavu se řídil Domácím řádem. Pacientky byly buzeny 

opatrovníky v období od října do dubna kolem šesté hodiny a v období od května 

do září kolem páté hodiny. Poté probíhala osobní hygiena, oblékání, stlaní postelí 

a úklid pokojů, během kterého bylo nařízeno řádně větrat. Způsobilé pacientky 

pomáhaly opatrovníkům se stlaním postelí, úklidem v pokojích a jídelnách, 

roznášením jídel a mytím nádobí. Některé pacientky zůstávaly po celý den 

v pokojích, ostatní docházely na stravu do jídelen. 

254 Zemský ústav pro choromyslné v Horních Beřkovicích, s. 2. 
255 Statut pro královský český zemský blázinec v Praze, § 1. 
256 Tamtéž, § 8. 
257 Pražský ústav měl tři ošetřovací třídy, přičemž pacienti v I. ošetřovací třídě měli pokoj sami 

pro sebe a pacienti ve III. třídč bydleli v jednom pokoji po pčti a více. Protože v pražském ústavu 
pobývali muži i ženy, byly zřízeny tři třídy pro každé pohlaví. V beřkovickém ústavu pobývaly 
na rozdíl od pražského pouze ženy a byly rozděleny do dvou oSetřovacleh tříd. 
258 Statut pro královský český zemský blázinec v Praze, § 11 - 13. 
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Snídaně se podávaly v zimních měsících v půl osmé, v letních měsících 

v sedm hodin. Oběd se podával ve dvanáct hodin a večeře se podávala v zimních 

měsících v šest hodin a v létě v sedm hodin.259 

V kuchyni se připravovalo jídlo pro pacientky a pro ústavní personál. Jídelní 

lístek byl připraven zvlášť pro pacientky I. a II. ošetřovací třídy. Na snídani se 

připravovala pouze bílá káva. Oběd sestával z hovězí polévky, hlavního jídla 

a sladkého jídla jako moučníku. K večeři se podávalo teplé jídlo. Dále se 

připravovaly tzv. postní porce, v nichž chyběly pokrmy z masa, a pro pacientky, 

jimž lékař nařídil tento typ dietního stravování, tzv. hovězí třetina, která se skládala 

z polévky ke snídani, hovězí polévky a hlavního jídla z hovězího masa k obědu 

a z hovězí polévky a menšího hlavního jídla k večeři. Zvlášť se vařilo pro ústavní 

personál, který k snídani dostával hovězí polévku, k obědu hovězí polévku a hlavní 

jídlo a k večeři jednodušší hlavní jídlo. 

Každý den v ranních hodinách konaly lékaři vizitu, při které jim přítomní 

opatrovníci sdělovali zprávy o stavu a chování pacientky. 

Hlavní náplní dne způsobilých pacientek byla lehčí práce. Pracovaly 
9 f\1 • 

v zahradě nebo vypomáhaly opatrovníkům. Za vykonanou práci byl vyměřen 

finanční obnos. Část výdělku byla poukázána do úschovy ve správní kanceláři, 

která ji uschovala do doby propuštění či úmrtí pacientky. V případě úmrtí připadl 

obnos příbuzným nebo úřadům. Zbývající část výdělku byla uschována 

u opatrovníků a pacientky z ní mohly čerpat peníze na své výdaje. V případě, že 

za pobyt pacientky v ústavě hradily poplatek domovské obce nebo úřady, byl obnos 263 

za poplatek stržen z výdělku, aby bylo obcím či úřadům finančně ulehčeno. 

Opatrovníci podnikali s pacientkami vycházky v areálu ústavu a po svolení 

lékařů i do okolí ústavu.264 Život v ústavu byl zpestřen zábavnými činnostmi 

a kulturními akcemi jako byly taneční zábavy, hudební večery, přednášky, hry, 

kreslení, předčítání atd. O Vánocích našly pacientky pod vánočním stromkem 

dárky, kterými byly především užitečné věci jako např. šaty.265 Pro způsobilé 

259 Domácí řád A 17-23. 
260 Týdenní tabulka jídelní. 
261 Domácí řád, § 27. 
262 Kromě lehčích domácích prací vypomáhaly při ošetřování jiných pacientek. 
263 Statut pro královský český zemský blázinec v Praze, § 17. 
264 Během vycházek mimo areál platil přísný zákaz návštěvy hostinců. 
265 Domácí řád, § 30 - 3 9 . 
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pacientky byly v ústavu zajištěny základy vzdělání.266 Způsobilým pacientkám bylo 

dovoleno navštěvovat pod dozorem opatrovníků bohoslužby.267 

Pacientky mohli navštívit příbuzní a známí mezi desátou a jedenáctou 

hodinou v návštěvním pokoji. Bez povolení lékaře nesměly návštěvy pacientkám 

předávat jídlo ani jiné předměty, i samotné návštěvy musel schvalovat lékař.268 

Návštěva ústavu byla cizím osobám zakázána, povolené návštěvy měli pouze lékaři 

a studenti medicíny, kteří do ústavu docházeli za účelem vzdělání nebo vědeckého 

výzkumu.269 

V devět hodin večer musely být pacientky připraveny ke spánku. Staré 

a nemocné byly ukládány většinou dříve, naopak pacientky I. třídy mohly chodit 

spát později.270 

Z ústavu se propouštěly jednak uzdravené pacientky, jednak nemocné 

pacientky, u kterých se nepředpokládalo vyléčení a které však nebyly 

pro společnost nebezpečné, a ty, o jejichž propuštění požádali příbuzní nebo 

zákonní zástupci, kteří se zavázali zajistit opatrování a ošetřování pacientky.271 

Pokoje pacientek byly vybaveny nábytkem a kamny, ve kterých se topilo 

buď přímo z pokoje, nebo dvířky z chodby. V kamnech topilo služebnictvo. 

Opatrovníci museli dávat pozor, aby se pacientky o kamna nespálily nebo 

nezpůsobily požár. Osvětlení v pokoji i na chodbách muselo zůstat rozsvícené 

i v noci a opatrovníci konající noční službu museli několikrát za noc pokoje 

kontrolovat. 

Trestání pacientek bylo přísně zakázáno, užití svěrací kazajky nebo popruhů 

bylo možné pouze ve výjimečných případech, kdy by hrozilo sebepoškození 

pacientky nebo ublížení další osobě.272 

Kronika sester boromejek uvádí, že ačkoli byly tresty a jmenovitě i bití 

zakázány, civilní opatrovnice zákaz porušovaly. Podle dochovaného svědectví si 

pacientky sester pro jejich laskavost vážily a když jednou „sestra chtěla odejiti 

z přiděleného sálu, ozval se křik: „Nechoď pryč, nechoď pryč, nebo nás tuhleta 

266 Domácí řád, § 18. 
267 Tamtéž, § 15. 
268 Tamtéž, § 9. 
269 Statut pro královský český zemský blázinec v Praze, § 27. 
270 Domácí řád, § 25. 
271 Statut pro královský český zemský blázinec v Praze, § 22. 
272 Instrukce pro opatrovníky královského českého zemského blázince v Praze, § 9 - 14. 
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bude bít." všichni volali jako jedněmi ústy a ukazovali na světskou 

ošetřovatelku."273 

4.3 Ústavy pro fyzicky handicapované 

Ústav pro fyzicky handicapované je zaopatřovací ústav pro léčbu lidí 

s fyzickým postižením, v kontextu předkládané práce se konkrétně jedná 

o smyslově postižené osoby. 

Kongregace se v ústavech pro fyzicky handicapované zabývala péčí o tyto 

osoby a jejich výchovou, vzděláním a ošetřováním a spolupodílela se na vedení 

a správě ústavů. 

Na území Čech působily sestry boromejky ve třech ústavech pro smyslově 

postižené osoby.274 Jednalo se o Klárův ústav,275 první působiště sester boromejek 

v Čechách, dále o Hradčanský ústav pro slepé děti v Praze a Ústav hluchoněmých 

v Litoměřicích276. 

Nejdéle působily sestry v Hradčanském ústavu pro slepé děti v Praze, jemuž 
977 se budu věnovat v následující kapitole. 

4.3.1 Hradčanský ústav pro slepé děti v Praze 

Hradčanský ústav pro slepé děti byl založen na jaře roku 1807, kdy nejvyšší 

purkrabí hrabě Wallis na doporučení rytíře Josefa Madra svolal schůzku, které se 
• 278 • zúčastnili univerzitní profesor Josef Maděr, guberniální rada rytíř Prokop 
OTO 980 

Platzer, univerzitní profesor Alois Petr Klár a univerzitní profesor Matyáš 

273 Kronika MSKB VI. s. 8. 
274 Ani jeden z těchto ústavů nebyl vlastním majetkem Kongregace Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského. (Index domů KMSKB a její činnosti, s. 10 -54.) 
275 Klárův ústav založil v roce 1832 Alois Petr Klár (1763 - 1833). Po jeho smrti stál v čele ústavu 
jeho syn Pavel Alois Klár (1801 - 1860). (Historie střední školy A. Klara, b. p.) 
276 Ústav hluchoněmých v Litoměřicích založil v roce 1858 litoměřický biskup Augustin Bartoloměj 
Hille (1786 - 1865). Roěně prošlo ústavem padesát pět až šedesát dívek a chlapců, celkově přes 
1300 dětí. Sestry boromejky zde působily vletech 1910 - 1945. (Ústav hluchoněmých 
v Litoměřicích, b. p.) 
277 Index domů KMSKB a její činnosti, s. 10 -54. 
278 Josef Maděr (1754 - 1815) byl univerzitním profesorem historie, specializoval se 
na numismatiku. Když onemocněl vážnou oční chorobou, uvědomil si životní těžkosti zrakově 
postižených a dal podnět k založení ústavu pro slepé. (S. SOLAROVÁ - Z. ŠARBACH, Dějiny 
nejstarší školy pro nevidomé v Čechách, s. 8 - 9.) 
279 Prokop Platzer (1758 - 1825) byl guberniálním radou a berounským krajským hejtmanem. 
(Tamtéž.) 
280 Alois Petr Klár (1763 - 1834) byl univerzitním profesorem řečtiny a klasických literatur. Sami 
slepci jej nazývají „otec slepých", je považován za zakladatele slepeckého školství u nás. (Tamtéž, 
s. 3 6 - 3 8 . ) 
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Kalina z Játhensteinu281 a na které se rozhodli založit instituci pro slepé děti 

v Praze.282 

V červnu 1807 byla do Vídně zaslána žádost o zřízení ústavu. Císař 

František I. žádosti vyhověl a pro účely ústavu daroval budovu bývalé německé 
ТОТ 

říšské kanceláře v Loretánské ulici čp. 178 v Praze na Hradčanech. 

Ústav byl pojmenován Soukromý ústav pro slepé děti a na oči choré. Druhá 

část pojmenování v sobě zahrnovala skutečnost, že „trvalou částí ústavu bylo totiž 

malé lůžkové oddělení, na kterém se prováděly drobné operativní zákroky 

až к chirurgickým výkonům dosti závažným, a to především pro nemajetné 

pacienty. Původem vídeňský oftalmolog Jan Fischer zde tedy založil tradici pražské 

oční kliniky." Léčení nevidomých bylo později, v roce 1906, přeneseno z ústavu 

na Českou oční kliniku založenou v roce 18 83.285 

Když byl 1. října 1808 ústav otevřen, nesl už nový název Pražský soukromý 

ústav pro slepce a choré očima a sjednocoval v sobě jak léčebný ústav, tak ústav 
286 

pro péči, výchovu a vzdělání. Po nutných úpravách darované budovy nastoupili 

na podzim roku 1808 do ústavu první čtyři zrakově postižení. 

První statut ústavu vypracoval Alois Petr Klár. Statut byl císařem schválen 

v dubnu 1809. „Stanovy ústavu určují jako hlavní výchovný úkol vyučování 

náboženství a mravouce. Mimo to se mají děti učit pamětnému počítání, zpěvu a hře 

na hudební nástroje a ručním pracím. Čtení a psaní se soustavně nevyučuje."287 

Alois Petr Klár nepovažoval za důležité, aby se nevidomí naučili číst a psát, protože 

nevidomý nemusí umět to, co člověk bez zrakového postižení. Avšak zmiňuje, že 

pokud by byl nevidomý jedinec mimořádně nadaný, nemá mu být výuka čtení 

a psaní odepřena. Podle stanov se mělo nejvíce času věnovat různým zaměstnáním 

a řemeslům, avšak z důvodů absence učitele řemesel a problémů s materiálem 

a vybavením dílen se výuka řemesel zredukovala na ruční práce.288 

281 Univerzitní profesor Matyáš Kalina z Játhensteinu (1772 - 1848) byl zemským právníkem. (S. 
SOLAROVÁ - Z. ŠARBACH, Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Čechách, s. 9.) Jeho jméno je 
spjato s počátky české archeologie. 
282 Tamtéž, s. 8. 
283 Tamtéž, s. 7. 
284 Tamtéž, s. 9. 
285 V. DOLEŽALOVÁ - Š. P1TROVÁ, Historický pohled na naši oftalmologickou minulost, b.p. 
286 Statut Hradčanského ústavu pro slepé děti, s. 4. 
287 S. SOLAROVÁ - Z. ŠARBACH, Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Čechách, s. 11. 
288 Tamtéž, s. 26. 
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Prvním ředitelem ústavu byl Prokop Platzer, po jeho smrti v roce 1825 byl 

ředitelem jmenován Alois Petr Klár, kterého po jeho odchodu v roce 1828 nahradil 

Josef Procházka. 

Na konci dvacátých let 19. století bylo v ústavu třicet zrakově postižených. 

Takovému počtu dosavadní budova už nevyhovovala, a proto byla v roce 1836 

zakoupena nová budova.289 Po nezbytných úpravách v roce 1837 se sídlem ústavu 

v roce 1838 stal Vrbnovský palác v Loretánské ulici čp. 104 v Praze 

na Hradčanech.290 Název ústavu se změnil na Český soukromý výchovný a léčebný 
i r 291 

ustav pro slepe. 

Ze záznamů o obsahu výuky v ústavu vyplývá, že se v období od třicátých 

let 19. století vyučovaly následující všeobecně vzdělávací a odborné předměty: 

náboženství, jazykové vyučování, čtení, psaní, počty, měřictví, fyzika, dějepis, 

zeměpis, přírodopis, technologie, občanská nauka, zdravověda, zpěv a hudba, ladění 

pian (viz Textová příloha č. 7, s. 154). Upustilo se tedy od zásady neučit slepé děti 9Q9 • • 

čtení a psaní. Učební osnovy ani učební plán neexistovaly, a proto záleželo 

na učitelích ústavu, čemu se bude vyučovat a v jakém rozsahu. Zpočátku se 

vyučovalo jen německy, později se německy učilo jen náboženství a ostatní 

předměty se vyučovaly střídavě po týdnu německy i česky. Až po založení 

Československé republiky v roce 1918 se začalo vyučovat pouze česky. 

Pravděpodobně od šedesátých let 19. století byl do vyučování zařazen jako předmět 

vedle německého jazyka také český jazyk. Do roku 1907 byla škola organizována 

do dvou tříd, první třída měla tři oddělení, druhá dělena nebyla. Kromě toho 

existovaly opakovači hodiny pro děti, které se po absolvování školy dále v ústavu 

hudebně vzdělávaly. 

289 Publikace S. SOLAROVÁ - Z. ŠARBACH, Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Čechách, s. 9 
uvádí jako datum zakoupení nové budovy rok 1836, zatímco V. LEDVINKA - B. MRÁZ - V. 
VLNAS, Pražské paláce, s. 367 uvádí rok 1837. 
290 Dům z poloviny 16. století získal kolem roku 1660 Jan František hrabě z Vrbna, jenž jej nechal 
přeměnit v reprezentační palác. Rudolf st. Hrabě z Vrba v roce 1814 palác prodal. Ústav slepců jej 
koupil v roce 1837. (V. LEDVINKA - B. MRÁZ - V. VLNAS, Pražské paláce, s. 367 - 371.) 
291 S. SOLAROVÁ - Z. ŠARBACH, Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Čechách, s. 9 - 10. 
292 Nejprve se děti učily Kleinovo i Braillovo písmo, po přelomu 19. a 20. století se prosadila výuka 
Braillova písma. 
293 S. SOLAROVÁ - Z. ŠARBACH, Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Čechách, s. ,22. 
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Ve třicátých letech 19. století vypracoval jeden z učitelů ústavu Josef 

Bezecný294 nový denní pořádek (viz Textová příloha č. 8, s. 155; Textová příloha 

č. 9, s. 156). 

Významnou osobností v dějinách českého speciálního školství byl Václav 

Ptáček (1799 - 1874). Dětství strávil v ústavu jako chovanec a zásluhou Aloise 

Petra Klára získal učitelskou kvalifikaci a v ústavní škole působil padesát tři let. Byl 

prvním nevidomým učitelem v českých zemích. 

Dne 1. října 1879 přišly do ústavu první sestry boromejky na žádost jeho 

ředitelství.296 Smlouva mezi Kongregací a ústavem byla uzavřena 23. června 1879 

(viz Textová příloha č. 10, s. 157). 

Sestry měly na starosti vnitřní správu ústavu, tedy domácí práce, kuchyni, 

úklid, vytápění, inventář atd., a péči, výchovu a částečně i vzdělání chovanců. 

O vzdělání chovanců se z větší části starali učitelé. Později však sestry převzaly 

většinu vzdělávací práce. Tvorbu učebních osnov a učebního plánu si ponechalo 

kuratorium. Vnější správu, tedy správu pokladny, zajištění oprav, platbu daní atd. 

vykonávalo kuratorium složené z jedenácti představitelů šlechtických 

a měšťanských kruhů a vysokého kléru. Kuratorium volilo ze svého středu na tři 

roky ředitele ústavu, jež měl administrativně správní funkci. 

Sestry dostávaly na domácí hospodaření finanční obnos, který musely 

vykázat příslušnými účty, dále stravu, prádlo, zařízení svých obytných místností 

a příspěvek na oděv. Mohly přijmout služky a mužského sluhu. O přijímaní 

a propouštění chovanců rozhodovalo kuratorium. 

Podle smlouvy měly do ústavy přijít zpočátku tři nebo čtyři sestry a jejich 

počet se měl zvýšit podle potřeby. V čele sester stála sestra představená. Během 

působení sester boromejek v Hradčanském ústavu pro slepé děti se ve funkci 

představené ústavu vystřídaly tyto tři sestry: S. M. Louisa (do roku 1902), 

294 Josef Bezecný (1803 - 1 8 7 1 ) byl učitelem a správcem školy při Hradčanském ústavu pro slepé 
děti. Napsal několik učebnic pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů (např. dřevěné rozkládací 
mapy, počítadlo s reliéfními číslicemi na pohyblivých čtvercích), zhotovil řadu speciálních učebních 
pomůcek pro nevidomé děti a založil zde tradici vyučování hry na hudební nástroje. Děti se učily 
hrát na klavír, varhany, harfu, kytaru, citeru a smyčcové a dechové nástroje. (S. SOLAROVÁ -
Z. ŠARBACH, Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Čechách, s. 38 - 40.) 
295 Tamtéž, s. 16. 
296 Index domů KMSKB a její činnosti, s. 38. 
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S. M. Leonis Dočkalová (do roku 1925) a S. M. Dominata Hoňková (do odchodu 
9Q7 

sester z ústavu v roce 1949). 
298 

Při příchodu sester boromejek do ústavu byl jeho ředitelem Josef Hassner. 

