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Úvod 

Téma mé diplomové práce zní Dětství na Zbraslavi ve 30. a 40. letech 20. 

století. Lokaci i časové zařazení tématu jsem si vybrala z několika důvodů. Prvním 

z nich je ten, ţe na Zbraslavi jsem proţila celý svůj dosavadní ţivot, a mám tedy 

k tomuto místu silný citový vztah. Zároveň je Zbraslav prostředím, které bylo vţdy 

svým způsobem poměrně svérázné, ţilo svým vlastním ţivotem a poskytuje tedy 

dostatek podnětů ke studiu. 

Jedná se o městskou část hlavního města Prahy rozkládající se na soutoku 

Vltavy a Berounky na jiţním okraji města. Součástí hlavního města je Zbraslav 

teprve od roku 1974, do té doby byla samostatným městem – Zbraslaví nad 

Vltavou. Celá historie Zbraslavi je pozoruhodná a má své významné místo v 

českých dějinách. Jedním z nejzajímavějších období je však počátek 20. století a 

především první republiky, kdy byla Zbraslav pro svou polohu v blízkosti Prahy, 

krásné přírodní podmínky a moţnosti kulturního i sportovního vyţití oblíbeným 

výletním místem. Ţivot v něm pulzoval mimo jiné i díky významným osobnostem 

českého společenského ţivota, které se na Zbraslavi často objevovaly. 

 Nejen z této skutečnosti vyplývá i důvod výběru časového úseku, kterému se 

ve své práci budu věnovat. Vzhledem k pedagogické orientaci mého studia jsem se 

rozhodla zaměřit svou pozornost především na děti. Období tak zásadních změn, 

jaké se odehrály během 30. a 40. let 20. století, se mi jevilo jako vhodné pro 

prozkoumání běţného ţivota dětí a především toho, nakolik obecně panující 

společenská situace ţivoty dětí ovlivňovala. Historický vývoj od poklidného 

prvorepublikového ţivota, přes světovou hospodářskou krizi, počátek a průběh 

druhé světové války aţ po nástup komunismu k tomu skýtá dostatek prostoru.  

Práce se skládá ze sedmi hlavních kapitol.  

První z nich představuje nejdůleţitější fakta týkající se toho, jak vypadala 

Zbraslav ve 30. a 40. letech 20. století.  

Druhá a třetí kapitola jsou veskrze teoretické a zabývají se tím, jaký pohled 

na dětství a rodinu má sociologie a jaký historie. Vzhledem k tomu, ţe otázky 

dětství jsou nerozlučně spjaty s pojmem rodiny, není moţné tato dvě témata od sebe 

oddělit, a proto se zde silně prolínají.  
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Téma dětství a rodiny, jeho odborné uchopení a jeho proměny v průběhu 

historie jsou samozřejmě v této práci stěţejními, nicméně nebylo mým záměrem 

zpracovat je vyčerpávajícím způsobem. Jedná se víceméně o přehled 

nejdůleţitějších vědeckých poznatků a pojetí, které se na tomto poli v současnosti 

vyskytují. Obě kapitoly vycházejí z děl několika předních odborníků v tomto 

směru
1
 a kladou si za cíl pouze vytvořit jakýsi rámec pro zasazení následujících 

konkrétních informací týkajících se Zbraslavi a 30. a 40. let 20. století do kontextu. 

Zabývají se především obecnými poznatky o proměnách pohledu na dítě a jeho 

postavení v rámci společnosti a o vývoji organizace rodiny. 

Následující, čtvrtá kapitola uţ je zaměřena poněkud praktičtěji. Zabývám se 

v ní vývojem a změnami kaţdodenního rodinného ţivota, jiţ s přihlédnutím ke 

konkrétní situaci na Zbraslavi. 

Pátá kapitola se věnuje školství jako podstatné součásti dětského ţivota. Pro 

vytvoření určitého kontextu je zde opět stručně uveden vývoj školství na našem 

území během historie, ale těţiště kapitoly tkví v zaznamenání zbraslavského 

školství, jeho vývoje a především situace ve 30. a 40. letech 20. století. 

V šesté kapitole je pojednáno o dětské literatuře, která dokáţe významným 

způsobem formovat dětskou osobnost a jejíţ výběr se vzájemně ovlivňuje 

s prostředím i obdobím, v němţ dítě vyrůstá. Po stručném přehledu vývoje literatury 

zaměřené speciálně na děti následuje rozbor dětského čtenářství na Zbraslavi. 

Sedmá, závěrečná kapitola je věnována pouze zbraslavským reáliím 

týkajícím se způsobu trávení volného času, který je nezanedbatelnou poloţkou 

ţivota kaţdého dítěte 

Všechny prakticky a konkrétně zaměřené části této práce vycházejí 

z dostupných knih věnovaných Zbraslavi, kterých ovšem není mnoho, z vybraných 

článků zbraslavského periodika – Zbraslavských novin, z materiálů uloţených ve 

Státním okresním archivu Praha západ a z písemností, které jsou v soukromém 

vlastnictví některých zbraslavských obyvatel. Nejpodstatnějším zdrojem však pro 

                                                 
1
 HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha 2002.; BLÁHA, I. A. Sociologie dětství. 

Brno 1946.; MOŢNÝ, I. Sociologie rodiny. Praha 1999.; LENDEROVÁ, M., RÝDL, K. Radostné 

dětství? Praha a Litomyšl 2006.; ARIÈS, Ph. Sociální historie dětství (výběr kapitol z ARIÈS, Ph. 

Staletí dětství). Překlad Langmaier, J. a Langmaierová, D. Praha 1969.; SELIGOVÁ, M., HORSKÝ, 

J. Rodina našich předků. Praha 1997.; DÜLMEN, R. van. Kultura a kaţdodenní ţivot v raném 

novověku I. Překlad Všetíček, M. Praha 1999.; HORSKÁ, P. a kol. Dětství, rodina a stáří v dějinách 

Evropy. Praha 1990. 
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mě byly vzpomínky zbraslavských pamětnic – paní Štecherové, paní Trčkové a paní 

Vejvodové, s nimiţ jsem vedla rozhovory, které jsou na konci mé práce přiloţeny. 

Informace, které jsem rozhovory s pamětnicemi získala, jistě není moţné 

zcela plošně zobecnit, přesto mají svou výpovědní hodnotu kvalitativního rázu. Je 

ovšem nutné vzít v potaz, ţe se jedná pouze o vyprávění pamětnic – tedy ţen, coţ 

můţe určitým způsobem výpovědní hodnotu získaných informací zkreslovat. Na 

druhou stranu však všechny z pamětnic samozřejmě byly v dětství ve styku i 

s chlapci, ať uţ se jednalo o bratry, či kamarády, tudíţ se snaţily si ve svém 

vyprávění vzpomenout i na to, jak se na dané otázky dívali chlapci. 

 V této práci se jedná o pohled na dětství v rodinných prostředích, která jsou 

si v něčem podobná, ale v něčem se poměrně zásadně odlišují. Spojovacím 

faktorem je samozřejmě především místo a čas. Tím, co je naopak odlišuje, je 

postavení rodičů všech tří pamětnic a tedy společenského postavení rodiny.  

V jednom případě jde o rodinu zaměstnance zbraslavské Všeobecné záloţny, 

tedy na soudobé poměry vcelku dobře postavenou, protoţe úředníci patřili na 

malém městě, jakým byla Zbraslav spíše k vyšší společenské třídě.  

Rodina druhé pamětnice se dá charakterizovat jako rodina samostatně 

pracujícího a poměrně dobře zajištěného řemeslníka, který sice nepatří k těm 

nejvýše postaveným v obci, ale nemusí se potýkat s ţádnými zásadními 

existenčními problémy. 

Na rozdíl od rodiny třetí pamětnice, kterou je moţno označit jako spíše 

chudou. Vliv na postavení rodiny mělo jiţ původní zaměstnání rodičů pracujících 

jako námezdní dělníci v cihelně, později rodinu citelně zasáhla smrt otce a matka 

s dvěma dcerami se musela nelehkým obdobím 30. a 40. let 20. století probíjet 

poměrně svízelně. 

 

Hlavním cílem této práce je zjistit, jak vypadal ţivot zbraslavských dětí ve 

30. a 40. letech 20. století. Zaměřila jsem se především na čtyři oblasti dětského 

ţivota, které povaţuji za významné z důvodu jejich vlivu nejen na samotné dětství, 

ale i na budoucí rozvoj osobnosti dítěte a na jeho další ţivot, tedy na  rodinný ţivot, 

školu, četbu a způsob trávení volného času. Zajímalo mě, zda na tyto oblasti mělo 

vliv samotné prostředí Zbraslavi, které by ho mohlo odlišovat od dětského ţivota na 

jiných místech, a zda jej ovlivňovaly sociální rozdíly mezi dětmi, či aktuální 

společenská a politická situace.  
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1. Zbraslav ve 30. a 40. letech 20. století 

Tato kapitola stručně nastíní obraz Zbraslavi v daném období. Jedná se 

víceméně pouze o přehled nejdůleţitějších či zajímavých momentů, z nichţ některé 

budou podrobněji rozvedeny dále. 

V první polovině 20. století byla Zbraslav skutečným maloměstem 

v kladném slova smyslu. Poklidný ţivot jen málokdy narušila nějaká dramatická 

událost, lidé se mezi sebou dobře znali a ţivot na Zbraslavi jim vyhovoval. V roce 

1930 měla Zbraslav podle údajů ze sčítání lidu 4150 obyvatel, z toho 2015 muţů a 

2135 ţen. Počet domů včetně nových čtvrtí Záběhlice a Ţabovřesky činil 750 

popisných čísel. 98% obyvatel na Zbraslavi přitom bylo zastoupeno Čechy
2
.  

Byl zde téměř veškerý servis, který byl třeba ke spokojenému ţivotu. 

V obchodech bylo zajištěno všechno základní zboţí a dokonce i něco navíc, co 

slouţilo zbraslavským obyvatelům pro radost a potěšení, zajištěny byly nejrůznější 

sluţby od moţnosti návštěvy ordinací několika lékařů, přes ševce, kloboučníka, 

krejčího a jiné řemeslníky, aţ po pohřebnictví či sluţby bankovní. Jednalo se tedy o 

zcela soběstačné městečko, kde kaţdý našel téměř vše, co potřeboval. Navíc 

Zbraslav pulsovala aktivním ţivotem, který zahrnoval různé kulturní a společenské 

spolky a jimi pořádané akce, jako byly výlety, divadelní představení, sportovní 

zábavy, apod. To všechno nejen zpříjemňovalo ţivot zbraslavským, ale lákalo i 

četné návštěvníky z Prahy a přilehlých oblastí. Zbraslav byla proslaveným a 

vyhledávaným výletním místem, které kromě krásného prostředí, moţností 

kulturního vyţití, apod. nabízelo třeba i posezení ve vyhlášených a stylových 

restauracích
3
.  

Stejně tak jako Zbraslav vyhovovala dospělým, byla ideálním místem i pro 

děti. Kromě toho, ţe jim zde bylo poskytováno vzdělání hned v několika školách, 

měly také spoustu moţností, jak trávit volný čas. Ať uţ si vybraly výlety do přírody 

a výlety s nimi spojené, nebo se staly členy třeba Sokola. 

V průběhu třicátých let docházelo na Zbraslavi k významným změnám, 

které měly ţivot v této obci ještě zkvalitnit a zpříjemnit. V roce 1934 byla rozšířena 

                                                 
2 www.zbraslavhistorie.info/statistika.php 
3
 TRČKOVÁ, M. Zbraslav očima pamětníků. In Zbraslavské noviny. Úřad městské části Praha – 

Zbraslav. 7/2003.  9/2003. 10/2003.  
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budova měšťanské školy o 6 učeben, kotelny a školní kuchyně
4
. Zároveň byl 

zakoupen pozemek na výstavbu nové soudní budovy, kde byl umístěn rovněţ berní 

úřad a katastrální měřický úřad. Celá stavba soudní budovy byla dokončena v roce 

1938. Bývalá soudní budova se začala v roce 1939 vyuţívat pro potřeby radních, 

protoţe do té doby byly úřadovny městského úřadu umístěny v nájmu v bývalém 

hostinci „U Procházků"
5
. 

V roce 1934 bylo také zrušeno vybírání mýtného na mostě na Závist. Ve 

stejném roce došlo k zavedení všeobecného nedělního klidu v obchodech a 

ţivnostech v politickém okresu Praha venkov, coţ se tedy týkalo i Zbraslavi
6
. 

Zaměstnáno bylo v roce 1935 v obci 1308 osob. V zimních měsících byly 

pro chudé a nezaměstnané organizovány stravovací akce, které byly pro mnoho lidí 

poniţující, a stravovací lístky byly nazývány „ţebračenkami."  

Celý stav se ovšem výrazně změnil s předtuchou války a s příchodem 

okupace. Z poklidného městečka se stala oblast plná strachu nedůvěry a zmatku. 

Přesto se zbraslavští obyvatelé snaţili alespoň trochu pokračovat v normálním 

ţivotě a zachovávat zbytky toho, na co byli po léta zvyklí. I kdyţ se samozřejmě 

během války našli i tací, kteří se od svých spoluobčanů odklonili a kolaborovali 

s Němci, snaţili se většinou zbraslavští drţet při sobě a pomáhat si.  

26. září 1938 byla vyhlášena mobilizace a nastal stav branné pohotovosti 

státu. Policejní stráţníci byli povoláni do vojenské sluţby, a tak bezpečnostní 

sluţbu převzali členové Tělocvičné jednoty Sokol.  

15. března 1939 vjely na Zbraslav ozbrojené kolony německého vojska
7
. 

Vojáci byli udiveni, ţe obchody jsou plné zboţí a ţe nikde nejsou stopy po 

drancování a plenění obchodů komunisty, jak jim bylo hlášeno v rozkazech. Za 

1říšskou marku byl stanoven kurs 10 Kč a němečtí vojáci nakupovali potraviny, 

látky atd. a tak vlastně legálním způsobem rabovali. 

10. září 1939 byl slavnostně otevření vybudovaný Husův sbor.  

V březnu roku 1943 byla budova sokolovny přeměněna na továrnu na 

kondenzátory firmy Ernst Röderstein. Biograf, který nesl název Bio Viktoria, byl 

                                                 
4
 www.zbraslavhistorie.info/data.php 

5
 www.zbraslavhistorie.info/okresni_soud.php 

6
 PAŠEK, K. Zbraslavské listy. Praha 1995. 

7
 PAŠEK, K. Zbraslavské listy. Praha 1995. 
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přemístěn do sálu hotelu „Vejvoda" Továrna se stala robotárnou pro zbraslavské 

ţeny, které zde byly nuceny pracovat za velmi těţkých provozních podmínek
8
.  

Po skončení války se lidé na Zbraslavi snaţili co nejrychleji vrátit zpět do 

běţného ţivota. I proto se 3. 6. 1945 konaly na sportovním hřišti první porevoluční 

volby do místního zastupitelstva. Volilo se třicet zastupitelů, po šesti z kaţdé 

z povolených stran
9
, a k nim ještě šest odborníků

10
.
 
Vývoj v následujících letech uţ 

pak byl samozřejmě poznamenán nástupem komunistické strany k moci. 

  

                                                 
8
 www.zbraslavhistorie.info 

9
 Čsl. strana komunistická, Čsl. strana sociálně – demokratická, Čsl. strana národně socialistická, 

Čsl. strana lidová  
10

 PONDĚLÍČEK, F. Zbraslav před šedesáti lety. In Zbraslavské noviny. Úřad městské části Praha – 

Zbraslav. 5/2005.  
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2. Sociologické vymezení dětství a rodiny  

V rámci sociologie, která je díky šíři svého zájmu rozdělena do mnoha 

oblastí shodujících se s nejrůznějšími oblastmi lidského ţivota, se setkáváme také s 

oborem věnujícímu se jedné z důleţitých etap vývoje člověka – dětství. Sociologie 

dětství je oborem, který se o děti a dětství nezajímá ze stejného pohledu jako jiné 

vědní obory věnující se tomuto období, například pediatrie, pedagogika, 

pedopsychologie, apod., ale má svůj vlastní zájem a okruh zkoumání. Do něj patří 

především přístup k dětem a rodičovství v různých společnostech, historických 

etapách a kulturách, ale také budování emoční stability, jistoty a identifikace 

vlastního místa v rodině a další skutečnosti, které působí na vytváření prvních 

sociálních reakcí a osobnostních struktur dítěte majících vliv na pozdější průběh 

socializace a na správné a bezproblémové začlenění jedince do společnosti
11

. 

V první řadě je třeba zdůraznit, ţe pojem dětství a jeho časové vymezení 

není přesně a jednoznačně dán a i mezi odborníky je poměrně nesnadné jej závazně 

vymezit. Je totiţ nutné brát v potaz mnoho faktorů, které při definici dětství hrají 

roli a které se liší v rámci různých kultur i historických období.  

Poněkud jednoznačněji bývá ve většině společností vymezena hranice 

dospělosti, či tzv. zletilosti, která se pohybuje v rozmezí 13 – 21 let věku jedince a 

nejčastěji bývá stanovena na 18. rok ţivota. Nedá se ovšem stoprocentně říci, ţe by 

právě tato hranice byla zároveň momentem, který je povaţován za ukončení dětství. 

Podle sociologa I. A Bláhy
12

 při vymezování hranic dětství záleţí především 

na tom, o kterou stránku tělesného či duševního vývoje dítěte se zajímáme, protoţe 

kaţdá z nich prochází jiným a jinak rychlým vývojem a není tedy moţně je zcela 

sjednotit. I přesto je však nutná alespoň určitá a přibliţná terminologická shoda. 

Proto se I. A. Bláha přiklání například k jednomu z významných českých pedagogů 

přelomu 19. a 20. století O. Chlupovi (a jiným), podle kterého je moţné za ukončení 

období dětství povaţovat dobu pohlavního dospívání. 

R. Havlík
13

 upozorňuje na některé rozpory, které v problematice sociálního 

vymezování a chápání dětství panují. Jedná se především o dvojí pohled, který 

všeobecně panuje v dnešní moderní společnosti. První vidí děti jako bytosti 

                                                 
11

 HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha 2002. 
12

 BLÁHA, I. A. Sociologie dětství. Brno 1946. 
13

 HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha 2002. 
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bezstarostné, bezprostřední, hravé, důvěřivé, nekompetentní, apod., zatímco dospělé 

chápe jako instrumentální, racionální, funkcionální a zodpovědné. Socializace 

probíhající během dětství je podle tohoto pohledu zcela jasně přechodem z jednoho 

stavu do druhého, přičemţ otázkou zůstává, zda je pro dítě přínosnější zapojovat ho 

do světa dospělých co nejdříve, nebo zda je naopak vhodnější co nejdéle ho udrţet 

v bezpečné vzdálenosti od leckdy sloţitého ţivota dospělých. 

Druhý pohled chápe i dětství jako období instrumentálnosti, funkcionálnosti, 

starostí, povinností a odpovědnosti, ovšem ve formě přizpůsobené dětskému světu, 

který také zahrnuje fantazii a hry. 

 

Společenství osob, jehoţ dospělí členové spjatí většinou pokrevními svazky 

nebo manţelstvím jsou zodpovědní za výchovu potomků (a jemuţ v dnešním pojetí 

přísluší označení rodina), je záleţitostí starou vlastně jako lidstvo samo. Toto 

společenství však během staletí prošlo velmi dlouhým a sloţitým vývojem, který se 

netýkal pouze organizace této skupiny, ale také toho, které osoby pojem rodina 

vlastně zahrnoval. 

Velký sociologický slovník
14

 rodinu definuje jako původní a nejdůleţitější 

společenskou skupinu a instituci, jejímiţ hlavními funkcemi jsou reprodukce, 

výchova, socializace a přenosu kulturních vzorů. 

Podle J. Jandourka
15

 v současnosti pod pojmem rodina vnímáme formu 

dlouhodobého solidárního souţití osob spojených příbuzenstvím (ať uţ na základě 

biologických vazeb po mateřské či otcovské linii, sňatku, nebo adopce), která 

zahrnuje minimálně rodiče a děti. Ostatní znaky rodiny jsou podmíněny převáţně 

daným sociokulturním prostředím. Jedná se zejména o společné bydlení, příslušnost 

ke společné příbuzenské linii, společná produkce a konzumace statků, apod. 

Rodina je ze sociologického hlediska institucí zabezpečující základní 

sociální funkce, a to funkci biologicko-reprodukční, ekonomickou, emocionální a 

v neposlední řadě socializační a výchovnou.
16

 

Biologicko-reprodukční funkce rodiny je úzce spjata s faktem, ţe rodina 

(resp. manţelský svazek) byla po dlouhou dobu jediným moţným legitimním 

rámcem sexuálních vztahů a plození dětí. Zvrat v této oblasti přinesla aţ 60. léta 20. 

                                                 
14

 PETRUSEK, M. a kol. Velký sociologický slovník. Díl 2 (P-Ţ). Praha 1996. s. 940. 
15

 JANDOUREK, J. Sociologický slovník.  Praha 2001. s. 206. 
16

 HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha 2002. 
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století spolu s tzv. „sexuální revolucí“, nástupem antikoncepce, všeobecným 

uvolněním morálních poměrů a ztrátou dosavadního mínění, ţe předmanţelský sex 

je něčí zbytečným. 

S postupem doby se původní stav v podstatě překlopil k opačnému extrému, 

kdy se rapidně zvyšuje podíl dětí narozených mimo manţelství. 

Patrně nejvýznamnější roli hrála po staletí funkce ekonomická. Rodina byla 

především místem k přeţití, protoţe zajišťovala základní ţivotní potřeby, a 

vystupovala hlavně jako hospodařící domácnost, mezi jejíţ členy byli často počítáni 

všichni ti, kdo sdíleli společný stůl, tedy například i čeleď nebo tovaryši (viz kap. 

Proměny rodiny…). 

Ve většině případů převládal v minulosti patriarchální model rodiny, v němţ 

byl za nejdůleţitější postavu povaţován otec – hospodář. Jednou z jeho 

nejzásadnějších činností byla dělba práce mezi ostatní členy rodiny. Zcela 

automaticky byly do tohoto mechanismu zapojovány i děti, díky čemuţ byly jasně 

definovány genderové role a bylo vytvořeno těţiště socializace. 

Proces modernizace však postupně vedl a vlastně ještě stále vede k zániku 

tradičního domácího hospodářství, a rodina tak ztrácí svou produktivní funkci. 

Důleţitější začíná být přerozdělování hmotných i nehmotných statků a především 

spotřeba. 

Model, v němţ jsou všichni členové rodiny – domácnosti závislí na všech 

ostatních, tedy upadá. Jednotliví členové rodiny (s výjimkou nezletilých a 

nepracujících dětí) jsou čím dál tím více ekonomicky samostatní a rodinu uţ pro 

přeţití a zajištění svých materiálních potřeb nezbytně nepotřebují. 

Mizí tak jedno z nejpevnějších pout, které po staletí drţelo rodinu 

pohromadě. Práce v domácnosti uţ je povaţována za jakousi druhořadou činnost, 

protoţe ji společnost patřičně neoceňuje, a na výsluní je místo ní práce mimo 

domov – výdělečná, kterou vykonává většina lidí. Tím je sice téměř pro kaţdého 

zajištěna alespoň minimální ekonomická soběstačnost, ale tento stav s sebou přináší 

i negativní důsledky projevující se v krajním případě aţ odcizením mezi členy 

rodiny, kteří uţ nemají moţnost trávit většinu dne při společné činnosti. 

Poněkud opačnou situaci můţeme pozorovat v případě emocionální funkce 

rodiny spojené s funkcí tvorby domova. Zde je patrný její pozvolný vzestup. Důraz 

kladený na emocionální funkci rodiny je spojen mimo jiné i s průmyslovou 

revolucí, pod jejímţ vlivem došlo k oddělení veřejného a soukromého prostoru. V 



15 

 

soukromém prostoru člověk očekává, ţe se můţe cítit zcela bezpečně, můţe 

otevřeně hovořit, svěřovat se se svými problémy, apod. 

Dříve měla rodina za úkol garantovat především přeţití všech svých členů – 

ani touha po jejím zaloţení se tedy příliš neopírala o emoční základy a byla tedy 

spíše praktického rázu. Dnes předpokládané zaloţení rodiny na základě svobodné 

volby partnera podmíněné vzájemnými sympatiemi, přitaţlivostí a láskou byla 

v minulosti téměř nemoţné.  

Zvýšení významu emočního základu rodiny bylo podmíněno například i 

obratem k dítěti – tedy zákazem dětské práce, zavedením povinné školní docházky, 

apod. Dítě se tak z „malého dospělého“ co nejdříve zapojovaného do starosti o 

domácnost stalo objektem péče, ochrany a lásky. 

Poslední – socializační funkce rodiny hraje zcela nezastupitelnou roli ve 

vývoji kaţdého dítěte. Právě v rodinném prostředí jsou (nebo alespoň by měly být) 

dítěti předávány základní společenské hodnoty, postoje a vzorce chování. Role 

rodičů je v tomto směru velmi důleţitá, ale také velmi sloţitá, neboť není zcela 

jasná. Mezi kulturami i během jejich vývoje panují a panovaly odlišné názory na to, 

co mohou rodiče od dětí vyţadovat a k čemu je mají vést. Vzhledem k tomu, ţe 

v dnešní době souběţně existují různé a často i protikladné hodnotové společenské 

systémy, mohou být rodiče znejistěni v tom, jaké by měly být cíle a metody jejich 

výchovného působení. Radomír Havlík v tomto případě cituje I. Moţného, jenţ 

hovoří o tzv. rodičovské autonomii, která zjednodušeně řečeno dává rodičům právo 

předávat dítěti podle své úvahy takový hodnotový systém a představu o dobrém 

ţivotě, kterým se sami řídí
17

. V takovém případě je samozřejmě podstatným 

faktorem povaha rodinných emočních vztahů. Pokud jsou tyto vztahy v pořádku, je 

dítě schopno akceptovat a přebírat postoje rodičů bez problémů a bez pocitu 

vynucení. V opačném případě se mohou výchovné snahy rodičů minout účinkem, či 

mít dokonce zcela protikladný výsledek, neţ jaký byl zamýšlen. 

V dnešní době jiţ ovšem socializace není doménou pouze rodiny, a to nejen 

v případech, kdy dítě vyrůstá v dětském domově či jiném náhradním výchovném 

zařízení. Tato funkce se ale v čím dál větší míře přesouvá do škol a prostředí 

vrstevníků, a také do oblasti konzumu a volného času
18

.  
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H AVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha 2002.  
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Škola od rodiny převzala především část její vzdělávací úlohy a tím, ţe 

vzhledem ke své důleţitosti a vlastně i nezastupitelnosti organizuje časové 

rozvrţení rodinného ţivota a spoluutváří hodnotový systém, se stala 

nezanedbatelnou sloţkou rodinného ţivotního stylu. 

Velmi častá pracovní vytíţenost rodičů má pak za následek zvyšování vlivu 

okolí na děti. Kontakt s vrstevníky, pobývání v různých volnočasových centrech, 

apod., to vše má také nesporný socializační vliv, který v některých případech můţe 

v tomto směru aţ nahrazovat roli rodiny. 

 

Z pohledu sociologie je moţné rozlišit v rámci pojmu rodina několik 

základních typů. Takové členění předkládá i J. Jandourek
19

. 

V první řadě jde o rodinu atomární (eventuelně nukleární, manţelskou či 

párovou), za niţ je povaţováno společenství rodičů a dětí. Jedná se o typ rodiny, 

který se vyvinul v městském prostředí v důsledku vlivu tradičního sloţitého 

systému příbuzenství. Tato rodina má podle R. Havlíka
20

 na vývoj člověka 

nejvýraznější vliv. 

Jejím doplňkem je rodina rozšířená, která uţ zahrnuje i příbuzenstvo ze 

strany (obou) rodičů, s předpokladem, ţe její členové ţijí všichni ve společné 

domácnosti nebo alespoň velmi blízko sebe. 

Druhá dvojice rodinných typů je tvořena rodinou orientační a prokreační. 

Orientační rodina (nebo také primární, či výchozí) je tou, v níţ jedinec vyrůstá a je 

předmětem výchovy. Prokreační rodinu (nebo sekundární, reprodukční) naopak 

jedinec zakládá v dospělém věku zejména uzavřením manţelství a vychovává v ní 

děti. Se svou orientační rodinou ovšem zůstává většinou i v průběhu dalšího ţivota 

v kontaktu, mimo jiné i proto, aby se mohl starat o své stárnoucí rodiče. 

 

Počátky sociologického zkoumání rodiny spadají téměř do stejného období 

jako samotný vznik sociologie, tedy do 19. století
21

. Teoretické myšlení o rodině 

v této době vycházelo ze dvou hlavních zdrojů, jimiţ byly podněty od 

institucionální historicko-právní školy a myšlenky sociálních kritiků a reformátorů. 

Pro ně byl spíše neţ obecné právní normy zásadní přímý kontakt s často chaotickou 

                                                 
19

 JANDOUREK, J. Sociologický slovník.  Praha 2001. s. 206-207. 
20

 HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha 2002. 
21

 MOŢNÝ, I. Sociologie rodiny. Praha 1999. 
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a neuspořádanou sociální realitou. Právě zde se objevují počátky empirické práce 

sociologie. 

I kdyţ se oba proudy ve své podstatě doplňovaly, lišily se především tím, 

jaká rodina stála v centru jejich zájmu. Institucionální tradice se orientovala 

především na poměrně stabilní rodiny středních a vyšších vrstev, zatímco sociální 

kritici a reformátoři soustředili svou pozornost více na rodiny spadající do niţších 

vrstev, které byly více ohroţovány nestabilním a dynamickým sociálním vývojem. 

Institucionální výzkum rodiny se opíral především o normy a vědecká 

srovnání manţelského, rodinného, vlastnického a dědického práva. Právní normy 

přitom byly základním vodítkem pro analýzu forem manţelství a rodiny. 

Nejvýraznějšími postavami institucionální historicko-právní školy jsou 

Henry Sumner Maine (1822-1888) a Herbert Spencer (1820-1903). V jejich pojetí 

jiţ rodina není povaţována za přírodní či přirozenou jednotku, jako tomu bylo ještě 

v první polovině 19. století, ale za instituci, u jejíhoţ vzniku je moţné vysledovat 

historický vývoj. 

Průkopníkem empirických výzkumů rodiny se stal Frédéric Le Play (1806-

1882), jenţ projevoval silné sociální cítění a věnoval se studiu dělnických rodin a 

poměrů, které v nich panovaly. Na základě své dlouholeté usilovné práce rozlišil tři 

typy rodin
22

. 

1) Patriarchální rodina se vyznačuje prací všech svých členů ve prospěch 

ostatních a bez nároků na odměnu. Nezná pojem osobní vlastnictví a 

vyznačuje se vysokou stabilitou, díky níţ je zajištěna materiální i 

morální podpora slabším členům. 

Rodinné společenství je sestaveno ze čtyř generací s větším počtem 

nukleárních rodin, přičemţ děti zůstávají i po sňatku podřízeny 

nejstaršímu otci. Poměrně malý prostor zůstává schopným členům 

rodiny pro jejich samostatný rozvoj, který je spíše neţádoucí. 

Rodiny patriarchálního typu nalezl Le Play u nomádů pocházejících 

z Orientu a u některých zemědělsky hospodařících obyvatel východní 

Evropy. 

2) Nestabilní rodina je podle Le Playe výsledkem rostoucího 

individualismu a industrialismu v bohatých a vzdělaných vrstvách 
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západní Evropy. Jejími členy jsou pouze rodiče a neprovdané děti. Po 

sňatku děti rodinu okamţitě opouštějí, zakládají svou vlastní a 

k rodičům, či sourozencům jiţ nepociťují ţádné závazky.  

Zcela zde chybí otcovská autorita a ochrana jakkoli indisponovaných. 

Velkým negativen nestabilní rodiny je fakt, ţe její členové jsou ve stáří 

izolovaní a často umírají zcela opuštění. 

3) Rozvětvená rodina představuje podle Le Playe nejlepší model, který by 

byl hoden následování a mohl by být dokonce jakýmsi vodítkem pro 

moţnou reformu. Objevuje ji především v severním Německu u malých 

vlastníků půdy a v rodinách dělníků, kteří vlastní své malé hospodářství, 

a vidí v ní zlatou střední cestu mezi nesvobodou patriarchální rodiny a 

přílišnou svobodou rodiny nestabilní. 

Středem rozvětvené rodiny je rodinný dům, který většinou dědí nejstarší 

syn. Jeho rodina tvoří základ rozvětvené rodiny a leţí na ní odpovědnost 

za udrţení kontinuity rodinného ţivota a tradic. 

Rodinné jmění je tak v rukou jediného dědice, který je povinen trvale 

vypomáhat rodičům i svým sourozencům, jeţ musí podporovat při 

vzdělání a vybavení. Takto jednotný majetek představuje prostor pro 

dobrou morálku, pořádek, radost z rodinného ţivota, ale i pro zájem o 

mír a prospěch celé společnosti. 

Tato typologie rodiny se stala především ve Francii a v Německu půdou pro 

moţnost podpory snahy o obnovení rodinné morálky a státu, plynoucí zejména 

z dobové nostalgie po tradiční společnosti. Jakkoli se v jiných oblastech sociologie 

konzervativní proud musí často utkávat s jinými teoriemi a směry, v rámci 

sociologie rodiny zůstává jeho vliv vţdy významně vyšší. 

 

 Česká sociologie se začala formovat na úplném konci 19. století. Díky vlivu 

Tomáše Garrigua Masaryka
23

 byla inspirována především liberálními vlivy, 

zatímco vlivy konzervativní stály spíše v pozadí. Zejména ve 30. letech 20. století 

se pak právě pod vlivem liberálních myšlenek začala vyvíjet i česká sociologie 

rodiny. 

                                                 
23
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 Vedle Masaryka, který se více neţ sociologii rodiny obecně věnoval spíše 

postavení ţeny a emancipačním snahám, je prvním, kdo věnoval sociologii rodiny 

poněkud systematičtější pozornost, Emanuel Chalupný
24

. Jiţ na počátku století 

otevřel v této oblasti mnohá témata, jako například problematiku incestu, 

homosexuality, či tzv. gender studies, která pak ještě po dlouhou dobu zůstávala 

mimo centrum zájmu a aţ v poslední době se znovu vynořila a zaujala novodobé 

sociology. 

 Sociologii rodiny věnoval svou pozornost také Inocenc Arnošt Bláha, který 

se ve svém zkoumání zaměřil především na krizi soudobé rodiny a také na 

sociologii dětství. Mimo jiné představuje rodinu jako první a nejdůleţitější faktor, 

který utváří vyvíjející se osobnost dítěte a jeho budoucí chápání nejen sebe samého, 

ale i svého okolí a společnosti a světa jako celku. „Ono (pozn. rodinné prostředí) je 

prvním citovým sjednocovatelem dítěte i po stránce sjednocení vnitřního, i po 

stránce sjednocení směrem navenek, s jinými. Dítě se rodí jako chaos pudů a emocí. 

V rodině dospívá k sebecitu, k rozlišení já-cítění od nejá-cítění, čímţ se dostává 

prvotnímu chaosu neprimitivnější organisace. … Dítě tím, ţe je vřaďováno do 

jistého okruhu rodinně-citových vztahů mezi rodiči a jím, pociťuje zároveň, ţe jest 

částí, členem malého celku, jenţ je nejen zdrojem záření lásky, nýbrţ i jakýmsi 

kolektivním hlasem, kolektivní mocí, která udílí rozkazy, výčitky, tresty, odměny, 

schvaluje či kárá, krátce něčím širším, vztahově sloţitějším, mocnějším, neţ je 

vztahový svazek, jímţ si dítě uvědomuje své tělo a své duševní vlastnosti, své já. 

Sebecit se rozšiřuje na cit skupinový s prvkem sebepodřízenosti skupině a 

nadřízenosti skupiny nad sebou
25

. 