Po převzetí ústavu Kongregací začal ústav vzkvétat. Po roce 1880 byl 

do ústavu zaveden vodovod a elektrický proud a byly zřízeny umývárny a koupelna. 

Později byly do kuchyně a prádelny pořízeny elektrické přístroje, horské sluníčko, 

obnoveno zařízení pokojů, byl zřízen telefon a nová hudební a beletristická 

knihovna. V roce 1887 se naskytla příležitost zakoupit sousední dům zrušeného 

hostince Kanón v Loretánské ulici čp. 103 v Praze Hradčanech.299 Vedení ústavu se 

rozhodlo dům zakoupit, a objekt ústavu se tak značně rozšířil. K původnímu 

dvoupatrovému domu přibyl tedy jednopatrový dům s dvanácti místnostmi, sálem 

a zahradou.300 

V ústavu byli dívky a chlapci důsledně oddělováni. Existovaly oddělené 

jídelny, ve kterých byly stoly pro šest až patnáct osob. Oddělené byly také ložnice, 

ve kterých bylo třináct až patnáct lůžek. V roce 1895 pečovaly sestry o sedmdesát 

osm zrakově postižených. 

Vždy jednou do roka na začátku června pořádaly sestry boromejky 

pro chovance celodenní výlet do obory Hvězda (viz Textová příloha č. 11, s. 158). 

A od roku 1930 organizovaly sestry pro své svěřence kromě výletu do Hvězdy také 

další výlety jako byl např. výlet parníkem po Vltavě, výlet na Svatou Horu 

či do Staré Boleslavi.301 

V roce 1907 byla dvoutřídní škola přeměněna na trojtridní, přičemž se druhá 

třída dělila na dvě oddělení. Obsah vzdělání zůstal víceméně stejný. 

Na rok 1907 připadlo sté výročí založení ústavu. Sestry společně s chovanci 

připravili na 27. května 1907 jubilejní slavnost.302 

297 S. SOLAROVÁ - Z. ŠARBACH, Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Čechách, s. 12 - 13. 
298 Josef Hassner byl oftalmologem na pražské německé oční klinice. (Tamtéž, s. 12.) 
299 Jedná se o měšťanský dům U Kanónu. 
300 Hradčanský ústav slepců, s. 7. 
301 S. SOLAROVÁ - Z. ŠARBACH, Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Čechách, s. 1 4 - 1 5 . 
302 Hradčanský ústav slepců, s. 2. 
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Od roku 1913 byla ustavena funkce administrativního ředitele, který byl 

vedoucím úředníkem ústavu a zabezpečoval chod ústavu. V této funkci se vystřídali 

čtyři osoby.303 

Za první světové války vyráběly nevidomé dívky pod vedením sester 

boromejek věci potřebné pro vojáky na bojištích. Pletly ponožky, nátepníčky, 

rukavice a šily vložky do bot apod.304 

Někteří chovanci305 nebyli spokojeni sklerikálním charakterem ústavu. 

Kritizovali poměry v ústavu, požadavek tvrdé kázně a přísný režim, který 

přirovnávali k životu v klauzuře, jenž prý sestry v ústavě zavedly. Nesouhlasili také 

stím, že kuratorium ustavilo ředitelem ústavu strahovského opata P. Methoda 

Zavorala.306 A tak v březnu 1919 zaslali Alici Masarykové dopis, ve kterém 

kritizovali poměry v ústavu a žádali o jeho postátnění. Stížnost přišel prověřit 

osobně Jan Masaryk a usoudil, že je neopodstatněná. 

Rok 1924 přinesl změnu trojtřídní školy na čtyřtřídní. V roce 1928 vydalo 

Ministerstvo školství a národní osvěty poprvé Učební osnovy a výchovné směrnice 

pro školy pro nevidomé. V témže roce byl ve škole zřízen dvouletý hudební kurz, 

jehož cílem bylo připravit chovance na státní zkoušku z některého hudebního oboru. 

Hudební vzdělání chovanců bylo svěřeno především odborníkům - učitelům 

hudby.308 

V roce 1929 byla při ústavu založena mateřská škola. Když v témže roce 

slavil ústav půlstoleté výročí příchodu sester boromejek do ústavu, připravily sestry 

dětem na zahradě pouť s množstvím cukrovinek a hraček. 

Ke 125. výročí otevření ústavu uspořádaly sestry boromejky v roce 1932 

jubilejní slavnost spojenou s výstavou školních pomůcek a prací nevidomých 

dětí.309 

Původní stanovy byly změněny v roce 1881 a pak znovu v roce 1933, kdy se 

ústav přejmenoval na Hradčanský ústav pro slepé děti. 

303 S. SOLAROVÁ - Z. ŠARBACH, Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Čechách, s. 44. 
304 Hradčanský ústav slepců, s. 2. 
305 Jednalo se o Josefa Hada, Josefa Škodu, Josefa Macka a Františka Rozmajzla. Po Masarykově 
šetření bylo prvním dvěma jmenovaným umožněno dokončit vzdělání v ústavu, další dva odešli. 
(S. SOLAROVÁ - Z. ŠARBACH, Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Čechách, s. 18.) 
306 Před ním byl ředitelem ústavu strahovský opat Zikmund Starý, který v roce 1805 zemřel. 
Po Zavoralově smrti v roce 1942 byl jeho nástupcem Josef Šupich a od roku 1947 Josef Janků, 
přednosta očního oddělení Vinohradské nemocnice. (Hradčanský ústav slepců, s. 1 - 2, 6, 10.) 
507 S. SOLAROVÁ - Z. ŠARBACH, Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Čechách, s. 18. 
308 Tamtéž, s. 30. 
309 Hradčanský ústav slepců, s. 3. 
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V období Protektorátu zakusil ústav těžké časy. Z důvodu blízkosti 

Černínského paláce, kde sídlil státní tajemník úřadu říšského protektora Karl 

Hermann Frank,310 musel být každý, kdo byl v ústavě, policejně hlášen a před 

domem nesmělo stát žádné vozidlo. Nejvíce zasáhly do chodu ústavu květnové dny 

roku 1945. 

V sobotu 5. května 1945 si čtyři příslušníci jednotek SS se svým velitelem 

vynutili vytrvalým zvoněním a kopáním do vrat otevření ústavu a obsadili jej. 

Zabrali dívčí pracovnu, jež měla okno s výhledem na Pražský hrad, a na zahradě 

upravili drátěný plot a ulámali větve s listím, které použili k maskování. Všichni 

chovanci ústavu museli být zavřeni ve svých ložnicích, kde o ně pečovaly sestry. 

Všechna okna včetně těch na půdě musela být zavřena a nikdo se k nim nesměl 

přiblížit. Při pochůzce po ústavu musela s nezvanými hosty chodit sestra 

představená. Každou hodinu se příslušníci SS střídali, takže se jich tam někdy sešlo 

i dvanáct.311 

V neděli 6. května 1945 časně ráno byl ústav zcela obsazen německými 

vojáky a chovanci a personál byli odvedeni do krytu, odkud nesměli vycházet. Kryt 

se nacházel pod budovou, která byla zakoupena v roce 1887. Byl účelně vybaven 

a upraven, podlaha byla pokryta starými koberci, již dříve byla do krytu zavedena 

voda, byly rozestavěny lavice a židle, z polic na ovoce byly upraveny postele, 

nechyběl rozhlasový přijímač. Byly sneseny zásoby chleba a sušenek a sestra 

kuchařka zůstala v kuchyni, aby zajistila teplé jídlo a nápoje. 

Jedna z přítomných sester boromejek popsala, že v úterý 8. května 1945 

přišel jeden z německých vojáků se zprávou, že Rusové přichází a oni půjdou 

domů. Vojáci prý párali vojenské odznaky, pálili je na zahradě a v prádelně se 

umývali. „Říkali, že nebojovali proti Čechům, ani se netajili nepřátelstvím proti 

pravým esesmanům a gestapákům, někteří byli opilí."312 Němečtí vojáci v pozdních 

večerních hodinách z ústavu odešli, ale protože byla zvenku slyšet ještě střelba, 

zůstali všichni chovanci i personál v krytu. 

310 Karl Hermann Frank (1898 - 1946) byl v roce 1942 jmenován říšským ministrem pro Protektorát 
Čechy a Morava a v roce 1943 povýšen do hodnosti SS - Obergruppenführer. 
311 Hradčanský ústav slepců, s. 7. 
312 Tamtéž, s. 8. 
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Brzy ráno ve středu 9. května 1945 ruští vojáci zvonili a bouchali na vrata 

ústavu. Poté přišla policie, prohledala celý ústav a teprve poté mohli všichni vyjít 

z krytu.313 

Každoročně byla před vánočními svátky pořádána v ústavu vánoční 

slavnost. V roce 1946 navštívil tuto vánoční slavnost pražský arcibiskup 

Mons. Josef Beran. Při svém vstupu byl přivítán členy kuratoria a za zvuku fanfár, 

které k této příležitosti složil chovanec Stanislav Šebka, byl uveden do slavnostně 

vyzdobeného sálu, kde jej přivítala nejmladší chovanka ústavu básničkou a vyslechl 

vánoční koledy.314 

V rámci akce „500 000 km bezplatně městu Praze," kterou pořádalo 

Společenství pražských autodopravců, jeli 15. června 1947 chovanci se sestrami 

dvaceti osobními auty na výlet na Konopiště, kde si prohlédli zámek a prošli 

se parkem a zámeckými skleníky.315 

K 1. září 1948 byly přeměněny školy při Hradčanském ústavu pro slepé děti 

a při Deylově ústavu i ústavy samotné na státní zařízení. Zemská školní rada 

pověřila správou škol ředitele Josefa Podzimka. Hradčanský ústav pro slepé děti 

se rozdělil ve dvě instituce, a to na Mateřskou, národní a střední školu pro slepé 

a Žákovský domov pro mládež od tří do patnácti let. K 1. říjnu 1948 navštěvovalo 
• i io 

školu při ústavu osmdesát osm nevidomých dětí. 

Dopisem z 2. března 1949 zrušila národní správa Svazu slepeckých spolků 

a ústavů319 dosavadní smluvní poměr mezi Hradčanským ústavem pro slepé děti 

a Kongregací. Kongregace stanovila odvolání sester z ústavu na 1. dubna 1949.320 

Sestry si z ústavu směly odnést sochy svatých, které byly pro ústav nepotřebné. 

313 Hradčanský ústav slepců, s. 8. 
314 Tamtéž, s. 9. 
315 Tamtéž, s. 10. 
316 Deylův ústav byl založen v roce 1910 očním lékařem Janem Deylem jako dobročinné zařízené 
pro výchovu slepé mládeže. Důraz byl kladen na hudební vzdělání se záměrem připravit žáky 
na profesi učitele hudby nebo ladiče pian. (Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově 
postižené - charakteristika školy, b. p.) 
317 Stalo se tak výnosem Ministerstva školství a osvěty z 28. září 1948, jenž platil zpětně od 1. září 
1948. (S. SOLAROVÁ - Z. ŠARBACH, Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Čechách, s. 18 - 19.) 
3,8 Tamtéž. 
319 Proti sestrám nejvíce brojil bývalý chovanec Deylova ústavu slepý učitel hudby Jan Drtina, jenž 
stál v čele Akčního výboru Národní fronty a jemuž bylo přislíbeno místo ředitele Deylova ústavu 
a tamní hudební školy. (Hradčanský ústav slepců, s. 11.) 
320 Tamtéž. 
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Sestry boromejky dosáhly během svého sedmdesátiletého působení 

v Hradčanském ústavu pro slepé děti velkých úspěchů ve výchově a vzdělání 
-in i 

slepců. 

Na hudebním vzdělání nevidomých se kromě sester podíleli také učitelé 

hudby, kteří do ústavu docházeli. Poprvé skládali chovanci ústavu státní zkoušky 

z nástrojové hry v roce 1908. V letech 1917 - 1949 vykonali chovanci třicet devět 

zkoušek z hudby na Státní konzervatoři hudby v Praze. Někteří dokonce složili 
199 

i čtyři zkoušky a několik z nich s výborným prospěchem. Výroční zpráva ústavu 

z roku 1947 uvádí čtyřicet devět jmen chovanců ústavu, kteří v letech 1908 - 1947 

úspěšně absolvovali zmíněnou státní zkoušku. Někteří z nich se uplatnili 

jako učitelé hudby nebo muzikanti a skladatelé ve veřejném kulturním životě. 

V ústavu byla také vytvářena tradice nevidomých ladičů pian.324 

Ke zkvalitnění výuky vedly učební metody a učební pomůcky, které sestry 

vytvářely. S. M. Aquina Sedláčková vytvořila českou dotekovou abecedu a učební 

pomůcky jako byla např. plastická mapa Československa, Prahy či plastický globus. 

S. M. Dominata Hoňková je autorkou českého slepeckého zkratkopisu a spolu 

se S. M. Mladou Markovou byly jmenovány Ministerstvem školství a národní 

osvěty členkami zkušební komise pro učitele nevidomých a členkami komise 

pro úpravu slepeckého zkratkopisu a v roce 1948 vyslány na konferenci učitelů 

speciálních škol konanou ve slovenské Levoči. 

4.3.1.1 S. M. Aquina Sedláčková 

S. M. Aquina Sedláčková působila vletech 1904 - 1948 jako učitelka 

v Hradčanském ústavu pro slepé děti. Patří mezi nejlepší české tyflopedky, což 

dokládá i zařazení jejího hesla do Tyflopedického lexikonu jmenného. 

321 Během působení Kongregace v ústavu se zde vystřídaly tyto sestry : S. M. Louisa, S. M. Leonis 
Dočekalová, S. M. Dominata Hoňková, S. M. Celinie Kozůbková, S. M. Siviarda Chadová, 
S. M. Potaměna Míková, S. M. Varéna, S. M. Agáta, S. M. Svatomíra Fialová, S. M. Invioláta 
Hubertová, S. M. Mlada Marková, S. M. Blahoráda, S. M. Agneta, S. M. Carissima a další. 
(Hradčanský ústav slepců, s. 1 - 11; S. SOLAROVÁ - Z. ŠARBACH, Dějiny nejstarší školy 
pro nevidomé v Čechách, s. 13, 17.) 
322 Jiří Killer měl samé jedničky, Jan Kovář pouze jednu dvojku. (Vzpomínky S. M. Mladý Markové 
na likvidaci Hradčanského ústavu pro slepé, b. p.) 
323 Známými muzikanty se stali Alois Perman a Oldřich Nepomucký. (S. SOLAROVÁ -
Z. ŠARBACH, Dějiny nejstarší školy pro nevidomé v Čechách, s. 17.) 
324 Známým ladičem pian se stal Kilián GlUckauf. (Tamtéž.) 
325 Vzpomínky S. M. Mladý Markové na likvidaci Hradčanského ústavu pro slepé, b. p. 
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S. M. Aquina Sedláčková se narodila 6. prosince 1877 v rodině řídicího 

učitele ve Strakách u Nymburka. Studovala učitelský ústav v Jiřících a v Praze. 

Do Kongregace vstoupila v roce 1894. Po vykonání zkoušek učitelské 

způsobilosti v roce 1900 vyučovala ve škole v Boru u Tachova a ve Filipově. 

V roce 1904 nastoupila do Hradčanského ústavu pro slepé děti jako učitelka. 

Zavedla do výuky společenskou výchovu a tělocvik a založila dramatický 

kroužek. Omezila hodiny náboženství a modlitby. Věnovala se přepisování textů 

učebnic, beletrie i hudebnin do Braillovy bodové notace. Texty přepsané 

na Pichtově psacím stroji si sama vázala. Dokázala zapsat i skladby chovanců 

do notového zápisu. 

Při práci s nevidomými kladla důraz na rozvíjení hmatu, pomocí něhož se 

jim snažila přiblížit realitu. Vytvořila množství učebních pomůcek, 

jako např. reliéfní mapu Československa, Prahy či plastický globus, dvojrozměrné 

i trojrozměrné pomůcky pro matematiku, fyziku a přírodopis. Vymyslela techniku 

lisování reliéfních papírových zeměpisných map. 

Když byly do ústavu přijaty dvě hluchoslepé dívky Berta Bartlová a Anna 

Syrová, adaptovala Lormovu německou dotekovou abecedu na český jazyk, aby 

umožnila jejich dorozumívání s učiteli, vychovatelkami a spolužáky (viz Obrazová 

příloha č. 33, s. 180). Do svého systému zařadila i znaky pro početní úkony 

a číslice. 

Své poznatky a zkušenosti z výuky nevidomé mládeže publikovala 

v soudobých odborných časopisech. 

Kvůli nemoci odešla v roce 1948 z ústavu do jednoho z moravských klášterů 

sester boromejek, kde 28. dubna 1950 zemřela.327 

4.3.1.2 S. M. Dominata Hoňková 

S. M. Dominata Hoňková byla v letech 1925 - 1949 představenou komunity 

sester boromejek v Hradčanském ústavu pro slepé děti. Byla jednou z prvních 

odborníků v oblasti tyflopedagogiky, o čemž svědčí zařazení jejího hesla 

do Tyílopedického lexikonu jmenného, četná publikační činnost či účast 

na kongresech a seminářích v zahraničí. 

326 Sedláčková, Aquina Anna, b. p. 
327 Tamtéž. 
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S. M. Dominata Hoňková se narodila 6. února 1887 v Děhylově na severní 

Moravě. Po smrti rodičů byla umístěna do sirotčince v Lukově u Holešova a její 

sourozenci k příbuzným. Péče o ni se ujala katolická charita, díky čemuž jí bylo 

umožněno vystudovat v letech 1901 - 1905 učitelský ústav v Olomouci. 

Poté vstoupila do Kongregace s úmyslem být učitelkou praktických činností 

v zařízeních pro postižené děti. 

Jejím prvním působištěm byla škola v Litoměřicích. Od roku 1908 působila 

ve škole v Praze a současně docházela vypomáhat do Hradčanského ústavu 

pro slepé děti, kde v roce 1911 získala trvalé učitelské místo. 

Vedle své práce v ústavu se sama dále vzdělávala. Od roku 1915 působila 

jako externí učitelka v učitelském ústavu v Praze. V roce 1916 si doplnila vzdělání 

vykonáním kvalifikační zkoušky pro odborné vyučování. 

V roce 1923 vytvořila český slepecký zkratkopis, který byl v následujících 

letech upravován a stále užíván. 

Za spolupráci se zakladatelem péče o nevidomé v tehdejší Jugoslávii Vinko 

Ramadanovičem získala vyznamenání. 

V roce 1941 byla jmenována členkou zkušební komise budoucích učitelů 

speciálních škol. 

Po vypovězení sester z ústavu pracovala v pražském útulku pro opuštěné 

děti a poté v dětském domově sociální péče ve Šternberku, kde 22. března 1955 

zemřela.329 

4.4 Domovy důchodců 

Dalším typem sociálního zařízení, v němž sestry boromejky působily, byly 

domovy důchodců, nazývané též starobince, domovy pro přestárlé, azyly pro staré 

lidi atd. Sestry zde pečovaly o staré a zároveň většinou opuštěné lidi, kteří neměli 

nikoho, kdo by se o ně postaral. 

V letech 1837 - 1950 působily sestry v domově důchodců v Poběžovicích, 

Českých Budějovicích, Oboře, Prachaticích, Strakonicích, Litomyšli a Sloupnici.330 

328 Hoňková, Marie Dominata, b. p. 
329 Tamtéž. 
330 Index domů KMSKB a její činnosti, s. 10 - 54. 
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4.4.1 Domov sv. Kláry v Litomyšli 
V polovině dvacátých let 20. století dal litomyšlský kaplan P. Josef Durek 

na zasedáních litomyšlské městské rady podnět k založení ústavu pro staré osoby. 
-J/ji 332 • 

Spolu s Františkem Noskem, ministrem a předsedou Družiny sv. Kláry, hledali 

vhodný objekt pro zřízení ústavu. 

V roce 1925 vybrali za účelem zřízení ústavu vilu na zámeckém návrší 

v Litomyšli a koupili ji. Původním majitelem honosné vily byl bývalý sládek 

zdejšího zámeckého pivovaru333 pan Sedlák. V následujících letech probíhaly 

v domě úpravy. 

Poté požádali generální představenou Kongregace S. M. Gonzagu Weisovou 

(viz Obrazová příloha č. 16, s. 171), zda by sestry mohly převzít vnitřní správu 

ústavu a péči o staré ženy. 

Ačkoli Kongregace zápasila s nedostatkem sester, generální představená 

žádosti vyhověla. Dne 5. srpna 1929 přijely sestry určené pro litomyšlský ústav 

v doprovodu generální prokurátorky S. M. Leonis Dočkalové do Horní Sloupnice, 

kde měly sestry boromejky od roku 1867 svou filiálku.334 Sestry po celý týden 

dojížděly každé ráno do nedaleké Litomyšle, kde připravovaly dům na vysvěcení l í c 

a přijímání starých žen. 

Program k otevření litomyšlského ústavu, jenž dostal název Domov 

sv. Kláry, byl naplánován na 10. a 11. srpna 1929 (viz Obrazová příloha č. 34, 

s. 180). V sobotu 10. srpna 1929 měl v litomyšlském kostele Rozeslání sv. Apoštolů 

promluvu P. Jan Evangelista Urban, kněz a člen františkánského řádu, a poté 

331 František Nosek se narodil 26. dubna 1886 v Chrudimi. Vystudoval právnickou fakultu, od roku 
1920 byl poslancem a vletech 1925 - 1929 ministrem. Dne 17. dubna 1935 v Praze zemřel. 
V současnosti se usiluje o jeho beatifikaci. (Historie farnosti nasavrcké, b. p.) 
332 Pro pomoc osamělým ženám, opuštěným dětem a starým lidem založil František Nosek spolek 
Družina sv. Kláry, který pro ně budoval charitativní domy. (R. VOCEL, Kardinál Vlk si připomene 
odkaz Dr. Noska, b. p.) 
333 Zámecký pivovar byl postaven v roce 1858 a fungoval až do roku 1953, kdy byl zrušen. Jeden 
ze sládků tohoto pivovaru byl otcem významného českého hudebního skladatele Bedřicha Smetany. 
{Zámecký pivovar Litomyšl, b. p.) 
334 Boromejky začaly v Horní Sloupnici působit v roce 1867, kdy byla postavena budova kláštera, 
v níž byla umístěna opatrovna a klášterní obecná škola, jež byla roku 1925 přeměněna 
na měšťanskou školu. Škola byla v září 1942 zrušena a byla zde zřízena odbočka litomyšlské 
nemocnice pro děti nemocné záškrtem a spálou, jež byla zrušena na jaře 1943. (Sloupnice , b. p.) 
335 Litomyšl - Domov sv. Kláry, s. 1. 
336 Františkán P. Jan Evangelista Urban (1901 - 1991) založil v roce 1927 společenství Sester 
apoštolátu 111. řádu sv. Františka, tzv. urbanky. Od roku 1997 se jedná o jeho beatifikaci. 
(D. FOLTÝN a kol.. Encyklopedie moravských a slezských klášterů, s. 130.) 
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337 r 

následovaly loretánské litanie a požehnání. V neděli 11. srpna 1929 ráno 

a dopoledne se konaly dvě bohoslužby v litomyšlském proboštském kostele 

Povýšení sv. Kříže. Po druhé bohoslužbě se odebral církevní průvod z kostela 

k Domovu sv. Kláry, kde František Nosek jménem Družiny sv. Kláry symbolicky 

předal klíče ústavu sestře představené. Probošt P. Mimra vysvětil domácí kapli 

a celý ústav a poté P. Jan Evangelista Urban vykonal první bohoslužbu v domácí 

kapli. 

Odpoledne se v Lidovém domě konalo shromáždění katolického lidu, 

na němž přednášel P. Jan Evangelista Urban na téma Katolická žena a charita 

a František Nosek o svaté Kláře. 

Z Lidového domu se odebral slavnostní průvod k Domovu sv. Kláry, kde 

František Nosek přivítal hosty a pozval je na prohlídku ústavu a zahradní 

slavnost.338 

Kaple byla zřízena prozatímně v jedné místnosti ústavu a sloužila jako 

domácí kaple, později byla zřízena a vysvěcena definitivní poloveřejná kaple,339 

ve které se zprvu jednou týdně a později každodenně konala bohoslužba.340 

Brzy po otevření byl ústav plně obsazen. Kapacita ústavu byla dvacet pět 

míst. V roce 1937 zde pobývalo dvacet čtyři žen a tři sestry. 

Správcem ústavu byl P. Josef Durek a pokladnu měla na starosti poštovní 

úřednice Vyhnálková. 

Domov sv. Kláry byl charitativním ústavem, a proto neměl nikdy financí 

nazbyt. Sestry si zde zřídily malé hospodářství včetně zeleninové zahrady z důvodu 

snížení výdajů za stravu. Ústav podporovala i Družina sv. Kláry a částečně také 

sestry z Horní Sloupnice a některé ženy z Litomyšle a okolních vesnic, ale peníze 

na chod ústavu nedostačovaly.341 

Jedna ze starých žen ubytovaných v ústavu paní Rafaelová darovala ústavu 

svůj domek, který byl v roce 1941 prodán. Také pan Sedlák odkázal v závěti 

Domovu sv. Kláry svou další vilu, ve které bydlel až do své smrti v roce 1937. Vila 

337 Datum vysvěcení a otevření Domova sv. Kláry 11. srpna bylo symbolické, neboť církev si v tento 
den připomíná její svátek. 
338 Na památku otevření Domova .vv. Kláry v Litomyšli, b. p. 
339 Oltář z kaple byl po odchodu sester z litomyšlského ústavu věnován litomyšlskému proboštství. 
(,Litomyšl - Domov sv. Kláry, s. 3.) 
340 Tamtéž. 
341 Tamtéž, s. 2 - 3. 
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s terasovitou zahradou byla prodána ještě téhož roku. Díky prodeji těchto objektů 

získal ústav finance potřebné na provoz.342 

Po zabrání českého pohraničí v říjnu 1938 procházela hraniční čára skrz 

Litomyšl, a tak se polovina ústavu ocitla za okupační čarou. Město zažádalo 

o posunutí čáry, čemuž Němci vyhověli a posunuli hraniční čáru mimo město. 

Kromě ubytování starých žen a péče o ně nabízel ústav ve druhé polovině 

třicátých let a ve čtyřicátých letech také ubytování pro studenty a umožnil konání 

šesti duchovních cvičení pro školní mládež a jednoho pro bohoslovce 

královéhradecké diecéze.343 

Na jaře 1943 bylo rozhodnuto, že do Domova sv. Kláry bude umístěno ušni 

oddělení místní nemocnice. Sestry boromejky byly požádány o převzetí péče 

o pacienty tohoto oddělení. Generální představená Kongregace S. M. Klementina 

Zaunmůllerová však žádosti o zaslání tří sester pro ušní oddělení nevyhověla 

s odvoláním na nedostatek sester.344 

Až do podzimu roku 1943 probíhaly v ústavě adaptace za účelem 

přestěhování ušního oddělení. V ústavu však nebyl dostatek místa pro nemocniční 

oddělení i ústav pro staré ženy, a tak byl ústav přemístěn do budovy kláštera 

a bývalé klášterní školy sester boromejek v Horní Sloupnici a pojmenován Charitní 

domov pro přestárlé. V roce 1948 byl ústav zestátněn a začaly zde pracovat i civilní 

zaměstnanci, přičemž sestry v něm pracovaly až do roku 1985.345 

342 Litomyšl - Domov sv. Kláry, s. 2 - 3. 
343 Tamtéž, s. 3. 
344 Dopis adresovaný litomyšlskému proboštovi J. Durkovi z 15. dubna 1943, b. p. 
345 Litomyšl - Domov sv. Kláry, s. 3. 
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5. PŮSOBENÍ V TRESTNÍCH ZAŘÍZENÍCH 

V trestní oblasti působily sestry boromejky v letech 1837 - 1950 v Cechách 

v trestnicích a donucovacích pracovnách.346 Vzhledem k tomu, že ve jmenovaných 

zařízeních sestry vykonávaly obdobnou činnost jen s tím rozdílem, že v trestnicích 

byli umístěni odsouzení trestanci a trestankyně a v donucovací pracovně někteří 

trestanci a trestankyně po odpykání trestu a asociální živly (osoby zadržené 

pro potulku, vyhýbání se práci, nedodržování předpisů policejního dozoru, žebrotu 

a příživnictví, zejména prostituci),347 vymezila jsem pouze jeden typ trestního 

zařízení: trestnice. 

5.1 Trestnice 

Trestnice byla nápravně výchovné zařízení pro osoby odsouzené 

k nepodmíněnému výkonu trestu. 

Vletech 1837 - 1950 konaly sestry boromejky dozor nebo zaopatřovaly 

trestance v pěti trestních zařízeních na území Čech, a to Praze - Hradčanech, 

Kostomlatech, Chroustovicích, Kartouzích a Praze - Řepích.348 

O působení sester boromejek v posledním zmíněném trestním zařízení 

pojednává následující kapitola. 

5.1.1 Ženská trestnice v Praze - Řepích 

Kongregace zakoupila 7. listopadu 1858 v Řepích349 u Prahy Teicmannův 

statek. Předtím, v roce 1855, byl sestrám boromejkám svěřen do správy nalezinec, 

který byl nejprve umístěn na Loretánském náměstí v Praze a později z kapacitních 

důvodů přemístěn do buštěhradského zámku, který po čase opět kapacitně 

nevyhovoval, a proto generální představená S. M. Eufemie Němcová (viz Obrazová 

příloha č. 11, s. 169) přistoupila ke koupi statku v Řepích. 

S přestavbou zakoupených budov se začalo 30. dubna 1859 a již v červenci 

1860 byla stavba z větší části upravena, takže se 4. srpna 1860 mohl nalezinec 

přestěhovat do Řep. Dne 6. srpna 1860 byl řepský klášter vysvěcen. 

346 Index domů KMSKB a její činnosti, s. 10 - 54. 
347 Zřízení tzv. donucovací pracovny v Brně, b. p. 
348 Index domů KMSKB a její činnosti, s. 10 - 54. 
349 Řepy se staly součástí Prahy v roce 1968. 



V listopadu 1860 vypukla v nalezinci epidemie oční nemoci, a proto bylo 

rozhodnuto, že nemocné děti budou ošetřovány v pražském mateřinci 

a po uzdravení se již do Řep nebudou smět vrátit. Během epidemie přišlo několik 

dětí o jedno oko, tři sestry se též nakazily, z nichž se jedna uzdravila a dvě přišly 

o oko. Vypuknutí epidemie podnítilo aktivitu nepřátel sester, kteří na úřady posílali 

podněty k inspekcím ústavu. Sestrám byly odňaty některé pravomoci a nařízeno 

neodmítat i nevhodné pěstouny, což mělo za následek velký úbytek dětí v ústavu. 

Nedostatek dětí a špatná hospodářská situace ústavu způsobená neúrodou 

v roce 1864 vedla k zániku ústavu. Generální představená se rozhodla, že budovy 

nabídne státu k pronájmu za účelem zřízení trestnice nebo ústavu 
ISO 

pro choromyslné. 

Dohoda o pronájmu mezi Kongregací a státem byla uzavřena na dvacet pět 

let za roční nájemné 2 000 zlatých, a tak se začalo s úpravou budov pro trestnici. 

Zahrada byla obehnána vysokou zdí, do oken byly zasazeny mříže, mřížemi 

rozděleny chodby a ještě po další rok probíhaly další stavební úpravy. V rámci 

úpravy ústavu byl zaveden od zličínského nádraží do trestnice vodovod napájející 

kašnu zřízenou před vjezdem do statku, ke které si řepští obyvatelé mohli chodit pro 

kvalitní pitnou vodu. Sestry měly s vedením trestnice zkušenosti, neboť v roce 1864 

převzaly do správy trestnici a polepšovnu v Praze na Hradčanech. Navíc rozsáhlé 

hospodářství při řepském ústavu umožňovalo trestankyně zaměstnat.351 

V posledních říjnových dnech roku 1865 bylo do řepské trestnice přivezeno 

prvních tři sta trestankyň z přeplněné hradčanské trestnice.352 Po zřízení trestnice 

byla první představenou řepského kláštera S. M. Karolina Neumannová, kterou 

po odvolání na jiné působiště vystřídala S. M. Charitas Coudenhove.353 

350 A. KUČERA, K dějinám působení Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Řepích, 
s. 7 - 1 2 . 
351 Výňatek z kroniky Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - Řepy, s.2. 
352 Á. KUČERA, Tisíc let obce Řepy (993 - 1993), s. 37. 
353 S. M. Charitas se narodila ve Veroně v roce 1817. V dětství byla dána na vychování 
k salesiánkám, ve dvaceti dvou letech se stala dámou Ústavu šlechtičen a v roce 1853 vstoupila 
k boromejkám. Jejím mottem při převýchově trestankyň bylo: „Nejsme tu, abychom měly užitek 
z trestanek, ale abychom je s pomocí Boží polepšené odtud propouštěly." V trestnici pracovala 
až do své smrti v roce 1876. (Výňatek z kroniky Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - Řepy, 
s.2.) Byla sestrou Františka Karla Coudenhove (1825 - 1893), jenž byl příslušníkem české větve 
rodu a prvním zrodu, který se usídlil v Čechách. (P. MAŠEK, Šlechtické rody v Čechách, 
na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti /., s. 150 - 151; J. HALADA, Lexikon české 
"šlechty, s. 36; Genealogie české šlechty - Coudenhove, b. p.) 
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Kapacita trestnice byla dvě stě padesát trestankyň. V roce 1872 bylo přesto 

umístěno v trestnici pět set čtyřicet pět trestankyň.354 

Třetí představenou řepského kláštera byla v letech 1876 - 1897 

S. M. Stanislava Luckerová. Za jejího působení se dostalo řepským sestrám 

boromejkám nejvyššího uznání od císaře Františka Josefa I. a Ministerstva 

spravedlnosti. Donucovací pracovna, jež byla od počátků součástí trestnice, byla 
тсс 

16. listopadu 1892 přeložena do Kostomlat, kde správu vykonávaly taktéž sestry 

boromejky. 

Dne 28. září 1896 zachvátil stodolu kláštera požár, který se díky obětavosti 

hasičů a dobrovolníků z řad řepských obyvatel podařilo uhasit, a tak se zabránilo 

šíření ohně do dalších hospodářských a obytných prostor a podařilo se zachránit 
1 С/ 

obilí i dobytek. Pachatele požáru se nepodařilo nikdy vypátrat." 

Po smrti představené S. M. Stanislavy Luckerové nastoupila na její místo 

S. M. Chrysostoma Kaschková (viz Obrazová příloha č. 15, s. 171). Na rozdíl 

od předešlých představených, které se více věnovaly převýchově trestankyň, 

S. M. Chrysostoma Kaschková upřednostňovala rozvoj ústavního hospodářství. 

Pozemky vzdálenější vyměňovala za pozemky blíže к trestnici a koupí dalších 

nových pozemků rozšiřovala polní hospodářství ústavu. V červnu 1906 byla 

povolána do pražského mateřince jako asistentka generální představené. 

Ve funkci ji nahradila S. M. Rita Kafková, za níž bylo zřízeno oddělení 

pro mladistvé trestankyně. Zde byly umísťovány trestankyně mladší dvaceti let. 

Za účelem zřízení tohoto oddělení bylo upraveno jedno křídlo trestnice tak, aby 

mladistvé trestankyně nepřišly do styku se staršími.357 

Po dokončení úprav na oddělení pro mladistvé trestankyně se začalo 

s úpravami celého kláštera a jeho modernizací. Celý obytný dům byl zvenčí 

opraven, klášterní kostel358 vymalován podle návrhu S. M. Alvery Onderkové 

354 A. KUČERA, Dějiny ženského kláštera v Praze 6 - Řepích, s. 55. 
355 Donucovací pracovna v Kostomlatech byla po zabrání českého pohraničí v roce 1938, kdy se 
Kostomalaty staly součástí říšské župy Sudety (Sudetenland), přestěhována do Chroustovic. (Index 
domů KMSKB a její činnosti, s. 26.) 
356 Výňatek z kroniky Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - Řepy, s. 2. 
357 Tamtéž. 
358 Základní kámen klášterního kostela byl posvčcen v srpnu 1860 při svěcení zdejšího kláštera. 
Stavba kostela pokračovala rychle, a tak již v srpnu následujícího roku byl na věž upevněn kříž, 
v září umístěn první zvon jménem Ježíš, Maria, J o s e f a v prosinci 1861 posvětil strahovský opat 
druhý zvon, který nesl nápis Videte, vigilie et orate (Vizte, bděte a modlete se). (A. KUČERA, Tisíc 
let obce Řepy (993 - 1993), s. 36.) 
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a instalovány do něj nové varhany. V roce 1907 došlo k renovaci vodovodu 

a modernizaci prádelny. Souběžně s opravami klášterních budov sestra představená 

nezapomínala na polní hospodářství a převýchovu trestankyň. 

V roce 1911 působilo v řepské trestnici dvacet dva sester boromejek a pět 

novicek, které se staraly o sto šedesát dva trestankyň. 

Ústavní hospodářství pod vedením sester prospívalo, a proto ani v dobách 

první světové války nepocítil ústav vážnější nedostatek. 

Bezproblémový chod trestnice byl narušen až 15. srpna 1920, kdy se konal 

na prostranství před trestnicí tábor lidu. Agitace pro něj byla značná, protože kromě 

místních obyvatel se zde shromáždil i lid ze širokého okolí. Důvodem velké účasti 

nebyla pouze zvědavost, ale především rozšíření mylné zprávy, že po táboru lidu 
tz: i 

a osvobození trestnice bude její inventář rozdán. 

Tábor lidu přijel v kočáře podpořit kontroverzní poslanec Jiří Stříbrný. Jeho 

dvouhodinový projev, nazvaný Tajemství řepského kláštera a zaměřený proti 

římskokatolické církvi, zdejším sestrám i trestnici, vyvolal vzpouru přítomného 

lidu, který se rozhodl trestnici dobýt a osvobodit trestankyně, jež považoval 

za nevinné a mučené. 