 Pro dítě je uvědomování si sounáleţitosti s rodinou a vlastního postavení 

v jejím rámci důleţité také z hlediska následného začleňování do společnosti. Na 

fungování rodiny dítě v hrubých obrysech vidí, jak funguje společnost, jejíţ je 

rodina součástí, zjišťuje, ţe společnost a její zájmy jsou nadřazeny zájmům 

jednotlivých rodin, tak jako je zájem rodiny nadřazen zájmům jednotlivce. A ţe ve 

společnosti, stejně jako v rodině, je nutné dodrţovat určité zákony a psaná či 

nepsaná pravidla
26

. 

  

                                                 
24

 *14. 12. 1879 - †27. 11. 1958 
25

 BLÁHA, I. A. Sociologie dětství. Brno 1946. s. 135-136. 
26

 BLÁHA, I. A. Sociologie dětství. Brno 1946. 
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 Empirickým výzkumem české rodiny, a především rodiny chudé, se zabýval 

Otakar Machotka
27

, jenţ v této oblasti shromáţdil zcela zásadní informace. Význam 

Machotkovy práce a jeho spjatost se skutečnou ţivotní praxí se odráţí také ve faktu, 

ţe právě on je zakladatelem manţelských poraden v českých zemích. 

 

  

                                                 
27

 *29. 11. 1899 - †29. 7. 1970 
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3. Historie dětství a rodiny 

Kapitola Historie dětství a rodiny bude věnována přehledu pojetí těchto dvou 

pojmů z pohledu základních současných teorií. 

3.1 Práce zabývající se dětstvím a jeho pojetím v minulosti 

Vzhledem k tomu, ţe dětství jako samostatné období ţivota zasluhující si 

zvláštní pozornosti začalo být vyčleňováno aţ v průběhu 18. století, nevyskytuje se 

do té doby ani zvlášť velké mnoţství knih a textů, které by se mu věnovaly. 

Pedagogika jako samostatná věda se pak formuje aţ v 19. století. 

V našem prostředí byl v tomto směru průkopníkem Jan Amos Komenský
28

. 

Jeho učení, shrnuté především ve spisech Didactica magna, Informatorium školy 

mateřské, Schola Pansophica, či Orbis Pictus, zahrnovalo průlomové, nicméně ve 

své době (a ještě dlouho v dobách následujících) nedoceněné myšlenky. Zcela 

pokrokovým byl názor, ţe kvalitní výchova by měla být dostupná pro všechny děti, 

protoţe všechny jsou vychovatelné. Kaţdé dítě by podle něj mělo být vychováváno 

a vzděláváno k tomu, aby se vyznalo ve vědách, umění a řemeslech a v otázkách 

náboţenských a mravních. Vedle děl, která byla určena především učitelům a 

odborné veřejnosti a zabývala se organizací školy, cíli vyučování a formami a 

metodami, jimiţ je moţné jich dosáhnout, se Komenský věnoval také výchově dětí 

v nejranějším věku, která probíhá v domácím prostředí. V Informatoriu školy 

mateřské se obrátil k matkám, kterým radí, jak nejlépe pečovat o malé děti a jak je 

vychovávat a připravovat pro školu.  

V rámci celé Evropy se pak některými otázkami dětství zabývali například 

John Locke, Jean Jacques Rousseau
29

, Adolf Diesterweg, Johann Heinrich 

Pestalozzi, Johann Friedrich Herbart, či Gustav Adolf Lindner. Ve všech 

případech se jednalo především o významné pedagogy a vychovatele ve smyslu 

morálním. V roce 1786 se v Evropě objevil patrně zcela první časopis věnovaný 

výchově a vzdělávání Journal d´éducation
30

. Další pedagogické spisy a časopisy se 

                                                 
28

 *28. 3. 1592 - †15. 11. 1670 
29

 Vydání jeho díla Emil, čili o výchově v roce 1762 je povaţováno za jeden z prvních kroků 

k novému pojetí dětství. V českém překladu však bylo toto dílo zpřístupněno aţ v roce 1911. 
30

 LENDEROVÁ, M., RÝDL, K. Radostné dětství? Praha a Litomyšl 2006.  
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v dalších letech rozvíjely pod vlivem prosazujících se reformních zásahů do 

školství. 

V českém prostředí se výzkumem dítěte obecně pečlivě zabýval František 

Čáda, který se snaţil specifikovat typ českého dítěte podle mnoha různých faktorů. 

Jeho práci vysoce hodnotí František Praţák
31

 podobně jako práci Otakara 

Chlupa
32

, Otakara Kádnera, či Františka Bartoše, zabývajícího se především 

národopisnými studiemi ve vztahu k dětem. V neposlední řadě je samozřejmě 

významnou postavou věnující se (českému) dítěti sám František Praţák, jenţ této 

práci doslova zasvětil celý ţivot. Jeho České dítě
33

 je rozsáhlým a velmi podrobným 

dílem, které své téma rozebírá z mnoha pohledů a ukazuje je v jeho celistvosti. 

 

Poměrně rozšířenou literaturou týkající se dětství (a to jiţ v dřívějších 

dobách) byla i literatura lékařská. Velmi zřídka se ovšem vyskytovaly knihy, které 

by radily rodičům, chůvám a vychovatelům – tedy těm, kteří nepečují pouze o 

duševní rozvoj dítěte, ale také o jeho rozvoj tělesný, zdraví, výţivu, apod., a to ne 

odborně, ale pouze v rámci běţné kaţdodenní péče. V našem prostředí se 

s takovými díly ve větší míře setkáváme přibliţně od poloviny 19. století., ať uţ se 

jedná o díla původně česká, či překladová. A skutečně se objevuje důsledné 

rozlišování mezi texty určenými odborníkům a laikům. Mnoho z knih, které se 

pohybovaly na pomezí odbornosti a věnovaly se především zdravotním otázkám, 

bylo určeno porodním babičkám. M. Lenderová a K. Rýdl uvádějí, ţe patrně první 

porodnickou knihu ve střední Evropě sepsal jiţ v roce 1513 německý lékař 

Eucharius Roeslin
34

. V českém překladu se objevil roku 1519 v Českých 

Budějovicích díky českobratrskému lékaři a vydavateli Mikuláši Klaudyánovi pod 

názvem Zpráva a naučení ţenám těhotným a babám pupkořezným. I dalšími autory 

porodnických knih byli vesměs lékaři, případně rady pro těhotné ţeny a mladé 

matky sepisovaly samy porodní babičky. 

V roce 1852 sepsal Friedrich August Ammon spis Mladá matka, jak by se 

před porodem i v šestinedělí zachovati a dítko své v prvním jeho věku ošetřovati 

měla. 1875 následovala díla Viléma Šela Nemoci dětské prostonárodní poučení o 

                                                 
31

 PRAŢÁK, F. Výzkum českého dítěte. Praha 1945. 
32

 Viz dále 
33

 Praha 1948. 
34

 LENDEROVÁ, M., RÝDL, K. Radostné dětství? Praha a Litomyšl 2006. 



23 

 

vychování a ošetřování dětí zdravých i nemocných a Jana Jandy Mladá matka – 

poučení, jak se má ţena zachovati od početí aţ k samostatné výţivě dítěte. V roce 

1877 přeloţil František Tesař dílo Johna S. C. Abbotta Matka vychovatelka dítek 

prospěšné rady rodičům. I mnoho dalších spisů bylo věnováno radám pro matky, 

jak by měly co nejlépe pečovat o malé dítě, ale i samy o sebe, například O 

vychování mládeţe v našich domácnostech (František Vlastimil Kodym, 1884), 

Zdravé dítko praktické navedení pro matky, co a jak bylo by jim činiti, aby 

odchovaly sobě dítky zdravé a dobré (Boţena Luţanská, 1890), První rok dětského 

ţivota (Quido Mann, 1919), Praktické pokyny v péči o dítě a matku (Pavla 

Böhmová, 1923), apod. Významnou roli v tomto směru – jak pro laickou veřejnost, 

tak i pro odborníky sehrály práce Josefa Švejcara
35

. Jeho díla jako Pediatrie 

(1945), Péče o dítě (1946), Výchova k rodičovství (spolu s M. Brtníkovou, 1975), či 

Kojení – dar nejcennější (1988) se stala těţištěm české pediatrie, z něhoţ bylo 

čerpáno po celou druhou polovinu 20. století a vlastně je v jistých částech dodnes. 

Názory J. Švejcara na péči o děti se během jeho praxe poněkud proměňovaly od 

prosazování profesionální péče o děti např. v jeslích před laickou péčí rodičů po 

následnou propagaci kojení a co nejbliţšího vztahu mezi rodiči a dětmi. V kaţdém 

období však byl J. Švejcar uznávanou a neoddiskutovatelnou autoritou svého oboru. 

 

Co se týče výzkumu dětské psychiky, jedná se o záleţitost poměrně mladší, 

coţ je samozřejmě dáno vcelku pozdním vznikem samotné psychologie jako vědy 

ve druhé polovině 19. století. 

Jednu z prvních prací věnujících se dětské duši do našeho prostředí přinesl 

O. Sýkora, kdyţ přeloţil knihu Studie dětství (James Sully, 1899). Následovala 

Psychologie dětství (Frederick Tracy, 1904), jiţ přeloţil Karel Křivý. 

Velmi brzy se v české psychologii objevilo několik výrazných postav, které 

se začaly systematicky zabývat dětskou psychologií. Jednou z nich byl Karel 

Herfort
36

, studující především problematické stránky dětského chování. Mezi jeho 

nejvýznamnější díla patří Psychopathologie dětství, nová věda lékařská (1920), či 

Úvod do biologie a biopathologie útlého dětství (1928). Kromě něj se dětskými 

duševními poruchami zabývali například Josef Zeman v knize Nápadnější duševní 

                                                 
35

 *20. 5. 1897 - †30. 1. 1997; významný český pediatr 
36

 *8. 8. 1871 - †29. 3. 1940; zakladatel české psychiatrie a profesor psychopatologie dětského věku 



24 

 

a tělesné vady v dětství (1908), nebo významný pedagog Otakar Chlup
37

. Jeho 

Mravní nemoci dětství (1906), O dětské duši (1921), Psychologický a sociologický 

základ mravní výchovy (1929) a další značně přispěly k modernímu uchopení této 

problematiky. Vedle zájmu o dětskou duši se jako pedagog věnoval také zkvalitnění 

výuky ve školách, mj. v dílech Pedagogika (1933) a Středoškolská didaktika 

(1935). 

 

Z psychologických prací první poloviny 20. století věnovaných dětské 

psychologii a výchově je moţné jmenovat ještě například O výchově zejména 

v raném dětství (Bertrand Russel, překl. Josef Hrůša, 1932) a Psychologii dítěte a 

dospívající mládeţe (Vladimír Tardy, 1955). 

Dětským psychologem, který se v tomto oboru stal světově uznávanou 

kapacitou a téměř po celou druhou polovinu 20. století působil jako jedna z jeho 

nejvýraznějších postav, byl Zdeněk Matějček
38

. Jeho dílo jiţ sice nespadá do 30. a 

40. let 20. století, jimiţ se tato práce především zabývá, nicméně v přehledu 

nejvýznamnějších prací týkajících se dětství, jej není moţné vynechat. Vedle 

všeobecné dětské psychologie se profesor Matějček věnoval především dětem, které 

nějakým způsobem psychicky strádaly, nejčastěji se jednalo o děti vyrůstajících 

v ústavech. Jeho myšlenky zdůrazňující nezastupitelnou úlohu rodiny (často právě v 

kontrastu k jiţ zmíněným názorům J. Švejcara ze 40. a 50. let 20. století) se staly 

podnětem pro moderní reformu péče o děti. Jako reprezentativní poloţky jeho 

rozsáhlého díla mohou být uvedeny k nihy Psychologie a pedagogika dítěte (spolu 

s J. Kochem, 1960), Psychická deprivace v dětství (spolu s J. Langmeierem, 1968) a 

Po dobrém, nebo po zlém? o výchovných odměnách a trestech (1986). 

Poslední osobností, která by měla být v souvislosti s problematikou 

pedagogického, psychologického a zdravotního pohledu na dětství zmíněna, je 

sociolog, filosof a pedagog Inocenc Arnošt Bláha
39

. Centrem jeho zájmu byla 

rodina a děti, výchova a její metody, ale také problémy a nesnáze, které se s těmito 

oblastmi pojí. Jedním z Bláhových prvních děl byla Sociologie dětství (1927), 

následovaly Výchova a nová škola s hlediska sociologického (1929), Dnešní krise 

rodinného ţivota (1941), či Výchova k rodičovství (1947). 
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 *30. 8. 1875 - †14. 5. 1965 
38

 *16. 8. 1922 - †26. 10. 2004 
39

 *28. 7. 1879 - †25. 4. 1960 
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Některá samostatná díla jsou věnována i dějinám dětství – tedy tomu, jak se 

v průběhu staletí měnil pohled na dítě. Není jich však mnoho, ve velkém mnoţství 

případů je toto téma zmiňováno spíše v knihách věnujících se obecně vývoji rodiny. 

Pro světovou literaturu a především nový odborný pohled na věc je zcela 

zásadním dílem představujícím historii dětství kniha Centuries of childhood 

francouzského autora Philippa Arièse
40

 vydaná v originále roku 1962. Tento 

podrobný rozbor vývoje pojetí dítěte není zatím do českého jazyka přeloţen celý, 

jeho nejdůleţitější části ovšem přeloţili Josef a Dana Langmeierovi a v roce 1969 

vydali pod názvem Sociální historie dětství. 

Českými autory, kteří se dítěti v historii věnují, jsou především Milena 

Lenderová
41

 a Karel Rýdl
42

. Hlavním zájmem Mileny Lenderové jsou dějiny ţeny 

a vývoj jejího postavení ve společnosti a s tím samozřejmě i spojené dějiny dětství. 

Karel Rýdl se pak věnuje zejména dějinám výchovy a vzdělávání. K nejvýraznějším 

pracím těchto autorů patří jejich společná kniha Radostné dětství? (2006) zaměřená 

na situaci v Čechách 19. století, ale zároveň tuto problematiku zasazující do 

celkového historického a evropského kontextu. 

Alespoň okrajově se dějinám dítěte věnuje Zdeněk Helus
43

, jeden z našich 

nejvýznamnějších sociálních a pedagogických psychologů. Mezi jeho stěţejní díla 

patří kniha Dítě v osobnostním pojetí (2004), která je souhrnem poznatků o vývoji 

osobnosti dítěte a vlivech, které na jeho vývoj působí. 

3.2 Proměny rodiny a měnící se pohled na dítě a jeho postavení 

v průběhu staletí 

Na úvod je nutné zmínit, ţe pojem rodina v dnešním slova smyslu byl ve 

svém plném významu ještě ve středověku něčím neznámým a do obecného 

povědomí lidí se začal dostávat aţ v 17. století.
44

 Známá představa, ţe společnost je 

tvořena rodinami, je produktem období klasicismu a osvícenství. Ivo Moţný cituje 
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 *21. 7. 1914 - †8. 2. 1984 
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 ARIÈS, Ph. Sociální historie dětství (výběr kapitol z ARIÈS, Ph. Staletí dětství). Překlad 

Langmaier, J. a Langmaierová, D. Praha 1969. 
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z Velké francouzské encyklopedie heslo rodina, tak jak je vytvořil Chevalier de 

Jacourt „(Rodina je)… společnost, jeţ tvoří základní výbavu a přirozený stav 

člověka. Rodina je vskutku občanská společnost ustavená Přírodou tato společnost 

je nejpřirozenější a nejstarší ze všech společností vytváří základ pro národní 

společnost, neboť lid anebo národ není nic jiného neţ celek sloţený z mnoha rodin. 

Rodina se zakládá manţelstvím a je to příroda sama, jeţ vtahuje člověka do tohoto 

svazku; z něho jsou pak rozeny děti, jeţ prodluţují ţivot rodiny, udrţují lidskou 

společnost při ţivotě a nahrazují ztráty, jeţ v ní způsobuje smrt kaţdý den.“
45

 

Na základě tohoto myšlenkového dědictví dnes v naší společnosti dominuje 

představa rodiny jako manţelského páru s dětmi. 

Původní pojetí, časově vlastně mnohem rozsáhlejší neţ ono moderní, bylo 

téměř zcela vytlačeno, eventuelně z něj zbyla pouhá podvědomá kulturní 

vzpomínka.  

Podle starověkého a středověkého myšlení pokrevní vztahy nezakládaly 

pouze jednu skupinu, ale hned dvě, které se sice prolínaly, nicméně ve svém pojetí 

byly v podstatě protikladné
46

.  

První z nich označovalo jako rodinu to, co by dnes bylo moţné nazvat 

velkou domácností, která zahrnuje společenství lidí ţijících pod jednou střechou a 

podléhajících jedné autoritě – hlavě rodiny a která v raném novověku figuruje pod 

pojmem dům (viz dále). Tato představa vychází jiţ z dávné tradice, a to jak antické, 

tak i ţidovské, které jsou obě východiskem pro naši současnou kulturu. Do rodiny 

se tedy v tomto případě počítali nejen pokrevní příbuzní, ale i sluţebnictvo (dříve 

otroci), eventuelně zaměstnanci ve funkci tovaryšů, učňů, čeledínů a děveček. 

Druhé pojetí rodiny se týkalo především vládnoucích tříd. Rodina zde byla 

chápána jako systém širokého pokrevního příbuzenství nezávislého na tom, kde se 

jednotliví členové pohybují a kde mají svůj domov. Slovem rodina se zde tedy 

označovalo totéţ, co Philippe Ariès
47

 vysvětluje pod pojmem rod. Tomu příslušelo 

synonymum linie, které zahrnuje veškeré potomky jednoho předka. Hlavním 

motivem pro tuto odlišnost byl majetek a jeho dělení či nedělení. Zatímco v případě 

rodu zůstával majetek stále v jedněch rukách, v případě rodiny (ekvivalentní 
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 MOŢNÝ, I. Moderní rodina. Brno 1990. s. 17. 
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 MOŢNÝ, I. Moderní rodina. Brno 1990. 
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s výrazem domácnost) se především sňatkem dostával i do rukou do té doby cizích 

lidí a jejich příbuzných.  

 

Hlavní funkcí, kterou rodina dlouho plnila, byl přenos ţivota, majetku a 

jména, ale později tolik důleţitá funkce emocionální byla zcela odsouvána do 

pozadí. 

Postupně však rodina přestávala být institucí pouze předávající jméno a stav, 

ale začala také přebírat morální a duchovní funkci. Vzhledem ke zcela nové péči 

věnované dětem a citům s ní spojeným, začíná se v 17. století mluvit o moderním 

pojetí rodiny, která má jiţ poměrně výrazný zájem o výchovu dětí
48

. 

Jednou z nejzřetelnějších změn byl fakt, ţe rodiče přestali svou pozornost 

zaměřovat pouze na dítě, které se mělo stát jejich dědicem, a stejnou (nebo alespoň 

přibliţně stejnou) měrou se soustředili i na ostatní potomky. Od konce 17. století se 

tato praxe v některých případech vztahovala dokonce i na dívky, coţ bylo v 

předchozích obdobích ve většině případů téměř nemyslitelné. 

Výchovu všech svých dětí pak měla rodina zajišťovat prostřednictvím školy 

a jejího vhodného zvolení. V důsledku stále vzrůstajícího zájmu rodičů o výchovu a 

vzdělávání dětí, docházelo v této době k neobyčejnému rozvoji škol. I přes to však 

byla návštěva školy ještě dlouhou dobu výsadou pouze potomků některých 

společenských skupin a v celkovém pojetí větší část zodpovědnosti za výchovu a 

vzdělávání spočívala na rodině. 

Pozvolný obrat k zaměření na dítě je však patrný a rodiče v jejich zájmu o 

potomky podporovala i společnost, soudobí moralisté dohlíţeli na plnění této 

základní povinnosti a neustále ji rodičům zdůrazňovali. V textu z roku 1602 

například píší „Ti rodiče, kteří mají zájem o výchovu svých dětí (liberos 

erudiendos), si zaslouţí mnohem více úcty neţ ti, kteří je pouze přivedou na svět. 

Takoví jim dávají nejen pouhý ţivot, ale dobrý a zboţný ţivot. Proto tito rodiče činí 

správně, kdyţ posílají své děti v nejútlejším věku na trh pravé moudrosti (jinými 

slovy do školy), kde se stanou tvůrci svého vlastního osudu, ozdobou své rodné 

země, své rodiny a svých přátel.“
49
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V 17. století jiţ byl vztah mezi rodiči a dětmi nahlíţen jako jedinečný a 

nezastupitelný. Ovšem na svou dobu poměrně pokrokový názor prosazoval jiţ v 16. 

století i Erasmus Rotterdamský
50

, podle nějţ děti spojují rodinu. K této těsné 

jednotě pak vede především jejich tělesná podobnost s rodiči. A tím nejdůleţitějším 

pro fungování rodiny byla podle Rotterdamského emoce, kterou dítě vzbuzuje ve 

svých rodičích jako jejich ţivý obraz.  

I přes zlepšení poměrů vlivem většího zájmu rodičů o děti a o jejich 

budoucnost se však nedá říci, ţe by rodina 17. a počínajícího 18. století byla podle 

našich současných měřítek ideální. Pocit vnímání citového zázemí, který měl být 

rodinou vytvářen, byl neustále narušován a bez vhodných podmínek neměl šanci se 

plně rozvinout. Paradoxně byla tato situace spojena právě s posíláním dětí do škol, 

eventuelně do učení, či do sluţby – časným odchodem z domova vlastně nebyl ani 

prostor pro navázání nějakých pevnějších citových vazeb
51

. 

V evropských zemích sice odesílání dětí do sluţby jiţ v 17. století 

s rozšiřováním školní docházky pomalu upadalo, v českém prostředí však 

přetrvávalo ještě hluboko v 18. století, stejně jako jejich svěřování leckdy pochybné 

péči školních kolejí. Aţ se společenským apelem na to, aby rodina více dbala na 

mravní výchovu svých dětí, začaly děti zůstávat doma déle a podléhaly přeci jen o 

něco více rodině neţ leckdy špatnému vlivu spoluţáků v kolejích, spoluučňů, 

apod.
52

 Silně se zde však projevuje rozdílnost mezi společenskými třídami, a tak 

chudí lidé posílali své děti i nadále z domu co nejdříve, protoţe je nemohli uţivit. 

V pozvolné spolupráci rodiny a školy ovšem přeci jen bylo dítě 

systematicky vytlačováno ze společnosti dospělých a koncem 18. století nastala 

doba, kdy se rodina začala organizovat kolem dítěte jako centra svého zájmu
53

. 

 

Z předchozího stručného nastínění některých důleţitých momentů týkajících 

se středověké a raně novověké rodiny vyplývá, ţe ještě přibliţně v 16. – 18. století 

nebyla rodina přesně vymezena a byla velmi proměnlivá. A skupení, které dnes jako 

rodinu chápeme, vlastně nehrálo příliš velkou roli. 
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Mnohem podstatnější bylo společenství domu
54

, které jiţ bylo v úvodu této 

kapitoly zmíněno a nyní bude popsáno poněkud podrobněji.  

Nešlo pouze o společné bydlení či rodinu v moderním smyslu. Pojem dům 

označoval ochranné a ţivotní společenství určité skupiny lidí, v němţ nebyl 

oddělován soukromý ţivot od pracovního a které všem členům zaručovalo sociální 

hospodářskou existenci s dobrou vyhlídkou na přeţití. Příslušnost či nepříslušnost 

k domu představovala pro raněnovověkého člověka ve většině případů otázku 

ţivota a smrti. Teprve moţnost patřit do takového společenství z něj totiţ činila 

právoplatného člena společnosti. Lidé, kteří nemohli tuto příslušnost prokázat, se 

v očích ostatních stávali vyvrheli, jichţ se společnost v horším případě snaţila 

zbavit, v lepším je ignorovala a nechávala je napospas vlastním schopnostem a 

osudu, který však býval bez pomoci okolí tragický. Přináleţitost k nějaké 

domácnosti byla nedílně spojena s problematikou cti, která byla alfou a omegou 

ţivota lidí v tomto období. Kontakt s člověkem, jehoţ čest byla z jakéhokoliv 

důvodu pošpiněna, byl neţádoucí, protoţe by přinesl ztrátu cti i jiným osobám. A 

tak se dotyčný většinou dostával do naprosté izolace a často umíral hlady nebo 

podlehl nějaké nemoci, protoţe se nenašel nikdy, kdo by mu dal nebo prodal jídlo, 

či poskytl pomoc a ošetření
55

. 

 

Velikost a sloţení společenství domu se odvíjelo od velikosti majetku a od 

typu vykonávané práce, která slouţila k obţivě. Jiţ bylo řečeno, ţe nešlo pouze o 

pána domu, jeho ţenu a děti, ale ţe do tohoto společenství byli zahrnuti všichni, kdo 

sídleli společnou střechu a podléhali pravomoci pána domu – tedy příbuzní, 

podruzi, výměnkáři, tovaryši, čeledínové a děvečky.  

Co se týká čeledi, jako podstatné sloţky velké části domácností, byla 

najímána v té chvíli, kdy k vykonání potřebné síly nestačily domácím lidem vlastní 

síly, ani děti. V opačném případě děti naopak nastupovaly do sluţby jako čeleď 

jinam. Funkce čeledína či děvečky původně většinou nebyla doţivotní, pouze 

tvořila jednu z ţivotních etap venkovského člověka (čeledínové a děvečky bývali 

svobodní a ve sluţbě setrvávali pouze po určitou dobu, nejčastěji do svého sňatku a 
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zaloţení vlastní domácnosti), a to po celé 16., 17., z velké míry 18. a v některých 

evropských končinách ještě i v 19. století
56

. Kromě toho, ţe osoba v čelední sluţbě 

získávala cenné ţivotní a pracovní zkušenosti, bývala stále častěji tato práce 

většinou i klasicky finančně odměňována.  

K rozlišování mezi vlastním jádrem rodiny a čeledí začalo docházet aţ 

během 18. století
57

. Rozdíl mezi rodinou a zaměstnanci se prohloubil, čeleď 

pozvolna přestávala být zahrnována do rámce rodiny a začal se upevňovat vztah 

zaměstnanec – zaměstnavatel, na který jsme zvyklí v současnosti. Protoţe se 

postupem času stala čelední sluţba prací, jako byla kaţdá jiná, přibylo i osob, pro 

něţ uţ byla čelední sluţba v ţivotě jediným zaměstnáním, v němţ i vstupovaly do 

manţelství a zakládaly rodiny
58

. 

Sociální postavení lidí vstupujících do sluţby přitom nehrálo téměř ţádnou 

roli. To, ţe dítě slouţilo na cizí usedlosti, bylo povaţováno především za 

prospěšnou zkušenost a přípravu na budoucí vedení vlastní domácnosti. Proto se 

mezi čeledíny objevovaly jak děti třeba podruhů, kteří nemohli ekonomicky 

zatěţovat svou původní rodinu, tak děti sedláků, které ke sluţbě ekonomické 

důvody nevedly
59

.  

Jediným prvkem, kterým se v tomto ohledu sociální vrstvy lišily, byl věk, 

v němţ potomci do sluţby odcházeli. Zatímco děti ze selského prostředí mohly 

zůstávat doma někdy aţ do 15 let (ovšem za předpokladu, ţe doma se pro ně našlo 

odpovídající pracovní uplatnění), jejich chudší vrstevníci nastupovali do sluţby 

často i v 7 či 8 letech
60

. Panovala téměř přímá úměra – s klesajícím sociálním 

postavením klesal i počet dětí, které si rodina mohla dovolit ponechávat doma, a 

současně s tím se i sniţoval věk, v němţ byly děti nejčastěji do sluţby posílány. 

Vedle dětí a čeledi bývali součástí domácnosti také jiţ zmínění podruzi. 

Jejich postavení bylo poměrně zvláštní, vzhledem k tomu, ţe částečně vlastně 

tvořili jakousi samostatnou jednotku, či „poddomácnost“. Jednalo se o samostatně 

ţijící muţe, ţeny, či manţelské páry. Označení jejich postavení je především 

právního charakteru a říká, ţe podruzi nebyli vlastníky ţádné půdy ani hospodářské 
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usedlosti, pouze vlastně „přebývali v cizím“
61

. Vztah mezi podruhy a jejich 

„domácími pány“ byl různý v závislosti na době a prostředí. V podruţí přitom 

dotyčný nemusel být pouze u některého drţitele usedlosti, ale i u samotné obce. 

Podruzi mohli vykonávat běţná povolání a nemuseli pouze shánět obţivu na statku 

jako námezdní síly. 

 

Kaţdodenní ţivot našich předků, spojený především se zajišťováním obţivy 

a dalších základních ţivotních potřeb, vyţadoval, aby domácnost fungovala pokud 

moţno hladce. K tomu bylo nutné, aby všichni členové domu měli vzhledem 

k ostatním svá práva a povinnosti, které musely být bezpodmínečně dodrţovány. 

Uspořádání domácnosti v raném novověku bylo zaloţeno na principu patriarchátu. 

Muţ byl pánem nejen nad ţenou, dětmi a čeledí, ale také nad veškerým movitým i 

nemovitým majetkem náleţejícím k domu. Z této jeho „vlády“ plynulo nejen 

pánovo postavení v domě, ale také právo účastnit se rozhodování v rámci vsi nebo 

obce. 

Dočasně ovšem mohla muţovo místo v čele domu zastoupit i ţena. K takové 

situaci docházelo především v případě pánova úmrtí nebo dlouhodobé 

nepřítomnosti. Nicméně určité pravomoci měly být ţeně přiznávány i bez ohledu na 

muţovu přítomnost, či nepřítomnost
62

. 

 

Postavení, která jedinci v rámci domu zaujímali, nebyla zaloţena pouze na 

rodinných, soukromých pozicích, ale odráţela také právní kategorie, s nimiţ byl 

spojen jistý sociální status.
63

 Například pojem dcera neslouţil pouze k označení 

mladé dívky, která ještě ţije spolu s rodiči, ale zároveň v sobě nesl informaci o její 

počestnosti a bezúhonnosti. Podobně tak pojmenování sirotek neoznačovalo jen 

vztah k hlavě domácnosti, ale také zvláštní majetkově právní postavení. Pokud se 

jednalo o nedospělé děti, ujímal se jich často na popud vrchnosti některý 

z hospodářů, který jim poskytl zázemí a výchovu a zároveň je mohl vyuţívat jako 

čeleď. Z našeho pohledu však není příliš obvyklé označení sirotek pro dospělého 

nebo dokonce starého člověka, jak se leckdy v minulosti dělo. Často se tito sirotci 
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objevovali v seznamech čeledínů, či podruhů, ovšem nebylo to pravidlem. Označení 

sirotek totiţ u dospělých neoznačoval pouze fakt, ţe dotyčný jako dítě ztratil rodiče, 

ale především opět jejich právní postavení. To nejspíš spočívalo v tom, ţe onomu 

sirotkovi ještě stále nebyly vrchností, která měla tuto oblast na starosti, vyplaceny 

sirotčí peníze, na něţ měl po smrti rodičů nárok. 

O sirotcích - dětech bude v této práci promluveno ještě dále, v kapitole 

Nemoci a jiné nesnáze dětství, jiţ teď je však nutné zmínit, ţe vzhledem 

k panujícím hygienickým, zdravotním a jiným podmínkám, které často vedly 

k předčasnému úmrtí lidí, nebylo ničím neobvyklým, pokud se ve společnosti 

sirotci objevovali. Stejně tak jako vdovy a vdovci, kteří ze stejných důvodů tvořili 

početnou část obyvatelstva, jeţ měla ve společnosti zvláštní postavení. 

České soupisy obyvatelstva
64

 uvádějí mnohem méně vdovců neţ vdov. Bylo 

to zřejmě způsobeno tím, ţe vdovci měli mnohem větší šance uzavřít nové 

manţelství, neţ ovdovělé ţeny, které v mnoha případech mohly být pro 

potenciálního manţela spíše přítěţí neţ přínosem. Osamělé vdovy (případně vdovy 

s dětmi) se tak často řadily na panstvích k podruţné skupině. Vyskytovaly se tak i 

bývalé paní domu, které po smrti muţe svůj statek buď prodaly, nebo přenechaly 

dospělému synovi a samy se uchýlily do podruţí. Vedly je k tomu především 

finanční důvody a snaha zajistit si zabezpečení pro zbytek ţivota. 

 

Pokud se vrátíme zpět k fungování domu a k jeho organizaci a funkci, 

z širšího hlediska je moţno říci, ţe se jednalo o organizační jednotku odpovídající 

sociálním a hospodářským poměrům i mocenským vztahům v předindustriální 

společnosti. Ani dům, ani společenství, kterým byl utvářen, nebyly autonomní 

sociální jednotkou. Vţdy probíhala oboustranná integrace do pracovní sféry 

vesnické nebo městské společnosti spojená s podílem na zajištění existence obou 

stran. 

Z jistého pohledu byl dům částečně uzavřenou institucí, která vystupovala 

sama za sebe a v určitém smyslu byla sociálně uzamčená (ovšem v rámci domu byla 

individualita téměř neznámým pojmem, neboť kaţdý člen byl nedílnou součástí 

patriarchálně organizované struktury domu), na druhou stranu však byl dům 

povaţován za otevřený okolí. Střetávaly se v něm ekonomické, sociální, i politické 
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zájmy různých subjektů, jako bylo například zásobování obce vodou, sváţení 

úrody, apod.  

Kaţdá strukturní jednotka, jakou byl dům, byla ţivotně závislá na okolním 

prostředí, které zase podléhalo stavovským a vyšším organizačně pracovním 

kritériím. 

O tom, ţe pojem dům měl ve společnosti své nezastupitelné místo, svědčí i 

fakt, ţe byl povaţován za naprosto chráněný a nenapadnutelný prostor, a také jiţ 

zmíněná skutečnost, ţe tvořil pevnou součást společenského systému. Dům poţíval 

zvláštní ochrany a narušení tohoto prostoru bylo povaţováno za těţký prohřešek.
65

 

Fungování domu a především jeho poslání a chápání bylo tedy ve své 

základní podobě ve všech společenských vrstvách stejné nebo podobné, v detailech 

se pak lišilo podle toho, o čí domácnost se jednalo. R. van Dülmen rozlišuje několik 

základních typů domácností
66

. 

Selská domácnost nejvíce ze všech přizpůsobovala svůj ţivot rytmu přírody. 

Střídala se v ní období intenzivní práce s obdobími relativního klidu a nejvýrazněji 

se zde ukazovala jednota spotřeby a produkce, práce a bydlení. 

Individuální sféra soukromí byla neoddělitelná od výroby. Výsadní 

postavení měl v některých otázkách pouze otec domu, ale většinou se i on musel 

podřizovat pravidlu, ţe všichni jsou na sobě vzájemně závislí a jeden člen nemůţe 

získat výsadní postavení na úkor ostatních. 

Vše, co obyvatelé selské domácnosti nezbytně potřebovali k ţivotu, ať uţ to 

byly potraviny či oblečení, byli schopni si sami vyprodukovat. Případné přebytky 

pak odváděli vrchnosti nebo prodávali na trzích. 

Pro řemeslnickou domácnost byla hlavním zdrojem obţivy práce 

vykonávaná na zakázku. Činnost řemeslníků uţ nebyla limitována přírodním 

koloběhem, ale pouze vlastními schopnostmi a především manuální zručností. 

Hlavním cílem, který řemeslníci sledovali, nebyl zisk či dokonce nadbytek, ale 

pouze dostatek všeho, co bylo třeba ke kaţdodennímu ţivotu. 

V řemeslnických domácnostech se jako v jediných té doby částečně 

prosazuje oddělení pracovního prostoru od toho určeného k běţnému ţivotu 
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domácnosti. Místa určená k výdělečné práci obhospodařoval pán domu (mistr) 

spolu s tovaryši a učni, domácnost jako takovou, zahradu a péči o drobné domácí 

zvířectvo měla na starosti paní domu a děvečky. 

Hospodářství řemeslníků nepodléhalo zcela jejich svévoli, ale bylo 

regulováno cechovními nebo městskými nařízeními.  