Davu lidí se podařilo do objektu kláštera vniknout po rozražení vrat 

telegrafním sloupem. Z klášterní zahrady házeli do oken kamení a tím se snažili 

vyvolat vzpouru trestankyň, která by narušila vnitřní chod trestnice a následně 

pomohla jejímu dobytí. Na výzvu lidí zvenku reagovaly trestankyně pokřikováním 

podrobných pokynů, kudy je možné vniknout do budovy trestnice. Dozorcům 

trestnice posíleným o přivolané četnictvo a vojsko se však podařilo demonstraci 

lidu rozehnat a vzpouru trestankyň potlačit. 

V noci z 15. na 16. srpna 1920 se snažilo ještě několik mužů vniknout 

do trestnice, ale díky zesílené ostraze objektu se jim akce nezdařila. 

Následujícího dne dorazila posila čtyřiceti mužů, kteří se v dalších čtrnácti 
362 dnech střídali v hlídání objektu. 

359 Varhany byly pořízeny nákladem 3 600 korun, které vyrobil mistr Jindřich Schiffher z Prahy. 
(IVýňatek z kroniky Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - Řepy, s. 2.) 
360 Kostel sv. Rodiny a c.k. trestnice pro ženské, řízena Kongregací Milosrdných sester sv. Karla 
Boromejského s mateřincem pod Petřínem, s. 3 - 4. 
361 Někteří přicházeli k trestnici se řetězy v domnění, že si na nich odvedou klášterní dobytek. 
(A. KUČERA, Tisíc let obce Řepy (993 - 1993), s. 38.) 
362 Výňatek z kroniky Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - Řepy, s. 2 - 3. 
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Demonstrace lidu ovlivnila chování trestankyň, které doufaly, že je 

demonstranti osvobodí. Trestankyně několik dní stávkovaly a odmítaly pracovat. 

Běžný chod trestnice se ustálil až po měsíci. 

Výnosem Ministerstva spravedlnosti z 11. května 1927 byl vydán nový 

Služební řád pro ženskou trestnici v Řepích a Domácí řád ženské trestnice v Řepích. 

Podle tohoto Služebního řádu byla správa trestnice včetně zaopatření, 

vyučování a zaměstnání trestankyň svěřena sestrám boromejkám. Trestnici řídila 

představená společně s vězeňským správním úředníkem. V případě jejich 

rozdílných názorů rozhodoval domácí komisař. „Představenou a ostatní v trestnici 

ustanovené řádové sestry jest ve výkonu služby pokládati za osoby pověřené 

vykonáváním vrchnostenských příkazů."364 

Aby byla zajištěna součinnost celé správy trestnice, konaly se jednou týdně 

konference, jichž se účastnili představená, vězeňský správní úředník, duchovní 

správce, učitelka a lékař. 

Představená se účastnila přijímání nových trestankyň a měla povinnost je 

každý den navštěvovat v přijímací cele, aby poté mohla na konferenci po poradě 
• • • ~Xf\f\ s ostatními členy správy zařadit trestankyni do oddělení a přiřadit ji zaměstnání. 

K dalším povinnostem představené patřila návštěva nemocných dvakrát 

v týdnu, kontrola došlé i odeslané pošty trestankyň, společně se službu konajícími 

sestrami dohlížení na průběh návštěv, přítomnost při exkurzích pořádaných 

v ústavu, vyslechnutí proseb a stížností trestankyň dvakrát týdně, ukládání kárných 

trestů, vedení knihy kárných trestů, vypracování měsíčních výkazů a výročních 

zpráv, zajištění organizace dopadení uprchlé trestankyně a propouštění 

trestankyň.367 

Sestry vykonávaly dozor a převýchovu trestankyň a každý večer podávaly 

zprávy o průběhu dne. 

Každá nově přijatá trestankyně musela být seznámena s Domácím řádem, 

který musel být také vyvěšen v každé cele a dílně, aby byl vždy k dispozici 

k nahlédnutí. Ustanovení Domácího řádu vycházela ze Služebního řádu. Domácí 

řád se týkal rozdělení na oddělení a disciplinární třídy, osobní hygieny, ošetřování, 

363 Výňatek z kroniky Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - Řepy, s. 2 - 3. 
364 Služební řád pro ženskou trestnici v Řepích, § 1. 
365 Tamtéž, § 2. 
366 Tamtéž, § 3, 5. 
367 Tamtéž, § 1 6 - 3 5 . 
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zaměstnání, vyučování a návštěv trestankyň a jejich chování. Dále zahrnoval denní 

řád a pojednával o disciplinárních trestech.368 

K 1. lednu 1928 bylo v ústavu sto devadesát dva trestankyň. V průběhu roku 

přibylo devadesát pět trestankyň a ubylo devadesát devět trestankyň, z čehož 

šedesát šest bylo propuštěno po odpykání celého trestu, dvacet dva na podmínku, 

třem udělena milost, tři přeloženy a pět zemřelo.369 Na konci roku bylo v trestnici 

sto osmdesát osm trestankyň, které si zde odpykávaly trest za různé trestné činy 

jako např. vraždu, pokus o vraždu, zabití, těžké ublížení na těle, veřejné násilí, 
• • 171 loupež, krádež, podvod, zpronevěru, žhářství či zločiny proti státu. 

Do dalšího dění řepského ústavu výrazně zasáhla až okupace. Vzhledem 

ke státoprávním změnám byly z řepské trestnice v roce 1941 odsunuty trestankyně 
177 

německé, slovenské a maďarské národnosti. 

Díky poklesu počtu trestankyň mohly být do trestnice přestěhovány káranky 

z donucovací pracovny v Chroustovicích. Dále zde německé úřady zabraly tři velké 

a dvě malé místnosti s chodbou a zvláštním vchodem, kam přestěhovaly české 

politické vězenkyně z pražské pankrácké věznice. Šest německých dozorkyň se 

střídalo v dohledu nad asi osmdesáti vězenkyněmi, které byly drženy pod přísným 

dozorem, důsledně odděleny od ostatních trestankyň a k výslechům dováženy 

do pankrácké věznice. Po květnovém povstání v roce 1945 byly české politické 

vězenkyně propuštěny na svobodu. Zbylé dvě německé dozorkyně, které se 

pokusily uniknout s ustupujícím německým vojskem, byly zadrženy a dopraveny 

do zajišťovací vazby v řepské trestnici a později převezeny do pankrácké věznice. 

Při bombardování Řep na začátku roku 1945 dopadla jedna ze svržených 

bomb do těsné blízkosti trestnice. Jižní část budovy byla značně poškozena, 

především okna, vchodová dubová vrata a střešní krytina. Na začátku května 1945 

utrpěla trestnice další škody opětovným bombardováním. Bylo poškozeno zdivo 

budov, rozbita okna a zničeny dva komíny. Při žádném bombardování nepřišel 
373 nikdo o život, neboť se stačili všichni schovat do krytu. 

368 Domácí řád ženské trestnice v Řepích, § I - 38. 
369 Tři zemřely na tuberkulózu, jedna na zánět mozkových blan a jedna na rakovinu dělohy. (Ženská 
trestnice v Řepích pro trestanky z celé republiky se zvláštním oddělením pro trestanky mladistvé, 
s. 37.) 
370 Z toho bylo dvanáct mladistvých trestankyň. {Tamtéž.) 
371 Tamtéž, s. 35 - 3 9 . 
372 Výňatek z kroniky Milosrdných sester sv. Karla Boromejského - Řepy, s. 3. 
373 Tamtéž. 
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Od léta roku 1945 byly do řepské trestnice umísťovány také ženy odsouzené 

na základě retribučních dekretů.374 S příchodem trestankyň odsouzených 

retribučními soudy se zvýšil počet doživotně odsouzených. Zatímco v roce 1945 

bylo v řepské trestnici pouze osm doživotně odsouzených žen, o dva roky později 

jich bylo sedmdesát tři. V některých obdobích let 1945 - 1947 byla věznice 

přeplněna až šesti sty trestankyněmi. Zpráva z konce roku 1947 uvádí, že si 

v trestnici odpykávalo svůj trest tři sta šest trestankyň, o které se staralo třicet čtyři 

sester. 

K30. listopadu 1948 byla trestnice zrušena. Již v průběhu listopadu byly 

trestankyně rozváženy do jiných věznic. 

Aby budovy nezůstaly nevyužity, nabídla Kongregace prostory České 

katolické Charitě. Po nákladné adaptaci prostor byl zde k 1. lednu 1949 zřízen ústav 

pro oligofreniky, jehož správa byla svěřena sestrám boromejkám. Dne 4. listopadu 

1949 přišla do řepského kláštera komise, která provedla inventarizaci majetku 

a nařídila zrušení ústavu a převoz pacientů do jiných zařízení. Většina budov byla 

zabrána pro Sbor nápravné výchovy, jenž si zde zřídil výcvikové středisko 

pro budoucí dozorce. Sestrám zůstalo pouze několik místností, ve kterých šily 

a praly pro ústředí Kongregace. Dne 2. září 1950 odjely sestry z řepského kláštera 

v rámci násilné likvidace klášterů a řádů do soustřeďovacího tábora ve Městě 

Albrechticích.375 

V době existence řepské trestnice ji spravovala představená zdejší komunity 

sester boromejek tzv. správkyně spolu se státním úředníkem vězeňské správní 

služby tzv. ředitelem. S nimi se na správě trestnice podílel také domácí komisař. 

Vnitřní službu vykonávaly sestry a strážní službu dozorci. „Sestry - dozorkyně 

musí uplatnit všechny vlohy a schopnosti, bystrost, důvtip, sílu vůle, pevnost, 

důslednost, nesmlouvavost, jindy zase dobrotu, shovívavost a trpělivost. Správně 

vystihnout, jak na kterou povahu zapůsobit, bylo velkým uměním, ale zároveň 

usnadněním práce." Ačkoli měly sestry porozumění, vyžadovaly od trestankyň 

374 Jednalo se o tzv. velký retribuční dekret (dekret prezidenta republiky č. 16 z 19. června 1945 
o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech) 
a tzv. malý retribuční dekret (dekret prezidenta republiky č. 138 z 27. října 1945 o trestání některých 
provinění proti národní cti). Několikrát prodloužená platnost obou retribučních dekretů skončila 
4. května 1947. (J. VOREL, Trest smrti - minulost a současnost, s. 10 - 30.) 
375 Výňatek z kroniky Milosrdných sester sv. Karla Doromejského - Řepy, s. 4. 
376 Zaměstnání trestanek v Řepích, s. 4. 
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přísnou kázeň, důslednost, pečlivé dodržování osobní hygieny a naprostý pořádek 

a čistotu v prostorách trestnice. 

V řepské trestnici si odpykávaly tresty ženy odsouzené od jednoho roku 

výše až k doživotí. Jednalo se o trestné činy podvodu, krádeže, žhářství, vraždy atd. 

V posledních letech fungování trestnice sem byly umísťovány i ženy odsouzené 

mimořádnými lidovými soudy. Do trestnice přicházely jak prvotrestankyně, tak 

recidivistky, které byly odlišeny od prvotrestankyň červeným pruhem 

na trestaneckém oděvu. Zprávy z archivu Kongregace uvádí, že zatímco 

prvotrestankyně se až na jeden případ do řepské trestnice zpět nedostaly, návraty 

recidivistek za mříže byly častější.377 

Pobyt trestankyň v trestnici sestával především z práce a spánku, dále 

z krátké doby na jídlo, odpočinek, osobní hygienu a případně modlitbu 

a bohoslužbu a z krátkého osobního volna. 

Práce trestankyň byla prostředkem k dosažení cíle, jímž bylo sebepoznání 
"5 "to 

a náprava života. Výchova byla vedena v duchu hesla Ora et labora. Samotným 

trestem bylo odnětí svobody. 

Provinění proti stanovenému řádu se trestala. K trestům patřilo např. bití 

rákoskou, klečení, půst, práce, studená sprcha, kazajka. Recidivistky s dlouholetým 

trestem nesměly odesílat ani dostávat dopisy a přijímat návštěvy. Největším trestem 

byla samovazba a zavření do temnice. Za vzorné chování rozdávaly sestry svaté 17Q 

obrázky. 

Po příchodu do trestnice byla trestankyně zařazena dle svých schopností, 

dovedností, tělesné zdatnosti a míry provinění do pracovní skupiny a oddělení. 

V řepské trestnici byla čtyři oddělení. Do oddělení A byly zařazovány 

trestankyně již několikrát odsouzené, jejichž náprava se nedala očekávat, 

do oddělení B trestankyně vícekrát trestané, u nichž byla možná náprava 

a do oddělení C prvotrestankyně. Do oddělení mladistvých trestankyň byly 

zařazovány dívky od patnácti do dvaceti let věku, které nebyly mravně zkažené. 

Pokud jejich trest neskončil dříve, zůstávaly zde až do dvaceti dvou let věku a pak 

byly přeřazeny do oddělení A, B nebo C.380 

377 Zaměstnání trestanek v Řepích, s. 4. 
378 Modli se a pracuj. 
379 Zaměstnání trestanek v Řepích, s. 4 - 9. 
380 Služební řád pro ženskou trestnici v Řepích, § 9 - § 10. 
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Každé oddělení mělo dvě disciplinární třídy. V první třídě strávila 

trestankyně určitou část trestu, a to v oddělení A polovinu, v oddělení B třetinu a 

v oddělení C čtvrtinu trestu. Poté byla přeřazena do druhé disciplinární třídy. 

Ve výjimečných případech mohla být trestankyně zařazena za vzorné chování 

do druhé třídy dříve než po odpykání dané části trestu a naopak za nevhodné 

chování mohl být prodloužen pobyt v první disciplinární třídě. V oddělení 

mladistvých byly do druhé disciplinární třídy zařazeny trestankyně, jejichž 

polepšení bylo možné očekávat, ostatní zůstávaly v první disciplinární třídě, odkud 

se mohly dostat do druhé třídy pouze vzorným chováním a pilností. 

K podmínečnému propuštění mohly být navrhovány pouze trestankyně druhé 
io i 

disciplinární třídy. 

Všechny trestankyně byly povinny zajišťovat denně určité domácí práce 

v prostorách trestnice. Recidivistky a prvotrestankyně odsouzené k dlouholetým 

trestům pracovaly ve třech a později čtyřech velkých pracovnách tzv. paramentech, 

kde šily prádlo pro ústav a vojsko a dámské prádlo na zakázku, opravovaly ústavní 

oděvy a obuv a nemocniční prádlo, pletly, zhotovovaly výšivky, lepily obálky 

a pytlíky či vyráběly hračky. Více zručným trestankyním byla svěřována výroba 

bohoslužebných rouch, praporů, krojů atd. Některé pracovaly v kuchyni, pekárně, 

mlýně a ústavní prádelně, ve které se pralo prádlo nejen pro trestnici, ale 

i pro nemocnici sester boromejek v Praze Pod Petřínem, odkud bylo denně sváženo. 

V kuchyni pod dozorem jedné sestry připravovalo asi deset trestankyň pokrmy. 

Pro trestankyně pracující v dílnách to byly brambory, zelenina, luštěniny, kroupy, 

knedlíky, omáčky, dvakrát týdně porce masa a v pátek buchta. Vydatnější stravu 

dostávaly trestankyně pracující na poli a v prádelně. Vařilo se zde také 

pro vězeňský personál. Nejtěžší práce byla v prádelně, kde se pralo prádlo ještě 

ručně, v žehlírně, kde se muselo po celou pracovní dobu stát, a v tzv. štramině, kde 

se pletly sítě, vyráběly věci ze slámy a dralo peří, a proto sem byly zařazovány 

především recidivistky se závažnými proviněními. Zpravidla osmihodinová práce 

byla přerušena čtyřicetiminutovou přestávkou, která byla určena k procházce 

ve dvojstupu v kruhu po dvoře trestnice, půlhodinovou přestávkou na oběd 
382 a hodinovým odpočinkem. 

381 Domácí řád ženské trestnice v Řep ich, § 2 - § 3. 
382 K. SCHLOSSER, Trestnice pro ženy v Řepích, s. 9 - 19. 
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Recidivistky a prvotrestankyně odsouzené za mírnější delikty, u nichž 

nehrozilo nebezpečí útěku, vykonávaly práce v zahradě nebo ústavním 

hospodářství. V doprovodu sestry nebo dozorce chodily pracovat na pozemky 

náležející k trestnici nebo pomáhat místním rolníkům a zahradníkům. Při návratu 

do prostor trestnice se podrobovaly tělesným kontrolám. Sestry i dozorci 

přimhouřili oči, když se trestankyně při podzimní sklizni sytily ovocem, ale když 

přinášely potají ženám z dílen ovoce nebo sním obchodovaly a měnily je 

za načerno upletené ponožky či lépe padnoucí trestanecký oděv, trestaly je 

samovazbou. 

Pracovalo se každý den kromě nedělí a svátků. Za provedenou práci 

dostávaly trestankyně pracovní odměnu, jejíž polovinu si nechávaly a polovina byla 

uschována do doby jejich propuštění. Během práce byly trestankyně pod přímým 

dohledem dozorců a sester (viz Obrazová příloha č. 35 - 39, s. 181 - 182), bylo 

zakázáno mluvit a otáčet se. Veškeré přesuny se odehrávaly ve dvojstupech 

za přísného zákazu mluvení. Trestankyně nosily šedou nebo modrou vězeňskou 

uniformu a šátek. Recidivistky nosily červený pruh na zástěře. Počet červených 

pruhů oznamoval, kolikrát byla trestankyně odsouzena. Pestrý pruh na zástěře 

označoval ženy odsouzené retribučními soudy. Ty, které pracovaly venku, se 

na práci převlékaly. V létě nosily světlé plátěné šaty, modré zástěry a kostkovaný 

šátek, v chladnějších dnech teplé sukně a kabáty a vlněný šátek. 

Výnos z práce trestankyň spolu s obnosem za pronájem a s příspěvkem, 

který platil stát na každou trestankyni, náležely Kongregaci, která z nich384 hradila 
lOf 

veškeré náklady řepského ústavu. 

U trestankyň se dbalo na to, aby se za svého pobytu v trestnici přiučily 

něčemu užitečnému, co by mohly využít po propuštění, a tak se opět začlenit 

do společnosti. 

Pokud trestankyním nedovoloval zdravotní stav pracovat, byly umístěny 

na nemocenské oddělení trestnice, kde se jim dostalo lékařské péče. Ženy starší 

383 K. SCHLOSSER, Trestnice pro ženy v Řepích, s. 9 - 19. 
384 V počátcích trestnice dostávaly sestry od státu třicet pět krejcarů na den a osobu, v roce 1928 činil 
příspěvek od státu osm korun denně na každou trestankyni. (A. KUČERA, Boromejky v Řepích, 
s. 6.) 
385 Ženská trestnice v Řepích pro trestanky z celé republiky se zvláštním oddělením pro trestanky 
mladistvé, s. 39. 
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šedesáti pěti let měly úlevy: nemusely vykonávat těžší úklidové práce, mohly nosit 

pohodlný oděv atd. 

Důležitou úlohu ve výchovné činnosti měla výuka náboženství. 

Pro katoličky byly povinné bohoslužby a každodenní modlitby vkleče. Kromě toho 

mohly trestankyně v době osobního volna číst zábavné a poučné knihy, které si 

mohly zapůjčit v ústavní knihovně,387 nebo navštěvovat pěvecký sbor vedený 

sestrami. Ženský pěvecký sbor pak zpíval v klášterním kostele při bohoslužbách, 

které navštěvovala i veřejnost. Díky umělecké kvalitě a zvláštnímu složení sboru 

patřila nedělní odpolední požehnání v řepském klášterním kostele k pražským 

pozoruhodnostem, a proto je navštěvovalo mnoho Pražanů. Pod vedením sester 

boromejek nacvičily některé trestankyně několikrát za rok divadelní hru, se kterou 

pak vystoupily v přednáškovém sále před ostatními trestankyněmi, sestrami 

a dozorci. 

Všechny mladistvé trestankyně a ty, které neuměly číst, psát nebo počítat, se 

musely účastnit vyučování, aby si doplnily všeobecné vzdělání. Na neděle a svátky 

byly organizovány vzdělávací přednášky, jichž se účastnily všechny trestankyně. 

Cely byly společné, vždy nejméně pro dvacet čtyři trestankyň. Cely měly 

podobu ložnice s úzkými postelemi, na nichž byly tvrdé slaměné matrace, vlněná 

prostěradla a přikrývky a slaměné polštáře. Na pořádek v cele dohlížela pověřená 

trestankyně. Spalo se v polosvětle, aby mohly sestry nahlížet dovnitř okénkem 
• • OOQ ve dveřích. Dozorci měly vstup do ložnic zakázaný." 

5.1.1.1 Typické postavy trestnice v Řepích 

V průběhu osmdesáti tří let existence ženské trestnice v Řepích prošly jejími 

branami tisíce trestankyň. Některé se svými proviněními, osudy nebo zjevem 

zapsaly do dějin trestnice jako její typické postavy. 

Zajímavým typem byla trestankyně romského původu Klosová, která byla 

za sedminásobnou vraždu odsouzena k trestu smrti. Na základě žádosti o milost jí 

byl trest zmírněn na doživotí. V trestnici se chovala bezcitně, surově a vzpurně 

386 K. SCHLOSSER, Trestnice pro ženy v Řepích, s. 9 - 19. 
387 Knihovna čítala v roce 1928 přes devět set knih. (Ženská trestnice v Řepích pro trestanky z celé 
republiky se zvláštním oddělením pro trestanky mladistvé, s. 38.) 
388 Zaměstnání trestanek v Řepích, s. 7 - 8. 
389 K. SCHLOSSER, Trestnice pro ženy v Řepích, s. 6. 
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a ohrožovala bezpečnost ostatních. V roce 1942 byla s dalšími trestankyněmi 

romského původu odvezena do koncentračního tábora v Osvětimi, kde zahynula.390 

Nebylo výjimkou, že si v řepské trestnici odpykávaly trest současně matka 

s dcerou. Nejznámějším případem byla „krásná Hilda". Hilda Haniková na podnět 

své matky Charvátové přiměla svého milence, aby zavraždil jejího manžela. Hilda 

brzy v řepské trestnici zemřela a byla převezena do Brna, kde byla za velké účasti 

veřejnosti pohřbena. Její matka opustila trestnici po čtrnácti letech po udělení 

milosti. Po roce života na svobodě zemřela.391 

„Slečnou doktorkou" nazývali Alici Nesvadbovou. Alice pocházela 

ze slušné rodiny, dva její sourozenci dosáhli akademických titulů a ona sama 

po maturitě na karlovarském gymnáziu začala studovat medicínu, kterou 

nedostudovala. Byla vzdělaná, mluvila spisovnou češtinou a ovládala němčinu 

a francouzštinu. Kvůli krádežím a podvodům byla několikrát odsouzena, v řepské 

trestnici byla zařazena na tzv. štraminu a po odpykání trestu byla předána 
392 

do donucovací pracovny. 

Typickým příkladem trestankyně, jež čekala na zázračné vysvobození 

z trestnice pomocí dozorce nebo krásného účastníka exkurze, který se do ní 

zamiluje, byla Oldřiška Jelínková. Manželka bohatého řezníka z okolí Nového 

Bydžova odsouzená k patnáctiletému trestu toužila po novinkách ze života mimo 

trestnici a kvůli své prostořekosti a pomlouvačnosti se dostávala do častých 

konfliktů se spolutrestankynčmi i sestrami. Když byla po zrušení řepské trestnice 

přemístěna do kárného tábora v Rokytnici, stěžovala si, jak při kárném trestu 

v řepské samovazbě musela stát na špičkách s rukama přivázanýma ke stropu 

a kolem bosých nohou jí běhaly myši. Podle svědků se však její tvrzení nezakládalo 
.v 393 

na pravdě. 

K mladším trestankyním patřila Andulka Ježková, která si zde odpykávala 

osmnáctiletý trest za to, že dala pokyn k vraždě muže při rvačce dvou romských 
skupin.394 

Mezi trestankyněmi řepské trestnice byly i dámy z vyšších společenských 

kruhů. Slávka Pfefferová, bývalá prodavačka předního pražského závodu Cravat 

390 Zaměstnání trestanek v Řepích, s. 9 - 10. 
391 Tamtéž. 
392 K. SCHLOSSER, Trestnice pro ženy v Řepích, s. 8. 
393 Tamtéž, s. 9 - 10. 
394 Tamtéž, s. 13. 
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Club, byla odsouzena k sedmiletému trestu za černý obchod s látkami. Ačkoli se 

za svůj osud styděla a odmítala být srovnávána s ostatními trestankyněmi se slovy, 

že byla odsouzena omylem, nezapřela své obchodní nadání a v trestnici načerno 

obchodovala s potravinami. 

Ukázkovým příkladem temperamentní ženy, kterou pobyt v trestnici 

a působení sester a dozorců změnil v poslušnou trestankyni, byla Jitka Pleyelová. 

Jitka byla manželkou železničního úředníka ze severní Moravy. Za vraždu byla 

odsouzena k dvaceti pěti letům odnětí svobody. Díky svému vzhledu, blonďatým 

vlasům a tvarohové barvě pleti byla v řepské trestnici nazývána „krásná 

vražedkyně" či „vosková panna". V trestnici pracovala v kuchyni jako vedoucí 

ostatních trestankyň - kuchařek a pomocnice sestry, jež měla kuchyň na starosti. 

Z Jitky se stala trestankyně poslušná nejen na slovo, ale již na pouhý pohled sestry. 

Celodenní namáhavá práce v kuchyni a brzké vstávání vysílily Jitku natolik, že 

skončila ve vězeňské nemocnici, kde zemřela. 

Pobyt v trestnici vyvolal u některých trestankyň psychózu. Jednou z takto 

postižených trestankyň byla Marie Vyleťálková odsouzená k dvaceti pěti letům. Její 

duševní stav zapříčinil množství kázeňských prohřešků. Jednou chtěla dokonce 

udeřit dozírající sestru židlí. Zabránily jí v tom čtyři trestankyně, které ji držely, než 

přišla posila. Mariin stav se stále zhoršoval, a proto byla převezena do chorobince 

sociálních ústavů hlavního města Prahy umístěného v bývalém benediktinském 

klášteře ve Svatém Janu pod Skalou, kde zemřela. Marie Vyleťálková byla také 

proslulá svými intimními vztahy s ostatními spolutrestankyněmi. Dokonce několik 

trestankyň podalo stížnosti, „že Vyleťálková využívá sebemenší řevnivosti mezi 

spolutrestankami a přibližuje se kjedněm i druhým, ohmatává je na místech 

nejchoulostivějších a snaží se navázat trvalý styk."397 

Když ke kriminálním trestankyním přibyly ženy odsouzené retribučními 

soudy, přišla do řepské trestnice řada vzdělaných trestankyň. Pobývala zde doktorka 

filozofie Trpišovská, která byla odsouzena retribučním soudem k doživotí za styky 

s německým inspektorem Wernerem, či Růžena Hedejová, učitelka odsouzená 
398 retribučním soudem za udavačství v době okupace. 

395 K. SCHLOSSER, Trestnice pro ženy v Řepích, s. 12 - 13. 
3% Tamtéž, s. 19. 
397 Tamtéž, s. 20 - 26. 
398 Tamtéž, s. 26. 
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Nejznámější postavou řepské trestnice však nebyla žádná trestankyně ani 

nikdo z řad dozorců nebo sester, ale tamější zahradník Václav Babinský. Nechvalně 

známý a legendami opředený loupežník Václav Babinský se narodil 20. srpna 1796 

v Pokraticích u Litoměřic. Po prvním roce studia odešel z litoměřického gymnázia 

a vyučil se zahradníkem. Vztah k zahradnickému řemeslu získal od svého otce, 

který ačkoliv byl kovářem, vyznal se v zahrádkářství a chodil litoměřickým pánům 

udržovat zahrady. Záhy se stal Václav Babinský vojákem, ale vojna se mu znelíbila, 

a tak začal simulovat šílenství. Po vyšetření byl uznán vojny neschopným a byl 

umístěn jako vojenský vysloužilec v karlínské Invalidovně, odkud uprchl a začal se 

živit krádežemi, loupežemi a přepadáváním pocestných. Poté odešel do Polska, kde 

se oženil. V roce 1829 se seznámil se svou milenkou Apolennou Hoffmannovou 

alias Franiškou Eiseltovou, se kterou se dopouštěl některých trestných činů. 

Z Polska se vrátili v roce 1835 a byli zatčeni. Babinský byl obviněn ze dvou 

loupežných vražd, vraždy, pěti loupeží, vyloupení, poškození vozu, násilí 

při zatýkání a padělání cestovních průkazů. V šesti případech byl zbaven viny, 

ve zbývajících šesti uznán vinným. Soudní jednání skončilo 1. prosince 1840. 

S Babinským byla souzena i jeho milenka. Oba obžalovaní byli odsouzeni, 

Babinský k dvaceti letům a úhradě soudních výloh a náhradě škod a Hoffmannová 

k dvanácti letům a ke stejné náhradě. Babinský byl vězněn na Špilberku, kde byl 

považován za nebezpečného zločince. Když byla špilberská věznice v roce 1855 

zrušena, byl převezen do věznice v Kartouzích u Jičína. V kartouzské věznici 

dozírali na vězně vojáci, výchova vězňů byla svěřena sestrám boromejkám. Sestry 

Babinského chválily, stal se u nich oblíbený a získal si jejich důvěru. Jako pomocný 

ošetřovatel pečoval o nemocné spoluvězně a byla mu svěřena péče o zahradu. 

Z Babinského převýchovy lze usoudit, že výchova sester boromejek měla 

mimořádný vliv na vězně. V roce 1861 Babinskému trest vypršel, a tak žádal 

ředitele kartouzské trestnice, aby tam byl ponechán jako zahradník. Jeho žádosti 

ředitel nevyhověl, ale sestry jej přijaly jako zahradníka do řepské filiálky. V Řepích 

pracoval pod jménem Antonín Můller. Bydlel poblíž kláštera ve stejném domě, kde 

po zřízení řepské trestnice žili ředitel a dozorci. Babinský pečoval o klášterní 

zahradu a skleník a v zimě pletl košíky a rohože. Čtyři roky před smrtí ohluchl. 

Zemřel 1. srpna 1879 a je pohřben na řepském trestaneckém hřbitově.399 

399 A. KUČERA, Tisíc let obce Řepy (993 - 1993), s. 40 - 42. 
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ZÁVĚR 

Předkládaná diplomová práce si kladla za cíl vytvořit typologický přehled 

ústavů (viz Textová příloha č. 1, s. 126), v nichž sestry pražské Kongregace 

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského vykonávaly ve vymezeném časovém 

rozmezí 1837-1950 na území Čech charitativní činnost. 

Sestry boromejky charitativně působily ve čtyřech oblastech činnosti, a to 

ve zdravotnické, výchovně vzdělávací, sociální a trestní. V rámci uvedených čtyř 

oblastí působení vymezuji jednotlivé typy ústavů. K nastínění činnosti vykonávané 

ve zmíněných typech ústavů slouží kapitoly věnované historii a fungování 

konkrétního ústavu ve vybrané lokalitě. 

Původním posláním Kongregace byla služba nemocným, a proto není 

náhoda, že zdravotnická zařízení byla jedním z nejčastějších působišť sester 

boromejek. Ve sledovaném období ošetřovaly sestry boromejky nemocné ve více 

než padesáti zdravotnických zařízeních v Čechách. S ohledem na to, že sestry 

boromejky vykonávaly ošetřovatelskou činnost, doplněnou v některých zařízeních 

o správu ústavu, ve zdravotnických zařízeních stejného typu, i když různých názvů 

(chorobince, špitály, lazarety, ošetřovny, nemocnice atd.), vymezila jsem v rámci 

působení sester boromejek ve zdravotnických zařízeních jediný typ ústavu: 

nemocnice. Činnost sester v tomto typu ústavu jsem konkretizovala na příkladu 

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Mělníku - Podolí, v níž 

sestry boromejky ošetřovaly nemocné a zároveň zajišťovaly chod ústavu. Sestry 

boromejky v ní působily přes sto let, během nichž vybudovaly z malého chorobince 

velkou moderně zařízenou nemocnici. V nemocnici bylo v některých letech 

ošetřeno přes tři sta pacientů. Díky dobré pověsti ošetřovatelské péče v nemocnici 

se k zákrokům hlásili lidé z širokého okolí v takovém množství, že museli být 

odmítáni. Nemocnice sester boromejek v Mělníku - Podolí byla spolu s dalšími 

dvěma, v nichž Kongregace působila a jež současně vlastnila, k 1. lednu 1949 

zestátněna. 

Největší rozmanitost v typologii ústavů lze nalézt ve výchovně vzdělávací 

činnosti. Výchovné a vzdělávací ústavy, v nichž sestry boromejky působily, lze 

rozčlenit do pěti různých typů: opatrovny (jako výchovně vzdělávací ústavy 

pro předškolní děti), školy (jako výchovně vzdělávací ústavy určené k plnění 

vzdělávací povinnosti, resp. povinné školní docházky), střední školy 
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(jako výchovně vzdělávací ústavy určené k dalšímu vzdělání), pracovny ženských 

ručních prací (jako volnočasové aktivity) a penzionáty (jako ústavy k výchově, 

ubytování a dalšímu zaopatření dětí a mládeže). 

Z uvedených typů výchovných a vzdělávacích ústavů působily sestry 

boromejky v letech 1837 - 1950 nejčastěji v opatrovnách. Pečovaly o děti ve více 

než třech desítkách opatroven na území Čech. Kromě činnosti ve veřejných 

opatrovnách, do nichž byly sestry boromejky povolávány, pracovaly ve vlastních 

soukromých opatrovnách. Případem lokality, kde sestry boromejky vykonávaly 

výchovně vzdělávací činnost jak v opatrovně veřejné, tak vlastní soukromé, byla 

Třeboň. Zde sestry boromejky na žádost města převzaly nejprve předměstskou 

a později i městskou opatrovnu. Brzy poté, co byla jedna z veřejných opatroven 

zrušena, rozhodla se Kongregace zřídit vlastní opatrovnu, jež se stala oblíbenou, 

a bývala proto přeplněna. 

K dalšímu typu výchovných a vzdělávacích ústavů patřily školy určené 

k plnění povinné školní docházky. V období do změny školského systému v roce 

1869 vyučovaly sestry boromejky pouze ve třech triviálních školách a jedné hlavní 

škole. Působení sester boromejek v normální škole, jež zajišťovala také elementární 

vzdělání, avšak v širším rozsahu, není na území Čech doloženo. Změna systému 

školství v roce 1869 a sní spjatý vznik obecných a měšťanských škol, určených 

pro plnění nově zavedené povinné školní docházky, přinesly náročnější požadavek 

na vzdělání učitelů. Vzhledem k tomu, že dostatek sester boromejek vykonal 

po zkouškách způsobilosti ještě další zkoušku opravňující vyučovat na měšťanské 

škole, vyučovaly sestry boromejky na rozdíl od předchozího období na obou 

druzích škol, ve školách obecných i měšťanských. Sestry boromejky vyučovaly 

ve více než deseti školách. Nej starší soukromou klášterní školou Kongregace byla 

triviální škola v Třeboni, jež byla v souvislosti se školskou reformou přeměněna 

ve školu obecnou. Díky ochotě některých sester boromejek dále se vzdělávat 

za účelem získání kvalifikace pro výuku v měšťanské škole, mohla být 

při třeboňské obecné škole zřízena měšťanská škola. O oblibě školy svědčí několik 

rozšíření školy o další třídy a přístavby. V některých letech navštěvovalo obě 

klášterní školy přes pět set žákyň, což odpovídá kapacitě dnešních velkých 

sídlištních škol. Poloviční úbytek žákyň pocítily klášterní školy po zřízení veřejné 

dívčí školy. Zajímavostí bylo zřízení speciálního pokračovacího kurzu určeného 

1 1 0 



pro děvčata, jež chtěla pokračovat v dalším studiu, avšak nemohla z důvodu 

absence dívčích středních škol. Obě třeboňské klášterní školy byly zrušeny v roce 

1941 v rámci perzekuce církve v období Protektorátu Čechy a Morava. 

Další typ výchovných a vzdělávacích ústavů sester boromejek představovaly 

střední školy. Na rozdíl od jiných ženských řeholních společenství, jako jsou 

např. Školské sestry sv. Františka nebo sestry voršilky, se sestry boromejky 

věnovaly výhradně střednímu odbornému školství. Ve sledovaném období působila 

Kongregace pouze ve čtyřech středních školách, a to dvouleté obchodní škole 

v Třeboni, industriální škole v Litoměřicích, odborné škole pro ženská povolání 

v Praze a ošetřovatelské škole při Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského v Praze. Hlavním posláním Kongregace bylo ošetřování nemocných, 

avšak protože s rozvojem medicíny byly kladeny nové nároky na zdravotní sestry, 

které měly být jak dobrými ošetřovatelkami, tak lékařovými pomocnicemi, 

a protože počet odborně vzdělaných sester boromejek nedostačoval pro zařízení, 

ve kterých působily, rozhodla se Kongregace založit v roce 1939 dvouletou 

ošetřovatelskou školu, z níž vycházely diplomované zdravotní sestry. Zprvu byla 

škola zamýšlena pouze pro vzdělání řeholního dorostu Kongregace, případně sester 

boromejek. Brzy se však k přijetí hlásily sestry z dalších řeholních společenství, 

jakými byly školské sestry sv. Františka, sestry premonstrátky, sestry těšitelky či 

sestry alžbětinky, a také civilní žákyně. V učební osnově byl kladen důraz na 

praktickou výuku, kterou vykonávaly žákyně převážně v přiléhající Nemocnici 

Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Jednalo se o důmyslné propojení dvou 

ústavů sester boromejek. V dubnu 1948 byla ošetřovatelská škola zestátněna 

a převedena pod veřejnou čtyřletou vyšší sociálně zdravotní školu a v roce 1950 

dostaly sestry boromejky působící ve škole jako učitelky výpověď. 