Ani v kupecké domácnosti nebyla práce zcela oddělena od bydlení a i zde 

patřili pomocníci v ţivnosti k domácnosti. Od ostatních typů domácností se kupecká 

celkem značně lišila v tom, ţe pán domu často pobýval na cestách, takţe na jeho 

místo musel být ustanoven zástupce, kterým se nezřídka mohla stát i paní domu. 

Ţivot a veškerá činnost také podléhaly především principu zabezpečení 

domácnosti, nicméně uţ zde stále větší roli hrál také zisk, který umoţňoval nákup 

luxusního zboţí slouţícího k reprezentaci a k upozornění na stav. 

Dětem kupců se často dostávalo lepšího vzdělání, případně (podobně jako 

děti některých řemeslníků) vyrůstaly v cizích, lépe zajištěných, domácnostech.  

Poněkud odlišné postavení měly v jistém směru domácnosti (venkovské) 

šlechty. Práce zde byla v mnohem větší míře nahrazována reprezentací, na níţ se 

ovšem také museli podílet všichni členové, jejichţ soukromá sféra tak byla také 

značně omezena. Nicméně ani práce nemohla být zcela zanedbávána, šlechtické 

domácnosti byly často spojeny s hospodářským provozem a v zásadě se příliš 

nelišily od velkých selských domácností. Hlavní odlišnost tkvěla zejména v tom, ţe 

součástí domu byli i vzdálenější příbuzní, a to díky společnému drţení majetku. 

Velikost základní rodiny a především mnoţství čeledi dávaly vesnické šlechtě 

moţnost věnovat se některým zájmům jinde nemyslitelným, jako bylo například 

umění. 

 

Koncem 18. století se začaly formovat další typy domácností, jejichţ vznik 

souvisel s rozvojem státní správy a s industrializací venkovské společnosti. Díky 

těmto skutečnostem postupně docházelo k rozpadu tradičních struktur rodinných a 

domovních společenství. 

První z nově vzniklých domácností nazývá R. van Dülmen
67

 domácností 

domácího dělníka. Jednalo se o nemajetného námezdního pracovníka získávajícího 
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obţivu z venkovské protoindustriální produkce. Nevlastnil ţádné výrobní nástroje a 

svou práci vykonával ve sdruţení více jemu podobných domácností. 

Domácnost uţ zde byla redukována pouze na své samotné jádro, domácí 

dělníci nemívali ţádnou čeleď. Zásadní změna je zde patrná především v dosud ve 

většině případů fungujícím patriarchálním rozloţení sil, neboť matka měla stejné 

postavení jako otec, a to i v pracovním procesu. 

Domácnost úředníka byla druhou inovací v dosud známých domácnostech. 

Zásadním okamţikem, který se stal impulsem k jejímu vzniku, bylo oddělení 

obytného domu a prostor pro výdělečnou činnost. Byl tak vytvořen nový měšťanský 

ideál rodiny. Ovšem ani zde ještě dlouho neexistovala jasná hranice, která by 

oddělovala vlastní rodinu a sluţebnictvo. Paní domu stále musel vést domácnost a 

vykonávat další práce, které aţ v pozdější době postupně přecházely do kompetence 

jiných. 

Podobně jako u domácího dělníka nacházíme i v této domácnost posun 

v chápání role otce – hlavy rodiny. Ta si nadále ponechává svou důleţitost a 

nezastupitelnost, ovšem otcova autorita jiţ neplyne z jeho postavení v domě, ale 

právě z postavení mimo něj, tedy z postavení v zaměstnání, z něhoţ plyne také 

určitá společenská prestiţ. 

 

Výše popsaný systém fungování domu počal brát za své přibliţně v 18. 

Století, kdy se v něm výrazněji začaly projevovat změny, pro něţ byla jiţ delší dobu 

připravována půda.
68

 Měnila se rodinná struktura, v níţ se pojetí celého domu 

zuţovalo na tzv. moderní rodinu v uţším slova smyslu. Moderní manţelská rodina 

je tedy patrně výsledkem vývoje, který v této době (ale v některých náznacích 

vlastně jiţ koncem středověku) začal vykazovat tendence k oslabení rodu a 

společného vlastnictví.  

S postupným odsouváním rodu do pozadí a současným vystupováním rodiny 

se ve společnosti měnil i pohled na jiné hodnoty, neţ je majetek. Pojem rodina je 

těsně spjat s pojmem dětství. Z centra zájmu se pak pozvolna vytrácí čest rodu, 

celistvost dědictví a majetku, uchování jména a podobně
69

.  

                                                 
68

 DÜLMEN, R. van. Kultura a kaţdodenní ţivot v raném novověku I. Překlad Všetíček, M. Praha 

1999. 
69

 ARIÈS, Ph. Sociální historie dětství (výběr kapitol z ARIÈS, Ph. Staletí dětství). Překlad 

Langmaier, J. a Langmaierová, D. Praha 1969. 

 



36 

 

 

Zjednodušeně lze říci, ţe rodina se počínala oprošťovat od některých svých 

funkcí, které ji (nebo přesněji řečeno ještě domácnost) do té doby vlastně vytvářely 

a určovaly. 

Tyto změny byly podníceny především 

a) fenoménem narůstání úlohy státu spojeným s byrokratizací, jejíţ kořeny 

lze vypozorovat jiţ v 16. století – stát ve stále větší míře přebíral některé 

sociální úkoly, které do té doby zajišťovala rodina (dům) 

b) proměnami charakteru osídlení, které se nakláněly více ve prospěch měst 

a protoindustrializace 

c) stále se zvyšující úrovní vzdělanosti
70

. 

 

Oblasti, jeţ byly proměnami zasaţeny, měly různý charakter a vzájemně se 

od sebe odlišovaly svou důleţitostí a zaměřením na skupinu lidí, kterou 

ovlivňovaly. 

Jedna ze změn na první pohled patrných proběhla v postavení pána domu 

vůči ostatním členům. Po dlouhou dobu byla jedním z pánových privilegií moţnost 

uplatňovat ve sporech uvnitř domu i ve sporech s okolím svou soudní pravomoc. 

Vzhledem k vytváření raně moderního soudnictví a pevněji zakotveného právního 

uspořádání mezilidských vztahů však byla tato pravomoc výrazně oslabována. 

Pánovi domu sice zůstala moţnost uţívat v případě potřeby vůči členům domu řadu 

kázeňských opatření, nicméně uţ se jednalo o méně závaţné případy a nešlo tedy o 

rozhodování o ţivotě a smrti. 

Oslabení se dotklo i původně nejdůleţitější funkce domu, tedy poskytování 

ochrany všem jeho členům. I tato povinnost postupně začala z pána domu přecházet 

na veřejné instituce. 

Další ze zásadních změn se týkala oproštění rodiny od její původní výrobní 

funkce. Hlavní vliv na tuto skutečnost měl stále se rozrůstající proces 

industrializace, díky němuţ a s ním spojenému oddělení domu a pracoviště (ke 

kterému docházelo nejdříve v úřednických rodinách) se rodina mohla postupně 

propracovat ke své dnešní podobě, jeţ je charakterizována především intimitou a 
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uzavřeností. Je ovšem nutné poznamenat, ţe selské a řemeslnické domácnosti 

zůstávaly i tímto procesem dlouho nedotčeny. 

V neposlední řadě se domácnosti postupně zbavovaly jednoho ze svých 

největších břemen, totiţ výchovy a především vzdělávání dětí. Původně byly děti 

vychovávány pouze v rámci domu, učily se praxí a v povolání velmi často 

následovaly otce, zatímco školství bylo určeno především pro vzdělávání mladých 

obchodníků nebo kleriků. 

S 18. stoletím však přišlo také zavedení všeobecného školského systému, 

díky němuţ děti dostaly příleţitost osvojit si základní vědomosti také o jiných 

věcech, neţ byly ty, se kterými se setkávaly doma. V souvislosti s takovým 

pokrokem se pak také samozřejmě mohly svobodněji rozhodnout pro jiné povolání, 

neţ měli jejich otcové.  

V této změně můţeme vidět jeden z počátků procesu, v němţ jsou 

socializační funkce rodiny stále více přesouvány na veřejná zařízení. 

 

A ještě jeden (moţná téměř nejdůleţitější) faktor měl vliv na proměnu nejen 

samotného domu a rodinu, ale obecně celé společnost, a to byla změna 

generativního chování. Ještě do počátku 19. století bylo zvykem mít hned v prvních 

letech manţelství co moţná nejvíce dětí
71

. Hlavními důvody pro takové chování 

byla jiţ zmíněná zvýšená dětská úmrtnost, potřeba pomocníků v domácnosti a také 

snaha rodičů zajistit si zaopatření ve stáří. S pokrokem v medicíně, se zlepšováním 

hygieny a s tím spojenou sníţenou úmrtností však tato tendence začala postupně 

klesat a počátkem 19. století se začal prosazovat fenomén plánovaného rodičovství. 

Vedle zdravotních a hygienických podmínek měla na tento stav vliv i skutečnost, ţe 

děti vyţadovaly stále více nákladnější péče, a stávaly se tedy nezanedbatelnou 

poloţkou v domácím rozpočtu. 

Tím, ţe některé funkce byly rodině zcela odebrány, jak bylo řečeno výše, 

vznikl volný prostor nejen pro určité pracovní povinnosti, ale také pro moţnost ţít 

ve větší míře v „soukromí“, coţ s sebou neslo zlepšení citových vztahů a tím pádem 

(nejprve tedy pouze v rámci domácnosti, postupně s celospolečenským přesahem) i 

zlepšení postavení ţen a dětí. 
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Zároveň začala růst vysoká zeď mezi soukromým ţivotem rodiny a ţivotem 

společnosti. Nově vznikající moderní rodina byla schopna uspokojit touhu jedince 

po soukromí i jeho touhu po vlastní identitě zcela odlišné od ostatních. Členy 

jednotlivých rodin spojovaly společně sdílené city, zvyky a ţivotní styl. Do té doby 

neodlišitelné splývání s masou ustoupilo do pozadí a začala se silněji projevovat 

individualita. 

Je ovšem nutné podotknout, ţe tento stav se netýkal plošně celé společnosti 

zároveň. Změny se v první řadě začaly odehrávat ve středostavovském prostředí, a 

to z toho důvodu, ţe zde byl pro změny největší prostor, její členové nebyli ani 

z jedné strany ţádným způsobem svazováni. Oproti tomu u šlechty a niţších tříd 

nastupovaly změny mnohem pozvolněji a jejich prosazování a uvádění v ţivot 

trvalo delší dobu. Vyšší třídy podléhaly tlaku konvencí a zaţitých způsobů, které se 

mohly proměňovat jen velmi obtíţně. Niţší třídy si naopak v davovém ţivotě 

poměrně libovaly, coţ jim vydrţelo aţ téměř do současnosti, a proto ani neměly 

chuť a odvahu něco na způsobu svého ţivota měnit.
72

  

 

Z teoretického pohledu na rodinu je důleţité uvést, ţe nastupující 19. století 

nepřineslo změny pouze do fungování rodiny, ale také do moţností jejího 

zkoumání. Často bývá také nazýváno stoletím statistiky
73

 a uţ z tohoto pojmenování 

je zřetelná zásadní výhoda těch, jiţ se o rodinu zajímali. 

Zároveň se však v 19. století moţnosti studia rodiny paradoxně poněkud 

zkomplikovaly, protoţe obyvatelé Evropy získávali díky poměrům i technickým 

vymoţenostem čím dál tím větší svobodu pohybu. Málokdo zůstával po celý ţivot 

jen v místě, kde se narodil, naopak většina lidí cestovala za prací či se alespoň 

stěhovala v důsledku sňatku. Vzrostla však díky tomu individualita jedinců, kteří se 

mohli identifikovat řadou jasně daných osobních údajů, coţ takové cestování bez 

potíţí umoţňovalo.  

Taková zřetelná identifikace ovšem vytvářela jiţ poměrně kvalitní podmínky 

pro sčítání obyvatelstva, které se stalo jedním z pilířů zkoumání rodin a rodinného 

ţivota. Nejdříve bylo pravidelné sčítání obyvatel k jedinému zavedeno 
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v západoevropských průmyslových zemích a ve druhé polovině 19. století bylo 

zahájeno ve všech zemích západní, severní a střední Evropy.
74

 

Podle výzkumníků nastolil průmysl a městský způsob ţivota 19. století nový 

typ průměrné evropské rodiny. Tam, kde se ztenčuje či zcela mizí rodinný majetek, 

se oslabuje ve většině případů nedělitelná pravomoc otce, který aţ dosud 

rozhodoval o svém dědici. Děti poměrně brzy opouštějí svou původní rodinu a uţ se 

do ní nevracejí. Rodiče nemají mnoho prostředků, kterými by mohli svým dětem 

pomoci při vstupu do samostatného ţivota a naopak dospělé děti většinou nebývají 

přítomny, kdyţ rodiče potřebují jejich pomoc ve stáří. Rodinné souţití generací je 

proto jen dočasné a značně nesladěné. 

Do popředí tedy opět vstupuje individualismus, ovšem nyní se, především ve 

městech, jiţ odklání od původního záměru, totiţ upevnit co nejvíce rodinné vztahy a 

jistým způsobem rodinu izolovat od okolní společnosti, a začíná naopak nabývat 

zcela opačného extrému, v němţ se rodinné vazby uvolňují a prosazuje se ne 

individualita rodiny, ale jedince. O něco déle přetrvává původní model 

v zemědělských oblastech, kde se na rodinné vazby klade větší důraz, ale i tady 

časem vezme za své. 

 

Další z významných proměn, která její vývoj zásadně ovlivnila, prodělala 

rodina na počátku 20. století. Dosud byla váţným problémem, který komplikoval 

rodinný ţivot, značná úmrtnost mladých ţen v plodném věku. Ta samozřejmě 

souvisela především s naprosto nedostačující péčí o rodičky a těhotné ţeny, ale 

především s hojným výskytem infekčních chorob, proti nimţ vhodná léčba často 

neexistovala nebo nebyla dostupná
75

. 

Přelom 19. a 20. století přinesl v této oblasti velký pokrok, díky němuţ 

začaly infekční nemoci ustupovat. Důleţitým předpokladem této změny bylo 

zavedení povinného očkování proti některým onemocněním, ale také lepší ochrana 

potravin, zkvalitnění zásobování pitnou vodou, vzrůst odolnosti organismu díky 

kvalitnější a vydatnější výţivě a obecné zlepšení hygienických a pracovních 

podmínek zejména v domácnostech. Příznivější zdravotní stav a naděje na doţití se 

vyššího věku u ţen souvisí také se změnou jejich postavení v rámci společnosti k 

lepšímu. 
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Spolu s niţší úmrtností ţen proměnilo rodinu na počátku 20. století také 

sníţení kojenecké a dětské úmrtnosti. 

 

A opět, se zlepšením technických moţností, přichází s dvacátým stoletím 

pokrok v demografickém výzkumu. Vědci a statistici mohli vyuţívat modernější 

techniky zpracování dat, ovšem na druhou stranu paradoxně vhodných zájem o 

některá demografická data pominul
76

. 

Co se týče definic demografických pojmů, praxe se nakonec ustálila na 

následujících 

Za domácnost je povaţována skupina osob, které společně bydlí v jednom 

bytě a také společně hospodaří. Rodina v širším smyslu pak zahrnuje společně 

bydlící a hospodařící manţele s dítětem (dětmi), eventuelně jednoho rodiče dítětem 

(dětmi). Pokud společně bydlí a hospodaří pouze dva manţelé bez dětí, je jejich 

souţití povaţován spíše za manţelství neţ za rodinu, nicméně do počtu rodin bývá 

zahrnováno. Pokud manţelskými páry s dětmi, nebo s jedním rodičem a dětmi ţijí 

ještě další osoby, uţívá se pojmu rodinná domácnost. Jejím centrem je buď úplná 

rodina, nebo neúplná rodina. Ostatní typy domácností jsou pak zahrnuty pod 

označení vícečlenné domácnosti nerodinné a domácnosti jednotlivců
77

. 

 

Další vývoj proměn rodiny je v první polovině 20. století je charakterizován 

stále postupujícím stadiem rozpadu tradiční venkovské vícegenerační rodiny. 

S industrializací a z ní plynoucí urbanizací začali z vesnic do měst odcházet za prací 

nejprve příslušníci niţších společenských tříd – čeledínové a děvečky, následováni 

dětmi malých a středních zemědělců, a rodiny se tak štěpily na menší části 

vyskytující se často daleko od sebe
78

. 

Situace v tomto směru se ale opět lišila podle místa, kde rodina ţila. Vedle 

jiných vedlejších projevů se začala prosazovat postupná liberalizace sňatků, které 

jiţ přestávaly být nerozlučně spojeny s majetkovými otázkami. Na venkově tak 

zůstávaly rodiny sloţené z členů, kteří si byli přinejmenším vzhledem k majetku 

rovní, nestávalo se tak často, aby v rodinách zůstávali sourozenci, kteří nikdy 

neuzavřeli sňatek, ovšem model vícegeneračního souţití ještě přetrvával. Ve 
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městech uţ byly naopak vícegenerační rodiny spíše výjimečným jevem, stále 

běţnější bylo oddělování jednotlivých generací a přibliţování se typicky městskému 

způsobu ţivota. 

 

Spolu s postupným zlepšováním zdravotního stavu obyvatelstva, které jiţ 

bylo zmíněno, docházelo k významnému poklesu úmrtnosti, a tím i k méně častému 

ovdovění, tedy výraznému narušování rodin. Tím pádem se také zmenšil počet těch, 

kteří během ţivota stihli uzavřít více sňatků a zaloţit více rodin. Ze stejného důvodu 

došlo ke sníţení počtu dětí v jednotlivých rodinách, neboť díky lepšímu 

zdravotnímu zázemí nedocházelo tak často k jejich úmrtí a v souvislosti s tím klesl 

počet tzv. náhradních dětí, které měly rodičům nahradit zemřelé potomky
79

. 

Tento pokles plodnosti se nejprve objevil ve středních a vyšších vrstvách 

obyvatelstva, později se rozšířil na celé městské prostředí a nakonec se projevil i na 

venkově. Situace se dokonce dostala aţ do druhého extrému, kdy byl počet dětí 

v rodině záměrně sniţován, a to dokonce i prováděním nezákonných potratů. 

Rodina se tedy postupem času znatelně zmenšovala, a to nejen z důvodu 

menšího počtu dětí, ale také postupně přibývalo starších osamocených manţelů po 

odchodu dětí z původní rodiny. 

Naopak výjimečným jevem byl rozpad a zmenšení rodiny z důvodu 

rozvodu. Rozvodovost ještě zdaleka nebyla masovou záleţitostí. Po ukončení první 

světové války byl přijat zákon, který sice na rozvody pohlíţel o něco liberálněji, ale 

i přesto bylo rozvedení manţelství spíše vzácností. 

 

Výše zmíněné proměny rodiny na počátku 20. století se začaly uskutečňovat 

nejdříve v oblastech západní Evropy, zatímco do jiţní a východní Evropy došly o 

něco později a probíhaly pozvolněji. Urychlení v tomto směru přinesla ve 30. letech 

světová hospodářská krize a později také 2. světová válka
80

. 

 

Co se týká historického pohledu na dětství, vnímání skutečnosti, ţe člověk 

během svého ţivota prochází určitým vývojem a fyzickými i psychickými 

změnami, a snaha alespoň zhruba lidský ţivot rozdělit na jednotlivé etapy, se mezi 

lidmi objevovaly jiţ od pradávna. V 7. století rozdělil Isidor Sevillský lidský ţivot 
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na 7 po sobě jdoucích stupňů, jimiţ jedinec prochází od narození aţ po smrt
81

. První 

dvě etapy víceméně odpovídaly pozdějšímu pojetí dětství a zahrnovaly období 

infantia, které končilo v šesti aţ sedmi letech výměnou zubů a ukončením vývoje 

řeči, a pueritia, jehoţ hlavním znakem byla absence schopnosti plození. Přibliţně 

po 14. roku ţivota vstupoval člověk do období adolescentia, přestupně „hlavních“ 

ţivotních etap zahrnujících zralost a stáří. 

Toto pojetí a rozdělení lidského ţivota se objevovalo i během dalších staletí, 

v občasných obměnách, kdy byl sedmiletý cyklus nahrazován šestiletým. Ani 

vnímání změn, jimiţ člověk během svého ţivota prochází, však nezakládalo nárok 

na to, aby dětství bylo vyčleněno jako samostatná ţivotní etapa, která je hodna 

pozornosti a zcela jiného přístupu neţ období ostatní. Bylo to jen jedno období 

z mnoha dalších… 

Pohlíţení na dětství jako na zvláštní etapu lidského ţivota, které je třeba 

věnovat vlastní prostor, je tedy záleţitostí poměrně mladou. Po dlouhá staletí bylo 

dětství omezeno vlastně jen na krátkou dobu po narození, trvající asi do 5 či 7 let 

věku dítěte
82

. Mnohem déle neţ ve vyšších vrstvách společnosti pak toto rozdělení 

přetrvávalo v niţších a středních třídách. V okamţiku, kdy jiţ dítě nepotřebovalo, 

aby někdo plně zajišťoval jeho základní ţivotní potřeby (tedy přibliţně kolem 7 let), 

se stávalo „malým dospělým“ a podle toho se k němu také společnost chovala.  

V raném novověku neexistovala ţádná jednoznačná definice dětství ani 

jasná představa o něm. Pojetí dětství jako vymezení ţivotní fáze je záleţitostí 

především 18. století. Do té doby, v 16. a 17. století, jsou dětmi v dnešním slova 

smyslu myšleny děti maximálně do deseti let věku
83

. Základním kritériem pro toto 

určení byl fakt, ţe se ještě plně neúčastnily pracovního procesu a z církevního a 

právního hlediska nenesly za své činy plnou odpovědnost.  

Obecně však pojem dítě figuroval ještě v jiném významu. Jako děti byli 

označování všichni potomci manţelského páru, kteří ţili pod jednou střechou spolu 

                                                 
81

 LENDEROVÁ, M., RÝDL, K. Radostné dětství? Praha a Litomyšl 2006. 
82

 ARIÈS, Ph. Sociální historie dětství (výběr kapitol z ARIÈS, Ph. Staletí dětství). Překlad 

Langmaier, J. a  Langmaierová, D. Praha 1969. 
83

 DÜLMEN, R. van. Kultura a kaţdodenní ţivot v raném novověku I. Překlad Všetíček, M. Praha 

1999. 



43 

 

se svými rodiči a podléhali pravomoci pána domu. A to bez ohledu na to, jak byli 

staří – rozhodující byl pouze svobodný stav a podřízenost otci
84

. 

Z tohoto pohledu tedy dětství trvalo vlastně velmi dlouho. Aţ do osvícenství 

se téměř neoperovalo s pojmem mládí, který by charakterizoval určité období 

lidského zrání
85

. Jistá fáze přechodu z dětství do dospělosti sice byla uznávána, ale 

nepodléhala ţádnému časovému (biologicko - antropologicky vysvětlitelnému) 

omezení.  

Podobně jako je tomu v případě samotného dětství, je i vyčleňování této 

ţivotní etapy vlastně teprve historicky vzniklým fenoménem
86

. Teprve v průběhu 

moderní doby se mezi dětství a dospělost zřetelně včlenilo poměrně dlouhé období, 

v němţ jedinec jiţ není dítětem, ale zároveň ještě není plně přijat mezi dospělé. 

Role „mladého“ je pro člověka většinou velmi náročná, především z důvodu 

rozporu mezi biologickou a víceméně i psychickou zralostí a sociální nezralostí. 

Z tohoto důvodu postupem času společnost dokonce přistoupila k jistému 

shovívavému pohledu na mladé lidi, kteří se mohou z pohledu společnosti chovat 

nestandardně právě díky nejistotě a problémům, které jim přechod z dětství do 

dospělosti přináší. 

Ani podle Ph. Arièse
87

 nebylo období adolescence zprvu vůbec rozlišováno. 

Teprve od přelomu 18. a 19. století na základě odvodu a později vojenské sluţby se 

začalo mluvit o dalším specifickém období v lidském ţivotě. Podobně jako pojem 

branec zakládal v 19. a 20. století podstatu adolescence, v 16., 17. a 18. století 

tvořily pojmy školák, ţák nebo student základ prodlouţeného dětství.  

R. Dülmen
88

 pak uvádí ještě jednu situaci (patrně ještě důleţitější, neţ byl 

odvod na vojnu), která zařadila mladého člověka mezi dospělé, a tou byl sňatek. 

Vstupem do manţelství oficiálně končilo dětství, ať jiţ byl člověk, jehoţ se tento 

týkal, jakkoliv starý.  
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Jeden z vţitých stereotypů říká, ţe naši předkové vstupovali do manţelství 

velmi mladí
89

. Věk sňatku však byl naopak poměrně vysoký (u muţů 27 – 28 let, 

ţeny bývaly asi o 2 roky mladší), a to proto, ţe do manţelství mohl muţ vstoupit 

teprve tehdy, kdyţ byl hmotně zajištěný, tedy byl schopen převzít hospodářství či 

ţivnost. Je ovšem nutné upřesnit, ţe vstup do manţelství ve vyšším věku je v rámci 

českého území především záleţitostí západního kulturního okruhu, do něhoţ spadá i 

Zbraslav. Ve východní části se sňatek přeci jen uzavíral ve věku o něco niţším
90

. 

Jednalo se tedy o téměř nejzávaţnější ţivotní zvrat, kterým člověk potvrzoval své 

odpoutání od rodičů, schopnost postavit se na vlastní nohy a starat se o sebe a svoji 

novou rodinu zcela sám. Do té doby ţil mladý muţ v domácnosti jako tovaryš nebo 

čeledín a zcela podléhal pravomoci pána domu. 

Poněkud jiný pohled měla na danou problematiku církev. V jejích očích se 

člověk stával dospělým jiţ ve 14 – 15 letech, takţe například u soudu jiţ mohl plně 

zodpovídat za svoje činy. Sňatek byl přitom moţný teprve aţ v 18 letech (u ţen 

občas o něco dříve)
 91

. 

Nejméně patrná byla hranice mezi dětstvím a dospělostí v selském stavu. I 

zde sice pořád platilo, ţe skutečně dospělým se člověk stává vstupem do 

manţelství, nicméně vzhledem k tomu, ţe do práce byly zapojovány děti jiţ kolem 

věku 5 let a otcovský dům často opouštěly kolem 14. roku věku, a byly tak nuceny 

starat se o sebe alespoň částečně samy, hranice dospělosti zde byla v chápání lidí 

oproti ostatním společenským vrstvám přeci jen lehce posunutá níţe. 

Asi nejjasněji vymezená byla hranice dětství a dospělosti v prostředí 

raněnovověkého vzdělaného a majetného měšťanstva. A to především díky 

nastupujícím novým pedagogickým koncepcím přibliţně poloviny 18. století, které 

pozměňovaly strukturu školství. Zde přestávalo být dítě (nebo lépe řečeno chlapec) 

dítětem ve chvíli přechodu na gymnázium, v krajním případě na univerzitu. 

 

Podmínky, ve kterých děti vyrůstaly, se lišily v závislosti na konkrétním 

prostředí (řemeslnickém, selském, apod.). Například domácí práce původně 

vykonávali chlapci i dívky, ale postupně začalo docházet k odlišení, kdy se 
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domácím pracím věnovaly většinou dívky, zatímco doménou chlapců byla ulice a 

její moţnosti a hry (coţ ovšem neznamená, ţe by dívky byly z pouličních her zcela 

vyloučeny). Zároveň se chlapci od domácích prací posouvali více k pomoci 

v řemeslu, na poli, apod. Toto oddělování chlapců a dívek bylo brzy obecně 

patrnější spíše ve městech neţ na vesnicích a do popředí se zde také více dostávala 

škola, a to i v době, kdy ještě nebyl zavedena povinná školní docházka. Děti 

z chudších domácností chodily do školy pouze krátkodobě, ovšem i přesto jich uţ 

v 16. století mnoho ovládalo alespoň základy čtení, psaní a počítání. 

Od okamţiku, kdy se děti obešly bez matek či chův, se přirozeně zapojovaly 

mezi dospělé, podílely se na práci i hrách svých druhů, ať uţ se jednalo o 

vrstevníky, nebo starší. Existence všech lidí ţijících ve společnosti se silně 

prolínala, a na soukromý ţivot tak nezbývalo příliš prostoru. Podobná situace 

panovala i v rodině, jeţ plnila hlavně funkci zajišťování přenosu ţivota, majetku a 

jména, ale o citové a intimní funkci ještě nehrála tu hlavní roli
92

. Jakmile se dítě 

naučilo mluvit a chodit, muselo se postupně přizpůsobovat domácímu řádu. 

Vzhledem k tomu, ţe na chodu domácnosti byly všichni její členové plně závislí, 

bylo bezpodmínečně nutné, aby jej nic výrazně nenarušovalo a nekomplikovalo tak 

leckdy jiţ dost sloţitou situaci obyvatel. Takovým rušivým elementem, který by 

mohl způsobovat potíţe, mohlo být i dítě, a proto nebylo výjimkou, ţe se jeho 

vychovatelé – rodiče v případě nutnosti uchylovali i k vynucovacím metodám, jako 

byl třeba výprask, aby co nejdříve dosáhli ţádoucího přizpůsobení. 

Mezi povinnosti, které byly od dítěte v tomto směru vyţadovány, patřilo 

slušné chování u stolu, podle sil a schopností vykonávání drobných prací 

v domácnosti a v neposlední řadě úcta a poslušnost prokazovaná rodičům, 

především otci, pánovi domu, a to víceméně ve všech společenských vrstvách. 

I přes pozvolné začleňování do světa dospělých a nutnost podílet se na 

domácích pracích, zůstávalo dětem poměrně dost prostoru pro vlastní dětskou 

zábavu a volný čas, který mohly vyplnit styky se svými vrstevníky a nejrůznějšími 

hrami. Ten se začal zuţovat aţ v 18. století, především v měšťanském a vyšším 

prostředí, kde narůstal počet pravidel, která dítě muselo dodrţovat – jak se chovat 
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ve společnosti a u stolu, jak se oblékat, co a jak se učit…
93

 Právě v tomto bodě se 

asi nejvíce projevovala odlišná výchova „obyčejných“ chudších dětí a potomků 

šlechty. Ti byli o čas vyhrazený hrám často velmi brzy ochuzováni tím, ţe se jiţ od 

raného věku museli učit správné reprezentaci svého rodu a leckdy byli aţ násilně 

nuceni k distanci od niţších stavů, s nimiţ by jinak mohli nalézat společnou řeč a 

zapojovat se do jejich her, jak by odpovídalo dětskému věku.  

Zároveň se omezovala spontánnost v chování dospělých vůči dětem, s níţ 

sice na jedné straně pomalu ubývalo trestů za případné prohřešky, ale na druhé 

straně ubývalo také moţností a prostoru pro dětský rozvoj.  

Výchova koncem raného novověku, tedy na konci 18. století také začala 

přinášet poněkud paradoxní problémy, plynoucí z obtíţně proveditelného skloubení 

praxe a osvícenských ideálů výchovy k samostatně uvaţující bytosti. Dítě sice mělo 

být poslušné rodičů a vrchnosti, ale zároveň se prosazovala samostatná 

zodpovědnost; mělo potlačovat své vášně a nálady, ale zároveň se chovat 

přirozeně…
94

 

 

Ţivot dítěte byl po dlouhá staletí vystaven mnohým nebezpečím, a proto 

mohlo být povaţováno za štěstí, pokud dítě ve zdraví přeţilo období bezprostředně 

po narození a několik prvních let svého ţivota. Bylo proto vlastně logické, ţe citově 

intenzivní a láskyplná péče o dítě, jiţ dnes povaţujeme za samozřejmost, byla pro 

většinu ţen (a rodičů jako celku) nedosaţitelným přepychem. Ve srovnání s naší 

současností je nutné si uvědomit, ţe ţeny byly velmi často nuceny vést téměř 

kaţdodenní boj o přeţití, a to jak své, tak svých dětí. Ve vývoji dítěte proto nehrál 

hlavní úlohu vztah matky, ale především sociální a jiné vnější podmínky, v nichţ 

ţilo. 

Neznamená to ovšem, ţe by děti vyrůstaly osamoceně a pouze v prostředí, 

které by vůči nim bylo zcela chladné a odtaţité. Tak jako ve všech dobách byly 

matky, které své děti milovaly a snaţily se jim poskytnout všechno to, co jim jejich 

postavení a způsob ţivota umoţňovaly, a na druhé straně stály ţeny, které o své děti 

nejevily ţádný zájem a nechávaly je víceméně napospas vlastnímu osudu nebo 
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cizím lidem. Nicméně důraz na hospodářský význam a ekonomickou funkci rodiny 

skutečně zdaleka nevylučoval přítomnost lásky a citu
95

. 

Přesto se ještě dnes velmi často soudí, ţe nedostatek zájmu o děti byl pro 

naše předky typický
96

. Přitom potomstvo naopak hrálo v ţivotě člověka velmi 

důleţitou roli. Ať uţ to bylo proto, ţe dítě se v domácnosti stávalo vítanou pracovní 

silou a pro rodiče představovalo příslib zabezpečení a jistoty ve stáří, nebo prostě 

proto, ţe narození dítěte bylo všeobecně povaţováno za logické vyústění vztahu 

dvou lidí, kteří spolu uzavřeli sňatek. Pokud manţelství nebylo v tomto směru 

naplněno, nemohli manţelé nikdy poţívat plné úcty a všech práv, která jim 

společnost slibovala.  

Mít děti tedy bylo nejen samozřejmostí, ale také záměrem. Příchod potomka 

na svět byl pro dům velkou událostí (tím větší, pokud se jednalo o dědice) a zároveň 

byl očekáván s velkými obavami, neboť pro matku i dítě představoval vskutku 

smrtelné nebezpečí. Jiţ jenom ze strachu, který těhotenství a porod provázel (nejen 

ze strany ţeny, ale i ze strany její rodiny a blízkých) je tedy patrné, ţe se rozhodně 

nejednalo o událost, která by byla povaţována za samozřejmou a jejíţ průběh a 

následné pokračování (tedy vývoj a výchova dítěte) by lidem neleţel na srdci. 

 

Jiţ bylo řečeno, ţe vzhledem k povaze běţného kaţdodenního ţivota většiny 

lidí vyrůstaly děti v bezprostřední blízkosti dospělých, ale ţe s postupem času se 

tyto dva světy začaly pozvolna, ale striktně oddělovat. Díky tomu vznikalo 

specifické dětské prostředí a vlastně i období, které společnost začínala povaţovat 

za regulérní přípravu na ţivot v dospělosti. Za zcela zásadní změnu v pojetí 

dětského věku můţeme povaţovat skutečnost, ţe do té doby typické spojení „práce 

a hry“ bylo v průběhu 18. a především počátkem 19. století jednoznačně nahrazeno 

dvojicí „učení a hry“
97

. Samozřejmě opět výrazněji a rychleji se tato změna 

projevila v měšťanském prostředí, které dětskou práci povaţovalo dokonce za 

ohroţení mravní výchovy. 
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Děti tak byly tedy postupně odtrhávány od běţného světa, na druhou stranu 

se díky většímu zaměření na vzdělávání učily orientovat se v abstraktních sférách, 

coţ byl jeden z důleţitých faktorů pro moţnost vytváření občanského státu. 

Celý proces změny pohledu na dítě však postupoval jen velmi pomalu, a 

teprve aţ ve druhé polovině 20. století se ve vyspělých zemích objevuje výrazná 

orientace na dítě. Dětství je aţ nyní pojímáno výhradně jako období péče, her a 

ţákovských povinností a doba jeho trvání se prodluţuje. 
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4. Rodinný ţivot obecně v minulosti a na Zbraslavi 

ve 30. a 40. letech 20. století 

Oproti předchozí kapitole zabývající se rodinou a dětstvím spíše v teoretické 

a rovině, se tato kapitola změří na některé praktické a konkrétní prvky 

kaţdodenního rodinného ţivota
98

. Nejdříve bude ještě pojednávat o některých 

otázkách na obecné úrovni z hlediska jejich průběţného vývoje, postupně pak 

připojí informace týkající se situace v tomto směru na Zbraslavi ve 30. a 40. letech 

20. století. 