Pracovny ženských ručních prací byly hned po opatrovnách 

nejfrekventovanějším typem výchovných a vzdělávacích ústavů, v nichž sestry 

boromejky působily. Sestry boromejky založily v Čechách vletech 1837 - 1950 

více než dvacet pracoven. Pracovny vznikaly zpravidla při školách, jejichž místnost 

určená pro výuku ručních prací byla využívána i pro výuku děvčat navštěvujících 

pracovnu. Výrobky zhotovené při výuce v pracovně byly např. v třeboňské 

pracovně vystavovány na prodejních výstavách, z jejichž výnosu se nakupoval 

materiál a další zařízení do pracovny. Tento systém návratu vložených investic byl 
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prospěšný i pro školní výuku ručních prací, neboť dobře zařízená místnost pracovny 

posloužila ke zkvalitnění školní výuky ručních prací. 

Posledním typem výchovných a vzdělávacích ústavů sester boromejek byly 

penzionáty. Penzionáty sestry boromejky zřizovaly zpravidla při svých školách, 

které chovancům poskytovaly příslušné vzdělání. Ve sledovaném období jich 

Kongregace zřídila více než deset. Tento typ ústavu byl pro Kongregaci zdrojem 

příjmů, i když chudším chovancům byly poplatky sníženy nebo odpuštěny. 

Výhodou klášterních penzionátů bylo jejich umístění v klášterních budovách, takže 

chovanci byli pod nepřetržitým dohledem sester vychovatelek. Významný byl 

studentský útulek sester boromejek v Českém Krumlově, nazvaný Dílo biskupa 

Neumanna, jenž byl založen především pro výchovu chudých německých adeptů 

kněžství v českobudějovické diecézi. Brzy po zabrání českého pohraničí byl v roce 

1939 zrušen. 

V rámci sociálních zařízení, v nichž sestry boromejky působily, lze rozlišit 

čtyři typy ústavů: sirotčince, ústavy pro psychicky handicapované, ústavy 

pro fyzicky handicapované a domovy důchodců. 

Nejčastějším typem sociálního zařízení, v němž sestry boromejky 

vykonávaly svou charitativní činnost, byly sirotčince, jichž Kongregace spravovala 

téměř dvacet. Zvláště po světových válkách osiřelo mnoho dětí. Především 

pro německé válečné sirotky z jihočeského území byl po první světové válce zřízen 

sirotčinec Neumanneum v Prachaticích. Nadanějším dětem bylo umožněno studium 

na střední škole, jež na rozdíl od dnešních časů nebylo samozřejmostí. Sirotčinec 

byl zrušen brzy po zabrání českého pohraničí v květnu 1939. 

Nejméně zastoupenými typy ústavů, v nichž sestry boromejky působily, 

byly ústavy pro fyzicky a ústavy pro psychicky handicapované. Práce v nich 

vyžadovala kromě znalosti ošetřovatelství také jisté zkušenosti s prací s postiženými 

osobami, které sestry boromejky nabývaly většinou v jiných již fungujících 

ústavech. 

Sestry boromejky působily ve třech ústavech pro psychicky postižené-. 

ústavu pro oligofreniky v Řepích, ústavu sociální péče pro mentálně postižené 

občany v Hrabicích a ústavu pro choromyslné v Horních Beřkovicích. V posledním 

ze jmenovaných ústavů působily sestry boromejky v letech 1892 - 1920. Sestry zde 

pečovaly o pacientky a převzaly vnitřní správu ústavu. Sestry boromejky tvořily 
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přibližné třetinu zdejšího zdravotního personálu, přičemž na jednoho opatrovníka 

připadlo zhruba deset pacientek. 

Ve sledovaném časovém období působily sestry boromejky ve třech 

ústavech pro fyzicky postižené: ústavu hluchoněmých v Litoměřicích, Klárově 

ústavu v Praze a ústavu slepců na pražských Hradčanech. V Hradčanském ústavu 

pro slepé děti se sestry boromejky věnovaly v letech 1879 - 1949 péči o děti a jejich 

vzdělání. Během svého sedmdesátiletého působení v ústavu dosáhly sestry velkých 

úspěchů ve výchově a vzdělání slepců a přispěly ke zkvalitnění speciálního školství. 

Z ústavu vzešlo několik známých hudebníků, skladatelů a ladičů pian jako byli 

např. hudebníci Alois Perman a Oldřich Nepomucký či ladič pian Kilián Gliickauf. 

Kromě výroby speciálních učebních pomůcek přispěly sestry boromejky ke zlepšení 

českého speciálního školství a vůbec podmínek pro nevidomé vytvořením české 

dotekové abecedy S. M. Aquiny Sedláčkové, českého slepeckého zkratkopisu 

S. M. Dominaty Hoňkové či odbornými přednáškami jak pro učitele a vychovatele 

nevidomých, tak na konferencích. 

Druhým nejfrekventovanějším typem sociálních ústavů byly domovy 

důchodců, kterých sestry boromejky v letech 1837 - 1950 spravovaly téměř deset. 

Zajímavý osud měl Domov sv. Kláry v Litomyšli, v němž sestry boromejky 

pečovaly o staré ženy a měly na starosti vnitřní správu ústavu. Po zabrání českého 

pohraničí v říjnu 1938 procházela hraniční čára skrz Litomyšl, a tak se polovina 

ústavu ocitla za okupační čarou. Naštěstí město zažádalo o posunutí čáry, čemuž 

Němci vyhověli a posunuli hraniční čáru mimo město. Útrapy však neskončily, 

neboť do budovy bylo umístěno v roce 1943 nemocniční oddělení, a ústav pro staré 

ženy se tak musel přestěhovat do Horní Sloupnice, kde byl v roce 1948 zestátněn. 

Sestry boromejky byly v zařízení potřebné, a tak zde zůstaly až do roku 1985. 

Poslední typ ústavů spadá do trestní oblasti působení sester boromejek. 

Ve vymezeném období působily sestry boromejky ve třech trestnicích a dvou 

donucovacích pracovnách, v nichž vykonávaly obdobnou činnost jen s tím 

rozdílem, že v trestnicích byli výhradně umístěni odsouzení trestanci či trestankyně 

a v donucovacích pracovnách asociální živly nebo někteří trestanci a trestankyně 

po odpykání trestu v trestnici. Proto jsem vymezila v rámci působení sester 

boromejek v trestních zařízeních jeden typ ústavu: trestnice. Přes osmdesát let 

vykonávaly sestry boromejky v trestnici v Řepích její správu a spolu s dozorci 
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dozor nad trestankyněmi. Hlavní náplní trestankyň, jež měla vést kjejich 

převýchově, byla práce. Průměrně bylo v trestnici kolem tří set trestankyň, v letech 

1945 - 1947 přibyly k trestankyním ženy odsouzené na základě retribučních 

dekretů, a tak se počet vyšplhal až k šesti stům trestankyň, což přibližně odpovídá 

současnému počtu vězněných osob v ruzyňské vazební věznici. Řepská trestnice 

byla zrušena v listopadu 1948. 

Oblasti působení sester boromejek a jejich činnost v jednotlivých typech 

ústavů nebyly závislé pouze na vůli Kongregace, ale především na dobovém 

společenském a politickém kontextu. Kongregace, jejímž původním posláním bylo 

ošetřování nemocných, začala vlivem potřeb společnosti působit kromě 

zdravotnických také ve výchovných a vzdělávacích, sociálních a trestních 

zařízeních. Zásadní změny v oblasti působení sester ve sledovaném časovém období 

a na vymezeném území Čech byly důsledkem odsunu sester německé národnosti,400 

perzekuce nacistickým režimem v zabraném pohraničí již od října 1938 

a na zbývajícím území od března 1939 do května 1945, následné perzekuce 

komunistickým režimem trvající až do listopadu 1989, zestátňováním a reformami. 

Největší proměna v typologii ústavů, v nichž členky pražské Kongregace 

vykonávaly charitativní činnost, se odehrála na konci čtyřicátých a začátku 

padesátých let 20. století. Z původních jedenácti typů ústavů patřících do čtyř 

oblastí působení a vymezených pro období 1837 - 1950 a území Čech mohly sestry 

boromejky později působit pouze v oblastech, ve kterých byly pro stát 

nepostradatelné. Těmi byly zdravotnická zařízení (nemocnice, ozdravovny, léčebny 

atd.) a sociální ústavy (domovy důchodců, ústavy pro psychicky nebo tělesně 

postižené). 

Vletech 1837 - 1950 působily na území Čech členky pražské Kongregace 

v jedenácti typech ústavů (nemocnice, opatrovny, školy, střední školy, pracovny 

Ženských ručních prací, penzionáty, sirotčince, ústavy pro psychicky 

handicapované, ústavy pro fyzicky handicapované, domovy důchodců, trestnice), 

400 Odsunem sester boromejek německé národnosti ztratila pražská Kongregace přibližně čtvrtinu 
svých členek. (Stand am 1. Jänner 1945, b. p.; S. M. A. SCHILDBERGEROVÁ, Kongregace 
Milosrdných sester .vv. Karla Boromejského, s. 217.) Úbytek členek pražské Kongregace měl 
za následek uzavření asi jedné osminy filiálek pro nedostatek sester boromejek. (Index domů 
KMSKB a její činnosti, s. 10 - 54.) Počet odsunutých sester německé národnosti albrechtické 
provincie, jež byla v roce 1946 přičleněna k pražské Kongregaci, byl v porovnání s pražskou 
Kongregací mnohem vyšší, neboť v albrechtické provincii původně třebnické Kongregace sestry 
německé národnosti výrazně převažovaly. 
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jež lze zařadit do čtyř oblastí působení (zdravotnické, výchovné a vzdělávací, 

sociální a trestní). Z celkového počtu ústavů zřízených vletech 1837 - 1950 

na území Čech bylo přibližně 30% ústavů typu nemocnice, 17% ústavů typu 

opatrovny, 15% ústavů typu pracovny ženských ručních prací, 9% ústavů typu 

sirotčince, 8% ústavů typu školy, 7% ústavů typu penzionáty, 5% ústavů typu 

domovy důchodců, 3% ústavů typu trestnice a po 2% ústavů typu střední školy, 

ústavů pro fyzicky handicapované a ústavů pro psychicky handicapované 

(viz Obrazová příloha č. 4, s. 165). Procentuální vyjádření jednotlivých typů ústavů 

neodpovídalo procentuálnímu rozložení počtu sester boromejek v nich. Kromě 

uvedených typů ústavů vykonávaly sestry boromejky ošetřovatelskou 

a pečovatelskou činnost v domácnostech v okolí svých filiálek, vychovávaly svůj 

řeholní dorost, vedly domácnost v exercičních domech a spolu s vedením 

hospodářství a správou samozřejmě i ve svých klášterech. 
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pro 

fyzicky 
handica-
pované 
(ústavy 
slepců, 
ústav 

hlucho-
němých) 

domovy 
důchodců 
(domovy 

pro 
přestárlé, 

starobince, 
azyly 

pro staré 
lidi atd.) 

trestnice 
(donuco-

vací 
pracovny) 

PŘÍBRAM X 
ROUDNICE 
N A D 
LABEM 

X 

ROZDALO-
VICE 

X X X 

RUMBURK X 
RYCHNOV 
U JABLON-
CE 

X X 

SEDLEC -
PRČICE 

X 



\ TYP 
\ ÚSTAVU 

Zdravot-
nická 

zařízení 
Výchovná a vzdělávací zařízení Sociální zařízení Trestní 

zařízení \ nemocnice 
(špitály, 
lazarety, 

chorobin-
ce, 

ošetřovny 
atd.) 

opatrovny 
(mateřské 

školy) 

školy 
(triviální, 

hlavní, 
obecné, 
měšťan-

ské) 

střední 
školy 

(ošetřova-
telská, 

industriál-
ní, 

obchodní, 
odb.škola 
pro ženská 
povolání) 

pracovny 
ženských 
ručních 

prací 

penzionáty 
(domovy 
studující 
mládeže, 
internáty, 
studentské 

domovy 
atd.) 

sirotčince 
(dětské 

domovy, 
dětské 

azyly atd.) 

ústavy 
pro 

psychicky 
handica-
pované 
(ústavy 

pro 
oligofreni-

ky, 
ústav 
pro 

choro-
myslné) 

ústavy 
pro 

fyzicky 
handica-
pované 
(ústavy 
slepců, 
ústav 

hlucho-
němých) 

domovy 
důchodců 
(domovy 

pro 
přestárlé, 

starobince, 
azyly 

pro staré 
lidi atd.) 

trestnice 
(donuco-

vací 
pracovny) 

LOKALITA \ 

ústavy 
pro 

psychicky 
handica-
pované 
(ústavy 

pro 
oligofreni-

ky, 
ústav 
pro 

choro-
myslné) 

SKOROTICE 
(ÚSTÍ N A D 
LABEM) 

X X 

SLANÝ X 
SLOUPNICE X X X X X 
SMECNO X 
STRAKO-
NICE 

X X X 

SUSICE X 
SVATY 
K Á M E N X 



\ TYP 
\ ÚSTAVU 

LOKALITA \ 

Zdravot-
nická 

zařízení 
Výchovná a vzdělávací zařízení Sociální zařízení Trestní 

zařízení 

\ TYP 
\ ÚSTAVU 

LOKALITA \ 

nemocnice 
(špitály, 
lazarety, 

chorobin-
ce, 

ošetřovny 
atd.) 

opatrovny 
(mateřské 

školy) 

školy 
(triviální, 

hlavní, 
obecné, 
měšťan-

ské) 

střední 
školy 

(ošetřova-
telská, 

industriál-
ní, 

obchodní, 
odb. škola 
pro ženská 
povolání) 

pracovny 
ženských 
ručních 

prací 

penzionáty 
(domovy 
studující 
mládeže, 
internáty, 

studentské 
domovy 

atd.) 

sirotčince 
(dětské 

domovy, 
dětské 

azyly atd.) 

ústavy 
pro 

psychicky 
handica-
pované 
(ústavy 

pro 
oligofreni-

ky, 
ústav 
pro 

choro-
myslné) 

ústavy 
pro 

fyzicky 
handica-
pované 
(ústavy 
slepců, 
ústav 

hlucho-
němých) 

domovy 
důchodců 
(domovy 

pro 
přestárlé, 

starobince, 
azyly 

pro staré 
lidi atd.) 

trestnice 
(donuco-

vací 
pracovny) 

ŠLUKNOV X X 
TÁBOR X 
TACHOV X X X X 
TEPLICE X X X 
TRUTNOV X 
TŘEBOŇ X X X X X X 
TUCHOME-
ŘICE 

X 

V A R N S -
DORF 

X X X X 

VELEŠICE X 
VIMPERK X X X 



\ TYP 
\ ÚSTAVU 

LOKALITA \ 

Zdravot-
nická 

zařízení 
Výchovná a vzdělávací zařízení Sociální zařízení Trestní 

zařízení 

\ TYP 
\ ÚSTAVU 

LOKALITA \ 

nemocnice 
(špitály, 
lazarety, 

chorobin-
ce, 

ošetřovny 
atd.) 

opatrovny 
(mateřské 

školy) 

školy 
(triviální, 

hlavní, 
obecné, 
měšťan-

ské) 

střední 
školy 

(ošetřova-
telská, 

industriál-
ní, 

obchodní, 
odb. škola 
pro ženská 
povolání) 

pracovny 
ženských 
ručních 

prací 

penzionáty 
(domovy 
studující 
mládeže, 
internáty, 
studentské 

domovy 
atd.) 

sirotčince 
(dětské 

domovy, 
dětské 

azyly atd.) 

ústavy 
pro 

psychicky 
handica-
pované 
(ústavy 

pro 
oligofreni-

ky, 
ústav 
pro 

choro-
myslné) 

ústavy 
pro 

fyzicky 
handica-
pované 
(ústavy 
slepců, 
ústav 

hlucho-
němých) 

domovy 
důchodců 
(domovy 

pro 
přestárlé, 

starobince, 
azyly 

pro staré 
lidi atd.) 

trestnice 
(donuco-

vací 
pracovny) 

VLACHOVO 
BŘEZÍ 

X 

VOLYNĚ X X 
ZÁKUPY X X X 

U) Ov 

Textová přfloha č. 1: Typologický přehled ústavů v lokalitách na území Čech, 
v nichž sestry boromejky pražské Kongregace v letech 1837- 1950 působily. 



Textová příloha č. 2: Chronologický přehled vzniku ústavů pražské 
Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského založených 

v letech 1837-1950 v Čechách. 
(v rámci jednotlivých roků řazeno abecedně podle lokality; 

letopočet za lokalitou a ústavem uvádí období jeho existence) 

1837 

Praha (Malá Strana) - Klárův ústav 1837 - 1850** 

1839 
Praha (Malá Strana) - sirotčinec 1839 - 1950** 

1841 

Mělník - Podolí - nemocnice 1841 - 1959** 

1842 

Třeboň - chorobinec 1842 - ?** 

1845 

Jiříkov - mateřská škola 1845 - 1939** 

Litoměřice - biskupská nemocnice 1845 - 1947** 

Sedlec - Prčice - nemocnice 1845 - 1953** 

1847 
Osek - nemocnice 1847 - 1945? (odsun sester německé národnosti)** 

1848 

Liberec - nemocnice 1848 - 1938** 

1850 

České Budějovice - nemocnice 1850- 1950** 

1851 
Litoměřice - industriální škola 1851 - 1865** 
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1854 

Praha (Malá Strana) - nemocnice 1854 - 1952** 

Praha (Hradčany) - ženská trestnice 1854 - 1865** 

Rožďalovice - nemocnice (v letech 1914 - 1918 přeměněn na lazaret) 1854 - ?** 

1855 
Praha (Hradčany) - nalezinec 1855 - 1856** 

1856 

Buštěhrad - nalezinec 1856 - 1860** 

Praha (Nové Město) - všeobecná nemocnice 1856 - 1863** 

Rožďalovice - pracovna pro dívky 1856 - 1914** 

1857 

Kartouzy - mužská trestnice 1857- 1870** 

Třeboň - pracovna 1857 - 1941 ** 

1858 
Praha (Hradčany) - opatrovna 1858 - 1951 

Zákupy - pracovna 1858 - 1939** 

1860 

Jáchymov - pracovna ženských ručních prací 1860 - 1884** 

Praha (Řepy) - nalezinec 1860 - 1865** 

Prachatice - dívčí pracovna 1860 - ? 