 

Jak jiţ bylo dříve řečeno, postavení dítěte ve společnosti a v rámci rodiny 

dlouho nemělo svá jasná a odlišná pravidla. Na děti většinou nebyly brány ţádné 

zvláštní ohledy a zacházelo se s nimi v podstatě stejně jako s kaţdým jiným členem 

domácnosti. Proto se bude tato kapitola věnovat především poměrům 19. a počátků 

20. století, kdy jiţ dítě bylo skutečně objektem cílené péče dospělých a byla mu 

věnována zvláštní pozornost
99

. 

Prvním faktorem, který postoj k dětem ovlivňoval a odlišoval od dnešního 

pojetí, byla zvýšená porodnost. Větší počet dětí v rodinách, neţ na jaký jsme zvyklí 

v současnosti, měl několik důvodů. Vedle logického usuzování, ţe čím více dětí se 

v rodině narodí, tím větší je šance, ţe se alespoň některé z nich doţije dospělosti, a 

bude se moci stát pokračovatelem rodu a postará se o zestárlé rodiče, hrálo svou roli 

také obecně nízké povědomí o moţnostech kontraceptivních metod a především 

předsudky a tabu panující ve vztahu k moţnostem plánovaného rodičovství. 

Po dlouhou dobu byla tedy porodnost regulována pouze z vnějšku a 

víceméně nezáměrně – vysokou dětskou úmrtností a silným vlivem katolické 

církve, která kromě nepřipouštění pohlavního styku za jiným účelem neţ je plození 

dětí, přikazovala také zdrţenlivost během velkého půstu a adventu a také v noci, jeţ 

předcházela kaţdému církevnímu svátku. Na venkově byl pak hlavním faktorem, 

který ovlivňoval plodnost, hospodářský rok přísně strukturovaný zemědělskými 
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pracemi, eventuelně robotou konanou mimo místo bydliště, či prostým dojíţděním 

muţe za prací. 

Aţ v polovině 19. století se některé manţelské páry dokázaly „vzepřít“ 

katolické církvi a jejím příkazům a začaly cíleně pouţívat metody zabraňující 

otěhotnění
100

. 

Spolu s tím, jak byla omezována porodnost, klesala také dětská úmrtnost, 

není však dosud zcela jasné, která z těchto skutečností byla příčinou a která 

důsledkem té druhé. Nesporné je, ţe významnou úlohu zde sehrála především stále 

zdokonalovaná péče o matku a o dítě, poznání odpovídajících moţností umělé 

kojenecké výţivy a přijetí a upevnění důleţitých hygienických návyků. 

I přes výše uvedené skutečnosti však bylo ještě dlouho v 19. století časté 

těhotenství běţnou záleţitostí
101

. 

 

Co se týče péče o nejmenší děti – novorozence, ukázalo se v průběhu 19. 

století jako nutné odbourat mnoţství zaţitých a leckdy velmi škodlivých návyků, 

pověr a činností. Mezi ně – vedle všeobecně panujících nedostatečných 

hygienických poměrů -  patřilo neodborné vedení porodu a bezprostřední poporodní 

ošetření dítěte a matky, dlouho přetrvávající zvyk (především v zámoţnějších 

rodinách) svěřit dítě nájemné kojné, nebo naopak podávání umělé výţivy, která 

rozhodně neměla nic společného se stravou vhodnou pro kojence, apod. 

Stále častěji (i kdyţ jen pozvolna) bylo vedení porodu svěřováno do 

odborných rukou – kdyţ ne lékaře, tak alespoň skutečně vyškolené porodní 

asistentky, ne jen „babičky“ jiţ velmi často k této činnosti opravňovalo především 

několik vlastních porodů, tedy „pouze“ ţivotní zkušenosti.  

Postupem času se péče o nejmenší děti a jejich matky racionalizovala v tom 

směru, ţe se ustupovalo od vţitých pověr a rituálů, které byly někdy spíše úsměvné 

a zanedbatelné, či měly dokonce své racionální opodstatnění, ale někdy mohly mít 

aţ fatální důsledky, a především se kladl stále větší důraz na to, ţe pro zdravý a 

správný vývoj dítěte je třeba především čistoty, otuţování a kvalitní stravy. 

Z dnešního pohledu můţe být aţ zaráţející, jakou novinkou se počátkem 19. 

století stalo kaţdodenní koupání kojence, které se však ještě po mnoho dalších let 

netýkalo batolat a předškolních a školních dětí. 

                                                 
100

 LENDEROVÁ, M., RÝDL, K. Radostné dětství? Praha a Litomyšl 2006.  
101

 LENDEROVÁ, M., RÝDL, K. Radostné dětství? Praha a Litomyšl 2006.  



51 

 

Kvalita stravování dětí (nejen těch nejmenších, ale i odrostlejších) 

pochopitelně závisela hlavně na sociálním postavení rodiny a místě bydliště. Spolu 

se vznikající pediatrií se v 19. století ustanovovala také pravidla zdravé výţivy. Ve 

dvou letech jiţ bylo dítě většinou zcela odstaveno a podstatnou sloţku jeho 

kaţdodenní stravy tvořilo kravské mléko. Dále se v jeho jídelníčku mělo objevovat 

libové maso, mléčné kaše, polévky a vhodně upravená vejce. Zajímavé je, ţe 

zelenina dlouho za nezbytnou součást výţivy povaţována nebyla – lpět na ní začali 

aţ odborníci 20. století. Podávání těţkých a kořeněných jídel dětem bylo 

kritizováno, podobně jako jejich rozmazlování pomocí sladkých pamlsků. 

Výše uvedené samozřejmě platilo pro rodiny přiměřeně vzdělané a 

především majetné. V chudých rodinách, kde rodiče často sami neměli co dát do 

úst, nezřídka trpěly hladem i děti. 

Kolem šestého aţ sedmého roku uţ se dítě více přiblíţilo dospělým a jedlo 

stejná jídla jako oni. Ve středních a vyšších vrstvách se toto přiblíţení projevilo i 

společným stolováním, kdy jiţ dítě nemuselo jíst samo nebo ve společnosti 

ostatních dětí u vyhrazeného stolečku. 

Aţ téměř do první poloviny 20. století se pak všemi společenskými vrstvami 

táhl jeden vysoce škodlivý zvyk, kterým bylo podávání alkoholu dětem. Lišil se 

pouze důvod – v chudých rodinách měla kořalka zajistit tvrdý spánek dětí, zatímco 

se rodiče budou věnovat jiné činnosti, v bohatších rodinách pak mělo ţelezité víno 

povzbuzovat chuť k jídlu… 

 

Vedle péče o zdraví dítěte a jeho tělesný vývoj byla samozřejmě 

nezanedbatelnou poloţkou také péče o jeho duševní a mravní rozvoj důleţitý pro 

pozdější začlenění do společnosti. 

V tomto směru byly prvořadé otázky náboţenství – od jeho zákonů byly 

odvíjeny všechny poţadavky, které byly na dítě kladeny. Mravní výchova velmi 

úzce souvisela s výchovou náboţenskou
102

. Prvními, kdo dítěti vštěpoval základy 

víry a dobrých mravů, byly ţeny – matky, kojné a chůvy. S tím bylo samozřejmě 

spojeno i učení se základním kaţdodenním dovednostem – chození, mluvení, 

udrţování osobní čistoty, zdravení, vykonávání pravidelných modliteb, apod. 

základním pravidlem a východiskem pro všechno konání bylo desatero, s nímţ měli 
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rodiče dítě od nejranějšího věku postupně a nenásilně seznamovat. Není proto divu, 

ţe instancí, na niţ se rodiče neposlušných dětí často odvolávali, byl „velebný pán“. 

Bohabojnost a prosazování náboţenských pravidel jako základů výchovy 

bylo mezi lidmi natolik zakořeněné, ţe hrálo podstatnou roli i přes stále postupující 

sekularizaci. Ještě na počátku 20. století tak bylo náboţenství a jeho pravidla velmi 

účinným výchovným prostředkem, který rodiče rádi vyuţívali i v případě, ţe jejich 

vlastní víra jiţ ochabovala. 

4.1 Vztahy mezi rodiči a dětmi; vztahy mezi dětmi navzájem 

V dnešní době je za jednu z nejdůleţitějších funkcí rodiny povaţována 

funkce citová a vztah rodičů k dítěti je jedním z nejsilnějších mezilidských pout 

vůbec. Dlouhou dobu však city v rodině zdaleka nestály na předních místech a byly 

spíše odsouvány do pozadí. Vyjadřování emocí bylo spíše výjimečnou záleţitostí, 

mimo jiné i z toho důvodu, ţe nešlo o věc, která by byla pro fungování rodiny 

nepostradatelná, a bylo tedy vlastně zbytečné vynakládat na ni síly potřebné jinde. 

Ani v harmonickém rodinném prostředí nebylo vyjadřování citů či jakýkoliv 

fyzický kontakt ničím obvyklým. Přestoţe jiţ v 18. a 19. století se v dobové 

pedagogice objevovaly apely na zařazení láskyplného fyzického kontaktu mezi 

ostatní výchovné prostředky
103

, byly okamţiky, kdy se rodiče s dětmi mazlili, 

hladili je, či jim jinak projevovaly svou náklonnost, spíše výjimkou udělovanou 

pouze za odměnu. 

Nebylo to však z toho důvodu, ţe by rodiče neměli své děti rádi. Jistý citový 

chlad plynul především ze snahy vychovat pevné a odolné jedince, kteří budou 

schopni obstát ve světě plném nástrah a nebezpečí. Citová výchova tak probíhala 

spíše bezděčně pomocí kaţdodenních neokázalých rituálů, jakými bylo buzení, 

loučení před cestou do školy, společné jídlo, ukládání k spánku, apod. Zveřejňování 

a zviditelňování citů dostalo prostor aţ ve 20. století. 

Citový odstup býval většinou ještě mnohem patrnější ze strany otců. „V 

biblickém Cti otce svého i matku svou měla větší váhu první polovina přikázání, a 

to v kaţdém sociálním prostředí. Bylo běţné, ţe matka, nepoţívala-li dostatečné 
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autority, strašila děti Pánem Bohem, bubákem a otcem (…) Účinek toho byl, ţe si 

děti Pána Boha, bubáka a tatíka rovně ošklivily.“
104

  

K otci děti odjakţiva chovaly vysoký respekt a úctu, výjimkou nebylo ani to, 

ţe se ho bály, a to ještě dlouho do 20. století. Otcova autorita plynula především 

z toho, ţe navenek celou rodinu zastupoval, o všem rozhodoval a doma vládnul 

přísnou rukou. Ve spojení s industrializací a s ní související urbanizací během první 

poloviny 19. století došlo k oddělení veřejného a soukromého prostoru. Zatímco 

reprezentativní postavou soukromé sféry se stala ţena, muţ zastupoval především 

sféru veřejnou, a to jeho postavení jako otce v rámci rodiny ještě umocnilo. 

Otcova silná autorita velmi často způsobila, ţe děti v něm viděly aţ jakousi 

„nadpřirozenou“ bytost, která je ve všech směrech dokonalá, všechno ví a má vţdy 

pravdu. Třeba paní Š.
105

 vzpomíná na svého tatínka, který ji například pravidelně 

zkoušel z anglických slovíček, ačkoliv sám anglicky neuměl. Ona však přesto měla 

pocit, ţe angličtinu ovládá a ani ji nenapadlo, ţe by ji (nebo něco jiného) neuměl. 

 

O faktu, ţe dětem bývala ve většině případů bliţší matka neţ otec, mluví i 

František Praţák
106

. Jako důvod uvádí skutečnost, ţe matčina povaha je zaměřena 

citověji a také se s dětmi v tomto směru více stýká. Naopak otec pro děti 

představoval určitý despotismus a autoritářství a obecně bylo jeho jednání s dětmi 

chladnější, rozumové a především poměrně časově omezené. Jako důkaz těchto 

tvrzení uvádí vzpomínky některých českých spisovatelů především 19. a počátku 

20. století, jako byli J. K. Tyl, K. H. Mácha, Sv. Čech, nebo R. Těsnohlídek, kteří o 

chladném otcově vztahu mluvili buďto přímo ve svých dílech, nebo třeba 

v soukromé korespondenci.  

Na druhou stranu ovšem připouští, ţe sympatie a náklonnost dětí k otci 

mohly vzrůstat spolu s věkem dítěte a s postupným uvědomováním si některých 

hodnot. Opět uvádí příklady spisovatelů, resp. Spisovatelek, například B. Němcové, 

K. Světlé, či R. Svobodové, které na své otce vzpomínaly s láskou nejen pro jejich 

laskavý vztah k dětem, ale především pro jejich, rozhled, znalosti a estetické sklony, 

ale například také pracovitost a schopnost hmotně zabezpečit rodinu. 

                                                 
104

 LENDEROVÁ, M., RÝDL, K. Radostné dětství? Praha a Litomyšl 2006. s. 149. 
105

 Paní Štecherová, zbraslavská pamětnice narozená roku  1932 v rodině řemeslníka. 
106

 PRAŢÁK, F. České dítě. Praha 1948. 



54 

 

Nicméně silné pouto k matce je v českých dětech podle F. Praţáka silně 

zakořeněné. „Kult matky je českému dítěti jaksi vrozený, ukazuje k tomu naše poesie 

i dětské vyjadřování, jak se jimi hemţí práce slohové. Děti vzpomínají svých matek 

zejména tam, kde jsou jim jakýmisi přítelkyněmi, kde jim pomáhají v radostech 

ţivotních. … Ale zvláště pieta dětská k matce pramení v jakémsi vědomí matčina 

utrpení. Matka nikdy, zejména na venkově, u nás neměla ţivot záviděníhodný. 

Bývala prostě hospodyní, přetíţenou prací, muţ necítil se rovným a pánovitost svou 

zajišťoval si jako ţivitel rodiny, i kdyţ potřeboval věno ţenino.“
107

 

 

Rozdílný vztah k otci a k matce pramenil i z toho, ţe často (i kdyţ se 

samozřejmě našly i výjimky či zcela opačné případy) byl otec také tím, kdo dítě 

trestal za jeho prohřešky, a to nejčastěji fyzicky – tedy výpraskem. I přes to, ţe jiţ 

osvícenci doporučovali, aby se s bitím dětí šetřilo. Na druhou stranu však fyzické 

tresty nebyly zcela zavrhovány, spíše se jejich míra neměla přehánět a při jejich 

vykonávání se měla brát v potaz důstojnost dítěte. 

V průběhu 19. století se ovšem od fyzických trestů začalo ustupovat a byly 

nahrazovány jinými výchovnými metodami. Podobný „úpadek“ zaţilo i strašení dětí 

nadpřirozenými bytostmi, které s koncem 19. století víceméně vzalo za své. 

Nicméně i nadále samozřejmě minimálně „výchovné plácnutí“ hrálo ve 

výchově svou nezastupitelnou roli. Zbraslavské pamětnice ovšem připouštějí, ţe se 

k němu rodiče (otec) uchylovali nejčastěji ve chvílích, kdy měli o své děti 

především strach. Nejednalo se tedy o výprask v afektu plynoucí pouze z toho, ţe 

by dítě svým zlobením rodiče třeba rušilo, něco rozbilo, apod., ale byly to zejména 

situace, v nichţ se samo dítě ocitalo v nebezpečí – při zakázané činnosti si mohlo 

ublíţit, pohybovalo se v místech, kde mohlo být ohroţeno jejich zdraví nebo i ţivot 

(k takovým okamţikům docházelo často v průběhu války, kdyţ si děti třeba plně 

neuvědomily nebezpečí, které jim hrozilo v případě, ţe nebyly včas doma, ze 

zvědavosti se šly podívat tam, kde se „něco dělo“, apod.). 

 

Mnohem více neţ fyzické tresty však ve výchově stejně zmohla přirozená 

autorita rodičů, která byla neoddiskutovatelná a jíţ se děti automaticky podřizovaly 

jiţ od malička. Jedním z jejích projevů bylo i onikání rodičům, přibliţně od 
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sedmdesátých let 19. století nahrazované vykáním
108

. V aristokratických kruzích si 

dlouhou dobu dokonce vykali děti s rodiči navzájem, zatímco tykání se pouţívalo 

pouze ve vztahu ke sluţebnictvu.  

Postupně se však tento projev úcty proměňoval – sluţebnictvu se začalo 

vykat a rodiče naopak dětem tykali. Tykání ze strany dětí rodičům se stalo běţným 

aţ po první světové válce a v některých oblastech českých zemí se dokonce zcela 

odbouralo aţ v šedesátých letech 20. století. A i v této oblasti se objevují rozdíly 

mezi vztahem k otci a k matce. Bylo častým obrázkem, ţe zatímco matce jiţ děti 

někde směly tykat, vykání otci přetrvávalo mnohem déle. Tento model se objevuje i 

na Zbraslavi 30. a let 20. století, především v chudších rodinách, kde měl otec – 

ţivitel ještě důleţitější roli, neţ v rodinách zajištěných. Paní V.
109

 si vzpomíná, ţe 

ona sama a její sestra chovaly k otci takovou úctu, ţe by si byly vůbec netroufly mu 

tykat. Svůj podíl na tom ovšem mělo i to, ţe otec byl jiţ podruhé ţenatý a byl tedy 

mnohem vyššího věku neţ otcové jejich vrstevníků, coţ mu také dodávalo na 

autoritě.  

Jiţ na příkladu tykání či vykání rodičům je patrné, ţe pohled na matku se 

v dětských očích (a potaţmo v očích celé společnosti) od pohledu na otce značně 

lišil. Matka byla chápána a zejména v literatuře či výtvarném umění, jak jiţ bylo 

zmíněno, zobrazována jako bytost milující, laskavá, obětavá a všeodpouštějící. 

Takové pojetí samozřejmě vycházelo především z osobních zkušeností, nicméně 

v reálném ţivotě to nebylo tak zcela pravidlem. Protoţe zejména ve vyšších a 

středních třídách nebylo dítě od nejranějšího věku v tak těsném kontaktu s matkou, 

jak bychom si představovali, dá se říci, ţe tato charakteristika mohla být vztahována 

i na kojné a chůvy, do jejichţ péče bylo dítě svěřováno. 

Přeci jen byl však kontakt matky s dětmi těsnější a bezprostřednější, neţ 

tomu bylo u otce, a s vývojem doby, kdy začínalo být najímání chův či kojných 

stále sloţitější a dá se říci, ţe i nedostupné, se ještě prohluboval. Vzhledem k tomu, 

ţe otec velmi často odcházel brzy ráno za prací mimo dům (nebo alespoň do jiných 

místností, neţ ve kterých pobývaly děti) a vracel se aţ pozdě večer, kdy uţ děti 

spaly, nebylo ani mnoho příleţitostí, aby se jejich vztah mohl utuţit. Pokud uţ otec 

doma byl, pěstoval se jakýsi „kult otce a jeho práce“
110

, který vyţadoval, aby otec 
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po náročném pracovním dni nebyl nikým a ničím rušen, a tak se matka spíše snaţila 

děti drţet od otce dále. 

Opět však samozřejmě není moţné paušalizovat – v kaţdé době se 

vyskytovali i otcové, kteří byli onou pověstnou výjimkou potvrzující pravidlo a 

kteří projevovali o své děti a jejich výchovu intenzivní citový zájem, a to nejen 

v době, kdy jiţ děti byly odrostlejší a tedy přizpůsobivější otcovým nárokům a 

představám, ale i v období kojeneckém a batolecím. 

Spolu s ţenskou emancipací se pak vztah mezi otcem s dětmi proměňoval a 

v moderní době je jiţ citový vztah a přímý kontakt otce a dítěte povaţován za 

samozřejmost. 

Zmíněná emancipace ţen ovšem neovlivňovala pouze postoj otce k dětem 

obecně, ale také jeho pohled na to, zda je jeho potomkem dívka či chlapec. 

Z ţenského pohledu nebyla otázka pohlaví dětí tak palčivá, jako tomu bylo u otců, a 

kdyţ uţ jim leţela na srdci, tak většinou pouze kvůli ohledům na muţe, který si ve 

většině případů přál chlapce, tedy dědice jména, majetku a eventuelně i povolání. 

Některé matky si naopak z praktických důvodů více přál dceru neţ syna, alespoň 

pokud se jednalo o první dítě. F. Praţák uvádí příklad slovenských matek, které 

byly raději, pokud se jim jako první narodila dívka, protoţe pak „měl kdo 

chovat“
111

 další sourozence a vůbec bylo děvče matčinou velkou pomocnicí. Na 

tom se shodují všechny pamětnice 30. a 40. let na Zbraslavi, ţe bylo v rodinách 

zcela automatické, aby se starší sourozenci starali o ty mladší, zejména pokud se 

jednalo o starší děvčata. Ta dokonce někdy byla s mladšími sourozenci v mnohem 

uţším a častějším styku neţ matka zaměstnaná starostmi o domácnost, takţe 

například paní T.
112

 popisuje, jak na ní byl její mladší bratr téměř závislý a někdy za 

ní dokonce od matky utíkal. 

M. Lenderová a K. Rýdl
113

 citují společenské breviáře prvních desetiletí 20. 

století, v nichţ se objevoval bonmot „Syna má kaţdý, dceru jen pravý muţ.“ Toto 

úsloví mělo za úkol zvýšit prestiţ ţen a ukázat otcům, ţe se mají z narození dcery 

radovat minimálně stejně jako z narození syna, nicméně trvalo ještě dlouhou dobu, 

téměř do poloviny 20. století, neţ bylo skutečně naplněno. Jiţ od středověku totiţ 

                                                 
111

 PRAŢÁK, F. České dítě. Praha 1948. s. 26. 
112

 Paní Trčková, zbraslavská pamětnice narozená roku 1935 v rodině zaměstnance Všeobecné 

záloţny. 
113

 LENDEROVÁ, M., RÝDL, K. Radostné dětství? Praha a Litomyšl 2006. s. 154. 



57 

 

mimo jiné tíţila rodiče dcer otázka věna, která často výrazně zasáhla do rodinného 

rozpočtu, zejména bylo-li v rodině dcer více. Tento problém vyřešila skutečně aţ 

úplná ekonomická emancipace ţen. 

Vztah rodičů k dětem se také více či méně lišil v závislosti na tom, o které 

dítě v pořadí se jednalo. Podle F. Praţáka byla většinou největší pozornost 

věnována dětem nejstarším a nejmladším. V případě, ţe byl nejstarším dítětem syn, 

předpokládalo se, ţe bude udrţovat rodovou tradici, jméno a převezme otcovo 

zaměstnání, případně půjde na studie. Nejmladší dítě pak bývalo rodinným 

miláčkem a mazlíčkem. 

Zcela odlišné postavení pak měli jedináčci, kteří často bývali osamělí, 

ačkoliv se na ně soustředila veškerá pozornost rodičů. Právě díky tomuto 

zvýšenému zájmu však mělo dítě mnohem méně svobody, neţ jeho vrstevníci, kteří 

mezi sourozenci vyrůstali poněkud bezprostředněji, a tak se často stávalo předčasně 

vyspělým, ale zároveň postrádalo zdravou míru samostatnosti a jisté rozvernosti. 

 

Podobně sloţité, jako byly vztahy mezi rodiči a dětmi, a moţná ještě o něco 

sloţitější byly vztahy mezi sourozenci. 

V minulých dobách se proměňovaly v souvislosti ekonomickou, sociální, 

náboţenskou a kulturní podobou dané společnosti. Podstatnou roli hrála 

samozřejmě velikost rodiny a počet sourozenců i jejich rozdělení podle věku a 

pohlaví. Z důvodu vysoké úmrtnosti nejen dětí, ale i dospělých členů rodiny 

nabývaly sourozenecké vztahy často jiné podoby, neţ na jakou jsme zvyklí dnes, 

neboť v případě úmrtí otce či matky starší sourozenci běţně nahrazovali těm 

mladším rodiče. 

Další skutečností, na kterou je nutné brát ohled, je to, ţe postupem doby 

býval v rodinách počet sourozenců i přes pokles porodnosti stále poměrně vysoký. 

Přirozeně proto mezi sourozenci panovala jistá hierarchie, která v souladu 

s obecným společenským smýšlením upřednostňovala chlapce před dívkami a starší 

před mladšími a která samozřejmě často způsobovala mezi sourozenci řevnivost, 

kterou leckdy podporovali i rodiče tím, ţe na starší děti přenášeli část svých 

(především výchovných) pravomocí.  

Jistá řevnivost a ţárlivost se mezi sourozenci objevovala ve větší míře v lépe 

situovaných rodinách, přičemţ boj se vedl především o rodičovskou přízeň a s ní 
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samozřejmě spojenou moţností většího prospěchu
114

. Přesto je však v našem 

prostředí mezi sourozenci zakořeněn silnější vztah neţ v cizině. Panovaly ovšem 

určité rozdíly podle toho, v jakém prostředí děti vyrůstaly – zatímco na vesnicích 

byla sourozenecká soudrţnost skutečně pevná a dlouhodobá, i kdyţ se sourozenci 

často kvůli vytíţenosti prací stýkali jen zřídka, ve městech byly pro děti často 

důleţitější jejich kamarádi neţ sourozenci. 

S počátkem 19. století, kdy se začal klást větší důraz na hodnotu a stabilitu 

domova a kdy se dětem dostávalo mnohem více prostoru neţ dříve, se vztahy mezi 

dětmi v rodině upevňovaly a prohlubovaly
115

. Svůj vliv na to měla i pravidelnější 

školní docházka, díky níţ bylo moţné navazovat přátelské vztahy s ostatními dětmi 

a zároveň silněji pociťovat rozdíl mezi vlastní rodinou a okolím. Kromě zmíněné 

řevnivosti tak mezi sourozenci většinou vládla i sourozenecká láska a solidarita, 

která se přenášela aţ do dospělosti a projevovala se například tím, ţe si zaopatření 

sourozenci k sobě brali především sestry, které zůstaly neprovdány. Kromě jídla a 

ubytování jim poskytovali i jakýsi pocit domova. Na druhou stranu však není zcela 

jisté, jestli to bylo skutečně z pouhé lásky a solidarity, nebo zda bylo takové 

chování vykoupeno nějakou protisluţbou osamělého sourozence. 

4.2 Nemoci a jiné nesnáze dětství 

Jiţ bylo naznačeno, ţe dětství v minulosti nebylo právě procházkou 

růţovým sadem. Nároky, které byly na děti kladeny do té doby, neţ začalo být 

dětství uznáváno jako samostatná etapa lidského ţivota hodná pozornosti (a 

v určitém směru i ještě dlouho poté), byly jistě nemalé a vyţadovaly často mnoţství 

sebezapření, píle, poslušnosti a odolnosti.  

K těţkostem, které přinášelo dětství samo o sobě, je nutné přičíst ještě další 

faktory, které jiţ tak náročnou situaci dětí často ještě zhoršovaly.  

Jedním z nich byly bezesporu nemoci jdoucí ruku v ruce se špatnými 

hygienickými podmínkami a téměř nedostupnou lékařskou péčí a velkou měrou 

přispívající k úmrtím v dětském věku, či alespoň k znevýhodněnému postavení 

nejen mezi vrstevníky, ale i v rámci společnosti. 
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K typicky dětským onemocněním, která provázela děti v nejranějším věku – 

nejen v nalezincích, ale i v rodinách – a která často vedla ke smrti, patřily křeče 

různého původu (běţně označované jako psotník), kašel – většinou černý kašel, či 

průvodní jev zápalu plic, a infekční průjmy (vyskytující se především u dětí 

kojených kojnou, či krmených umělou výţivou).  

Vedle toho byly po dlouhou dobu hrozbou nejen pro děti, ale i dospělé pravé 

neštovice. V prvním desetiletí 18. století se v Evropě ojediněle začalo objevovat 

očkování proti této závaţné nemoci, spočívající v přenosu malého mnoţství nemoci 

z postiţeného člověka na zdravého, které však s sebou zároveň neslo riziko 

mnoţství vedlejších účinků. Aţ na konci 18. století učinil v tomto směru průlom 

anglický lékař Edward Jenner
116

, jenţ začal očkovat látkou z kravských neštovic, 

coţ se ukázalo jako účinnější a bezpečnější. Nicméně ještě na konci 19. století bylo 

mnoho rodičů (ale i lékařů) k očkování nedůvěřivých. Povinné očkování proti 

neštovicím po dovršení prvního, sedmého a čtrnáctého roku ţivota dítěte bylo 

uzákoněno aţ v roce 1919
117

.  

Druhou závaţnou chorobou, která postihovala děti i dospělé, byla cholera, 

způsobovaná především špatnými hygienickými podmínkami. 

Především děti pak na ţivotě zásadně ohroţoval záškrt a černý kašel. 

K váţným – často smrtelným důsledkům takovýchto, ale i lehčích onemocnění 

přispívala také omezená či nedostatečná lékařská péče. S výjimkou bohatých rodin 

bylo zcela neobvyklé volat k nemocnému dítěti lékaře, a tak byly děti léčeny 

především kořenářkami uplatňujícími jako hlavní léčebné metody různé lidové 

zvyky a zaříkávání. Ani v případě, ţe byl povolán lékař, však nebylo zaručeno, ţe 

nemocnému skutečně pomůţe – po dlouhou dobu se jako prostředky mající pomoci 

od různých nemocí pouţíval klystýr, pouštění ţilou, podávání chininu či opia, které 

dítěti oslabenému nemocí mohly spíše uškodit. 

Běţnou praxí bylo, ţe o nemocné (nejen) děti se starala jejich rodina, a 

pokud toho nebyla plně schopná, dá se říci, ţe buď nemocní měli štěstí a nemoc 

překonali, nebo ne… Nemocnice byly aţ tím nejkrajnějším řešením, které navíc 

nebylo přístupné kaţdému. 

Samostatné dětské nemocnice dlouho neexistovaly vůbec. Za jakési jejich 

předchůdce mohou být povaţovány nalezince, do kterých pravidelně docházeli 
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lékaři. První skutečně dětská nemocnice vznikla v roce 1842 v Praze v domě U 

svatého Lazara ve Spálené ulici díky Eduardu Kratzmannovi
118

, a další postupně 

následovaly. 

František Praţák
119

 vidí jedno z nejčastějších ohroţení dětského ţivota (a 

zároveň i dospělých) v tuberkulóze a dalších infekčních onemocněních, především 

dýchacích cest. Podstatným faktorem pro rozvoj tohoto onemocnění je jeho snadný 

přenos z člověka na člověka – nejčastěji nejdříve onemocněli rodiče, od kterých se 

pak snadno mohly nakazit děti. Poměrně snadný průběh nákazy umoţňovala 

absence jakýchkoliv dezinfekčních opatření a také nedostatečné hygienické a 

prostorové podmínky. Zcela normální bylo, ţe členové rodiny jedli ze společných 

nádob a pili ze stejných sklenic, ve velkém počtu rodin běţně několik lidí společně 

obývalo poměrně malý prostor, sourozenci, případně i děti s dospělými spali v jedné 

posteli v malých místnostech, které byly nedostatečně větrané (v nejhorších 

případech rodiny dokonce obývaly místnosti bez oken, nebo záměrně nevětraly, aby 

neztratily drahocenné teplo), vlhké a zatuchlé, tedy poskytovaly ideální prostředí 

pro přenos nemocí.  

O této situaci mluví i I. A. Bláha
120

, kdyţ upozorňuje na palčivou otázku 

nedostatečných bytových prostor, ve kterých děti často vyrůstaly. Omezené 

prostorové moţnosti podle něj nevedou pouze k většímu riziku nákazy nějakou 

nebezpečnou chorobou, ale obecně ohroţují celkový fyzický i psychický vývoj 

dítěte. 

Zároveň varuje před opomíjením tělesné hygieny, které shledává na počátku 

20. století váţným problémem. „A dodnes je pořád ještě mnoho těch, kteří čistotě 

těla nevěnují dosti přísné péče. Všude, kde se shromaţďuje mnoho lidí, výpary nás 

brzy upozorní, ţe v našem okolí je řada osob, které se jiţ dávno nekoupaly. Snad 

ještě obličeji a rukám se věnuje péče, ale ostatní část těla zůstává mnohdy 

zanedbávána. … Odtud pak zase sklonnost k onemocnění plic, zápalům plic a 

pohrudnice.“
121

 

Ochrana dětí před různými závaţnými nemocemi byla ještě ve 30. a 40. 

letech 20. století poměrně nedostatečná. Jedinou nemocí, proti které byly 
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zbraslavské děti povinně očkovány hned po narození, byly jiţ zmíněné neštovice. 

Veškerá ostatní lékařská péče záleţela pouze na rozhodnutí rodičů. Na Zbraslavi 

v této době působilo několik lékařů (MUDr. Vančurová, MUDr. Matoušek, MUDr. 

Melichar a MUDr. Adler), kteří zajišťovali ošetření, případně preventivní prohlídky 

dětí – ovšem pouze v případě, ţe o to rodiče projevili zájem. 

Běţné nemoci jako nachlazení, nevolnosti, apod. se většinou lidé snaţili 

vyléčit sami doma pomocí bylinek a osvědčených receptů. Lékař se volal pouze 

v naléhavějších případech, u dětí zejména v případě některé z nebezpečných 

dětských nemocí, jako jsou spalničky, spála, záškrt, apod. V případě, ţe se některá 

z těchto nemocí mezi dětmi rozšířila, zasáhli lékaři a kontrolovali plošně všechny 

děti. Paní V. si pamatuje na to, kdyţ se v jejím okolí rozšířila spála a všechny 

nakaţené děti musely být převezeny na infekční oddělení. 

Aţ do konce 2. světové války tedy byla lékařská péče spíše nedostatečná a 

především nebyla nijak formálně organizována. Aţ postupem času začala přicházet 

nařízení, která zaváděla povinná očkování a více děti chránila. V rámci snahy 

zlepšit v poválečném období zdravotní stav dětí a ochránit je před moţnými 

nemocemi, byla ve školním roce 1946/1947 zorganizována zdravotní akce, při níţ 

byl přihlášeným dětem pravidelně podáván rybí tuk
122

. 

V tomtéţ roce bylo také zavedeno povinné očkování proti záškrtu
123

, a tudíţ 

se mu podrobily i zbraslavské děti. Zároveň začaly být v tomto roce ve škole 

preventivně kontrolovány kvůli tuberkulóze
124

. Pravidelné povinné očkování proti 

této nemoci se na Zbraslavi zavedlo aţ v roce 1948 a odehrávalo se v prostorách 

místného kina. Přestoţe mělo dětem především pomáhat, mluví paní T. o tom, ţe 

několik dětí v jejím okolí na následky tohoto očkování zemřelo. Především z toho 

důvodu, ţe se téměř nezjišťovalo, zda dítě v době očkování netrpí nějakou – i 

banální nemocí, která můţe zapříčinit neţádoucí účinky očkovací látky. 
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Ve stejné době také na Zbraslavi začala být dětem pravidelně kontrolována 

štítná ţláza, aby se zamezilo vzniku strumy, která bývala především následkem 

nedostatku jódu
125

. 

Školní rok 1948/1949 se zapsal do paměti zbraslavských občanů přítomností 

ještě jedné závaţné dětské nemoci, a tou byla obrna. Jeden z ţáků jí koncem letních 

prázdnin podlehl, a tak byl školní rok ve snaze ostatní děti před nákazou uchránit 

místo v září zahájen aţ v polovině října
126

. 

 

Dalších faktorů, které měly negativní vliv na děti v raném období jejich 

ţivota, bylo mnoho. Kdyţ pomineme obecně panující špatné podmínky ve výše 

uvedeném směru, a to jak v rodinách lidí, kteří neměli na vhodnou péči o své děti 

prostředky, nebo o ni ani nejevili příliš zájmu, tak i v rodinách, které by se jinak 

daly označit jako bezproblémové a v nichţ onemocnění či úmrtí dítěte bylo 

zaviněno „pouze“ shodou nepříznivých situací, největší problémy čekaly na děti, u 

nichţ byl problémový jiţ jejich příchod na svět. A to nejen ze zdravotního hlediska, 

tedy například díky špatně vedenému porodu.  

Do obtíţné situace se dostávaly především děti z jakéhokoliv důvodu 

nechtěné či opuštěné. Asi nejhorší podmínky panovaly v nalezincích
127

. Zde děti 

podstupovaly největší riziko úmrtí, díky zcela katastrofální hygieně, nedostatku 

kvalitní stravy, omezeným prostorovým podmínkám, nemocem, jejichţ rychlému 

šíření dětský kolektiv jenom prospíval, a také obecnému nezájmu ze strany 

společnosti, která neměla příliš sil a ani zájmu něco v tomto směru měnit. 

Do nalezinců putovaly především děti odloţené, které se objevovaly ve 

všech společnostech a kulturách v minulosti. V drtivé většině případů se jednalo o 

děti nemanţelské (případně o děti rodin v hmotné nouzi, otců alkoholiků, apod.), 

které svým příchodem na svět komplikovaly ţivot především matce, na niţ 

společnost pohlíţela skrz prsty a většinou ji zcela odsoudila, ať uţ byly počáteční 

důvody situace, do níţ se nechtěným těhotenstvím dostala, jakékoliv. Proto bylo 

nejčastějším řešením odloţení dítěte – pokud se tedy matka neuchýlila k ještě 
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dramatičtějším řešením, jakými byly utajené pokusy o potrat, stojící často matku 

ţivot, nebo zabití novorozence. 

Poměrně častým problémem bylo osiření – sirotci byli dokonce jiţ ve 

středověku jedinou skupinou dětí, jimţ byla věnována zvláštní pozornost a péče ze 

strany úřadů. Majetným sirotkům se ovšem dostávalo mnohem více pozornosti a 

městské rady chránily jejich zájmy například přidělováním poručníka. Za sirotka 

bylo přitom povaţováno i dítě, které ztratilo pouze otce a jehoţ matka byla naţivu a 

byla schopna se o něj starat. Protoţe však ţeny neměly plnoprávné postavení, byl 

takovému dítěti zároveň přidělován poručník.  

Nemajetní sirotci pak byli dáváni do učení nebo do sluţby, později je tzv. 

sirotčí rada, která fungovala jako součást chudinského výboru městské rady, buď 

dávala do pěstounské péče, postupně je v určených intervalech přidělovala 

jednotlivým rodinám v obci (tzv. „chození po střídě“), nebo je umisťovala v 

sirotčincích. V kaţdém z uvedených případů pak na ně finančně přispívala. Právě 

tento finanční příspěvek býval často jediným důvodem, proč si k sobě rodiny 

(především chudé) opuštěné sirotky braly. Příspěvek však na druhou stranu v očích 

lidí nebyl tak vysoký, aby rodiny zavazoval ke slušnému zacházení s těmito dětmi, 

a tak se sirotci často ocitali ve velmi poniţujícím a útrpném postavení. M. 

Lenderová a K. Rýdl dokonce uvádějí, ţe ještě v prvních letech 20. století nebylo na 

venkově ničím neobvyklým, kdyţ byli sirotci pronajímáni dočasným pěstounům ve 

veřejné draţbě.  

Během prvních desetiletí 20. století jiţ běţně fungovaly odbory Okresní 

péče pro mládeţ, které se staraly o děti opuštěné, osiřelé, či o děti ţijící ve velmi 

chudých podmínkách. Okresní péče o mládeţ ve Zbraslavi převzala 10. 12. 1930 

oficiálně úřední dozor nad všemi dětmi nemanţelskými a umístěnými v cizí péči ve 

všech obcích náleţejících ke Zbraslavi
128

. Členem a podporovatelem tohoto spolku 

se mohl stát kdokoliv z občanů, kdo zaplatil členský poplatek (například v roce 

1935 činil 10 korun). Zároveň byly pořádány podomní a veřejné sbírky, které měly 

přinést další peníze pro potřebné děti. Vyhláškou z 12. 12. 1939 byla zveřejněna 

snaha odboru ze zdravotních důvodů umisťovat opuštěné praţské děti ve 
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venkovských rodinách – alespoň na přechodnou dobu a pokud moţno zdarma, nebo 

jen za menší poplatek
129

. 

V roce 1942 uţ byla odměna za přijetí dítěte ve věku 3 – 14 let do 

pěstounské péče vyčíslena na 150 -300 korun
130

. 

 

Sirotků (zejména těch bez otce) pravidelně přibývalo během válečných 

konfliktů. Naprosto zásadně zasáhla ţivoty dětí 1. světová válka. Velká část rodin 

se ocitla bez otců, kteří museli odejít na frontu, čímţ značně poklesla jejich ţivotní 

úroveň a moţnosti obţivy. Kromě materiálního nedostatku čelili lidé také nemocem 

způsobeným otřesnými válečnými poměry, a kdyţ s koncem války přišla ještě 

epidemie španělské chřipky, zůstalo mnoho děti zcela osiřelých a bezprizorných. 

Ani vdovské či sirotčí důchody nemohly jejich situaci příliš zlepšit, a tak bylo nutné 

obracet se na nově vznikající dobročinné spolky, jakým bylo například České srdce, 

které iniciovalo sbírky potravin a ošacení pro potřebné. 

Situace v nalezincích, sirotčincích a špitálech, kam byly bezprizorné děti 

umisťovány, se měnila jen velmi pomalu, a to i přesto, ţe mnoho takových zařízení 

začalo být postupně pod lékařským dohledem. Nedostatek financí a určitá veřejná 

tabuizace toho tématu však razantnějšímu zlepšení dlouho bránily.  

 

Do podobně svízelné situace se mohly dostávat i děti, které sice nebyly 

umístěny v nalezincích či sirotčincích, protoţe měly jednoho z rodičů (většinou 

matku) naţivu, ale v domácnosti vládly natolik nuzné podmínky, ţe její členové 

nebyli schopni samostatně se uţivit. I na podporu takových rodin byly zřizovány 

různé spolky snaţící se jim pomoci. 

Na Zbraslavi to byla jiţ zmíněná Okresní a zemská péče o mládeţ, jejíţ 

pomoc byla nabízena také chudým matkám majícím děti starší 4 neděl. Spočívala 

v tom, ţe jim odbor sehnal vhodné zaměstnání, nejlépe v zemědělství, kde byl stálý 

nedostatek pracovních sil. 

Speciálně na pomoc chudým matkám vznikla roku 1922 Ochrana matek a 

dětí ve Zbraslavi, jeţ si kladla za cíl pomáhat nemajetným matkám a jejich dětem 

(do 6 let věku) v těch nejdůleţitějších oblastech ţivota
131

. Dvakrát měsíčně 
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organizovala lékařské prohlídky v budově tehdejšího okresního soudu, které 

zajišťovala proslulá MUDr. Vančurová. V prvním roce existence této sluţby bylo 

evidováno 52 matek a dětí. Kromě lékařských prohlídek a léků bylo poskytováno 

teplé prádlo na zimu, mléko a cukr, či peněţitý příspěvek na základní potraviny. 

Spolek samozřejmě nemohl vyţít pouze z darů dobrovolných dárců, takţe bylo 

nutné, aby jej dotovala také obec a stát. Zpočátku činila obecní podpora 200 korun, 

později 250 a do roku 1932 byla vyplácena také státní podpora 1000 korun, která 

však byla v následujícím roce zrušena
132

. Spolek proto poţádal roku 1935 obec o 

navýšení příspěvku na 1000 korun, ale tato ţádost byla zamítnuta. Ochrana matek a 

dětí se proto musela spoléhat především na své příznivce, aby mohla ročně platit 

1000 korun za pronájem prostor, 600 korun lékařce, 240 korun za úklid a 200 korun 

za palivo a praní prádla
133

. Podobné ţádosti se objevovaly i v následujících letech, 

ale Ochrana matek a dětí v nich byla úspěšná spíše výjimečně. V roce 1942 získala 

od obce jednorázový dar 2500 korun a o rok dříve se Okresní záloţna hospodářská 

rozhodla kaţdému zbraslavskému novorozenci věnovat vkladní kníţku 

s vinkasovaným vkladem 10 korun
134

. 

Pro chudé zbraslavské občany (tedy nejen děti) byl na počátku 20. století 

zřízen Chudinský fond města Zbraslavi, který poskytoval potřebným především 

brambory a uhlí, ale někdy také samotný finanční obnos. Čestným dárcem byl 

průmyslník a majitel Zbraslavského zámku Cyril Bartoň - Dobenín, který zároveň 

vedl Lesní úřad velkostatku Zbraslav nad Vltavou. Ten například v roce 1920 

věnoval chudinskému fondu 3000 korun jako uctění památky svého otce Josefa 

Bartoně - Dobenína
135

. 

Pro velmi chudé lidi, kteří neměli ţádné příbuzné a často ani domov, 

fungovala na Zbraslavi jako jistá forma pomoci moţnost občas se uchýlit do 

místností původně slouţících jako vězení. Mez zbraslavskými obyvateli byly tyto 

místnosti známé jako „šatlavy“ a podle vzpomínek paní V. se do nich především na 

zimu uchylovali ti nejpotřebnější lidé, protoţe zde měli zaručený nocleh, relativní 

teplo a pravidelný přísun jídla, které jim zajišťoval právě chudinský fond. 
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Úřady nezapomínaly ani na nezaměstnané, pro něţ byly organizovány 

stravovací akce. V roce 1933 nařídilo Ministerstvo sociální péče, aby stravovací 

akce na Zbraslavi byly zajišťovány prostřednictvím Okresního úřadu v Praze – 

venkov a Městského úřadu ve Zbraslavi
136

. Nezaměstnaní podporovaní v této akci 

dostávali poukázky na potraviny, které bylo moţné ve vybraných obchodech 

(například v obchodě Včela, „U Bollardtů“, u Anny Ejemové, Karla Krále a 

dalších) směnit za mouku, chléb, tuky, brambory, cukr a mléko. Platnost poukázky 

byla 14 dní od data vystavení a její drţitelé měli ve výběru obchodníka zapojeného 

do stravovací akce volnou ruku. 

 

Problémy se bohuţel nevyhýbaly ani dětem, které měly oba rodiče a byly 

relativně zdravé. Stejně jako dnes se i v minulosti můţeme setkat s dětmi, které 

jejich rodiče výslovně zanedbávali, případně je dokonce psychicky i fyzicky týraly. 

Takové děti neměly příliš zastání – úřady se většinou zabývaly pouze vraţdami a 

pohlavním zneuţíváním (pokud se o těchto případech vůbec dozvěděly), ale 

zanedbávání péče, bití, nepřiměřené tresty, apod. jim unikaly, a pokud ne, stejně 

neměly zájem situaci řešit, protoţe v konečném důsledku to pro obce znamenalo 

vydání. Týrané dítě totiţ mohlo být rodičům odebráno a na jejich náklady umístěno 

v pěstounské péči či ústavu. Protoţe se však často jednalo o rodiny nemajetné, 

přecházela platební povinnost opět na obce. Co se týče necitlivého zacházení 

s dítětem, kterému rodina neprokazovala dostatek běţné lidské úcty, lásky a 

poniţovala je, to většinou veřejnost příliš nezajímalo. Citová funkce oficiálně mezi 

ostatní funkce rodiny nepatřila a navíc byla rodina od konce 18. století povaţována 

za vysoce soukromou sféru, do níţ není radno příliš zasahovat.  

F Praţák mluví také o nebezpečí, které dětem hrozí v případě nedbalosti a 

nedostatečné péče ze strany rodičů, která sice nemusí být přímo záměrným týráním, 

ale jejíţ výsledek je v podstatě totoţný. Jako častou příčinu úmrtí dětí ve 30. letech 

20. století uvádí poranění způsobené zvířaty, otravu špatnými potravinami, 

popálení, utopení, poranění střelnými zbraněmi, ale také dopravní nehody, tedy 

kolizi s automobily nebo motocykly
137

. 

                                                 
136

 SOkA Praha – západ. AM Zbraslav. Inv. č. 108. Stravovací akce. 
137

 PRAŢÁK, F. České dítě. Praha 1948. 



67 

 

Jako zcela specifický způsob úmrtí dětí pak zmiňuje sebevraţdy, které 

v letech 1892 – 1901 spáchalo 19 dětí, v letech 1931 – 1933 dokonce 25 dětí
138

. 

Nejčastěji se k dobrovolnému ukončení ţivota uchylovaly děti v období puberty. 

Přestoţe však nárůst počtu sebevraţd dětí znatelně stoupal, stále tuto situaci 

v našem prostředí vidí F. Praţák jako optimističtější neţ například v Německu. Jako 

jednu z moţných příčin tohoto rozdílu uvádí niţší počet nemanţelských rodin 

v českém prostředí.  

 

Velký problém představovala otázka dětské práce. Ta byla hluboce 

zakořeněna víceméně ve všech historických etapách. 

Ne ţe by problém dětské práce byl problémem úplně novým. Je to problém 

velmi starý. Dnes si jen plněji uvědomujeme jeho zhoubný zdravotní, sociální i 

mravní dosah. Nechceme tvrdit, ţe by dítě nemělo pracovat. Naopak, kaţdé dítě by 

mělo mít příleţitost k práci stejně jako ke hře a zábavě. Mělo by však být 

vzdalováno od práce výdělečné v době, jeţ je určena jeho normálnímu rozvoji.“
139

 

 Od okamţiku, kdy dítě alespoň minimálně fyzicky vyspělo, pohlíţelo se na 

ně jako na snadno dostupnou pracovní sílu. Nejednalo se přitom pouze o práci, 

kterou děti vykonávaly jako pomoc rodičům doma, ale také o práci námezdní. Její 

rozšíření s sebou přinesly především válečné konflikty a poválečné situace spolu 

s rozmachem industrializace. Jiţ velmi malé děti byly zaměstnávány v továrnách 

často neúměrnou a značně vysilující prací, aby pomohly při hmotném zajišťování 

rodiny. To s sebou samozřejmě pro děti neslo devastaci jak fyzickou (vyčerpávající 

námaha, úrazy a častá onemocnění), tak psychickou (zanedbávání školní docházky, 

pobyt v nevhodné společnosti).  

Velká část dětí pracovala například v odvětvích spojených s textilem. Častou 

prací bylo šití nitěných knoflíků (do něhoţ byly někdy zapojovány i děti mladší čtyř 

let, starší děti pak často šily i o přestávkách ve škole), paličkování a síťkování. 

Práce probíhala ve zcela nevhodných podmínkách, při nedostatečném světle 

způsobujícím dětem zrakové vady a v nepřirozených a nepohodlných pozicích, 

které často vedly k poruchám pohybového aparátu a dalším nemocem
140

. Mezi další 
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obory, v nichţ byly děti zaměstnávány, patřilo sklářství, cihlářství, řeznictví, 

pekařství, truhlářství a mnoho dalších. 

Hodně dětí vykonávalo práci v prostředí, které pro ně navíc nebylo vhodné 

z hlediska jejich mravního vývoje. Jednalo se o hostince, podomní prodej a 

výjimkou v získávání výdělku nebylo ani ţebrání. 

S otázkou dětské výdělečné práce byl spojen také značný mravní pokles dětí, 

který často vedl k mnoha dalším závaţným problémům, jako byly krádeţe, 

alkoholismus, či prostituce. 

Ačkoliv společnost s tím, jak vyspívala, dětskou zaměstnanost postupně 

odsuzovala a snaţila se proti ní bojovat, nebylo jednoduché ji zcela vymýtit. Po 

letech vydávání různých nařízení snaţících se co nejvíce dětskou práci omezit a 

učinit ji pro zaměstnavatele i rodiče nevýhodnou, vstoupil v Československu roku 

1919 v platnost zákon zakazující veškerou výdělečnou činnost dětí mladších 

čtrnácti let
141

. Situace se ovšem nezměnila ze dne a na den a tento zákon byl ještě 

dlouho různě obcházen. 

Práce, kterou děti vykonávaly jako pomoc rodičům v domácnosti, řemesle 

nebo na statku byla zcela běţnou záleţitostí, a pokud byla prováděna v rozumné 

míře, nemohlo proti ní být námitek. Rodiče však velmi často své děti při této práci 

neúměrně zatěţovaly, a to jak fyzicky a psychicky, tak i časově, takţe plně 

vytíţeným dětem jiţ nezbýval čas na jejich vlastní dětské hry a zájmy, tolik důleţité 

pro jejich správný rozvoj, a samozřejmě ani na školní povinnosti. 

Na Zbraslavi byla ovšem situace v tomto směru poměrně klidná. Ţádná 

z pamětnic 30. a 40. let 20. století si nevzpomíná, ţe by někdo z jejích spoluţáků 

musel výdělečně pracovat a třeba by kvůli tomu zameškával školu. Dětská práce se 

zde odehrávala pouze v rámci pomoci v domácnosti, případně v řemesle rodičů. 

Byla sice zcela nezastupitelnou a děti měly velké mnoţství povinností, ale vše 

probíhalo v rozumné míře a dětem bez problémů zbýval i volný čas pro vlastní hry 

a zábavu. Nikdo z dětí proti takovému systému neprotestoval. Všem připadalo zcela 

samozřejmé doma pomáhat a navíc si děti zejména v těţkých válečných a 

poválečných letech uvědomovaly sloţitost situace, takţe vůbec neměly snahu 

znesnadňovat ji rodičům ještě svým odmlouváním či nechutí k vykonání uloţené 

práce. 
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5. Školství v minulosti142 

 Jedním z pojmů, který je dnes s dětstvím automaticky spojován, je škola. 

Projít jí musí kaţdé dítě a je tématem, které je aktuální po většinu období 

nazývaného dětství. Tato kapitola by ovšem měla ukázat, ţe tomu tak vţdy nebylo, 

a zároveň stručně shrnout nejdůleţitější mezníky ve vývoji školství v našem 

prostředí. Zabývat se bude také běţným školním ţivotem se vším, co s ním souvisí, 

a podá přehled situace týkající se školství na Zbraslavi ve 30. a 40. letech 20. 

století. 

Škola v minulosti se od podoby, kterou známe dnes, poměrně zásadně liší. 

Jednou z nejzřetelnějších odlišností je fakt, ţe po mnoho staletí nebyla jedním 

z hlavních cílů školy výchova dětí, ale ţe se tato instituce zaměřovala pouze na 

vzdělávání. Systematický zájem o výchovu dětí, a tím pádem také o jejich povahu, 

schopnosti a moţnosti je záleţitostí víceméně moderní. Po dlouhou dobu také 

neexistovala jednota v tom, kdo vlastně má do školy chodit a jak dlouho se v ní má 

vzdělávat. Např. středověká škola vzdělávala bez rozlišení děti, mladé, staré, 

dospělé, předčasně zralé i zaostalé, ovšem zaměřovala se skutečně pouze na 

vzdělávání, nikoliv na výchovu a formování osobnosti
143

. 

V 17. století se moralistům a pedagogům, dědicům tradice sahající 

k reformátorům z paříţské univerzity v 15. století, podařilo prosadit pojetí delšího 

dětství
144

. Zásadní změna pak nastala se zavedením povinné školní docházky, kdy 

se na dítě začalo pohlíţet nejen jako na levnou pracovní sílu, ale také jako na ţáka.  

Stále pevnějším se stávalo sepětí vzdělávání a výchovy z pohledu 

náboţenství, a tak náboţenské řády zaloţené v této době, jako byli např. jezuité či 

oratoriáni, se automaticky stávaly také řády učitelskými a jejich práce a výuka uţ 

nebyla jako v předchozích dobách určena dospělým, ale byla zaměřena zejména na 

děti a mladé lidi
145

. 
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Dítě, které navštěvovalo školu – bylo ve věku, v němţ bylo obvyklé školu 

navštěvovat, bylo povaţováno za nepřipravené pro ţivot, a bylo tedy třeba je 

v určitém karanténním zřízení teprve očekávanému ţivotu přizpůsobit, neţ mu bylo 

dovoleno připojit se jako plnohodnotný člen společnosti k dospělým. 

 

Ještě v 17. století byla školní výuka monopolem jednoho pohlaví a dívkám se 

nedostávalo téměř ţádné systematické výchovy ani vzdělávání. 

Zároveň uţ se v této době lidé pomalu nespokojovali s tím, ţe ve škole stráví 

jeden nebo dva roky, jako tomu bylo často ještě na počátku 17. století, a tak školní 

cyklus 18. století uţ byl vcelku podobný tomu z 19. století, tedy trval alespoň 4 

nebo 5 let
146

. 

Lehce se stírala i sociální předurčenost pro školní docházku. Byli šlechtici, kteří 

školu nikdy neabsolvovali, a naproti tomu děti řemeslníků, které ji vychodily. 

Postupem času se tyto rozdíly začaly stále více stírat, ale přeci jen trvalo ještě 

poměrně dlouho, neţ se škola stala samozřejmostí pro všechny děti. 

Následující text stručně shrne vývoj školství v českém prostředí, a to od období 

středověku, kdy se začaly objevovat první školy. 

 

Středověk 

Středověká společnost byla z hlediska vzdělání rozdělena na dvě nestejně velké 

skupiny. Větší z nich zahrnovala lidi, kteří neuměli číst a psát, o ovládání latiny ani 

nemluvě (ti jsou obecně nazýváni illiterati), do druhé, podstatně menší, patřili 

vzdělanci, kteří zmíněné ovládali (litterati)
147

. Vzdělání illiteratů bylo v rodinách 

řemeslníků a zemědělců omezeno na předávání zkušeností z generace na generaci, 

potomci z vyšších společenských vrstev pak byli podrobeni fyzickému tréninku a 

především se učili uvědomovat si svou stavovskou příslušnost. 

Středověké školství vycházelo především z antického odkazu, v němţ klasická 

výchova a vzdělávání měly zejména zpočátku aristokratický ráz, tedy byly určeny 

pouze úzké vrstvě mladých lidí. Proto i ve středověku bylo vzdělání dostupné 

především příslušníkům vyšších a bohatších vrstev. 
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Z antického modelu vychází také tradice tzv. rétorské školy a kniţnost 

vyučování, která za všech okolností pracuje s textem, z něhoţ vychází a zase se 

k němu vrací. Oba tyto modely byly pro středověkou vzdělanost určujícími a z toho, 

co bylo moţné z antické tradice přebrat, měly asi největší váhu. V určité podobě 

jsou tyto vlivy vnímány dodnes
148

. 

Děti, z nichţ se později stávali litterati, získávaly vzdělání především ve dvou 

institucích. Prvními z nich byly školy zřizované při klášterech, které byly určeny 

pro chlapce, kteří je sice chtěli navštěvovat, ale do řádu vstoupit nechtěli. Lidé, kteří 

se rozhodli pro církevní dráhu, se vzdělávali ještě nad rámec těchto škol. Pro jejich 

potřeby existovaly klášterní školy, školy při katedrálách, které byly sídlem biskupů, 

a školy v metropolích, tedy sídlech arcibiskupů. Takovou nejstarší českou školou 

byla katedrální škola při praţském biskupství, zaloţená někdy po roce 973 (ale 

skutečně doloţená aţ z 11. století)
149

. 

Vzhledem k tomu, ţe výše zmíněné školy nevyhovovaly poptávce po vzdělání 

z řad těch, kteří nechtěli svůj ţivot zasvětit církvi, tedy městskému obyvatelstvu, 

vznikaly v období vrcholného středověku městské farní školy, v nichţ se vyučovalo 

čtení, psaní, náboţenství a církevní zpěv. Nejstarší z těchto škol v Čechách je 

doloţena roku 1225 ve Znojmě, v Praze je o ní první spolehlivá zmínka ze 14. 

století. V následujícím období se vznik těchto škol poměrně rozšířil a na počátku 

15. století byly i v malých městech a na vsích
150

. 

Cílem vzdělanců bylo dosáhnout poznání v sedmi svobodných uměních 

rozdělených na trivium (gramatika, rétorika, dialektika) a kvadrivium (aritmetika, 

geometrie, astronomie, hudba a zpěv). 

Vzdělávací instituce ještě vyšší – univerzity začaly v Evropě v některých 

městech s jiţ ukotvenou tradicí vzdělávání vznikat na přelomu 12. a 13. století. Za 

nejprestiţnější z nich byly povaţovány univerzity v Bologni, Oxfordu a Paříţi, 

zaloţené právě v tomto období. V Čechách a zároveň v celé střední Evropě byla 

první univerzitou Univerzita Karlova v Praze zaloţená roku 1348. Tyto instituce se 

brzy začaly odlišovat podle své specializace a na jejich půdě se postupně stíraly 
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rozdíly mezi klerikem a laikem. S rozvojem univerzit tedy skutečně končí 

dosavadní výlučnost církevního vzdělání
151

. 

 

Předbělohorská doba 

Ještě během období husitských válek (1419 - 1434) byly školy pouze katolické, 

později začaly vznikat i školy utrakvistické, bratrské a někde i ţidovské, které však 

neměly dlouhého trvání, a po roce 1620 zanikly. 

Velmi rozšířené byly městské školy, často označované jako partikulární, protoţe 

se na nich vyučovaly pouze některé z předmětů, které jinak byly jako celek 

vyučovány na univerzitách. Tyto školy byly spravovány a financovány městy a 

jejich přímými správci se často stávali bakaláři praţské univerzity. Ve většině 

případů mívaly tři třídy, v bohatších městech někdy tříd bylo pět
152

. 

Mladí muţi ze šlechtických kruhů se často vzdělávali v tzv. zámeckých školách, 

kde se mohli seznámit například se svými budoucími politickými spojenci. Otázkou 

cti pak pro mladé šlechtice bylo vykonání jakési okruţní, tzv. „kavalírské cesty“ po 

Evropě, která jim měla rozšířit obzory a dodat patřičné zkušenosti. Během této cesty 

mladíci navštěvovali vzdělávací ústavy země, v níţ se právě nacházeli. 

Jiţ bylo zmíněno, ţe během středověku měly poměrně výsadní postavení 

klášterní školy, které začaly být přibliţně od 11. století (v Čechách později, asi 

počátkem 13. století) nahrazovány městskými školami, ale jejich úplný zánik je 

moţné sledovat aţ v 16. století, kdy tyto školy přebírali a upravovali jezuité
153

.  

V souvislosti s reformačními snahami pozvala katolická šlechta v roce 1556 do 

Čech příslušníky Tovaryšstva Jeţíšova
154

, tedy jezuity. Ti si za své sídlo zvolili 

klášter sv. Klimenta na Starém Městě praţském, kde začali vyučovat. Jezuitské 

koleje a k nim připojené niţší školy – gymnázia se brzy rozšířily i do dalších 

českých moravských měst. Jezuitské školy měly velmi dobrou pověst, co se týče 

kvality vzdělání, kterého v nich bylo moţné dosáhnout, ovšem poněkud 
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problematičtější byl fakt, ţe v nich byla potlačována svoboda vyznání, a to nejen 

v období nejtvrdších protireformačních bojů, ale i později
155

. 

Druhým církevním řádem, který se v českých zemích značnou měrou věnoval 

vzdělávání, byl Řád bratří poboţných škol
156

, tzv. piaristé. Nejdříve se na našem 

území usadili na Moravě, jejich první kolej v Čechách vznikla roku 1640 

v Litomyšli
157

. Piaristické vzdělávání začínalo obecnou školu, která měla tři třídy a 

na niţ navazovala latinská škola – gymnázium zahrnující pět aţ šest tříd. 

 

Pobělohorská doba 

Období po bitvě na Bílé Hoře a celé třicetileté války bylo poznamenáno mnoha 

změnami, které v mnoha směrech znamenaly především úpadek. Města a vesnice 

podléhala drancování, obyvatelstvo značně prořídlo následkem epidemií nemocí a 

válečných útrap, ale také díky tomu, ţe mnoho lidí se z náboţenských důvodů 

rozhodlo pro emigraci. Mezi nimi byly i významné a vzdělané osobnosti, jejichţ 

odchod byl zásadní pro další rozvoj vzdělanosti. Navíc mnohé školy do té doby 

respektovaly náboţenské odlišnosti, čemuţ byl po vydání Obnoveného zřízení 

zemského konec
158

, tudíţ byla činnost mnohých z nich během válečného konfliktu 

pozastavena nebo byly zrušeny. Pokud byla následně v některých výuka obnovena, 

do funkce učitelů jiţ nebyli dosazováni členové praţské univerzity a úroveň škol 

značně poklesla. 

Alespoň malé zlepšení přinesla nově zřízená arcibiskupství (v roce 1655 

v Litoměřicích a v roce 1664 v Hradci Králové
159

). Čechy byly rozděleny do tří 

diecézí, v nichţ měl jeden z kanovníků pečovat o školy. Obnovování far pak vedlo 

k obnově místních škol, případně byly zřizovány školy nové. 

Ve šlechtických kruzích bylo jiţ z dřívějších dob rozšířeno domácí vzdělávání, 

které bylo v tomto období poměrně kvalitní. České rody navíc značně usilovaly o 

to, aby jejich potomci uměli česky. Po absolvování domácího vzdělávání většinou 
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následoval ještě pobyt v některé koleji, od 18. století často také studia na praţské 

nebo vídeňské univerzitě. 

 

Období tereziánských reforem a první polovina 19. století 

Ani následující období nebylo příliš klidné, coţ se odrazilo i v situaci týkající se 

vzdělávání. Během přibliţně prvních dvaceti let vlády Marie Terezie
160

 proběhly 

války o rakouské dědictví, které zanechaly na zemi patrné stopy, a proto bylo třeba 

monarchii posílit. Jednou z oblastí, na kterou se zaměřila pozornost, bylo i školství. 

Jedním z podstatných výsledků školské reformy bylo především zásluhou pruského 

osvícence Johanna Ignaze von Felbigera 6. 12. 1774 vydání Všeobecného školního 

řádu, který zaváděl doporučenou školní docházku
161

.  

Díky Všeobecnému školnímu řádu byla do školství zavedena jistá pravidla. 

Pravidelná školní docházka byla určena i dívkám, učitelé obecných škol se začali 

cíleně vzdělávat v pedagogických kurzech, tzv. preparandách
162

 a pevnější systém a 

řád postupně dostala organizace škol a jejich hierarchie a vzájemná návaznost, která 

v nástupnických státech Rakousko-Uherska většinou přetrvala dodnes. Nejniţší 

stupeň představovaly triviální školy zřizované v menších městech a na venkově, 

v nichţ se vyučovalo náboţenství, čtení, psaní a počty. 

Na ně ve větších městech navazovaly hlavní školy, rozšiřující předchozí 

vzdělání o dějepis, zeměpis a základy latiny. 

Ve velkých městech, jako byly Praha nebo Brno, byly zaloţeny normální školy, 

které byly předstupněm k univerzitnímu studiu či přímo přechod do praxe a 

vyučovaly se v nich základy stavebnictví, mechaniky, kreslení a přírodopisu
163

. 

Ve všech typech školy převládaly původní způsoby výuky zaloţené na 

memorování leckdy zcela nesrozumitelných informací a na vyuţívání tělesných 

trestů. 

Jiţ za působení jezuitského řádu, který byl v roce 1773 dočasně zrušen, se 

v našich zemích objevila gymnázia. Patentem z roku 1776 byla podobně jako 

ostatní typy škol reformována a v rámci oficiální rakouské školské soustavy se stala 
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školami 2. stupně
164

. Ke gymnaziálnímu studiu byli přijímáni ţáci, kteří absolvovali 

alespoň tři třídy hlavní nebo normální školy a uspěli u přijímacích zkoušek 

v němčině. Výuka byla chápána především jako příprava k následnému 

vysokoškolskému studiu. Ačkoliv původně výuka na gymnáziích probíhala nejprve 

v němčině a ve vyšších ročnících v latině, postupně začala být latina němčinou 

zcela nahrazována a ostatní národní jazyky byly zcela vyloučeny. 

Protoţe i přes reformní snahy nebyla situace ve školství nijak příznivá, byl 

v roce 1805 vydán zákon, který významně posílil úlohu církve v dozoru nad 

školstvím
165

. Byly zavedeny nedělní tzv. „opakovací hodiny“ pro mládeţ do 18 let, 

chudým ţákům se rozdávaly učebnice a břidlicové tabulky na psaní zdarma a 

učitelé byli poprvé zařazeni mezi niţší státní úředníky, takţe měli nárok na pobírání 

penze. 

 

Druhá polovina 19. století 

Druhá polovina 19. století byla zahájena a ovlivněna především bouřlivým 

revolučním rokem 1848 (a situací, jeţ mu předcházela), který přinesl do celé 

Evropy mnoho podstatných změn vedoucích ve svých důsledcích ke vzniku 

občanské společnosti. Změny se nevyhnuly ani školství.  

Mimo jiné souvisely se změnami v rodinném ţivotě, které byly způsobeny 

zejména zaměstnáváním ţen. V důsledku průmyslové revoluce se objevovalo stále 

více pracujících matek, o jejichţ děti bylo třeba se během dne nějak postarat. Z toho 

důvodu byla roku 1832 zaloţena v Praze Karlíně první opatrovna pro děti ve věku 

tří aţ šesti let. Podobným zařízením byly mateřské školy, které uţ ovšem měly 

slouţit přímo jako příprava na školní docházku. První z nich vznikla roku 1869 na 

Staré Městě praţském při kostele sv. Jakuba
166

. Pro děti, které jiţ navštěvovaly 

školu, ale ještě nebyly tak velké, aby mohly po vyučování doma trávit čas samy, 

dokud se jejich rodiče nevrátili ze zaměstnání, byly zřizovány jakési předchůdkyně 

dnešních druţin – útulny
167

. 
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Jendou ze zmiňovaných porevolučních změn bylo stále častější prosazování 

českého jazyka ve školách. Postupně byly některé hlavní školy proměněny na školy 

české a zákonem z roku 1866 byla ustanovena rovnoprávnost obou zemských 

jazyků, tedy němčiny i češtiny, přičemţ jeden z jazyků byl jazykem vyučovacím a 

druhý mohl být do výuky zařazen teprve později. Další výraznou změnou bylo 

oddělení školství od církve, takţe hlavní vedení škol převzal stát a správa 

jednotlivých škol byla svěřena místním, okresním a zemským školním radám, 

jejichţ členy byly zástupci vlády, obcí, církve a učitelů. Zcela nově byla zřízena 

funkce školních inspektorů. 

Školní docházka se z původních šesti let prodlouţila na osm. Obecné školy, 

které měly být zřízeny v kaţdé obci, v jejímţ obvodu je na hodinu cesty 40 školních 

dětí, se rozšířily na osmitřídní, hlavní školy byly přeměněny na školy měšťanské
168

. 

Nejdůleţitější změna byla spojena s vydáním jiţ zmíněného Hasnerova zákona, 

kterým jiţ byla skutečně zavedena povinná školní docházky pro děti od šesti do 

čtrnácti let. Dále byl zrušen poměrně sloţitý systém triviálních, normálních a 

hlavních škol a byl nahrazen systémem začínajícím obecnou školou, po níţ mohl 

následovat odchod na gymnázium nebo na měšťanskou školu. Na gymnázium 

mohlo navazovat studium na univerzitě, z měšťanské školy ţáci často odcházeli na 

reálky, které byly sice také všeobecně zaměřeny jako gymnázia, ale větší důraz byl 

kladen na technické předměty. Pokud to finance nedovolovaly, mohli se absolventi 

měšťanek zapsat alespoň do „pokračovacích škol“, v nichţ výuka probíhala ve 

večerních hodinách a v neděli
169

. 

Jiţ bylo naznačeno, ţe s průmyslovou revolucí přišel obrat v postavení ţen 

v tom smyslu, ţe i ony začaly běţně vykonávat výdělečná zaměstnání. S tím bylo 

spojeno i obecně vyšší uplatňování ţen ve společnosti, které ovšem bylo podmíněno 

také poptávkou po moţnosti dosahovat vyššího vzdělání. Začaly proto vznikat školy 

pro dívky, které jim toto vzdělání měly umoţňovat. Nejprve vznikaly školy, které 

byly zaměřeny především prakticky. V roce 1890 bylo v Praze otevřeno první české 

dívčí gymnázium Minerva
170

, k jehoţ otevření dala podnět především spisovatelka 

Eliška Krásnohorská. Absolventky tohoto gymnázia nebo lycea (které ovšem 
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musely maturitu skládat na praţském Akademickém gymnáziu, protoţe Minerva 

neměla k maturitním zkouškám povolení) mohly dokonce pokračovat ve 

vysokoškolském studiu. 