Varnsdorf - hospitál 1860 - 1946? (odsun sester nčmecké národnosti) 

Varnsdorf - městská nemocnice 1860 - 1946? (odsun sester nčmecké národnosti) * * 

1862 

Prachatice - dívčí hlavní škola 1862 - 1880** 

1863 
Praha (Karlín) - opatrovna 1863 - ?** 
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Praha (Karlín) - dívčí pracovna 1863 - ?** 

1864 

Třeboň - dívčí triviální škola (přeměněna v roce 1869 na obecnou a od roku 1930 

smíšená obecná škola) 1864- 1941** 

1865 

Litoměřice - soukromá dívčí škola 1865 - 1939* 

Litoměřice - internát 1865 - 1939** 

Litoměřice - sirotčinec 1865 - 1945** 

Praha (Karlín) - nalezinec 1865 - ?** 

Praha (Řepy) - ženská trestnice 1865 - 1948** 

Rumburk - nemocnice 1865- 1956** 

Teplice - penzionát 1865 - ?** 

Teplice - opatrovna 1865 - ?** 

1866 

Bor u Tachova - dívčí škola 1866 - 1945 * * 

Bor u Tachova - pracovna 1866 - 1945 * * 

Bor u Tachova - opatrovna 1866 - 1945** 

Bor u Tachova - lazaret 1866 - 1945** 

Poběžovice - starobinec 1866 - 1948* 

Poběžovice - chorobinec 1866- 1948* 

Praha (Malá Strana) - dívčí triviální škola (1869 přeměněna v obecnou a v roce 

1921 na měšťanskou školu) 1866 - 1949* 

1868 

Bílina - dívčí opatrovna 1868 - 1945** 

Bílina - pracovna 1868- 1945** 

Bílina - starobinec 1868- 1945* 

České Budějovice (Jirsíkova ul.) - opatrovna 1868 - 1950 

České Budějovice (Jirsíkova ul.) - dívčí pracovna 1868 - 1950 

České Budějovice (Jirsíkova ul.) - sirotčinec 1868 - 1950 
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České Budějovice (Jirsíkova ul.) - dětský penzionát 1868 - 1950* 

České Budějovice (Jirsíkova ul.) - smíšená obecná škola 1868 - 1950* 

Filipov - opatrovna 1868 - 1950** 

Filipov - pracovna 1868 - 1950** 

Filipov - obecná škola 1868 - 1950* 

Praha (Smíchov) - opatrovna 1868 - 1950** 

Praha (Smíchov) - pracovna 1868 - 1950** 

Sloupnice (Horní) - opatrovna 1868 - 1942* 

1869 
Osek - dívčí škola 1869 - 1939* 

Sloupnice (Horní) - obecná škola (přeměněna v roce 1925 na měšťanskou) 

1869- 1942 

1871 

Jiříkov - špitál 1871- 1951** 

Jiříkov - sirotčinec 1871 - 1950** 

1874 

Český Krumlov - nemocnice 1874- 1945** 

1875 

Počátky - mateřská škola 1875 - 1950* 

Počátky-pracovna 1875 - 1950** 

1876 

Praha (Vinohrady) - opatrovna 1876 - 1890* 

1877 
Česká Kamenice - nemocnice 1877 - 1895** 

Jirkov - nemocnice 1877 - 1878** 



1878 

Varnsdorf - chorobinec 1878 - 1942* 

Varnsdorf - dívčí penzionát 1878 - 1945 

Varnsdorf - škola 1878 - 1945* 

Varnsdorf-sirotčinec 1878- 1945* 

1879 

Praha (Hradčany) - ústav slepců 1879 - 1949** 

1880 
Obora - mateřská škola 1880 - ?** 

Obora - pracovna ručních prací 1880 - ? * 

Prachatice - dívčí obecná škola (roku 1907 přeměněna na měšťanskou) 

1880- 1918** 

Prachatice - penzionát 1880- 1918** 

1881 

Praha (Žižkov) - opatrovna 1881-1912** 

Příbram - okresní nemocnice 1881 - 1946** 

1882 

Nymburk - okresní nemocnice 1882 - 1926** 

1884 

Počátky - nemocnice 1884- 1954** 

1885 

Roudnice nad Labem - nemocnice 1885 - 1893** 

Volyně - nemocnice 1885- 1894, 1896- 1945 

1886 

Litoměřice - opatrovna 1886 - 1892* 

Milevsko - opatrovna 1886 - 1938 
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Milevsko - dívčí pracovna 1886 - 1938* 

1887 
Šluknov - sirotčinec 1887 - 1939** 

Vimperk - nemocnice 1887 - 1946 

Vimperk - sirotčinec 1887 - 1939 

1888 
České Budějovice (Lannova tř.) - asyl pro staré lidi 1888 - ? 

Tábor - nemocnice 1888 - 1956** 

1889 
Pozorka (Dubí) - mateřská škola 1889 - 1908** 

Praha (Smíchov) - asyl pro churavé sestry a ženy 1889 - 1950* 

Praha (Smíchov) - ubytovna pro studentky a dívky 1889 - 1950* 

1890 
Hostinné - nemocnice 1890 - 1962** 

1891 
Trutnov - nemocnice 1891 - 1946 

1892 

Brandov - mateřská škola 1892 - 1945? (odsun sester německé národnosti)** 

Brandov - pracovna 1892 - 1945? (odsun sester německé národnosti)** 

Horní Beřkovice - ústav pro choromyslné 1892 - 1920** 

Kostomlaty - dívčí vychovatelna 1892 - 1938** 

Kostomlaty - soukromá škola 1892 - ?* 

Strakonice - nemocnice 1892 - 1956 

Třeboň - předměstská opatrovna 1892 - 1922** 

1893 

Jablonec nad Nisou - nemocnice 1893 - 1946? (odsun sester německé národnosti)* 

Mělník - všeobecná veřejná nemocnice 1893 - 1946** 



1894 

Rožďalovice- mateřská škola 1894- 1914, 1919-?** 

Šluknov - nemocnice 1894- 1946** 

1895 

Pardubice - okresní nemocnice 1895 - 1909** 

Pozorka (Dubí) - pracovna pro dívky odrostlé škole 1895 - 1908* 

Skorotice (Ústí nad Labem) - mateřská škola 1895 - 1911** 

Skorotice (Ústí nad Labem) - dívčí pracovna 1895 - 1911** 

Teplice - okresní nemocnice 1895 - 1903** 

Vlachovo Březí - opatrovna 1895-1901 

1896 

Broumov — nemocnice 1896 — 1946? (odsun sester německé národnosti)** 

Broumov - mateřská škola 1896 - 1946? (odsun sester německé národnosti)** 

Broumov - pracovna 1896 - 1946? (odsun sester německé národnosti)* 

Hrádek nad Nisou - sirotčinec 1896 - 1924** 

Hrádek nad Nisou - mateřská škola 1896 - 1924** 

Kladno - závodní nemocnice 1896 - 1930** 

1897 

Litoměřice - okresní nemocnice 1897 - 1951 * 

Třeboň - dívčí měšťanská škola (od roku 1930 smíšená měšťanská škola) 1897 

1941* 

1898 

Sušice - nemocnice 1898- 1904** 

Teplice - městská nemocnice 1898 - 1920** 

Třeboň - městská opatrovna 1898 - 1921 ** 

1899 

Český Krumlov - sirotčinec 1899 - 1939** 

Hodkovice nad Mohelkou - opatrovna 1899 - 1909** 



Hodkovice nad Mohelkou - dívčí pracovna ručních prací 1899 - 1909** 

Hodkovice nad Mohelkou - škola 1899 - 1909** 

Libná - opatrovna 1899- 1919* 

Lobendava - opatrovna 1899 - 1909* 

Lobendava - pracovna 1899 - 1909* 

Praha (Břevnov) - ústav pro nezhojitelně nemocné Vincentinum 1899 - 1952** 

Tuchoměřice - léčebna 1899 - 1964** 

1901 

Krásná Lípa-okresní nemocnice 1901 - 1951** 

Litoměřice - měšťanská škola 1901 - 1950* 

Slaný - nemocnice 1901 - 1959** 

1902 
Frýdlant v Čechách - nemocnice 1902 - 1938** 

Praha (Vinohrady) - fakultní nemocnice 1902 - 1957** 

1903 
Kladno - okresní nemocnice 1903 - 1950** 

1904 

Králův Dvůr - závodní nemocnice 1904 - 1933** 

Liberec - studentský domov 1904- 1938* 

1905 

Český Brod - nemocnice 1905 - 1959** 

Jindřichův Hradec - nemocnice 1905 - 1956 

Pelhřimov - okresní nemocnice 1905 - 1953** 

Prachatice - všeobecná veřejná nemocnice 1905- 1938, 1945 - 1946** 

1910 

Litoměřice - ústav hluchoněmých 1910 - 1945? (odsun sester německé národnosti)** 
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1911 
Liberec - chorobinec 1911 - 1946* 

1912 

Volyně - opatrovna 1912-1945 

1913 

Rychnov u Jablonce - mateřská škola 1913 - 1945? (odsun sester německé 

národnosti)** 

Rychnov u Jablonce - pracovna 1913 - 1945** 

Strakonice - sirotčinec 1913 - 1948** 

1915 
Praha (Malá Strana) - italský sirotčinec 1915 - 1939* 

1921 

Český Krumlov - studentský domov 1921 - 1939 

1922 

Broumov - chorobinec 1922 - 1945? (odsun sester německé národnosti) 

Třeboň - soukromá opatrovna 1922 - 1941 

1925 

Sloupnice (Horní) - penzionát 1925 - 1942 

1926 
Smečno - dětská odbočka Vincentina 1926 - 1950 

1927 
Písek - okresní nemocnice 1927 - 1956 

1928 
České Budějovice (Jirsíkova ul.) - smíšená měšťanská škola 1928 - 1950 



České Budějovice (Jirsíkova ul.) - domov studující mládeže 1928 - 1950 

Kutná Hora - nemocnice 1928 - 1959 

1929 

Litomyšl - útulek pro přestárlé 1929 - 1943 

Vimperk - pracovna 1929- 1938 

1930 

Beroun - nemocnice 1930- 1957 

Velešice - opatrovna 1930- 1951 

1931 

Frýdlant v Čechách - chorobinec 1931 - 1945? (odsun sester německé národnosti) 

1932 

Strakonice - chorobinec 1932 - 1950 

1935 
Horní Planá - mateřská škola 1935 - 1946 

1937 
Praha (Malá Strana) - odborná škola pro ženská povolání 1937 - 1949 

1938 
Chroustovice - dívčí zemská vychovatelna 1938 - 1948 

Poučník (Karlštejn) - sirotčinec 1938- 1946 

1939 
Beroun - sirotčinec 1939 - 1946 

Praha (Malá Strana) - internát studentek 1939 - 1950 

Praha (Malá Strana) - ošetřovatelská škola 1939 - 1950 
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1940 

Třeboň - obchodní škola 1940 - 1943 

1941 

Obora - domov důchodců 1941 -1970 

1942 
Kardašova Řečice - sirotčinec 1942 - 1945 

Sloupnice (Horní) - nemocnice 1942- 1945 

1943 

Sloupnice (Horní) - ústav pro přestárlé 1943 - 1985 

1949 

České Budějovice (Lannova tř.) - internát 1949 - ? 

Hrabice - ústav sociální péče pro mentálně postižené občany 1949 - 1989 

Praha (Řepy) - ústav pro oligofreniky 1949 - 1950 

1950 
Strakonice - domov důchodců 1950 - 1976 

Datum založení - nezjištěno 

Libverda - pracovna ? - 1946 

Poběžovice - penzionát ? - 1939 

Poběžovice - obecná a měšťanská škola ? - 1939 

Svatý Kámen-? - 1945 

Třeboň - penzionát 7 -1941 

Zákupy - dívčí obecná škola ? - 1939 

Zákupy - dívčí měšťanská škola ? - 1939 

Zákupy - penzionát ? - 1939 
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Vysvětlivky: 

* Lokality a ústavy, jež E. Čáňová (E. ČÁŇOVÁ, Činnost řeholních řádů 

a kongregací v Čechách 1848 - 1918, s. 32 - 56.) neuvádí. 

** Lokality a ústavy, u nichž se u E. Čáňové (E. ČÁŇOVÁ, Činnost řeholních řádů 

a kongregací v Čechách 1848 - 1918, s. 32 - 56.) liší datace. 

? Datum založení nebo zániku ústavu z Archivu Kongregace Milosrdných sester 

sv. Karla Boromejského v Praze nezjištěno. 

Poznámka: 

Předchozí přehled jsem vytvořila na základě prostudování Archivu 

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. 

Obdobný přehled lze nalézt v publikaci E. ČÁŇOVÁ, Činnost řeholních 

řádů a kongregací v Čechách 1848 - 1918, s. 32 - 56. V této publikaci se však 

přehled liší v následujícím: 

a) E. Čáňová některé lokality a ústavy neuvádí - označeno *. (Ústavy 

vzniklé po roce 1918 neoznačuji, neboť přehled E. Čáňové končí právě 

tímto rokem.) 

b) E. Čáňová uvádí některé lokality a ústavy s odlišnou datací -

označeno **. 

c) E. Čáňová uvádí některé lokality a ústavy, jež se mi nepodařilo 

v Archivu Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 

v Praze dohledat - jedná se o následující: 

Česká Kamenice - dětská opatrovna 1878 - 1896 

Jindřichovice - opatrovna 1906 

Liberec - sirotčinec 1906- 1917 

Liberec - útulek pro malé děti 1906 - 1917 

Poběžovice - industriální škola 1866 - 1918 

Poběžovice - dětská opatrovna 1866 - 1918 

Pozorka - penzionát 1890 - 1908 
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Pozorka - dívčí škola 1890 - 1908 

Praha (Malá Strana) - opatrovna 1848 - 1918 

Praha (Nové Město) - porodnice 1858- 1918 

Praha (Nové Město) - útulek pro odložené děti 1858 - 1918 

Praha (Smíchov) - azyl pro služky 1870- 1918 

Praha (Vinohrady) - opatrovna 1915-1918 

Praha (Zbraslav) - nemocnice 1915-1918 

Prachatice - dětská opatrovna 1860 - 1918 

Trmice - dětská opatrovna 1873 - 1886 

Trmice - industriální škola 1873 - 1886 

Vlachovo Březí - industriální škola 1895-1901 

Zákupy - dětská opatrovna 1859- 1918 
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Textová příloha č. 3: Generální představené pražské Kongregace 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v letech 1837-1950. 

(letopočty v závorce uvádí funkční období) 

1. S. M. Terezie Helvigová (1837 - 1852) 

2. S. M. Eufemie Němcová (1852 - 1858) 

3. S. M. Karolina Neumannová (1858 - 1859) 

4. S. M. Eufemie Němcová (1859 - 1890) 

5. S. M. Elekta ZaunmQllerová (1890 - 1905) 

6. S. M. Mansueta Velebová (1905 - 1908) 

7. S. M. Elekta Zaunmiillerová (1908- 1918) 

8. S. M. Adelgundis Schrammová (1918 - 1925) 

9. S. M. Chrysostoma Kaschková (1926 - 1928) 

10. S. M. Gonzaga Weisová (1928 - 1936) 

11. S. M. Klementina Zaunmiillerová (1936 - 1945) 

12. S. M. Bohumila Langrová (1946 - 1970) 



Textová příloha č. 4: Vzpomínky sester boromejek na učitelská léta 
S. M. Vojtěchy Hasmandové strávená v Třeboni 

„ V době chřipek a různého onemocnění suplovaly sestry učitelky jedna za druhou, 
jak právě bylo třeba. Jednoho rána došlo v Třeboni také na sestru Vojtěchu. 
„ Sestřičko Vojtěcho," řekla dobrotivě sestra ředitelka, „jděte, prosím, dnes do 
první třídy zastoupit sestru Albertinu. " „A co mám, prosím, učit?" táže se sestra. 
„ Vezměte třeba náboženství, to vám půjde nejlépe. " Hodina náboženství uplynula 
v nejlepší atmosféře. Děti poslouchaly s napětím. Sestra Vojtěcha spokojeně opouští 
třídu. 

Druhý den se opakuje tatáž nabídka. Sestra Albertina ještě stůně. „Ano, 
půjdu - a co mám učit? Ptá se opět sestra Vojtěcha. „ Učte zase náboženství," radí 
zkušená ředitelka, „aspoň uvidíte, co jste naučila." Sestra Vojtěcha přikývne 
a chystá se do první třídy. V duši jí zní:,, ... aspoň uvidíte, co jste naučila ..." „Já 
přece vím, co jsem naučila..." brání se tomu hlasu. A hned to jde vyzkoušet. 

„ Tak, děti, posledně jsme probíraly, jak se Pán Ježíš zjevil apoštolům, když 
byli sami a On prošel zavřenými dveřmi. A jeden apoštol tam chyběl. Která mi může 
říci z apoštolů chyběl, když poprvé přišel mezi ně Vzkříšený Pán Ježíš? " A už se 
třepetá ručka malé Zdeničky v první lavici. „Tak, Zdeničko, pověz nám to!" 
„Prosím, když Pán Ježíš přišel po svém vzkříšení mezi apoštoly, nebyl s nimi...," 
maličká se nadechne a s velikou důležitostí pronese, „ nebyl s nimi pan Masaryk. " 
Třída vybuchne smíchem. 

Sestra Vojtěcha ihned zvládne situaci, zastane se Zdeničky, protože pan 
prezident se také jmenoval Tomáš, a ihned zajede na úroveň maličkých, aby jim 
náležitě vylíčila rybářský sbor, kde chyběl „ nevěřící Tomáš". A hodina je u konce. 
„Abyste poznala, co jste naučila ..." zní jí v duši. " 

„ Jednou vzpomínala, jak sám kníže Schwarzenberg incognito se jí vyptával 
na poměry v Třeboni. 

Sestra Vojtěcha vyrazila z klauzury s náručí opravených sešitů a spěchala 
do školy. Vtom jí zastoupí cestu neznámý pán ušlechtilého vzezření a ptá se: 
„Kampak, sestřičko, s takovým chvatem?" Pán se představí jako inženýr Richter 
a sestra Vojtěcha ochotně odpovídá na záplavu jeho otázek. Teď se projevila jako 
učitelka dějepisu a zeměpisu s vědomostmi na úrovni. Starý pán „ inženýr Richter" 
se zeptal na členy rodiny Schwarzenbergovy. A slyšel zprávy z ušlechtilého srdce 
řeholnice, která neposuzuje,ale omlouvá a dovede dát na každou otázku křesťansky 
přiměřenou odpověď. Dojat, poděkoval „pan inženýr" sestřičce a vřele se sní 
rozloučil." 
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Textová příloha č. 5: Vzpomínky sester boromejek na působení 
S. M. Vojtěchy Hasmandové ve slánské nemocnici. 

„ Vzpomínám si na den osvobození od nacistů v revoluci roku 1945. Němečtí 
vojáci byli venku odstřelováni a kladeni na chirurgii na chodbu na zem, napůl ještě 
i živí. Zároveň však bylo vydáno přísně nařízení, že jim nikdo nesmí ničím posloužit. 
Brzy jsme šly touto chodbou k obědu. Někteří k nám vztahovali ruce a volali o vodu. 
Bály jsme se a byly jsme celé ustrašené. V tom šla sestra Vojtěcha. Okamžitě utíkala 
pro vodu a neohroženě jim posluhovala, nebála se - a tak nám všem dala příklad 
pravé statečné milosrdné lásky. " 

„Po Němcích přišli Rusové. Dostaly jsme pokyn učit se rusky, abychom 
mohly ošetřovat ruské raněné vojíny. Vzpomínám si, jak sestra Vojtěcha byla v této 
věci vynikající. Jednou však byla ruským vojákem ohrožována. Snažil se ji uchopit 
... Ona se však rázně ohradila, stoupla si pod kříž, který visel na stěně 
nemocničního pokoje, podívala se vojákovi zpříma do očí a řekla s posuňkem ke 
kříži: „Já patřím tomu na kříži!" Vojín zaražen ustoupil o krok nazpět a vydechl: 
„ madona. " Od té chvíle se již nikdo neodvážil sestru Vojtěchu obtěžovat. " 

1 5 2 



J j f u . 

tíw/M^- iaaaXuaa- tay «- m i 

J-IVÍ (towAjwilyuJnJ Í> 1>j MA/H-lA MA/wT t U v '(fl 1XC[ «li* 

W K>w/ia. l^vul/. Í ^oaX ' «ilJW-O-ilUXUA 144. 