 

Počátek 20. století 

Na začátku 20. století se ve společnosti projevovala nespokojenost s organizací 

a stavem středního školství, proto byla provedena jeho reforma. Jí byly kromě 

stávajících gymnázií a reálek uvedeny v ţivot další dva typy středních škol – reálná 

gymnázia a reformovaná reálná gymnázia. Reálná gymnázia v podstatě od počátku 

spojovala hlavní myšlenku gymnázií a reálek a měla své studenty připravovat jak na 

následující studium univerzitní, tak technické. Reformované reálné gymnázium se 

nejprve shodovalo s reálkou a od páté do osmé třídy přebíralo osnovy gymnázia. 

Jeho úkolem opět bylo připravit studenty pro univerzitní i technické studium. 

Pro všechny střední školy znamenala reforma upravení metod a forem výuky, 

v nichţ se začaly prosazovat moderní pedagogické postupy, takţe ţáci například 

začali být zapojováni aktivněji zapojováni do výuky. 

Po vcelku nadějném vstupu do 20. století však přišla první světová válka, které 

samozřejmě významným způsobem zasáhla do všech oblastí ţivota, tedy i do 

školství, a to veskrze negativně. Plošně se sniţovaly počty tříd, v zimě výuka kvůli 

nedostatku topiva neprobíhala, panoval nedostatek učitelů, kteří byli vládou 

povoláváni buď přímo do zbraně, nebo alespoň do jiných odvětví důleţitých pro 

chod státu, a školní budovy byly vyuţívány mimo jiné jako lazarety. 

 

První republika 

V prvních letech nově vzniklé republiky byl poměrně silně patrný rozdíl úrovně 

školství v českých zemích, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Zákony se proto 

snaţily tyto rozdíly pokud moţno odstranit, nebo alespoň zmírnit, a zároveň obecně 

situaci ve školství změnit k lepšímu. 

V roce 1922 byl vydán tzv. malý školský zákon, kterým se rušily jakékoliv úlevy 

ze školní docházky, sníţil počet dětí ve třídě z 80 na 70 a na Slovensku povinnou 

školní docházku zvýšil na osm let
171

.  
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V období první republiky byly také vedle tradičních obecných a měšťanských 

škol zřizovány pokusné a reformní školy zaměřené především na praxi, které ve své 

činnosti dosahovaly výborných výsledků. 

Poměrně sloţitá situace panovala v organizaci středního vzdělávání vzhledem 

k tomu, ţe zde existovaly celkem čtyři velmi podobné typy škol. Největší oblibu si 

získala reálná gymnázia. Od počátku školního roku 1923/1924 byla zrušena dívčí 

lycea, protoţe jejich vyučovací zaměření bylo totoţné s ostatními středními 

školami, které byly nyní pro dívky jiţ běţně dostupné. 

Znatelného rozkvětu se dočkaly odborné školy, mezi nimiţ existoval široký 

výběr jak v jejich zaměření, tak v délce studia a hloubce osvojených dovedností. I 

odborné školství mělo jednotlivé stupně, které na sebe navazovaly; nejvyšším z nich 

byly vyšší průmyslové školy, jejichţ absolventi mohli být přijímáni na vysoké školy 

technického směru
172

. 

 

Období Druhé republiky a Protektorátu Čechy a Morava 

Podruhé v krátké době zasáhla do slibného vývoje českého školství válka. 

Události spojené s podepsáním Mnichovské dohody, vyhlášením Protektorátu 

Čechy a Morava a obecně celá druhá světová válka jej zbrzdily a váţně narušily 

demokratické principy, na nichţ bylo školství nově vzniklého státu zakládáno. 

Do té doby jednotná československá republika byla rozbita a vedle protektorátu 

Čechy a Morava byl zřízen formálně samostatný Slovenský štát, takţe školství obou 

nově vzniklých státních celků se začalo vyvíjet samostatně a odlišně. 

Děti, které se svými rodiči ţily v pohraničních oblastech, jeţ se nově staly 

součástí německé říše, a navštěvovaly zde obecné, měšťanské nebo střední školy, 

byly ze svých domovů vyhnány a musely hledat útočiště ve vnitrozemí. České 

střední školy zde byly okamţitě zrušeny a obecné a měšťanské školy byly 

omezovány a poněmčovány a časem také rušeny. Ve vyšších ročnících škol směli 

učit pouze němečtí učitelé. S ţáky niţších ročníků bylo dovoleno mluvit česky, ale 

mezi sebou mohli učitelé mluvit pouze německy, takţe čeština byla velmi omezena. 

Po roce 1942 zůstaly v pohraničí českými pouze některé obecné školy
173

. 

Výraznými změnami a omezeními prošly i školy ve vnitrozemí. Vzhledem 

k tomu, ţe do nich přestupovalo velké mnoţství ţáků z vnitrozemí, začínaly být 
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přeplněné. Místnosti, které by potřebovaly k výuce, pak v raném období války často 

poskytovaly pro dočasné ubytování uprchlíků. Později byla řada škol zcela 

uzavřena a dána k dispozici německé armádě. 

Jednou z prvních změn, kterou pocítili ţáci i učitelé, byly přísné revize učebnic 

a jiných didaktických pomůcek, jeţ započaly jiţ na podzim roku 1938 a ještě 

zpřísněny byly po vyhlášení Protektorátu 15. 3. 1939. Některé učebnice byly 

okamţitě zakázány, jiné byly alespoň upravovány cenzurou a falzifikovány podle 

nacistických představ
174

. Na všech typech škol byla postupně zavedena povinná 

výuka němčiny
175

. 

Po takových úpravách, které sice znamenaly velký zásah do školství, ale stále 

ještě přímo neovlivňovaly ţivoty zúčastněných, přišly změny mnohem závaţnější. 

V roce 1941 byly měšťanské školy, do té doby přístupné všem dětem bez omezení, 

prohlášeny za výběrové a začal být uplatňován tzv. „numerus clausus“, podle 

něhoţ mohlo na měšťanskou školu nastoupit pouze 35% absolventů 4. třídy obecné 

školy. Ještě krutější bylo omezení plynoucí z norimberských zákonů, podle nichţ 

byly z výuky vyloučeny děti ţidovského a romského původu
176

. 

Největší úpadek školství zaznamenalo z důvodu uzavírání škol a omezování 

počtu tříd, které se týkalo českých středních škol. Namísto zrušených ústavů byla 

nově zakládána dívčí reálná gymnázia, v nichţ byla ovšem tradiční výuka jazyků 

nahrazena praktickými předměty, které měly dívky připravit pro budoucí role matek 

a hospodyň.  

Velké omezení výuky na středních školách přineslo také postupné nasazování 

studentů vybraných ročníků na práci v Říši nebo ke sborům Technische Hilfe
177

. 

Studenti z různých studijních ročníků, kteří se totálnímu nasazování vyhnuli, byli 

většinou slučováni do společných tříd, nicméně další studium jim stejně nebylo 

umoţněno a obvykle dostudovali aţ po skončení války. 

Podobně jako tomu bylo v případě první světové války, i nyní byly školy 

uzavírány také kvůli nedostatku paliva na topení (v zimě školního roku 1944/1945 
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s nevyučovalo téměř nikde), a protoţe byly školy přeměňovány na lazarety a 

ubytovny pro vojáky. 

 

Poválečné období do roku 1948 

V několika prvních letech po ukončení druhé světové války byla hlavním 

symbolem českého školství intenzivní snaha o co nejrychlejší a nejkvalitnější 

obnovení válkou narušené výuky na všech typech a stupních škol. Paradoxně však 

byl problémem enormně zvýšený zájem o vzdělání, zejména ze strany těch, jimţ 

během války nebylo umoţněno studium dokončit. Z toho důvodu se zvyšovaly 

nároky na personální, prostorové i materiální vybavení škol, které bylo po letech 

války ve zcela nedostačujícím stavu. 

Vesměs panovala tendence obnovit školství podle předválečného stavu, jedinou, 

zato zásadní a nečekaně trvalou změnou bylo zavedení výuky ruštiny jako nového 

povinného předmětu od 4. třídy obecné školy. Pro obecné (později základní) a 

střední školy zůstal tento předmět povinným aţ do roku 1989. 

5.1 Školní život a vyučovací předměty 

Školní docházka 

Věcí, která ve vztahu ke škole zajímá děti asi v kaţdé době, je četnost návštěv 

školy. Aţ do zavedení povinné školní docházky nebyla nijak pevně stanovena a 

víceméně záleţelo pouze na rodičích, zda, jak často a jak dlouho své děti do školy 

posílali. Kdyţ v roce 1774 vydala císařovna Marie Terezie Všeobecný školní řád, 

byla dětem starším šesti let nařízena šestiletá školní docházka. Jak jiţ bylo výše 

zmíněno, skutečná povinnost školní docházky vstoupila v platnost aţ v roce 1869. I 

proto ještě v 80. letech 18. století navštěvovalo pravidelně školu pouze 60% dětí, 

jichţ se nařízení týkalo
178

.  

Pro mnoho rodičů, kteří školní docházkou neprošli, znamenala škola jakýsi cizí 

prvek, ke kterému neměli příliš důvěry, jako obecně k dalším věcem, které 

přicházely „shora“. Druhým důvodem, proč rodiče na docházku svých dětí do školy 

příliš nedbali, byla ekonomická situace rodiny, a to především na venkově, kde byl 

ţivotní rytmus celé rodiny podřizován zemědělským práce, při nichţ byla nezbytná 

i pomoc dětí. Aby byli rodiče motivováni posílat své děti do školy alespoň občas, 
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existovaly různé formy úlev. Malé venkovské děti mohly být ze školy omlouvány 

kvůli špatnému počasí, starší například v době ţní. Velmi chudým dětem se pak 

odpouštěl poplatek za školné, i přesto ţe od počátků školství tento poplatek tvořil 

základ učitelova příjmu
179

.   

Protoţe vzhledem ke špatné docházce (často navíc spojené s nepříliš kvalitní 

prací učitelů, kteří nebyli k vyšším výkonům motivováni ani finančním 

ohodnocením ani společenskou prestiţí) byly znalosti ţáků velmi nízké, byly v roce 

1816 zřízeny opakovací nedělní hodiny pro odrostlejší děti starší dvanácti let. Tato 

povinnost platila pro chlapce do osmnácti let, pro dívky pouze do patnácti let. Bez 

potvrzení o navštěvování nedělní školy nebylo moţné získat výuční list v ţádném 

řemesle. V roce 1823 byla docházka do nedělní školy sjednocena pro chlapce i 

dívky do patnácti let a význam těchto opakovacích hodin byl prosazován a 

zdůrazňován během celé první poloviny 19. století
180

. 

 Vydáním Hassnerova zákona v roce 1869 pak byly opakovací hodiny 

zrušeny a především začala být školní docházky úředně vymahatelná. Navíc byla 

z šesti let prodlouţena na osm. 

 S různými krátkodobými obměnami se osmiletá školní docházku udrţela aţ 

do období mezi první a druhou světovou válkou. Během nacistické okupace pak 

bylo české školství a jeho tradiční struktura silně narušeno, coţ se samozřejmě 

dotklo i školní docházky. Cílem mělo být zamezení přístupu co největšímu počtu 

českých dětí ke vzdělání, a to jiţ základnímu. 

 Po ukončení druhé světové války následovalo období, v němţ byla školní 

docházka opakovaně prodluţována a opět zkracována, aţ se postupně ustanovila na 

současném modelu, podle kterého trvá devět let. 

 

Kázeň 

 Se školním ţivotem odjakţiva souvisela nutnost udrţování určité kázně a 

pořádku. Jejich vymáhání se v různých dobách dělo pomocí různých prostředků. 

 V dobách, kdy učitelé vzhledem k absenci jakýchkoliv specializovaných 

škol pro učitele neměli odpovídající vzdělání pro zastávání své profese, z velké 

části byli původním povoláním například vojáci, a ve společnosti nebyli patřičně 
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ceněni, byla jedním z nejčastěji pouţívaných výchovných prostředků rákoska. Její 

pomocí si učitelé vynucovali především pozornost a klid. 

Není však zcela přesná představa, ţe děti byly běţně trestány za sebemenší 

provinění, jakými byly drobnější kázeňské prohřešky či dokonce neznalost látky. 

Ve většině případů byla tvrdě trestána především leţ a krádeţ, zejména ta na poli. 

Především tedy šlo o prohřešky, které nebyly způsobeny ve školním prostředí. Tím 

pádem také vykonavatelem trestu často nebyl přímo učitel, ale spíše obecní dráb.  

Exekuce byla prováděna v přítomnosti rodičů ţáka a starosty, pouze někdy 

se jí účastnil také učitel nebo katecheta. 

 Oficiálně byly na českých školách tělesné tresty zrušeny v roce 1870
181

, 

nicméně v praxi se od nich ustupovalo jiţ v dřívějších dobách. Na druhou stranu se i 

nadále našli učitelé, kteří tělesné tresty obhajovali a uplatňovali. Díky zákonu byl 

však v těchto případech také vymezen prostor pro jejich disciplinární potrestání. 

  

Klasifikace 

 Velmi podstatnou a nedílnou součástí běţného školního ţivota je klasifikace. 

Její význam se samozřejmě projevil uţ v minulosti, kdy známkování vyplynulo 

z potřeby vyučujících mít kontrolu nad tím, co se ţáci naučili a jak kvalitně. Ovšem 

i kdyţ o různých formách školství můţeme mluvit jiţ od počátku středověku, 

oficiální upozornění na nutnost prověřovat znalosti ţáků a následně je hodnotit se 

objevuje aţ v roce 1790
182

. Tehdy bylo vydáno nařízení, aby během školního roku 

bylo několik ţáků nečekaně vyvoláno a vyzkoušeno. Tím byla zavedena pro 

školství charakteristická tradice průběţného zkoušení. Od roku 1805 se pak konaly 

veřejné zkoušky všech ţáků za účasti zástupců církevních i světských organizací, 

rodičů a významných hostů. Probíhaly jednou na konci kaţdého pololetí – po 

Velikonocích a na konci září. Zkoušky měly slavnostní ráz a kromě prověřování 

znalostí ţáků došlo také na deklamace, divadelní scénky či hudební produkci
183

. 

Jedním z prvních způsobů hodnocení ţáků byla tzv. lokace – ţákovi bylo 

přiděleno číslo, které odpovídalo úrovni jeho znalostí v porovnání se zbytkem třídy. 

Tato metoda se postupně pouţívala víceméně výzvově, někdy byla jediným 
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způsobem hodnocení, někdy se vůbec neuţívala a někdy doplňovala klasickou 

slovní nebo číselnou klasifikaci. 

 Průběţná klasifikace byla nakonec shrnuta do jednoho – závěrečného 

vysvědčení, které ţák obdrţel při odchodu ze školy jako odklad o jejím 

absolvování. Hodnoceno bylo několik oblastí školního ţivota – pravidelnost 

navštěvování školy, mravy, prospěch v jednotlivých předmětech a celkový prospěch 

pomocí slovního vyjádření. 

 Ve druhé polovině 19. století se klasifikace poněkud změnila. Byla přidána 

další samostatná oblast pro hodnocení ţáka, a tou byla jeho píle. Dále se kromě 

slovního ohodnocení přistoupilo také ke klasickému známkování pomocí číslic. 

 Od počátku 20. století se začala klasifikace na všech školách ustalovat a 

v platnost vstoupil definitivní školní a vyučovací řád z roku 1905
184

, který přesně 

stanovoval podmínky a způsob klasifikace. Byla jím zavedena čtvrtletní klasifikace, 

hodnocení v jednotlivých předmětech měli provádět příslušní vyučující, zatímco 

hodnocení mravů pilnosti a nověji také vnější úpravy písemných prací se stávalo 

výsledkem dohody všech zainteresovaných učitelů. A asi nejvýznamnějším 

důsledkem tohoto řádu bylo zavedení dosud platného pětistupňového hodnocení. 

V praxi také vstoupily pravidelné učitelské porady, na nichţ nebyl probírán pouze 

prospěch ţáků, ale sledovala se také jejich myšlenková vyspělost a schopnost 

postupovat do vyšších ročníků. 

 Tato úprava platila v nezměněné podobě aţ do roku 1935
185

. V následujících 

dvou letech došlo k některým drobným změnám, jako bylo např. zrušení klasifikace 

pilnosti, či přepracování hodnocení chování pouze do čtyřstupňové škály. Při 

hodnocení ţáka měl být brán zřetel také k jeho specifickým moţnostem a 

schopnostem, přístupu k práci, apod. Novinkou bylo také stanovení nemoţnosti 

propadnout z tzv. výchovných předmětů. 

 Další změnu v klasifikaci ţáků s sebou přinesl Protektorát Čechy a Morava. 

V roce 1943 se klasifikační řád co nejvíce přiblíţil tomu, který platil na 

říšskoněmeckých školách. Nejmarkantnější proměnou prošel dosavadní 

pětistupňový systém klasifikace, který se změnil na šestistupňový, a dále bylo 

stanoveno, ţe s vyznamenáním můţe prospět pouze jediný ţák ve třídě, či ţe 
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z jednotlivých předmětů mohou být jedničkou ohodnoceni maximálně dva ţáci ve 

třídě. 

 Po ukončení druhé světové války se klasifikační řád opět vrátil do svého 

původního stavu a obnoven tedy byl i model pětistupňové klasifikace. Další změny 

se pak týkaly především způsobu a moţnosti postupu do vyšších ročníků, a to i 

v případě jedné nebo dokonce několika nedostatečných. 

 

Prázdniny 

 Všechny děti navštěvující školu dnes i v minulosti mají s touto institucí 

spojen především pojem, který je protipólem školní práce a povinností, tedy 

prázdniny.  

Dny školního volna se dříve nazývaly feriální a většinou připadaly na jiné 

dny, neţ jsme zvyklí dnes. Obecně připadalo volno na dny vztahující se k církevním 

svátkům, později v rakousko-uherské monarchii také na dny narozenin panovníků. 

Ve všech dobách se objevovaly letní prázdniny, jejichţ začátek a konec však nebyl 

stanoven jednotně. Vyhlašování letních (hlavních) prázdnin bylo víceméně v rukou 

ředitelů jednotlivých škol. Termín se lišil podle místních poměrů, především podle 

toho, zda se jednalo o školu ve městě, nebo na vesnici. Tam se přizpůsoboval 

zejména sezónním zemědělským pracím, jichţ se děti většinou musely aktivně 

účastnit. Obvykle školní rok končíval během srpna a znovu začínal v říjnu nebo 

v listopadu. Děti na tomto modelu vcelku „vydělávaly“, protoţe velmi často se k 

těmto oficiálním prázdninám díky nadměrnému horku připojovalo ještě volno 

v průběhu června či července, tzv. vedřiny. 

V roce 1786 byly hlavní prázdniny podle nařízení císaře Josefa II. přesunuty 

ze září a října na červenec a srpen
186

 a poprvé začaly letní prázdniny v červenci 

roku 1787. Nicméně i poté se období a délka trvání letních prázdnin v různých 

krajích lišily. Aţ ve druhé polovině 19. století se začal jejich termín postupně 

sjednocovat, a tím se sjednocovala i organizace celého školního roku. V roce 1870 

bylo vydáno ministerské nařízení, podle kterého měly letní prázdniny trvat šest 

týdnů a ukončeny měly být v září
187

. I nyní však zejména na vesnicích měly místní 

školní rady moţnost rozhodnout o jiném termínu podle aktuální potřeby. Jendou 

z moţností například bylo rozloţení oněch šesti týdnů do celého školního roku. 
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Na počátku 20. století pak došlo ke konečnému ujednocení na tom, ţe letní 

prázdniny budou v jednotném termínu a budou trvat osm týdnů. Dalších šest 

volných dnů čekalo ţáky během Velikonoc, jeden den o svatodušních svátcích a 

jeden na svátek sušiček a čtyři dny trvaly prázdniny vánoční. I tyto prázdniny se 

poněkud lišily podle místních zvyklostí. 

Po vzniku Československé republiky přibyly další volné dny související 

s památnými událostmi týkajícími se republiky. Byl to 1. květen, 5. a 6. červenec, 

28. září a 28. říjen. 

Dalším, pro ţáky příjemným, nařízením byla povinnost, aby na národních 

školách byla v týdnu vţdy dvě volná odpoledne (většinou připadala na středu a 

sobotu), případně jeden celý volný den (obvykle se jednalo opět o středu nebo 

čtvrtek). 

Během druhé světové války zůstaly beze změny letní prázdniny, zatímco 

například volné dny připomínající Československo byly zcela zrušeny. Po roce 

1945 se některé zrušené prázdninové dny opět navrátily, jiné, týkající se především 

církevních svátků, byly s nástupem nového reţimu rušeny. Podle proměn 

společensko-politických a státních poměrů se pak pruţně měnil i počet a termín 

volných dnů. Školní a pracovní týden byl postupně upraven na pětidenní, tedy 

s volnou sobotou.  

 

Vyučovací předměty 

Co se týče vyučovacích předmětů, jiţ bylo zmíněno středověké trivium a 

kvadrivium, jehoţ zvládnutí se předpokládalo pouze u skutečných vzdělanců. 

Později, s postupným rozšiřováním dostupnosti vzdělání, se obsah výuky odvíjel 

především od znalostí a schopností učitele, ale nejčastějšími předměty bylo čtení, 

psaní a počítání (a samozřejmě také náboţenství), tedy skupina předmětů, která se 

přibliţně od 18. století také vţila pod názvem trivium (odtud triviální školy). 

Později k nim byl přiřazen také zpěv, případně výuka hry nějaký hudební nástroj. 

Po vydání všeobecného školního řádu v roce 1774 se výuka poněkud 

systematizovala. Hlavní školy měly čtyři třídy, mezi nimiţ nepanovala věková 

provázanost a posloupnost. Dítě z jedné třídy do další nepostupovalo automaticky 

po dosaţení určitého věku, ale teprve po osvojení si poţadovaných dovedností. 

Z toho důvodu se ve třídách setkávaly děti různého věku a vyspělost.  
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Z první (elementární) třídy mohlo dítě postoupit do druhé aţ poté, co bylo 

schopno rozeznávat písmena a slabikovat. Ve druhé třídě si mělo osvojit základy 

čtení, krasopisu, mluvnice, počtů a němčiny. Ve třetí a čtvrté třídě uţ se mnoţní 

získávaných informací podstatně rozšířilo, a to o latinu, zeměpis, dějepis, 

přírodozpyt, kreslení, měřictví, sloh, ale také třeba mechaniku či stavitelství
188

. 

Ve druhé polovině 19. století byly ustanoveny některé nové povinné vyučovací 

předměty – reálie, kreslení, pro chlapce tělocvik a v některých případech ţenské 

ruční práce. 

Po vydání tzv. malého školského zákona v roce 1922 byly nově zavedeny 

předměty občanská nauka a výchova, pro dívky na obecných školách pak ruční 

práce a tělesná výchova. Zároveň byla uvolněna výuka náboţenství a zrušena 

povinná docházka na mše. 

 

5.2 Škola a školní povinnosti na Zbraslavi 

5.2.1 První školy na Zbraslavi 

První vyučování na Zbraslavi organizovali mniši v budově místního kláštera. 

Roku 1758 pak byla vystavěna malá budova č. p. 6 (dnes 481 v současné ulici U 

Národní galerie), v níţ se provozovala škola zahrnující jednu třídu
189

. Ta 

umoţňovala vzdělání jak zbraslavským dětem, tak i dětem z obcí Zaběhlice, 

Ţabovřesky, Lahovice a Lipence. Jednalo se o první veřejnou školu na Zbraslavi a 

jejím prvním ředitelem, tzv. „rechtorem“ byl František Janoušek. 

Roku 1847 byla zbraslavská jednotřídní škola za pomoci městské správy 

rozšířena na dvoutřídní. Druhá třída byla původně zřízena v domě na náměstí č. p. 

94 (dnes 466) a později byla přesunuta do domu č. p. 20 (dnes 477) opět v dnešní 

ulici U Národní galerie. 

V roce 1858 byly zrušeny vrchnostenské úřady a místo nich vznikaly nové 

státní orgány. Zbraslav se mimo jiné stala sídlem okresního úřadu a soudu. Díky 

okresnímu tajemníkovi V. J. Pickovi byla zřízena nejen třetí třída zbraslavské školy, 
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která byla umístěna v č. p. 65 (dnes 622) v dnešní ulici U Malé řeky, ale také školní 

knihovna.  

V roce 1864 bylo vydáno nařízení týkající neplošně celého školství, jímţ 

byly školy vyňaty z přímé podřízenosti církvi a jejich zřizovateli se staly státní 

školské úřady. Na Zbraslavi v této souvislosti vzniknul školský výbor, jehoţ 

předsedou se stal František Jaroš z Lahovic
190

. 

Vzhledem k tomu, ţe dosavadní stav školní situace na Zbraslavi byl 

poměrně neuspokojivý – především z důvodu roztříštěnosti, neboť třídy byly 

roztroušené po různých domech – byla v roce 1869 v dnešní ulici U Lékárny 

postavena nová školní budova s č. p. 168 (dnes 593). Pozemek byl zakoupen od 

kníţete Bedřicha Oettingen-Wallersteina za 1000 zlatých, samotná stavba pak stála 

12000 zlatých
191

.  

 Roku 1873 se stávající škola znovu rozrostla a došlo k otevření čtvrté třídy a 

roku 1885 se díky zřízení další třídy stala ze zbraslavské školy úplná pětitřídní 

obecná škola. 

K ní v roce 1905 přibyla chlapecká měšťanská škola, a o rok později pak 

měšťanská škola dívčí. Obě tyto měšťanské školy ale vlastně byly jedním celkem se 

společným vedením. 

5.2.2 Zbraslavské školství v první polovině 20. století 

Obě zbraslavské školy navštěvovaly děti nejen ze Zbraslavi, ale i 

z přilehlých obcí. Např. v roce 1919 to v měšťanské škole bylo celkem 317 dětí – 

v chlapecké měšťanské škole bylo do 1. třídy zapsáno 92 hochů, do 2. třídy 60 

hochů a do 3. třídy 23 hochů, dívčí školu pak navštěvovalo v 1. třídě 68 děvčat, ve 

2. třídě 48 děvčat a ve 3. třídě 26 děvčat
192

. 

Otázky, které průběţně od vzniku škol zaměstnávaly rodiče, učitele i 

zřizovatele škol, se asi jako v kaţdé době týkaly především financí, ale také 

praktických kaţdodenních a samozřejmě výukových záleţitostí.  
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Co se týče finanční stránky, například ještě v roce 1924 nebylo běţné, aby 

byly ţákům obecné školy vydávány všechny školní pomůcky
193

, a tak je rodiče 

museli kupovat. 

Stálé neshody panovaly (mezi rodiči či vedením a školníky) na 

zbraslavských školách ohledně vytápění tříd. Kvůli nutnosti vytopit třídy dříve, neţ 

do nich přijdou ţáci, byl 30. 11. 1926 podle schválení Okresního školního výboru 

na Smíchově dokonce posunut začátek vyučování dopoledne na 830 a odpoledne na 

1300
194

. 

Protoţe počet ţáků stále stoupal, musely být ve školním roce 1932/1933 

zřízeny zatímní třídy v náhradních budovách a 18. 7. 1933 byla zahájena přístavba 

měšťanské školy. Celkem se jednalo o 6 učeben, kotelnu a školní jídelnu, přičemţ 

náklady na adaptaci budovy činily 280 tisíc korun
195

. V souvislosti s výstavbou 

jídelny bylo zřízeno pro děti pravidelné stravování, na které od školního roku 

1939/1940 přispívala obec
196

. Zajímavé však je, ţe si ţádná z pamětnic nevzpomíná 

na to, ţe by na Zbraslavi školní jídelna v této době existovala. Moţná je to 

způsobeno tím, ţe zrovna jejich maminky nepatřily mezi zaměstnané ţeny, a tak 

jejich děti chodily běţně na obědy domů. 

V roce 1936 se pozornost zaměřila také na obecnou školu a byla provedena i 

její rekonstrukce v nákladu 110 tisíc korun
197

.  

 

Významný mezník pro zbraslavské školství znamenalo vyhlášení mobilizace 

v roce 1938. Nově opravená budova měšťanské školy byla zabrána pro účely 

vojenské správy a veškeré vyučování probíhalo v obecné škole, kde však muselo 

být organizováno střídavým způsobem, protoţe všechny děti najednou by se do 

budovy nevešly. 

S vyhlášením mobilizace byla pro děti spojena ještě jedna změna – od 

školního roku 1937/1938 přibyly do výuky pravidelné akce civilní obrany, jako byla 

cvičení s plynovými maskami, nácviky ukrytí v případě leteckého náletu, apod. 

Sloučení všech zbraslavských škol do jedné budovy samozřejmě nebylo 

příliš vhodným (i kdyţ jediným) řešením, a tak se brzy začaly objevovat problémy, 
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které z nastalé situace (a nejen z ní) vyplynuly. V roce 1939 podalo Rodičovské 

sdruţení při Obecné škole ve Zbraslavi nad Vltavou stíţnost na špatný stav budovy 

obecné školy, které příliš nepomohla ani nedávná, poměrně nákladná 

rekonstrukce
198

. Hlavními body stíţnosti byl nedostatek učeben, umístění školy na 

hlučném a frekventovaném místě, nedostatek prostoru pro pohyb dětí, z čehoţ 

plynuly časté epidemické nemoci, a v neposlední řadě byl zaznamenán také apel na 

zřízení mateřské školy, kterou město čím dál více postrádalo. 

Během okupace ovšem byly německými vojáky průběţně zabírány budovy 

měšťanské i obecné školy, ať uţ jako zázemí pro organizační sloţky nebo jako 

lazaret pro raněné, a zbraslavská mládeţ se někdy musela učit střídavě v různých 

hostinských místnostech. Vzhledem k tomu, ţe to samozřejmě zdaleka nebyl ideální 

stav, v případě příznivého počasí se vyučování odehrávalo i venku. Děti se s učiteli 

scházely na zbraslavském nábřeţí, kde byla promenáda s lavičkami, a tam probíhalo 

zadávání a kontrola úkolů, případně zkoušení, apod. 

 

Před válkou se na obecné škole vyučovaly přibliţně stejné předměty, jako na 

dnešní zkladní škole - počty, čeština, vlastivěda, prvouka, tělocvik, ale také 

krasopis, na který byl kladen poměrně velký důraz, a samozřejmě náboţenství. 

V tom byla dětem, nebo spíše jejich rodičům, ponechána jistá volba. Podle toho, 

zad se rodina hlásila k náboţenství katolickému, nebo k Československé církvi 

husitské, bylo moţné zapsat děti na příslušné hodiny náboţenství. Pro děti hlásící se 

k Evangelické církvi probíhala výuka náboţenství mimo školu. Poměrně zásadní 

událostí týkající se výuky náboţenství bylo roku 1929 vydání vyhlášky poskytující 

rodičům, kteří z jakéhokoliv důvodu nechtěli, aby se jejich děti ve škole účastnily 

hodin náboţenství, moţnost podat Okresnímu školskému výboru písemnou ţádost, 

na jejímţ základě bylo dítě z hodin náboţenství osvobozeno
199

. Takových dětí však 

bylo zřejmě pouze minimum, a pokud uţ se takové přeci jen našly, pocházely 

z rodin skutečně striktně ateistických, které neslavily ani Vánoce. 

Za okupace se pak poměr vyučovaných předmětů radikálně změnil. 

Německý jazyk se vyučoval 8 hodin týdně, zatímco počet vyučovacích hodin 

českého jazyka se výrazně sníţil. Dějepis a literatura se dokonce vyučovat nesměly 

vůbec.  
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Po ukončení druhé světové války byly na zbraslavských školách provedeny 

nutné opravy, aby v září mohl bez problémů začít nový školní rok, coţ se také stalo. 

Na Zbraslavi v tomto školním roce opět fungovala obecná a měšťanská škola, 

pomocná škola a nově také mateřská škola, po jejímţ zřízení se volalo jiţ 

v předválečném období. Správa mateřské školy spadala pod ředitelství obecné dívčí 

školy
200

.  

Mateřská škola 

Podle sdělení Místního národního výboru ve Zbraslavi bylo při zápise do 

mateřské školy, který se konal 31. 7. a 1. 8. 1945, zapsáno cekem 39 dětí (21 hochů 

a 18 děvčat) a další se hlásily dodatečně, tudíţ bylo přijato ještě 9 dětí z Peluňku. 

Při zápisu byl vybírán dobrovolný příspěvek, který na konci činil celkem 1 305 

korun
201

. 

Zajímavé je zjištění, jakého sociálního postavení byli rodiče, kteří své děti 

zapsali do mateřské školky. Ve většině případů se jednalo o lidi méně majetné, 

především řemeslníky, např. truhláře, zámečníky, natěrače, sladovníky, apod. Počet 

39 dětí, které byly zapsány, přitom není příliš vysoký, vezme-li se v úvahu, ţe 

v roce 1945 ţilo na Zbraslavi přibliţně 150 dětí, které by podmínky k zápisu 

splňovaly, a ţe zřízení mateřské školky bylo vlastně výsledkem dlouholetého volání 

občanů po této instituci. Městský národní výbor ve Zbraslavi ve své zprávě po 

ukončení zápisu uvádí, ţe nízký zájem o mateřskou školku mezi rodiči 

pravděpodobně způsobily především dvě věci – málo výrazné plakáty zvoucí děti a 

jejich rodiče k zápisu, a také obavy některých matek, které se domnívaly, ţe by 

musely nastoupit do zaměstnání, pokud by své děti do školky zapsaly, a nemohly by 

se tedy věnovat péči o domácnost
202

. 

15. 2. 1947 upozornil zbraslavský místní národní výbor na to, ţe v mateřské 

škole byla zřízena kuchyně a zavedeno vyvařování pro děti, které zde byly 

umístěné. Obědy v ceně 6 korun sestávající z polévky a příkrmu bylo moţno 

poskytnout také přespolním dětem, které navštěvovaly některou ze zbraslavských 

škol. V případě zájmu o stravování musely děti odevzdat potravinové lístky na 
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měsíc na 10 dkg tuků, 15 bodů na poţivatiny, 500 g mouky, 500 g chleba a 20 dkg 

masa. 

 

Změny ještě v roce 1945 doznala měšťanská škola a 1. října byla oficiálně 

rozdělena na chlapeckou a dívčí, přičemţ kaţdá z nich jiţ nyní měla samostatné 

vedení. Ředitelem chlapecké měšťanské školy byl Jan Junek, dívčí měšťanskou 

školu vedl Josef Koťátko
203

. V prvním poválečném školním roce navštěvovalo 

měšťanskou školu chlapeckou 247 ţáků a vyučovalo v ní 9 učitelů, z toho 2 ţeny
204

. 

V roce 1946 došlo ke stejné situaci také v obecné škole, která byla také 

rozdělena na dvě části. Ředitelem dívčí školy se stal Bohumil Machula, ředitelem 

chlapecké školy Jan Haupt a po něm Antonín Babíček
205

. 

V roce 1948 pak proběhlo přejmenování zbraslavských škol – obecné školy 

se změnily v národní školu chlapeckou a národní školu dívčí, z měšťanských škol se 

staly střední škola chlapecká a střední škola dívčí
206

. 

 

A opět se objevily jisté změny ve sloţení vyučovaných předmětů, především 

v měšťanských školách; v obecných vzhledem k tomu, ţe se zde vyučovaly 

naprosto základní předměty, nebylo příliš co měnit. Ve třetích a čtvrtých ročnících 

měšťanské školy byla zavedena výuka latiny a především ruštiny, jiţ vyučovali 

rodilí mluvčí
207

. Velmi často se jednalo o bývalé bělogvardějce
208

, kteří byli nuceni 

uprchnout z Ruska a pro které byla jednou z mála moţností uplatnění právě výuka 

ruštiny. Vzhledem k nelehké situaci, která se ještě vyhrotila po komunistickém 

převratu v roce 1948, však byly vztahy mezi těmito učiteli a jejich ţáky (občas i 

rodiči) poměrně napjatá. Paní T. si například vzpomíná na to, jak učitel v rozhořčení 

nazval chlapce, které také učil, „českými blbci“, proti čemuţ se dívky postavily 

tvrdě na odpor, a jeho výuku pak bojkotovaly takovým způsobem, ţe nakonec 

musely dostat učitele nového. 
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Jinak však byly vztahy mezi učiteli a ţáky přiměřené. Všechny pamětnice se 

shodují v tom, ţe rozhodně měly děti k učitelům větší úctu a respekt neţ dnešní 

děti, a to i ti, kteří nebyli příliš oblíbení. I těm však dokázaly děti dávat najevo svou 

nespokojenost alespoň zlobením či odmlouváním, které však nikdy nepřesáhlo 

únosnou míru. Mezi naopak oblíbené učitele patřili především ti, kteří dokázali děti 

zaujmout a pro něco je nadchnout. A nemusel to být přímo předmět, který 

vyučovali – např. paní T. vzpomíná na učitele matematiky, pro kterého byl velkou 

láskou zeměpis a tuto svou zálibu předával ve volných chvílích i dětem. Oblíbený 

byl také třeba mladý kněz, učitel náboţenství, který s dětmi po mši chodil hrát 

vybíjenou… 

Dále se znovu zavedla dopravní výchova, kterou zajišťoval zbraslavský 

vrchní stráţmistr Boháč) a od školního roku1946/1947 bylo obnoveno vyučování 

nepovinných předmětů – psaní na stroji a těsnopisu, které byly zavedeny jiţ před 

válkou, ale během okupace byly zrušeny
209

. Obnoveno bylo také vyučování z knih, 

dokonce se začaly nakupovat knihy nové, zatímco za okupace se děti kvůli 

obecnému nedostatku učily pouze ze svých poznámek, které si dělaly během 

výkladu učitelů. 

Školní rok 1948/1949 s sebou přinesl moţnost hlásit se do zájmových 

krouţků. Jednalo se o psaní na stroji a tělovýchovu a v následujícím roce přibyl 

ještě krouţek pěvecký, recitační, leteckého modelářství a dramatický. Ţákům bylo 

také nabízeno doučování, a to z češtiny, ruštiny a matematiky
210

.  

Některé předměty byly samozřejmě odlišné v dívčí a chlapecké škole. 

Zatímco chlapci měli technické předměty, děvčata se například učila vařit. I kdyţ ve 

vzpomínkách paní T. to byly hodiny spíše zbytečné, protoţe v takovém mnoţství 

ţákyň, kdy se kaţdá věnovala pouze jedné konkrétní činnosti, nebylo moţné se toho 

moc naučit. 

 

Hned v prvním poválečném školním roce byla obnovena tradice školních 

výletů, které většinou směřovaly do bliţšího okolí, např. na Karlštejn. Během 

okupace se ţádné výlety nekonaly. Problémem bylo jakékoliv cestování, i to 
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rodinné (paní V. třeba vzpomíná na to, jak obtíţně se s maminkou a sestrou 

dostávaly jenom na tatínkův pohřeb, který se měl konat v jeho rodišti v jiţních 

Čechách), takţe školní výjezdy, stejně jako jakákoli jiná organizace mimoškolních 

aktivit pro děti, téměř nepřipadaly v úvahu. Jedinou moţností byly celodenní 

„výlety“ pouze v rámci Zbraslavi, třeba do Břeţanského údolí. 

Postupem času se tradice školních výletů ustálila na tom, ţe bývaly konány 

na konci školního roku během jednoho aţ dvou dní. A na konci 40. let se dokonce 

začaly pořádat i lyţařské zájezdy 

 

Školní ţivot na Zbraslavi probíhal vcelku poklidně, přesto byl však průběţně 

zasahován většími či menšími problémy a komplikacemi. K těm menším a poměrně 

snadno řešitelným patřila například nekázeň dětí, která je patrně v průběhu dějin 

jakousi stálicí. Ani zbraslavské děti nebyly výjimkou a jejich výtrţnosti vedly 

dokonce k tomu, ţe komise Národní bezpečnosti ve Zbraslavi byla na základě 

předloţených stíţností místních obyvatel nucena 14. 3. 1946 písemně poţádat 

ředitelství škol, o to „aby byly školní děti poučeny a napomenuty, aby 

nepoškozovaly veřejný a soukromý majetek, chránily sady a neznečišťovaly veřejná 

prostranství a ulice odhazováním papírů“
 211

. 

Zcela výjimečným problémem bylo na Zbraslavi záškoláctví, především 

mezi menšími dětmi, které by k takovému kroku asi ani nenašly odvahu. 

V pozdějším věku, na měšťanské škole, uţ se podle pamětnic občas takové případy 

vyskytovaly a týkaly se spíš děvčat, která uţ měla chlapce a třeba místo 

odpoledního vyučování s nimi raději vyrazila někam na procházku. Rozhodně se ale 

nejednalo o pravidelnou a dlouhodobou záleţitost. Ke škole děti této doby 

přistupovaly celkem zodpovědně, uţ jenom proto, ţe po nástupu komunistického 

reţimu, kdy ani zdaleka nebylo samozřejmostí jít na školu podle vlastního výběru, 

si vzdělání váţily a skutečně o ně stály. 

Takové běţné problémy se týkaly víceméně všech dětí stejně. I kdyţ se ve 

škole setkávaly děti z různých rodin a společenských vrstev, dá se říci, ţe většinou 

drţely při sobě a nedělali mezi sebou z těchto důvodů ţádné rozdíly. Naopak se 

bohatší děti snaţily těm chudším pomáhat, ať uţ tím, ţe jim třeba darovaly nějaké 

šatstvo, nebo je zvaly k sobě domů třeba na oběd o polední přestávce. 
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Případné nesrovnalosti, které se mezi dětmi objevovaly, plynuly spíše 

z povahy a chování dětí.  

Rozmanitost mezi dětmi byla skutečně poměrně velká a ještě se zvýraznila 

ve válečném a poválečném období, kdy se zbraslavské děti občas setkávaly se 

svými vrstevníky z jiných oblastí republiky, kteří byli válkou zasaţeni mnohem víc. 

Paní T. si třeba vzpomíná na to, ţe po válce, kdyţ znovu začala škola, k nim do 

třídy přišlo děvče původem z Lidic, které přeţilo jako jediné z rodiny. Bylo dáno na 

výchovu do jedné lahovické rodiny, ale bohuţel to pro ni nebyla příliš velká pomoc, 

protoţe se v nové rodině stala spíše vyuţívanou sluţkou. To a proţité hrůzy války 

se samozřejmě odrazily i na jejím chování, které bylo spíše bojácné a odtaţité, takţe 

se mezi zbraslavské děti, které ji chtěly vzít mezi sebe, příliš nezačlenila. 

 

Jiný problém se objevil např. koncem roku 1946, kdy panovaly tuhé mrazy, 

ale školní budovy přesto nebyly dostatečně vytápěny. 19. 12. proto byla podána 

stíţnost na školníky obou škol, Václava Procházku z obecné školy a Františka 

Šlocara z měšťanské školy a ţádala se náprava, kterou mělo být ve školních 

budovách dosaţeno teploty minimálně 16°C místo dosavadních 6°C
212

. 

Mnohem závaţnějším problémem byl ovšem ten, který školám ztrpčoval 

ţivot jiţ před válkou, a to byl nedostatek místa pro stále narůstající počet ţáků. Jiţ 

12. 7. 1947 se sice usnesla Újezdní školní rada na nutnosti stavby nové školní 

budovy, která by situaci na Zbraslavi vyřešila, a 20. 1. 1948 také podala ţádost, aby 

stavba byla schválena, nicméně této ţádosti nebylo vyhověno a spory o to, zda se na 

Zbraslavi nová škola postaví, nebo ne, se nakonec táhly po několik následujících 

let. 

Začalo se proto uvaţovat alespoň o nástavbě patra budovy národní školy, ale 

ani tento plán nebyl realizován, protoţe jej známý zbraslavský stavitel Hynek 

Svoboda z bezpečnostních důvodů nedoporučil. Původní budova byla vystavěna 

v roce 1868 a rekonstrukce, která proběhla ještě před válkou, nebyla kompletní, 

tudíţ zůstaly zachovány, které by nástavbu pravděpodobně neunesly. Dalším 

důvodem pro zamítnutí tohoto plánu byl fakt, ţe by přístavba vyţadovala velmi 
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vysoké finanční náklady, ale bylo by moţné zřídit pouze čtyři nové třídy, takţe by 

výsledný efekt nebyl zdaleka tak výhodný
213

. 

12. 9. 1949 proto opět bylo povoleno, aby se výuka odehrávala jinde neţ 

v oficiálních školních budovách. Jako nejvhodnější byly vybrány tři místnosti ve 

zrušeném hostinci „U Procházků“ (dnes Elišky Přemyslovny 433), jedna místnost 

v hostinci „U Petrášků“ (dnes U Národní galerie 478), který byla zřízena závodní 

jídelna, a jedna místnost v hostinci „U Zemanů“ (dnes Elišky Přemyslovny 420). 

Hostinec „U Zemanů“ přitom poskytoval nejméně vhodné zázemí, protoţe byl stále 

v provozu jako hostinec, takţe děti se během výuky běţně setkávaly např. 

s podnapilými hosty podniku. 

Hledání vhodných prostor pro zbraslavské ţáky nebylo vůbec jednoduché a 

bylo aktuálním problémem ještě v padesátých letech. 

5.2.3 Speciální a odborné školy na Zbraslavi 

Vedle škol určených pro zbraslavské děti českého původu se na Zbraslavi 

objevovaly také školy speciálně pro určité skupiny dětí. 

Vzhledem k tomu, ţe se na Zbraslavi objevovala poměrně početná ţidovská 

komunita, byla v roce 1881 zřízena soukromá německá ţidovská škola. 

Provozována byla v domě zvaném „Stárovna“ (dnes č. p. 129 v Košíkářské ulici) a 

nejvíce ţáků měla v prvních letech po svém zaloţení, přibliţně od roku 1890. 

Zrušena byla v roce 1904, kdy uţ ji navštěvovali pouze čtyři ţáci
214

. 

Na počátku 1. světové války, v roce 1914 vznikla na Zbraslavi škola pro 

ţidovské uprchlíky z Haliče. Její činnost byla ukončena v roce 1918, kdy se 

uprchlíci začali vracet zpět do svých domovů
215

. 

V roce 1943, v průběhu 2. světové války pak byla na Zbraslavi dočasně 

zřízena střední škola pro dívky přivezené z německého tábora v Kielu
216

. 

 

Zbraslavské školství ovšem nebylo zaměřeno pouze na všeobecné 

vzdělávání, ale svého času zahrnovalo i poměrně kvalitní a rozšířené školství 

odborné. 
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Roku 1835 vznikla na Zbraslavi vůbec první průmyslová škola v Čechách. 

Věnována byla především kreslířství a s tímto oborem spojeným předmětům. Jejím 

zakladatelem a především finančním zajišťovatelem byl majitel zbraslavského 

panství kníţe Bedřich Oettingen-Wallerstein
217

.  

Škola se nacházela v dolní části Zbraslavi v domě, který ve 20. století 

proslul jako zvonařská dílna rodiny Manouškových
218

. 

Výuka (vedená v češtině) probíhala kaţdou neděli dopoledne a zaměřovala 

se na počty. Starší a pokročilejší ţáci mohli docházet i v odpoledních hodinách, kdy 

se v kreslení cvičili sami bez dozoru učitele. 

I přes svou výjimečnost však první česká průmyslová škola neměla příliš 

dlouhého trvání. V počátcích ji navštěvovalo přibliţně třicet ţáků, později se ale 

jejich počet sniţoval a nakonec jich zbylo jen šest. Po smrti zakladatele a hlavního 

mecenáše škola v roce 1853 zanikla
219

. 

V roce 1880 byla na Zbraslavi zaloţena Pletařská (košíkářská) státní škola. 

Vzhledem k tomu, ţe byla zřízena pod záštitou vládních a obecních zástupců, měla 

nárok na státní dotaci ve výši 240 zlatých
220

. Majitel zbraslavského panství škole 

zdarma propůjčoval dílny a skladiště, obec financovala osvětlení, topení a úklid, 

takţe na první pohled se škola, průměrně zahrnující sedm učňů a pět učnic, 

nemusela potýkat s ţádnými potíţemi. Přesto ani ona neměl příliš dlouhého trvání, 

coţ bylo způsobeno úpadkem pěstování proutí a pletařského řemesla vůbec, a tak ve 

20. letech 20. století škola zanikla
221

. 

Vedle řemeslného vzdělávání mládeţe nebyl zanedbáván ani její duševní 

rozvoj. Zbraslavský učitel Karel Černý dostal v roce 1888 svolení vyučovat ţáky 

hudbě, především hře na housle. A v návaznosti na to zaloţil roku 1890 ředitel kůru 

Jaroslav Koreis soukromou hudební školu
222

. 

A ještě jedna škola, opět jiţ praktického zaměření, se na Zbraslavi objevila. 

Roku 1893 bylo zahájeno vyučování na Průmyslové škole pro učně řemesel a 
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ţivností obchodních, která byla později přejmenována na Ţivnostenskou školu 

pokračovací ve Zbraslavi
223

.  

Předměty vyučované na této škole byly skutečně odborné, např. v roce 1929 

je uváděno kreslení a rýsování, odborné kreslení, krejčovství, písemnictví, počty, 

účetnictví, ale třeba také občanská nauka
224

. 

Vzhledem k tomu, ţe vysoce odborné předměty vyţadovaly také speciální 

pomůcky a materiály pro kvalitní výuku, bylo nutné, aby na jejich zakoupení 

přispívali ţáci formou poplatků – zápisného. V roce 1931 tento poplatek činil 10 

korun pro zbraslavské ţáky a 15 korun pro ţáky cizí
225

. 

Výuka byla na této škole ukončena v roce 1938 v důsledku rušení všech 

ţivnostenských škol pokračovacích a zřízení celostátních učňovských škol. 

Dá se říci, ţe tím praktická výuka na Zbraslavi definitivně skončila. Ovšem 

s výjimkou výuky jiţ zmíněným uměleckým předmětům. 15. dubna 1949 byla 

zahájena výuka v Základní hudební škole, která patří mezi nejstarší svého druhu 

v celé Praze a s různými obměnami, které s sebou kromě změn názvu přinesly také 

rozšíření o taneční a výtvarné obory, na Zbraslavi vydrţela dodnes
226

. 
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6. Dětská literatura a její vývoj 

Důleţitou součástí dětského ţivota je literatura. Vliv výběru četby na 

utváření dětské osobnosti je nezanedbatelný, a proto má, podle mého názoru, 

kapitola věnovaná dětské literatuře v této práci své místo. Věnuje se počátkům 

literatury určené primárně dětem, stručně nastiňuje její vývoj a především se zabývá 

funkcí, kterou v ţivotě dětí měla, nebo se alespoň mít snaţila. Zároveň se věnuje 

některým autorům pocházejícím ze Zbraslavi, kteří psali knihy pro děti, a na 

základě vzpomínek pamětnic podává informaci o tom, jaké bylo čtenářství 

zbraslavských dětí ve 30. a 40. letech 20. století a jaké knihy měly v oblibě. 

6.1 Počátky a utváření dětské literatury 

Počátky dětské literatury jako takové je moţné hledat vzhledem k ostatní 

literatuře v poměrně pozdním období – aţ v posledním desetiletí 18. století
227

. Do té 

doby se dětem většinou dostávaly do rukou knihy určené primárně dospělým. 

Některé texty určené od původu dětem se sice objevovaly jiţ ve středověku, jednalo 

se však o rukopisnou literaturu, která vychovávala či poučovala o náboţenských 

otázkách
228

. A toto zaměření ve velké míře přetrvávalo i koncem 18. a počátkem 19. 

století, kdy se začala skutečně dětská literatura formovat. 

Nejstarší dětské knihy tedy byly převáţně školními a didaktickými 

pomůckami, které sledovaly především výchovné cíle, poučovaly a moralizovaly, 

ale uţ nebavily a nepodněcovaly k touze po dalším čtení. Velmi často převládal 

populární výklad náboţenských otázek, a tak je příznačné, ţe prvními autory 

věnujícími se dětem a mládeţi byli ve velké míře kněţí. K tomuto původnímu pojetí 

dětské literatury přispíval i názor osvícenecké pedagogiky, ţe první četba má 

především vychovávat a četba zábavná můţe být povolena teprve čtenáři, který je 

jiţ vyspělý. 

Přesto se však začaly objevovat první pokusy přizpůsobovat dětské knihy 

skutečně dětskému smýšlení a cítění. Literatura pro mládeţ ale zůstávala po 

dlouhou dobu stále nepříliš vyhovující
229

. Ve snaze „zdětštit“ běţná společenská 
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témata totiţ docházelo k vytváření aţ kýčovité romantiky a dobrodruţství, které děti 

neposouvalo ve vývoji nikam dál, ale naopak je nechávalo v jejich vývoji stagnovat 

stále stejnými literárními postupy, předvídatelnými zápletkami a nepřirozeným 

sentimentem. 

Nicméně dětský ţánr, respektující poněkud jiná pravidla neţ literatura pro 

dospělé, tím byl vytvořen a dostával stále větší prostor pro svůj rozvoj. V Evropě se 

začaly objevovat edice určené výhradně dětem, které si poměrně brzy získaly 

značnou a dlouhotrvající oblibu. Například dvě z nich, vydávané v Paříţi, si své 

čtenáře udrţely téměř po celé století.  

V českých zemích (podobně jako v zahraničí) bylo jedním z podnětů 

k zájmu o dětskou četbu uzákonění vzdělávací povinnosti a předpoklad, ţe ţáci 

triviálních škol dosáhnou jisté čtenářské gramotnosti. 

Z toho důvodu dokonce na některých místech dokonce vznikaly školní 

knihovny, i kdyţ zpočátku nabízely pouze učebnice
230

.   

Koncem 18. století se pak začaly objevovat zábavnější spisy směřované 

k mládeţi. Jednalo se především adaptace „klasických“ příběhů určených dospělým, 

jejichţ nejzapálenějšími vydavateli byli otec a syn Krameriovi. Další literaturu 

určenou mládeţi, zejména dívkám, ve výraznější míře produkovala například 

Magdalena Dobromila Rettigová. Oblíbené byly starší adaptace dobrodruţných, 

historických a cestopisných příběhů, ať uţ původně českých nebo překladových
231

. 

 Ve většině případů byla dětská literatura představována ve formě povídek, 

jejichţ obliba se udrţela po dlouhou dobu, minimálně celé 19. století. Stále ovšem 

platilo, ţe hlavní zaměření textů určených dětem bylo výchovné a didaktické, a 

naopak v případě snahy o zpřístupnění textu dětským potřebám místy aţ 

sentimentální a zbytečně jednoduché.  

A oficiální školní a mimoškolní četba i nadále zůstávala v zajetí 

metodického schematismu a formalismu, který odmítal např. pro děti tolik přitaţlivé 

dobrodruţné a exotické náměty jako příliš povrchní a nevhodné pro správný rozvoj 

dítěte.  

 

Své nezastupitelné místo měly a mají v dětské literatuře verše. Ve svých 

počátcích však jejich funkce byla, podobně jako v ostatní literatuře, především 
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výchovná a mravoučná a nikoli čistě umělecká – básnická. Autory dětských básní 

byli opět především kněţí, ale také učitelé, kteří však dětské verše v mnoha 

případech vytvářeli vlastně jen řemeslně, z ryze pedagogických pohnutek, bez 

skutečného citu pro poezii.  

V obdobích počátků dětské literatury, především v preromantismu, byly 

oblíbenými a produktivními ţánry dětské poezie bajky, zejména od Antonína 

Jaroslava Puchmajera, dále písně, zaznamenávané často v ohlasových sbírkách, 

z nichţ nejznámější jsou ty od Františka Ladislava Čelakovského (v tomto 

případě se však příliš neodlišovaly textu určené dospělým od těch pro děti), a dále 

různé deklamovánky, či výpravná veršovaná epika, tedy hlavně balady a 

romance
232

. 

Dětské verše lidového původu, jakými jsou např. rozpočítadla, nejrůznější 

říkadla, či hádanky, byly zcela odsunuty do pozadí a jejich důleţitost a potřebnost 

pro dětský rozvoj začíná být reflektována teprve ve druhé polovině 19. století
233

. 

Přitom právě národní říkadla byla jednou z mála forem poezie, kterou děti samy 

vyhledávaly. Blízká jim byla svou jednoduchostí, melodičností, rytmičností a často 

téměř hudebním spádem, který podněcoval ke snadnému zapamatování. 

Jako jedni z prvních si to uvědomili například František Sušil či Karel 

Jaromír Erben, kteří se systematicky věnovali sběru národních písní a říkadel. 

V pozdějším období se pak v tomto směru nejvýrazněji prosadil František 

Bartoš
234

. 

Uměle vytvářené verše, které se skutečně často vyznačovaly především 

strojností a aţ do očí bijící mravoučností, se tedy s velkým dětským zájmem nikdy 

nesetkaly, a zřejmě proto byly básně ze všech oborů literatury mezi dětmi nejméně 

oblíbené. 

Obrat zaznamenalo dětské básnictví s vystoupením Karla Václava Raise, 

který svou literární dráhu začal pávě jako autor poezie, snaţící se dosáhnout 

formální dokonalosti, ale zároveň také co nejvyšší míry citovost. Po několika 

menších pracích pro děti vyvrcholila básnická etapa jeho tvůrčího ţivota v letech 

1883 a 1884 sbírkou vzpomínek, legend a zpěvných lyrických veršů nazvanou 
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Doma
235

. S Alšovými ilustracemi dokreslujícími obraz dětského venkovského 

ţivota, plného lásky k rodičům, domovu a dějinám se tato dvoudílná kniha stala 

mezi dětmi jednou z nejoblíbenějších. 

Vedle Raise, který se od dětské poezie pozvolna přesunul k próze věnované 

dospělým, se v polovině devatenáctého století objevují dva autoři, kteří jsou po 

dlouhou dobu právem povaţováni za největší dětské básníky – Josef Václav 

Sládek a Josef Koţíšek. 

Nejzdařilejší a nejznámější Sládkovy dětské verše jsou shromáţděny 

především ve dvou sbírkách, kterými jsou Skřivánčí písně (1889) a Zvony a zvonky 

(1894)
 236

. Z nich je jiţ skutečně patrná autorova láska k dětem, snaha co nejvíce se 

jim v díle přiblíţit, a nejen je poučit, ale také potěšit. 

 

Jako jedna z nejoblíbenějších oblastí dětské četby bývají označovány 

pohádky. Po dlouhou dobu se nedělal příliš velký rozdíl mezi pohádkami a 

pověstmi, které byly vnímány a sbírány dohromady a příliš se neodlišovaly. V 19. 

století se pověsti (především národní) začaly významněji vydělovat a dostávaly se 

spíše do blízkosti historických povídek.  

Pohádky samotné byly v dobách svého vzniku určeny primárně dospělým 

čtenářům a k dětem se dostávaly spíš oklikou a leckdy v přepracované úpravě. S 19. 

stoletím přišel postupně velký rozmach této literární oblasti a pohádky se staly 

jedním z pilířů dětské četby
237

. 

První úmyslné psaní pohádek dětem vycházející z lidové slovesnosti u nás 

můţeme najít u Boţeny Němcové. Vedle ní je podstatnou postavou v této oblasti 

Karel Jaromír Erben a později přibyli mnozí další. Zprvu ještě autoři, jako byl 

např. Jan František Hruška, Jindřich Šimon Baar nebo Josef Štefan Kubín 

vycházeli z lidových námětů, případně v překladech zprostředkovávali pohádky 

zahraniční.  

Kromě toho se ovšem začaly objevovat také pokusy o tzv. pohádky 

autorské, kde dostávala prostor umělá stylizace a především autorova fantazie, ale 

třeba také aktuální společenské otázky. Rozmach zaţila autorská pohádka zejména 
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ve 20. století, ale její kořeny můţeme najít uţ ve století devatenáctém, třeba u 

Elišky Krásnohorské, Jaroslava Kvapila nebo Julia Zeyera
238

. 

 

Kromě klasických knih se v polovině 19. století objevily i dětské časopisy. 

Prvním jazykově českým dětským časopisem byla Včelka přinášející různé povídky 

a verše
239

. Dlouhodoběji vycházejícím českým časopisem pro děti byla Bibliotéka 

mládeţe, která se objevovala v letech 1843 – 1846 pod vedením Josefa Věnceslava 

Vlasáka
240

. Dalších dětských časopisů nejrůznějšího (ryze zábavného, poučného, či 

třeba náboţenského) zaměření začalo valem přibývat. Navazovaly časopisy Zlaté 

klasy, Štěpnice, Budečská zahrada a další, vydávané zejména církevními a laickými 

učiteli. Své místo měly v této sféře dětské literatury také rozličné sborníky, které 

bývaly věnovány především vlastivědným otázkám a kladly si za cíl poučit děti o 

historii a přírodě kraje, v němţ ţijí. Prahy a potaţmo tedy i Zbraslavska se týkaly 

dva sborníky – Naše Praha a V srdci Čech
241

. Nejčastějšími odběrateli dětských 

časopisů byly vzdělané rodiny. 

 

V průběhu druhé poloviny 19. století došlo i k prvnímu odlišování četby 

chlapecké a dívčí, a tak na popularitě získávaly na jedné straně dobrodruţné příběhy 

a na straně druhé sladkobolné dívčí románky. 

Minimálně do druhé poloviny 19. století však bylo celkem běţné, ţe 

zájmová četba, tedy ne četba např. v učebnicích, byla vnímána pouze jako zábavná 

činnost, která nebyla povaţována za plnohodnotnou součást vzdělávání. Platilo to 

především u dívek, které rodiče od četby dokonce často odháněli v přesvědčení, ţe 

se nejedná o vhodnou zábavu pro slušně vychovanou dívku a ţe taková činnost je 

zbytečně zdrţuje od podstatnějších a výchovnějších věcí. 

6.2 Dětská literatura první poloviny 20. století 

Jistá změna v podobě dětské literatury nastala po roce 1900 v souvislosti 

s postupnými reformami ve školství. Jedním z hlavních motivů těchto změn bylo 

heslo „umění do škol“, které se k nám dostalo z Německa (i kdyţ je nutné zmínit, ţe 
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po větší uměleckosti nejen dětské literatury volal uţ v 80. letech 19. století jiţ 

zmíněný spisovatel a významný sběratel národní poezie František Bartoš
242

). 

Původní nevkus a přílišné didaktické zaměření dětské literatury odmítali i 

autoři literatury pro dospělé, např. Alois Mrštík a Jaroslav Petr v roce 1899 ve 

stati „Literatura pro mládeţ“, která vyšla v Moravské revue, aby to, co je 

povaţováno za dobrou četbu pro dospělé, bylo také četbou přístupnou dětem
243

. 

První známkou nové situace bylo roku 1900 vydání almanachu pro mládeţ 

nazvaného Jaro. Umělecký záměr se zde neprojevoval pouze v samotné oblasti 

literární, ale také v obsahu či ilustrační výpravě. Následovaly další dětské knihy 

tvořené skutečně s uměleckým záměrem, jako např. Karafiátovi Broučci, 

Wenigovy Jesle, Říhovy – Alšovy Pohádky a další
244

. 

 

I na počátku 20. století pokračoval vzrůstající trend poezie věnované dětem. 

Objevuje se zde jiţ zmíněný Josef Koţíšek. Svým dílem se hlásí k J. V. Sládkovi a 

stává se jeho pokračovatelem, zároveň vytváří půdu pro pozdější tvorbu Františka 

Hrubína. Koţíškovy prvotiny se snaţily nahrazovat v té době (hlavně mezi 

dospělými) oblíbené sbírky, tzv. „Malé gratulanty“, později se jeho tvorba posouvá 

k zobrazování reálného dětského světa pomocí na oko prostých rýmů 

odpovídajících však dětskému myšlení a cítění. Vedle běţných záleţitostí 

kaţdodenního dětského ţivota umně zobrazuje také přírodní motivy spolu se vším, 

co k nim patří. Z jeho díla tak také pochází jedna z nejznámějších a nejoblíbenějších 

dětských básní (a to i v současnosti) Polámal se mraveneček.  

Ve 30. a 40. letech 20. století začala poezie nabývat na významu ještě více. 

Někteří básníci, do té doby píšící pro dospělé, se začali spontánně přiklánět k tvorbě 

pro děti (F. Halas, F. Hrubín, básníci Skupiny 42). V jejich básních se často 

vykytuje tematika města a kaţdodenního ţivota. A podobně jako v ostatní literatuře, 

dospělé i dětské, se zde zohledňují aktuální společenské otázky
245

. 

 

V předchozí kapitole jiţ byly zmíněny pohádky vycházející z národních 

příběhů a nejrůznějších vybájených a mytologických představ lidí, které byly 
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během 19. století a ještě na počátku století dvacátého pohádky zcela legitimní 

součástí dětské četby. Zůstaly jí víceméně do dnešních dob, ovšem o jejich 

vhodnosti a funkčnosti se jiţ v průběhu času vedlo mnoho sporů.  

Zarytí odpůrci pohádek se konstituovali především z řad autorů počátku 20. 

století, jejichţ tvorba byla orientována proletářsky. Jedním z těch, kteří proti 

pohádkám veřejně vystoupili, byl například Julius Fučík, jehoţ stať O dětské 

literatuře vyšla v roce 1933 v Haló - novinách
246

. Klasické pohádky podle něj 

představovaly pro děti závaţné nebezpečí svou naivitou, nereálností a odtrţeností 

od současnosti. Nepopírá význam pohádek v době jejich vzniku, ale v pozdější, 

moderní době je povaţuje za nebezpečné, protoţe brzdí vývoj dítěte, zaplňují jeho 

mysl zbytečnými a falešnými představami, které je později nutné pracně 

odbourávat, a místo nich prosazuje pohádky, které by se zabývaly skutečnými 

věcmi a přírodními jevy, rozvíjely dětskou fantazii a představivost a zároveň 

dokázaly podporovat dětské myšlení a poznávání světa. 

Vzhledem k duchu doby tedy asi není náhodou, ţe právě v počátečních 

desetiletích 20. století se začala silně prosazovat autorská pohádka splňující alespoň 

v některých oblastech tyto poţadavky. 

 

Se skončením první světové války došlo v literatuře (a tím pádem i v oblasti 

literatury dětské) k poměrně značnému oţivení
247

. Jednou z nejvíce viditelných 

proměn bylo sblíţení dětské literatury s literaturou pro dospělé. Autoři se snaţili o 

produkci takových děl, která by byla přínosem pro děti (ať uţ svou uměleckostí, či 

tématem), ale zároveň by potěšila i pro dospělé čtenáře. 

Do popředí se v dětské literatuře dostávala povídka. Její vstup byl patrný jiţ 

před první světovou válkou, události jej však pozastavily, a proto se ve 20. letech 

povídka vrací, navazuje na svůj předválečný vývoj a formuje se do zcela konkrétní 

podoby
248

. Věnuje se rovnoměrně všem tématům dětského ţivota, zaujímá určité 

stanovisko k nepříjemným či choulostivým záleţitostem, ve zkratce učí čtenáře 

rozumět dětství a mládí. Toto poslání ji proto předurčuje nejen pro dětské čtenáře, 

ale i pro dospělé, kteří díky ní mají moţnost snáze proniknout do sloţitých zákoutí 

dětské duše. 
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Počátkem 20. století, především ve dvacátých a 30. letech, se vyvíjela 

specifická varianta románu pro děti tvořeného z příběhů dětského hrdiny (Kája 

Mařík, Malý Bobeš,…). K vytvoření celistvého obrazu dětské postavy se v takové 

próze dospívá přiřazováním menších epických příběhů, které jsou navzájem 

propojovány vypravěčstvím. Jednotlivé příběhy proto mohly velmi často úspěšně 

vycházet i jako samostatné povídky v časopisech
249

.  

Velmi často se objevovaly knihy s přírodní tematikou a se zvířecími hrdiny 

(R. Těsnohlídek – Liška Bystrouška; J. Hais Týnecký, který se pomocí beletrie 

snaţil dětem zprostředkovat faktografii), pohádky a pohádkové prózy (J. Š. Baar., 

A. Wenig, J. Wolker,…), dobrodruţná, téměř westernová literatura (E. Fiker – 

Stráţ na psí skále) a velkou oblibu si získávala také dětská detektivka (V. Řezáč – 

Poplach v Kovářské uličce; Kluci, hurá za ním!). Ta spadala spíše do chlapecké 

literatury, která byla plná dobrodruţství, odvahy a hrdinství (J. Foglar – Hoši od 

Bobří řeky; F. Langer – Bratrstvo Bílého klíče; J. Novák – Skautská srdce;…). 

Stále více prostoru si vydobývala také próza s dívčí hrdinkou, která se 

zaměřovala především na problémy dospívání (A. Kutinová – Gabra a Málinka). 

Velmi často se ale jednalo o díla poměrně pokleslá a bezduchá, která se 

vyznačovala hlavně sentimentem a sladkobolností (J. Hüttlová – Táňa z naší 

oktávy; V. Neubauer – Sextánka;…)
 250

. 

40. léta byla pro literaturu pro děti a mládeţ obdobím, které završovalo 

snahy oprostit tvorbu pro děti od zbytečného didaktizování, takţe důraz na to, ţe 

literatura pro děti je v první řadě uměním, ţe je součástí celonárodního kontextu, za 

okupace ještě zesílil. Období druhé světové války samozřejmě silně poznamenalo i 

literaturu, zejména v tom smyslu, ţe mnohé knihy nebyly vůbec vydávány, nebo 

nebyly pro čtenáře dostupné
251

. 

V poválečném období zůstávaly populární pohádkové texty, dále prózy 

s motivy české historie, přírodní tematika literatura věnovaná dobrodruţství a 

exotickým námětům (O. Batlička) a samozřejmě stále prózy s dětským hrdinou (K. 

Poláček – Bylo nás pět; J. Knap – Trojlístek; M. Majerová – Robinsonka). 
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Objevovaly se také knihy představující více neţ co jiného politické 

smýšlení, zaměřené na komunistickou propagandu, v nichţ figuruje dětský hrdina 

(J. Jabůrková – Evička v zemi divů /české děvče na návštěvě v SSSR/)
252

. 

6.2.1 Zbraslavská specifika 

6.2.1.1 Zbraslavští autoři a literatura se zbraslavskou tematikou 

Kromě toho, ţe dospělí podporovali četbu dětí kupováním knih a jejich 

půjčováním v knihovně (viz kap. Veřejná knihovna), našlo se na Zbraslavi také 

mnoho těch, kteří pro děti literaturu přímo tvořili
253

.  

Pro zbraslavské obyvatele je z nich asi nejvýznamnější místní učitel Karel 

Černý (1857 – 1927), který vedle kníţek pro děti a mládeţ napsal také dvě dětské 

divadelní hry a sloţil hudbu k deseti hrám pro děti od jiných autorů. Vydal také dva 

sešity dětských houslových duet. Jedna z jeho povídek se dokonce odehrává na 

Zbraslavi. Jmenuje se Zbraslavský pasáček, je zasazena do doby Jindřicha 

Korutanského a věnuje se tematice starého kláštera a učených mnichů. 

Dalším takovým autorem byl Josef Skruţný (1871 – 1948), který byl 

redaktorem Humoristických listů vycházejících ve Vilímkově nakladatelství, 

v nichţ uveřejňoval své seriály o humorných příhodách dvou kreslených hrdinů 

Venouška Dolejška a Venouška Huňáčka.  

Pro děti psal také Pavel Sula (1882 – 1975), vlastním jménem Josef Sulík, 

který na Zbraslavi ţil v letech 1940 – 1960. Je autorem celé řady dětských knih, 

jako jsou např. Človíček, Kloučkové, Majda – Bobeček aj., v nichţ vyuţil své 

zkušenosti psychologa a pedagoga. Jeho knihy ilustrovaly takové osobnosti jako 

např. A. Kašpar nebo J. Čapek. 