'VVIAI'VI/KXWI/1/ -̂"WVWÍ -̂Vl/WM/MA' Ij WIA^-ISVUAIAIÍI •W-iaaa 

§1 
jjjTil J-H-Ut. /. ciu^fcUlt 1893. vJotUMjíhi ^-n/wv 'Ů-YlA 

-LJIVÍ c J ^ flíwvu/lt VlM, ÍJlWA' lí<JWM4A|-»Wi|-iAj|lvtA VV) r j l -VWWK 
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Textová příloha č. 6: Část smlouvy mezi Zemským výborem 
Království českého a Kongregací Milosrdných sester sv. Karla 

Boromejského z roku 1892 o převzetí správy v ústavu 
pro choromyslné v Horních Beřkovicích. 
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Textová příloha č. 7: Obsah výuky ve škole při Hradčanském ústavu 
pro slepé děti od třicátých let 19. století. 

1. Náboženství 

2. Jazykové vyučování 

3. Čtení 
4. Psaní 
5. Počty 
6. (Měřictví) 

7. (Fyzika) 

8. Dějepis 
9. Zeměpis 

10. Přírodopis 

11. Technologie 

12. (Občanská nauka) 

13. (Zdravověda) 

14. Zpěv a hudba 

15. Laděni pian. 

Nábožensko-mravní nauka, předčítání odstavců z bible 
a katechismu. 
Mluvnice, předčítání vzdělávacích článků, mluvní cvičení, 
životopisy významných slepců. 
Vypouklé písmo (ražené a vypichované). 
Normální a vypouklé písmo (ryté a vypichované). 
Hlavně zpaměti, všechny čtyři početní úkony, druhy peněz. 
Odhad výšky, šířky, vzdálenosti v prostoru, odhad objemu, 
výměry ploch a těles. 
Působení a odhad tíže. objem, odhad teploty, odhad kvality 
materiálu. 
Obrazy ze světových dějin a rakouské říše. 
Ze zachovaného materiálu není obsah vyučování zeměpisu 
patrný. Z metodických pokynů lze usoudit, že se vyučovalo 
zeměpisu celého světa a rakouské říše. 
V nauce o nerostech bylo vyučováno o kamenech, různých 
druzích zemin; v nauce o rostlinách o druzích obilí, zelenin, 
ovoce a o semenech stromů ovocných, jehličnatých a různých 
bylin. Učili se rozeznávat stromy podle listů, kůry a druhů 
dřeva; v nauce o živočiších se vyučovalo o domácích chovných 
zvířatech, o ptácích, hmyzu a červech. 
Nauka o různých materiálech, domácích nářadích, nářadích 
řemeslníka a rolníka, odhad měr a vah. 
Poučení o vrchnosti a zákonech občanských a kriminálních, 
základy společenského chování, poučení o úsporném 
hospodaření. 
Poučení o zdravém žití, stravováni, o jednoduchých léčebných 
prostředcích. 
Písně církevní a světské, sólové a sborové, instrumentální 
hudba (klavír, varhany, harfa, smyčcové nástroje, kytary, 
citera a dechové nástroje). 
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Textová příloha č. 10: Smlouva mezi Kongregací Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského a Hradčanským ústavem pro slepé děti z roku 

1879 o převzetí vnitřní správy ústavu a péče o děti. 

1. Pražský soukromý ústav k vychovávání chudých slepých dětí a léčení chorých 
očima odevzdává kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského vnitřní správu 
tohoto ústavu. Vnitřní správa zavírá v sobě obstarávání všelijakých potřeb životních, 
udržování inventáře, čištění, vytápění, osvětlování místností, opatřování všech potřeb 
domácích, obstaráváni kuchyně, výchovu a částečně též vyučování chovancův. 

Učebnou osnovu, tudíž zejména počet a rozvrh hodin vyučovacích, knihy a učební 
pomůcky, počet a rozvrh hodin věnovaných odpočinku a prázdniny stanoví, přihlížejíc ku 
platným tou dobou zákonným ustanovením, řiditelstvo ústavu. 

Členové řiditelstva jsou oprávněni, aby se kdykoliv přesvědčili, zda-li stanovená 
jimi pravidla zachovávají a mohou za tím účelem zejména též při vyučování se strany 
nadučitele, podučitelů, pomocných učitelů, učitelů hudby a členů kongregace býti přítomni. 

Taktéž volno bude dočasnému nadučiteli ústavu, aby byl přítomen při vyučování 
konaném podučiteli, pomocnými učiteli, učiteli hudby a členy kongregace. 

Taktéž budou i členové kongregace oprávněni, aby při vyučování konaném 
nadučitelem, podučiteli a učiteli hudby byli přítomni. 

2. Generální představená kongregace jest ochotna, potřebný počet sester -
prozatím 3 - 4 - správou ústavu pověřiti a rozmnoží jejich počet, když toho dle mínění 
řiditelstva ústavu bude třeba. 

3. Volba sester záleží zcela na vůli generální představené a jí také přísluší, je 
zaměnit. 

4. Zevnější správa ústavu zůstane vyhrazena řiditelstvu, které tudíž obstarává větší 
opravy, spravuje pokladnu, platí daně, zastupuje ústav na venek a jakož přirozeno, o jeho 
prospívání může se přesvědčiti; též pečuje o potřeby domácí kaple. 

Členům řiditelstva bude vždy volno, místnosti a prostory chovanci obývaně 
a používané, jakož veškeré místnosti ústavu, vyjma jediné vnitř klausury ležící, prohlédnouti 
a o tom, v jakém stavu chovanci jsou a jak se chovají, jak jsou stravováni a ošetřováni, se 
přesvědčiti. 

5. Sestrám povolují se potřebné, na I4denní výpověď přijímané služky a též jeden, 
taktéž na 14denní výpověď přijímaný sluha mužský, kteří mají obvyklý v místě plat a jichž 
počet, kdyby toho rozšíření ústavu vymáhalo, dle potřeby by byl rozmnožen. Voleny 
a propouštěny jsou tyto služebné síly vždy sestrami. 

Řiditelství bude na vůli, aby žádalo za propuštění služebných osob, které by se mu 
zdály nezpůsobilými a představená žádosti takové udělením 14denní výpovědi vyhoví. 

6. Chovance přijímá a propouští řiditelstvo ústavu. 
7. Sestry dostávají prostou, slušnou stravu, stolní a lůžkové prádlo, prvé zařízení 

svého obydlí a roční příspěvek na oděv po 50 zl. pro každou. 
8. Za sestru v ústavě onemocnělou hradí ústav léčebné, a zemře-li, výdaje za prostý 

pohřeb. 
9. Sestry beznadějnými chorobami neb sešlostí věkem ku konání svých povinností 

nezpůsobilé generální představení odvolá a nahradí jinými. 
10. Na úhradu domácího hospodářství dostávají sestry měsíčně přiměřený paušál, 

jakožto zálohu, z něhož řiditelství ústavu skládají účty. 
11. Smlouva může s obou stran pololetně býti vypovězena. Když by ústav řiditelstvu 

byl odevzdán zpět, vrátí kongregace převzatý inventář; kromě toho ale též, co ústavu bylo 
věnováno, pro něj získáno a uspořeno. 
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Textová příloha č. 11: Vzpomínky bývalého žáka Hradčanského 
ústavu pro slepé děti Jaroslava Hada. 

Ve stanovený den bylo již od časného rána v ložnicích i na chodbách neobyčejně 
rušno. Konaly se poslední přípravy. Před odchodem se nedělně oblečené děti shromáždily 
na dvoře a netrpělivé očekávaly, až bude dán pokyn k nástupu do průjezdu. Konečně! 
Chovanci se řadí do dvojic a sestra Celinie přináší dlouhou silnou modrou pentli (vlastně 
jakousi šňůru), Jíž se každé dítě dra, a to vždy jedno zprava a jedno zleva. Pentle tak 
prochází mezi všemi dvojicemi, od prvního páru až k poslednímu. 

Potom přicházejí další sestry a služebné, aby pomohly průvod vést. Sestry mají na 
sobě nové černé hábity a na hlavách tmavé splývavé závoje, vpředu porozhrnuté. Ústavní 
sluha spolu se služebnými děvčaty se stavějí ke třem velkým košům, v nichž je celodenní 
proviant - krajíce chleba a vuřty. Kromě toho sluha ještě ponese veliký bílý plechový 
džbán, zatím prázdný. Až budou na místě, přinese v něm z blízkého hostince pro všechny 
účastníky výletu pivo. Nakonec se objevuje sestra představená a nahlas říká: 

„Tak, děti, s pomoci boží vykročíme, ať nám pěkné svítí sluníčko, prosím, jděme." 
Otvírají se velká průjezdová vrata a Jako první jimi procházejí hoši se svými průvodci, 

za nimi Jdou děvčata a celý průvod uzavírají nosiči s proviantem. Kráčí se volně, děti mezi 
sebou vesele švitoří. Chodci, s nimiž se potkáváme, se zastavují, udivené nás pozorují a 
pokyvují hlavami, jako by chtěli říci: „Co je tohle za divný průvod?" Jakmile pochopí, 
zatváří se smutně a míjejí nás s pohledem upřeným do země. 

Protože tehdy ještě žádné autobusy nejezdily, a tramvaj měla konečnou na Pohořelci, 
muselo sejít celou cestu pěšky. Přešli jsme tedy Pohořelec a odbočili k Břevnovu. Bylo 
k desáté hodině, když jsme dorazili k cíli. Rozesadili jsme se v lesíku a posvačili. Konečně 
sestra představená řekla: 

„Teď se, děti, můžete procházet po cestičkách. Dejte pozor, ať nezajdete příliš daleko. 
V poledne se zase vraťte sem na oběd." 

Ti větši jako když do nich střelí, rozeběhli se na všechny strany. Rázovali sem a tam a 
plnými plícemi vdechovali svěží vzduch. Občas se zastavili, jeden osahával větvičku keře, 
druhý hladil okvětní lístky lučního kvítí, třetí si sedl do trávy a poslouchal ptačí koncert. 
Těm malým, kteří si ještě na samostatnou výpravu netroufli, ukázaly sestry rozličné 
rostliny a vůbec vše, co se dalo hmatem „prohlédnout". 

Tu povídá jeden starší slabozraký chlapec svým kamarádům: „Hoši, dostal jsem 
hroznou žízeň, což abychom si zašil na pivo!" Ostatní, rozumí se, ochotně souhlasí. A za 
chvíli už všichni sedí v restauraci, každý před sebou sklenici piva. Jakmile dopili, ihned 
platí a rychle pryč, aby jejich zmizení snad některá sestra nepoznala. 

Po obědě se chodí po pěšinkách již volněji. Tu a tam někdo usedne do stínu stromu. 
Ponenáhlu se tvoří větší hloučky, děti si navzájem sdělují, co kdo zvláštního objevil. 
Každý brouček, každá kytička, vše upoutalo jejich pozornost a potěšilo je. 

Krátce před pátou hodinou se výletníci začínají chystat na zpáteční cestu k domovu. 
Stejně jako ráno i nyní se děti řadí do dvojic, přidržují se dlouhé modré pentle. Sestry své 
svěřence počítají, a když zjistí, že žádný neschází, dává se celý průvod zvolna do pohybu. 
Jeden přes druhého o překot líčí své zážitky. Sluníčko svými hřejivými paprsky líbá ty 
pobledlé, ale štěstím zářící dětské tváře. Čím více se přibližuji k ústavu, tím zdánlivě 
pomaleji jim cesta ubíhá. Všichni už mají pořádný hlad a nemohou se dočkat, až 
zasednou k večeři. Potom už zase pocítili nesmírnou únavu a proto hajdy do postelí. 
Ó jak sladce se ten večer usínalo . . . 
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Nancy 
1 6 6 3 (založení 1652) 

Třebnice 
Vídeň 

1 8 5 7 (příchod 1848 do 
Nisy, 1871 do Třebnice) 

Grafschaft 
1 9 5 1 (příchod 1948) 

Trevír 
1 8 7 2 (příchod 1846) 

Mikolów 
1 9 3 9 (1945 přestě-
hovány z Rybníku) 

Praha 
1 8 4 1 (příchod 1837) 

Obrazová příloha č. 1: Rozvětvení Kongregace Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského. (zvýrazněný letopočet uvádí rok církevního 

schválení dané větve Kongregace) 
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Sestry s věčnými sliby 

Sestry s dočasnými sliby 

I Novicky 

Kandidátky 

1 . l o d í m 1 9 4 5 1 9 4 8 

Obrazová příloha č. 2: Znázornění počtu členek pražské Kongregace 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského před odsunem sester 

německé národnosti a rok po jejich odsunu, včetně sester albrechtické 
provincie připojené v roce 1946. (svislá osa uvádí počet členek 

v určitém roce, jenž je vyznačen na vodorovné ose) 

„i llIlUll. 
1 8 3 7 1 8 4 7 1 8 5 7 1 8 6 7 1 8 7 7 1 8 8 7 1 8 9 7 1 9 0 7 1 9 1 7 1 9 2 7 1 9 3 7 1 9 4 7 1 9 5 7 

Obrazová příloha č. 3: Stav filiálek pražské Kongregace Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského v letech 1837-1957. (svislá osa 

označuje počet filiálek v roce, jenž je vyznačen na vodorovné ose) 
1 HA 
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• nemocnice 
• opatrovny 
• školy 

B střední školy 

• pracovny ženských ručních prací 

• penzionáty 
• sirotčince 
• ústavy pro psychicky handicapované 

• ústavy pro fyzicky handicapované 
• domovy důchodců 
• trestnice 

Obrazová příloha č. 4: Poměr zastoupení jednotlivých typů ústavů 
pražské Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 

v letech 1837-1950 v Čechách. 
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• dívky 

• chlapci do 6 let 

• chlapci od 6 do 14 let 

• chlapci od 14 let 

Obrazová příloha č. 5: Počet dětí v sirotčinci Neumanneum 
v září 1924. 

(číslo u grafu udává počet sirotků) 

Věk 

20 

15 
14 
13 

6 
5 
4 
3 
2 

Gymnázium Reálné Reálka Odborná 
(osmileté) gymnázium (sedmiletá) škola 

(osmileté) (jedno - čtyřletá) 

Triviální /filiální 
Normální škola Hlavní škola škola 

(šestiletá) (šestiletá) (šestiletá) 

-

Opatrovna 
(čtyřletá) 

Obrazová příloha č. 6: Český školský systém v 19. století 
do roku 1869. 
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Věk 

16 

14 

12 

7 
6 
5 

-

Střední všeobecně 
vzdělávací škola 

(osmiletá, sedmiletá) 

-

Odborná škola Střední všeobecně 
vzdělávací škola 

(osmiletá, sedmiletá) 

-

(jedno - čtyřletá) 

Střední všeobecně 
vzdělávací škola 

(osmiletá, sedmiletá) 

-

Střední všeobecně 
vzdělávací škola 

(osmiletá, sedmiletá) 

Obecná škola 
(osmiletá) 

Měšťanská škola 
(tříletá) 

Střední všeobecně 
vzdělávací škola 

(osmiletá, sedmiletá) 

Obecná škola 
(osmiletá) 

Měšťanská škola 
(osmiletá) 

Obecná škola 
(pětiletá) 

Opatrovna 
(čtyřletá) 

v 

Obrazová příloha č. 7: CesAý školský systém v letech 1869 -1948. 

Věk 

19 
18 
17 
16 

11 
10 

Základní Odborná škola Vyšší odborná Gymnázium 
odborná škola (dvouletá, tříletá) škola (čtyřleté) 

(tříletá) (čtyřletá) 

Střední škola 
(čtyřletá) 

Národní škola 
(pětiletá) 

Mateřská škola 
(tříletá) 

v 
Obrazová příloha č. 8: Český školský systém v první polovině 

20. století po roce 1948. 
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Obrazová příloha č. 9: Původní znak Kongregace Milosrdných sester 
sv. Karla Boromejského. 
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i s 
) 
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1837 -1852 S. M.Terezie Helvigová. 
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Obrazová příloha č. 17: Generální představená pražské Kongregace 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v letech 1946 -1970 

S. M. Bohumila Langrová (již v novém řeholním oděvu). 

Obrazová příloha č. 18: Historický řeholní 
oděv sester boromejek. 

1 7 2 



Obrazová příloha č. 19: Stará klášterní budova (vlevo vpředu) a 
jednopatrová nemocniční budova (vlevo vzadu). 

Obrazová příloha č. 20: Nemocniční budova s přístavbou z roku 1931 
a stará klášterní budova. 

1 7 3 



N E M O C N I C E M I L O S R D N Ý C H S E S T E R M h L N í K - ř O D O L í 

Obrazová příloha č. 21: Dobová pohlednice Nemocnice Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského v Mělníku - Podolí. 

Obrazová příloha č. 22: Pohledná chátrající budovu bývalé 
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Mělníku -

Podolí. 

1 7 4 
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Obrazová příloha č. 23: Soukromá opatrovna sester boromejek 
v Třeboni. 

Obrazová příloha č. 24: Děti při hře v soukromé opatrovně 
sester boromejek v Třeboni v roce 1940. 
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Obrazová příloha č. 25: Vojenský lazaret v roce 1915 zřízený 
v třeboňské škole sester boromejek (uprostřed manželka Jana 

Nepomuka Schwarzenberga kněžna Terezie Schwarzenbergová, 
vlevo vpředu představená třeboňské filiálky S. M. Ludmila). 

Obrazová příloha č. 26: Svěcení nové budovy třeboňské školy 
sester boromejek v roce 1925. 



Obrazová příloha č. 27: Výlet dětí z třeboňské školy sestry boromejek. 

Obrazová příloha č. 28: Žákyně Ošetřovatelské školy Milosrdných 
sester sv. Karla Boromejského v Praze. 

1 7 7 



Obrazová příloha č. 29: Tablo absolventského ročníku z roku 1943 
obchodní Školy sester boromejek v Třeboni. 

Obrazová příloha č. 30: Dieblský sirotčinec v Čeckém Krumlově, 
v němž byl od roku 1921 zřízen studentský útulek Dílo biskupa 

Neumanna. 
1 7 8 



Obrazová příloha č. 31: Chlapci ze studentského útulku Dílo 
Biskupa Neumanna ve školním roce 1932/1933. 

Obrazová příloha č. 32: Výstava ženských ručních prací třeboňské 
pracovny ženských ručních prací. 
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Obrazová příloha č. 33: S. M. Aquina Sedláčková se dvěma 
hluchoslepými žákyněmi z Hradčanského ústavu pro slepé děli, 

pro které vymyslela dotekovou abecedou. 

Obrazová příloha č. 34: Domov sv. Kláry v Litomyšli. 

1 8 0 



Obrazová příloha č. 35: Pracujícítrestankyně 
v řepské trestnici pod dozorem sester boromejek. 
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Obrazová příloha č. 36: Trestankyně v řepské trestnice 

pod dozorem sester boromejek při práci na poli. 

Obrazová příloha č. 37: Pracující trestankyně 
v řepské trestnici pod dozorem sester boromejek. 
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Obrazová příloha č. 38: Pracující trestanky ně v řepské trestnici 
pod dozorem sester boromejek a dozorců. 

Obrazová příloha č. 39: Pracující trestankyně v řepské trestnici 
pod dozorem sester boromejek a dozorců. 

1 8 2 