V době okupace našel na Zbraslavi dočasný azyl také spisovatel Josef 

Štefan Kubín (1864 – 1965), autor pohádkových knih jako jsou např. Jak se čerti 

ţenili, Hostem u pohádky, V moci kouzla, apod. 

Zapomenout samozřejmě nelze na váţeného zbraslavského občana 

Vladislava Vančuru (1891 – 1942) a jeho Kubulu a Kubu Kubikulu. 

 

                                                 
252

 PROVAZNÍK, J. Telegrafický přehled literatury pro děti a mládeţ. Praha 2006. 
253

 HOFMEISTROVÁ, B. a kolektiv. Zbraslav. Praha 1977. s. 61-62. 

 



107 

 

Nedá se ovšem říci, ţe by zbraslavské děti více sahaly po zbraslavských 

autorech neţ po jiných. Ve vzpomínkách „meziválečných a válečných“ dětí se spíše 

objevují knihy jiných spisovatelů – a kdyţ uţ se jedná o zbraslavské autory, pak je 

to zřejmě spíše náhoda a zájem o téma, neţ jejich záměrné vyhledávání.  

Na to, co ovšem děti skutečně četly, si pamětnice bohuţel příliš detailně 

nevzpomínají. V jejich vzpomínkách se objevují především české kníţky (překlady 

spíš minimálně), jako byli Karafiátovi Broučci, Kája Mařík, či dětské kníţky 

s obrázky Josefa Lady. 

 

 Kája Mařík 

Knihou, která se mezi zbraslavskými dětmi objevovala opravdu nejspíš 

poměrně často, byl Školák Kája Mařík, a proto je, myslím, zajímavé trochu 

podrobněji naznačit, o jaké dílo se jedná. Autorem knihy je Felix Háj (pseudonym 

spisovatelky Marie Wagnerové – Černé), který vypráví o osudech malého chlapce 

Káji Maříka a jeho nerozlučné přítelkyně Zdeny Rédlové od jejich prvních školních 

dnů aţ do jejich dospělosti a společného rodičovství. K místní velké oblibě tohoto 

románu kromě jiného zřejmě přispěl i fakt, ţe se děj odehrává nedaleko Zbraslavi, 

v Mníšku pod Brdy, který je i rodištěm autora (autorky).  

Původně sedmidílný román začal vycházet jiţ v roce 1926 a jen za ţivota 

autorky se první čtyři díly dočkaly sedmi vydání. Dále vyšlo ještě dalších osm dílů, 

které uţ však na sebe logicky nenavazují a zaznamenávají další osudy populární 

dětské postavy. 

Marie Wagnerová - Černá ve svém díle vycházela především z vlastních 

ţivotních zkušeností, ze záţitků, událostí maloměsta, vyuţívala i vtipných replik 

dětí, jeţ si průběţně zapisovala. I proto jistě Kája Mařík dokázal přilákat tolik 

čtenářů – jeho myšlení a vystupování je skutečně blízké téměř všem obyčejným 

dětem.  

Zatímco místo děje je celkem přesně určeno a hlavně stále zdůrazňováno pro 

svou krásu, poklid a idyličnost, čas vypravování není přesně určen. Podle některých 

motivů lze soudit, ţe se děj odehrává ještě v době Rakouska-Uherska a později v 

prvních letech republiky.  

Kniha Kája Mařík byla v první polovině 20. století opravdu velmi oblíbená, a tak se 

dá říci, ţe se s ní skutečně setkala velká většina dětí. I paní Š. ji povaţuje za něco, 

co znali všichni její kamarádi a o čem si proto mohli povídat. 
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Ve starším věku uţ se děti zajímaly i o různé cestopisy a vůbec knihy 

podporující fantazii a vedoucí k poznávání něčeho nového, ale také knihy určené 

pro dívky, třeba od spisovatelky Jaromíry Hüttlové, apod. Zajímavé však je, ţe 

literatura určená primárně pro dívky vlastně nezaujala ţádnou z pamětnic, z jejichţ 

vzpomínek tato práce vychází, stejně jako některé knihy např. z Německa, které 

nebyly obsahově příliš propracované, nebylo v nich nad čím se zamyslet, a proto 

také vzpomínky na ně rychle vyprchaly. Ve všech případech je to zřejmě způsobeno 

především rodinným prostředím, v němţ byly děti vedeny k uvědomování si 

hodnoty vzdělávání, ke snaze poznávat svět a učit se, a podle toho jim byly také 

nabízeny (a automaticky je i zajímaly) tomu odpovídající typy knih, nebo naopak 

prostředím, ve kterém panovaly velmi svízelné podmínky, takţe rodiče ve starosti o 

shánění ţivobytí jiţ neměli dostatek prostoru pro to, aby se zajímali o to, co jejich 

děti čtou, případně je k nějaké četbě cíleně vedli. 

S tím vlastně souvisí obecně i samotný zájem o četbu. Děti rodičů, kteří 

četbu podporovali a knihy v rámci moţností kupovali, většinou četly mnohem více 

a s větší radostí neţ jejich vrstevníci z rodin, které o četbu buď neměly zájem, nebo 

si nemohly dovolit vynaloţit na knihy prostředky potřebné na jiné, zásadní, ţivotní 

potřeby. Ovšem pouhý finanční nedostatek na druhou stranu v četbě nebránil dětem, 

které o ni měly skutečný zájem. V takovém případě byla na Zbraslavi k dispozici 

veřejná knihovna (viz dále), případně probíhalo mezi dětmi vyměňování a 

půjčování knih. 

V mnoha rodinách ovšem kníţky byly tím, co dětem skutečně dělalo radost, 

proto byly jedněmi z hlavních dárků například o Vánocích. Četba byla oblíbenou 

moţností, jak trávit volný čas a také byla často prostředkem, který rodiny stmeloval 

a přinášel příleţitost ke společně proţitým chvílím. Nebylo výjimkou, ţe se rodina 

v určitou denní dobu (často večer, nebo v neděli po obědě) sešla a rodiče, většinou 

otec nahlas předčítali. Takové chvíle se střídaly ještě s jedním druhem společné 

zábavy, kterým byl společný poslech rádia nabízejícího rozhlasové hry, pohádky, 

nebo koncerty. 

6.2.1.2 Veřejná knihovna 

Na Zbraslavi fungovala od roku 1920 městská knihovna zřízená divadelní, 

literární a pěveckou jednotou „Hálek“, v té době jiţ přejmenovanou na Druţstvo 
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divadelních ochotníků, k níţ byla v roce 1940 přičleněna také knihovna sokolská. 

Knihovnictví mělo ovšem na Zbraslavi dlouhou tradici uţ dříve. Zbraslavský 

písmák František Vodráţka – Rys zaloţil uţ v roce 1845 „Čtenářský spolek ve 

Zbraslavi“
 254

. 

Paní Š. vzpomínala, jak ráda do knihovny chodila a nejen, ţe si tam kníţky 

půjčovala, ale také pomáhala místnímu knihovníkovi, který vedle toho, ţe dvakrát 

týdně půjčoval knihy, obsluhoval také biograf. Po zavírací době paní Š. zařazovala 

kníţky zpět do regálů, balila je, aby se nepoškodily, a časem je dokonce sama i 

půjčovala.  

Především během války a v poválečném období byly knihy víceméně 

nedostatkovým zboţím, protoţe nejen nebyly snadno k dostání, ale mnohé nesměly 

ani vycházet. Proto byla knihovna (eventuelně dobře vybavené domácí knihovničky 

kamarádů a jejich rodičů) vítanou příleţitostí, jak se k četbě dostat. 
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7. Volný čas zbraslavských dětí 

 Své nezastupitelné místo má v ţivotě kaţdého člověka, a tím spíše dětí, 

volný čas. Jeho pojetí vypovídá mnoho o způsobu ţivota daného člověka a 

samozřejmě se v něm odráţí to, z jakého prostředí dotyčný pochází, v jaké době 

ţije, apod. Je zajímavé sledovat, v čem se způsob trávení volného času liší a v čem 

naopak shoduje, ať uţ v rámci různých časových období, nebo například sociálních 

skupin.  

Pokusit se popsat vývoj trávení volného času během celé historie by ovšem 

bylo velmi zdlouhavé a náročné a ani to není smyslem této práce. Proto se 

v následující kapitole nevyskytují ţádné obecné informace zaměřující se na trávení 

volného času, ale pouze informace vycházející z konkrétního časového období a 

místa.    

Děti na Zbraslavi trávily volný čas ve 30. a 40. letech 20. století asi velmi 

podobně jako děti na jiných místech. Centrem jejich zájmu ve volném čase 

samozřejmě byla zejména zábava a hry, i kdyţ moţnost se jim věnovat měly děti aţ 

po splnění povinností, ať uţ školních nebo týkajících se pomoci v domácnosti. 

V drtivé většině trávily děti volný čas venku a pro svou zábavu si musely 

vystačit samy. Ţe by se do dětských her zapojovali i rodiče, případně svým dětem 

vymýšleli program, bylo téměř nemyslitelné. Jedinou invencí rodičů bývala občasná 

pomoc s výrobou některých pomůcek pro hraní – někomu maminka ušila šaty na 

panenku, tatínek vyrobil kočárek, apod., ale to byly spíše výjimky. Děti samozřejmě 

neměly k dispozici tak dokonalé hračky, jaké mají dnešní děti, ale o to více si svých 

obyčejných a jednoduchých, často skutečně podomácku vyrobených, váţily. Na 

druhou stranu však zbraslavské děti po hračkách ani příliš netouţily, protoţe při 

hrách venku, které byly skutečně nejčastější zábavou, se obešly bez nich. Léto 

nabízelo dětem k zábavě mnoho moţností. Tou nejoblíbenější bylo koupání ve 

Vltavě (s určitými úpravami fungovaly na Zbraslavi aţ do roku 1954 říční lázně 

plavčíka Antonína Šůry, jehoţ osoba inspirovala Vladislava Vančuru při psaní 

Rozmarného léta
255

) a dále spousta klasických kolektivních dětských her – na 

honěnou, s míčem, skákání přes švihadlo, panák, atd. V zimě se zase všechny děti 

vydávaly bruslit – a to bez ohledu na to, zda měly nebo neměly brusle, v nouzi si 
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vystačily s přivázaným prkénkem nebo jen samotnými botami, a prim hrálo 

sáňkování, protoţe sáňky, i ty nejobyčejnější, vlastnily skutečně snad všechny 

zbraslavské děti. 

Hlavním zdrojem zábavy byl tedy pro děti pohyb. Doma trávily volný čas 

pouze v krajních případech. Pak byla jednou z nejoblíbenějších zábav četba. Stolní 

hry se vyskytovaly jen velmi zřídka, u těch nejbohatších, některé děti měly třeba 

omalovánky, ale to byly asi tak jediné moţnosti, jak se doma zabavit, takţe se děti 

spíš za kaţdou cenu snaţily dostat ven. Spokojeni s tím byli i rodiče, zejména 

maminky, které stejně děti (a jejich kamarády) viděly radši spíše venku, kde nebylo 

tak velké nebezpečí, ţe něco rozbijí, či umaţou. 

Volný čas, který by děti trávily společně s rodiči, byl spíše vzácností. To uţ 

se ale nejednalo o hry, ale o společné činnosti, jako byl třeba poslech rádia nebo 

hlasité předčítání z nějaké knihy. 

Občas se ve volném čase scházela i širší rodina, sourozenci rodičů, či 

babičky a dědečkové, ale opět to byla spíše výjimka uskutečněná při nějaké 

významné rodinné události. Častěji se rodiny samozřejmě navštěvovaly tam, kde 

ţily poblíţ sebe, ale spíše se tak dělo v rámci pomoc, hlídání malých dětí, apod., neţ 

za účelem cíleného společného trávení volného času. 

 

Vedle zábavy, kterou si musely děti (a vlastně i dospělí, pokud o ni měli 

zájem) obstarávat samy, však existovalo na Zbraslavi také několik moţností, jak 

trávit volný čas kolektivně a organizovaně. 

7.1 Sportovní organizace 

Sport byl na Zbraslavi vţdy poměrně oblíbenou aktivitou a jeho počátky je 

moţné vysledovat nejen v období první republiky, kdy bylo zaloţeno mnoho 

sportovních spolků, ale i mnohem dříve. 

Dlouhou tradici měla na Zbraslavi tělocvičná jednota Sokol, která byla 

zaloţena jiţ v roce 1887 a ve svých začátcích pouţívala jako prostory ke cvičení 

místní hostince. O tom, ţe byla Zbraslav oblíbeným sokolským místem, svědčí i to, 

ţe v létě zde často pobýval zakladatel Sokola, dr. Miroslav Tyrš
256

.  
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V meziválečném období se proto tato organizace zaměřila na výstavbu 

vlastní tělocvičny. Ve dvacátých letech dokonce vznikl výbor pro postavení 

sokolovny, který měl 365 členů
257

. Sokolovna byla úspěšně dokončena v roce 1930. 

Ve stejné budově se pak našel prostor i pro stálé kino a Druţstvo divadelních 

ochotníků. Sokolovna ovšem nebyla vyuţívána pouze pro potřeby samotného 

Sokola, zpočátku byla k dispozici i zbraslavským školám pro výuku běţné tělesné 

výchovy. Aţ ve 40. letech byla zbudována vlastní tělocvična v budově měšťanské 

školy. 

Kromě tradičních sletů pořádal zbraslavský Sokol také výlety do různých 

zajímavých českých a slovenských měst. A vedle obvyklé sportovní činnosti 

zaštiťoval zbraslavský Sokol také několik dalších zájmových odborů – fotografický, 

vzdělávací, apod. Pro své členy a pro kontakt s ostatními obyvateli Zbraslavi byl 

vydáván vlastní zpravodaj nazvaný Hlasy z Krňova.  

Do Sokola docházely téměř všechny zbraslavské děti, ať uţ se jednalo 

chlapce nebo dívky, a často do něj vstupovaly jiţ ve velmi raném věku i okolo tří 

let. Organizace byla samozřejmě rozdělena na chlapeckou a dívčí a paní Š. si 

vzpomíná, ţe v jejím věku chodilo do Sokola asi padesát dalších děvčat. 

Nezapomenutelným záţitkem pro ni byl X. všesokolský slet v roce 1938, kterého se 

ještě před zahájením školní docházky zúčastnila. 

Byl to slet, na který dodnes mnoho lidí vzpomíná, protoţe se konal jiţ v 

době fašistické hrozby. Na Stahově vystoupilo přes 29 000 muţů ve slavné skladbě 

"Přísaha republice". Poprvé pod cvičební plochou byly reproduktory. Průvody 

Prahou a celý slet byly demonstrací odhodlání čelit zlu. Prezident E. Beneš dokonce 

daroval České obci sokolské prapor. Sletu se zúčastnilo 348 00 cvičících a přes 2,3 

milionů diváků
258

.  

Jednou z hlavních postav zbraslavského Sokola byl ve 30. letech architekt 

Hynek Svoboda, který působil ve funkci starosty Sokola Zbraslav a zároveň byl 

člověkem, jenţ na Zbraslavi zanechal svou prací nesmazatelné otisky, například 

díky vybudování místního urnového háje, který je skutečným uměleckým dílem. 
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Na Zbraslavi fungovaly i další sportovní organizace, které ale (vlastně 

podobně jako Sokol) nebyly určeny přímo pro děti. Sdruţovali se v nich především 

dospělí a děti do nich měly spíš omezený přístup. 

Mezi nejstarší sporty provozované na Zbraslavi patřil tenis. Uţ v roce 1889 

byl na Zbraslavi uspořádán první tenisový turnaj českého venkova. Koncem 

dvacátých let zaznamenal zbraslavský tenis velký rozmach. Byl zaloţen Lázeňský 

klub LK Zbraslav, který vlastnil tři tenisové dvorce v místě dnešního mostu přes 

Vltavu. Další tenisový kurt byl vybudován v roce 1928 na nábřeţí a patřil nově 

zaloţenému klubu LTK Zbraslav. V tomto období byl také zaloţen table-tenisový 

klub TTC Zbraslav. Ten se stal v roce 1932 mistrem českého venkova. TTC 

Zbraslav zanikl na začátku druhé světové války
259

. 

Roku 1911 byl na Zbraslavi zaloţen oddíl kopané Slavoj Zbraslav, který 

zanedlouho přijal název SK Zbraslav
260

. Ve druhé polovině 30. let ukončil svoji 

činnost a přeměnil se v SK Záběhlice - Zbraslav.  

Dalším sportovním oddílem na Zbraslavi byl oddíl kanadského hokeje 

zaloţený v roce 1913, který se v roce 1921 spojil s fotbalovým klubem SK Zbraslav 

a stal se jedním z nejlepších hokejových celků. V letech 1913 aţ 1920 pouţívali 

hokejisté jako lední stadion zamrzající Vltavu nebo slepé rameno Berounky - 

Krňov
261

.  

Zbraslav se dokonce stávala dějištěm různých sportovních akcí mnoha 

dalších praţských klubů a spolků. Asi nejznámější je Závod do vrchu Zbraslav – 

Jíloviště pořádaný Autoklubem republiky Československé
262

. Tento závod byl 

pořádán poprvé v roce 1908 na závěr Praţského autosalonu a jeho tradice pokračuje 

dodnes díky kaţdoročnímu pořádání vzpomínkových jízd
263

. 

 

V období druhé světové války byl ale zbraslavský sport těţce poznamenán. 

Od počátku okupace byla činnost Sokola omezována a v roce 1941 byl zrušen 

úplně. Místní sokolovna byla přebudována na továrnu a na letním cvičišti byly 

postaveny provozní budovy. Na tenisových kurtech LTK Zbraslav byly vybudovány 

vojenské objekty. Sportovní činnost byla silně omezována, a nakonec se veškeré 
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sportovní dění odehrávalo pouze v oddíle ledního hokeje a v oddíle kopané SK 

Záběhlice-Zbraslav, které se jako jediné udrţely
264

.  

Okolo roku 1942 byla německou nadvládou dána zbraslavským dětem jedna 

malá moţnost jakéhosi sportovního vyţití. V dnešní mateřské školce 

v Matjuchinově ulici sídlila organizace německé Hitlerjugend
265

, která se snaţila 

české děti zaujmout a získat je do svých řad, právě třeba pod záminkou sportovního 

vyţití. Pro děti lačné pohybu to samozřejmě byla lákavá nabídka, ale zbraslavští 

rodiče byli většinou proti a své děti tam nepouštěli.  

Nový sportovní rozmach znovu započal aţ po skončení druhé světové války. 

Sokol byl znovu obnoven a mnoho členů se do něj opět vrátilo. Bohuţel uţ 

poválečný Sokol neměl dlouhého trvání, protoţe byl po prvním poválečném sletu v 

roce 1948 zrušen. Tento slet se konal po únorovém puči komunistů a byl poslední a 

nevídanou manifestací demokratického smýšlení v Československu. Prezident 

Beneš mezitím podal abdikaci, ale sokolské průvody mu stále provolávaly slávu. 

Naopak zcela ignorovaly Klementa Gottwalda, který stál na tribuně. Sokolové 

skandovali protikomunistická hesla, před tribunou sklonili prapory a novému 

prezidentovi nevzdali poctu. I tato událost zřejmě přispěla k rychlému konci Sokola, 

který se nuceně odmlčel na příštích 46 let. Po sletu akční výbory vyloučily ze 

Sokola cca 11 000 členů, z nichţ mnozí neušli vězení a další perzekuci
266

.   

V poválečném období, jiţ jako starší, našly zbraslavské děti moţnost 

sportování a jiných aktivit ve Skautu. Na Zbraslavi se první junácký oddíl objevil 

v roce 1936, kdy ale ještě patřil pod štěchovické středisko. Roku 1940 byl však 

československý skauting zakázán a na Zbraslavi ho alespoň částečně nahradil 

sportovní atletický klub Uragan. Hned po skončení války byl tedy Skaut na 

Zbraslavi, obnoven, tentokrát uţ jako zcela samostatná organizace, ale podobně 

jako Sokol také pouze na krátkou dobu, protoţe na počátku padesátých let byla i 

tato organizace zakázána
267

. 
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7.2 Společenské a kulturní organizace 

Vedle sportovních organizací fungovaly na Zbraslavi také organizace 

kulturní. Společenský a spolkový ţivot byla na Zbraslavi vcelku bohatý a pestrý, ale 

bohuţel se k němu dochovalo jen velmi málo písemných materiálů. Je 

pravděpodobné, ţe většina jich je zřejmě v soukromých sbírkách. 

V roce 1857 začal na Zbraslavi působit krouţek divadelních ochotníků
268

, 

který dostal v roce 1888 jméno „Hálek“
269

. Divadelní představení tohoto souboru se 

odehrávala na zahradě hostince Kotva. Později získal spolek prostorný divadelní sál 

v hotelu Vejvoda. Celkem vyprodukoval „Hálek“ 144 her. 

V roce 1900 však byla činnost divadelního krouţku zastavena a před 

samotným zánikem bylo v březnu 1902 uspořádáno poslední divadelní představení. 

Protoţe se ovšem bývalí členové nemohli se zánikem souboru smířit, byla na 28. 

října téhoţ roku svolána schůze, během níţ byl ustanoven nový ochotnický spolek 

„Druţstvo divadelních ochotníků“
270

. Jeho činnost byla přerušena během 2. světové 

války, ale po osvobození byla znovu obnovena a spolek pak na Zbraslavi působil aţ 

do roku 1954. 

Divadlu se ovšem věnoval i zbraslavský Sokol. Jak jiţ bylo zmíněno výše, 

kromě sportu se jeho členové věnovali i dalším zájmům, mezi něţ patřilo právě 

třeba divadlo. Některé hry nastudoval Sokol především pro své tradiční slavnosti 

zvané Šibřinky. Na počest ukončení 2. světové války vystoupil místní Sokol 9. 10. 

1945 s loutkovým představením nazvaným „Co jsme našim dětem připravili za 

války“
 271

. 

Další kulturní institucí, která na Zbraslavi fungovala aţ do 30. let 20. století, 

byl pěvecký spolek Slavník zaloţený v roce 1894
272

. 

Velkou tradici měl na Zbraslavi spolek baráčníků. V tomto případě se ovšem 

nejednalo o ryze zbraslavskou záleţitost. „Vlastenecko-dobročinná obec 

baráčnická“ vznikla v roce 1873 v Kolíně zásluhou Viléma Jindřicha Jankeho, 

Pavla Fišera, či Jindřicha Mošny a dalších
273

. Tento spolek brzy získal velkou 
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oblibu, tak se začal rozrůstat i za hranice Kolína do dalších obcí, kde vznikaly 

jednotlivé ţupy. 

Hlavním posláním baráčnické obce bylo (a v určité míře stále ještě je, neboť 

baráčnická obec existuje dodnes) zakládání mnoha druhů různých vzdělávacích, 

podpůrných a vlasteneckých sdruţení a podpora vdov, sirotků a chudiny. Stěţejní 

činností bylo „v ţivotě společenském i domácím znázorňovati staré zvyky a obyčeje 

našich drahých předků, členstvo své literaturou v tomto směru poučovati, pěstovati 

vzájemnosť mezi sebou a veškerý uţitek z toho plynoucí věnovati národním a 

dobročinným účelům“
274

.  

Sdruţení baráčníků bylo tedy spíše sdruţením vlasteneckým, jehoţ členy 

podle vzpomínek pamětnic byli spíše chudší a prostší lidé, zatímco například členy 

Sokola byli především lidé s vyšším vzděláním. Členy baráčnické obce byli dospělí, 

kteří však na mnohé akce brali děti s sebou, takţe spolek se snaţil připravovat 

pestrý program nejen pro dospělé, ale i pro děti. Tradicí se stalo pořádání výletů 

spojené téměř s poutí. Chodilo se do lesů směrem k Cukráku, kde bylo připraveno 

občerstvení, hudební zábava, ale především Lesní divadlo. Na Zbraslavi fungovalo 

paralelně s Druţstvem divadelních ochotníků od roku 1949. Jednalo se o instituci 

zřízenou Dramatickým odborem církve československé ve spolupráci právě s 

baráčníky a na jejím zřízení se pracovalo jiţ od roku 1945, kdy se podle plánů 

zbraslavského architekta Hynka Svobody začalo s budováním zázemí divadla přímo 

v přírodě. Lidé si toto přírodní divadlo vybudovali celé sami, vyrobili jeviště i 

lavice na sezení, apod. Samotná činnost lesního divadla pak byla zahájena 17. 7. 

1949 hrou Ladislava Stroupeţnického Naši furianti
275

. 

Děti se na tyto výlety vţdy moc těšily. „Baráčníci“ výlety spojovali také s 

různými slavnostmi, při kterých dokonce nosili kroje a kterých se mohly aktivně 

účastnit i děti. Ty nosily májky s pentličkami, mohly si i zatancovat nějaké tanečky, 

apod. Přesto však bylo vše určeno především dospělým a děti spíše běhaly po lese. 
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Z dalších kulturních spolků je moţné najít zmínku ještě o Literární 

akademii, Muzejním spolku, či sdruţení Havlíček, ale podrobnosti o jejich činnosti 

bohuţel nejsou známy
276

. 

Někteří významní zbraslavští občané měli svůj podíl na fungování poměrně 

známého spolku Svatobor. Jednalo se o sdruţení, které bylo zaloţeno roku 1862 

především zásluhou Františka Palackého a které mělo pomáhat ţijícím spisovatelům 

a dbát o uchování památky spisovatelů zemřelých
277

. Členem Svatoboru se Zbraslav 

stala v roce 1918 a mezi ony významné zbraslavské osobnosti, které se na jeho 

činnosti podílely, patřil mimo jiné Jan Otto, Josef R. Vilímek nebo Eduard 

Beaufort
278

. 

S kulturou alespoň vzdáleně souvisejí ještě dva další spolky, které mají 

z dnešního pohledu spíše kuriózní povahu. Jedná se o tzv. spolky okrašlovací. 

V roce 1887 vznikl Spolek pro okrašlování města Zbraslavi a okolí a v roce 1903 

byl zaloţen Spolek pro zvelebení návštěvy cizinců ve Zbraslavi
279

. 

 

 

V předválečném a poválečném období bylo moţné navštěvovat i některé soukromé 

krouţky, jako třeba hodiny němčiny či angličtiny nebo pěvecký krouţek, ale to byly 

záleţitosti, které vzhledem ke své povaze zdaleka nebyly přístupné všem, 

především chudším, dětem. 
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Závěr 

Ve své diplomové práci na téma Dětství na Zbraslavi ve 30. a 40. letech 

20. století jsem se pokusila zjistit, čím bylo dětství na Zbraslavi v tomto období 

charakteristické a co je nejvíce ovlivňovalo. 

Vzhledem k tomu, ţe o Zbraslavi sice bylo napsáno poměrně mnoho knih, či 

článků, ale jen minimum z nich se věnuje 20. století a ještě méně dětství, vycházela 

jsem zejména z rozhovorů se zbraslavskými pamětnicemi. Přestoţe kaţdá z nich 

pochází z poněkud odlišného prostředí, v některých charakteristikách se shodují, a 

tak bylo moţné alespoň částečně jejich výpovědi zobecnit - ovšem skutečně pouze 

ve vztahu ke Zbraslavi, protoţe si samozřejmě uvědomuji, ţe na základě těchto tří 

výpovědí není moţné vytvořit jednoznačný obraz dětství v daném období. 

Víceméně je práce zaměřena na pohled na dětství očima ţen, ale díky běţnému 

kontaktu s chlapci, do kterého se pamětnice samozřejmě v dětství dostávaly, jsou 

informace vcelku platné jak pro dětský svět dívek, tak i chlapců. Důvod skutečnosti, 

ţe jsem rozhovory vedla pouze s ţenami, je ten, ţe samotné získávání pamětníků 

bylo velmi obtíţné. Na Zbraslavi ţije sice mnoho lidí ve věku, který by odpovídal 

mým poţadavkům, ale bohuţel se většinou jedná o lidi, kteří své dětství proţili 

někde jinde a na Zbraslav se přistěhovali aţ později. Dalším problémem byla 

neochota některých pamětníků sdílet se mnou své vzpomínky, a tak jsem musela 

vycházet pouze ze vzpomínek uvedených pamětnic, které mi svůj čas věnovaly. 

Získané informace jsem zasazovala do kontextu zásadních současných 

pohledů na vývoj dětství a rodiny a porovnávala jsem obecná tvrzení o těchto 

tématech s konkrétními zkušenostmi pamětnic a s archivními materiály, které jsou 

v tomto směru k dispozici. 

Zaměřila jsem se na čtyři součásti dětského ţivota, které povaţuji za 

významné z důvodu jejich vlivu nejen na samotné dětství, ale i na budoucí rozvoj 

osobnosti dítěte a na jeho další ţivot. Těmito součástmi je rodinný ţivot, škola, 

četba a způsob trávení volného času.  

Co se týče rodinného ţivota, hlavní roli hrálo zapojení dětí do chodu 

domácnosti, které bylo nezbytné. Vzhledem k povaze Zbraslavi jako menšího 

města, měla většina rodin (i těch výše postavených) alespoň základní hospodářství 

s některými domácími zvířaty, o něţ se většinou staraly právě děti. V chudších 
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rodinách, kde byli zaměstnáni oba rodiče, to bylo automatické, ale takové pomoci 

se nevyhnuly ani děti z rodin lépe zajištěných, kde byla matka v domácnosti. 

Minimálně byla jejich povinností pomoc v běţných úkonech, jako je mytí nádobí, 

úklid apod. Samozřejmostí téměř ve všech rodinách (kromě těch nejbohatších, které 

měly moţnost vyuţívat chůvy) bylo to, ţe starší děti přejímaly základní péči o 

mladší sourozence. 

V oblasti školy a školních povinností měla Zbraslav díky některým 

praktickým školám, jeţ zde působily, poměrně výsadní postavení, které však spolu 

se zánikem těchto škol pomalu upadalo a ve 30. a 40. letech 20. století se jiţ příliš 

nelišilo od situace v jiných oblastech. Specifikem pro zbraslavské školy byl fakt, ţe 

se v nich potkávaly děti nejen přímo ze Zbraslavi, ale i z dalších obcí, které jsou 

v její blízkosti. Tím pádem se zde scházely také děti z nejrůznějších sociálních 

prostředí. Poněkud překvapující bylo v tomto směru zjištění, ţe děti sociální 

postavení svých vrstevníků téměř nebraly v úvahu. Chudé děti se nesetkávaly 

s posměchem lépe zajištěných spoluţáků a naopak děti z bohatších rodin nebyly 

terčem závisti. Pamětnice se nezávisle na sobě shodly, ţe mezi dětmi spíše panovala 

jakási solidarita a spolupráce. Přátelství, která díky tomu vznikala bez ohledu na 

společenské postavení, vydrţela podle slov pamětnic často dlouhou dobu, někdy aţ 

dodneška. Svou roli v tomto ohledu jistě sehrálo i prostředí Zbraslavi, v němţ se 

všichni znali a měli k sobě blízko. Zatímco mezi dospělými někdy taková přílišná 

blízkost, kdy jeden druhému „viděl do talíře“ mohla vést naopak k pomluvám či 

nesnášenlivosti, v dětském prostředí se tím vztahy spíše utuţovaly. 

Oblastí v níţ se vliv zbraslavského prostředí projevil zejména v jednom 

případě, je literatura. Zbraslav byla místem, kde se průběţně objevilo několik 

autorů, píšících pro dospělé, ale i pro děti. S nimi se však zbraslavské děti setkávaly 

víceméně náhodně – kdyţ si vybíraly četbu, nesahaly záměrně po zbraslavských 

autorech. To ovšem neplatí pro jedno literární dílo, kterým je Školák Kája Mařík. 

Tato kniha figuruje u všech pamětnic, které se shodují na tom, ţe kromě samotného 

obsahu je kniha zajímala i proto, ţe se její děj odehrává poblíţ Zbraslavi. 

Svou roli ve čtenářství zbraslavských dětí sehrála také existence veřejné 

knihovny. Četba byla podle pamětnic oblíbenou dětskou zábavou, proto děti 

knihovny vyuţívaly, případně si mezi sebou knihy půjčovaly, na coţ měla zřejmě 

opět vliv blízkost, která zde mezi dětmi panovala. 
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Asi nejspecifičtější oblastí je způsob trávení volného času. Vedle běţných 

dětských her, které příliš nesouvisely s umístěním a bylo by moţné je provozovat i 

jinde, se na Zbraslavi objevovaly moţnosti, k nimţ by jinde stejný přístup děti 

neměly, nebo by byl o něco obtíţnější. Svou roli sehrálo i to, ţe na Zbraslavi byla 

poměrně velká koncentrace nejrůznějších aktivit zajišťovaných spolky a 

organizacemi – od kulturních přes zájmové aţ po sportovní, takţe děti (ale i 

dospělí) měli v tomto směru velký výběr. 

Jistým překvapením pro mě bylo zjištění, jak děti na Zbraslavi vnímaly 

druhou světovou válku. Podle slov pamětnic si děti sice samozřejmě uvědomovaly 

závaţnost situace a byly vystaveny jejímu přímému vlivu, který ve většině rodin 

způsoboval především hmotnou nouzi a obavy o zjištění základních ţivotních 

potřeb. Stejně tak se válečná situace odrazila na školním ţivotě úpravou předmětů, 

nedostatkem učebnic i oddechových knih, apod., přesto se však pamětnice shodují 

na tom, ţe válku jako děti nepociťovaly zdaleka tak trýznivě jako dospělí. Nejspíše 

to bylo způsobeno i tím, ţe na začátku války byly většinou ještě skutečně malými 

dětmi, leckdy ani nechodily do školy, a tak válku braly vlastně jako samozřejmost. 

V dětském kolektivu jí nevěnovaly ţádnou zvláštní pozornost a své dětství 

proţívaly v rámci moţností, tak jako by se nic nedělo.  

A zde hraje prostředí moţná nejvýznamnější roli. Během celé války byla 

totiţ Zbraslav, podobně jako jiná malá města, která leţela mimo hlavní trati a 

nenacházel se v nich ţádný klíčový průmysl, alespoň zčásti jakousi oázou klidu, jeţ 

nebyla zasaţena těmi nejhoršími válečnými událostmi. Lidé se zde museli stejně 

jako všude jinde podřizovat vydávaným nařízením, apod., ale byli přinejmenším 

ušetřeni častého bombardování a některých dalších utrpení, která válka přinášela. 

Aţ poslední válečné měsíce a týdny přinesly na Zbraslav otevřené boje a v této 

době zde také došlo k největším ztrátám na ţivotech. 

 

Závěrem je tedy moţno říci, ţe dětství na Zbraslavi ve 30. a 40. letech 20. 

století bylo skutečně určitým způsobem specifické a má jisté charakteristické rysy, 

které je mohou odlišovat od některých jiných míst. Konkrétní příklady týkající se 

dětství na Zbraslavi by však samozřejmě mohly stejně tak platit i pro řadu dalších 

podobných malých měst. 
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Resumé 

Diplomová práce na téma Dětství na Zbraslavi ve 30. a 40. letech 20. 

století se snaţí odpovědět na otázku, čím bylo dětství na Zbraslavi v tomto období 

charakteristické a co je nejvíce ovlivňovalo. 

První část diplomové práce je veskrze teoretická a zabývá se tím, jaký 

pohled na dětství a rodinu má sociologie a jaký historie. Vzhledem k tomu, ţe 

otázky dětství jsou nerozlučně spjaty s pojmem rodiny, není moţné tato dvě témata 

od sebe oddělit, a proto se zde silně prolínají. Jedná se víceméně o přehled 

nejdůleţitějších vědeckých poznatků a pojetí několika předních odborníků, které se 

na tomto poli v současnosti vyskytují. 

Druhá část diplomové práce je zamřena prakticky a věnuje se čtyřem 

součástem dětského ţivota, které povaţuji za významné z důvodu jejich vlivu nejen 

na samotné dětství, ale i na budoucí rozvoj osobnosti dítěte a na jeho další ţivot. 

Těmito součástmi je rodinný ţivot, škola, četba a způsob trávení volného času.  

Vzhledem k tomu, ţe o Zbraslavi sice bylo napsáno poměrně mnoho knih, či 

článků, ale jen minimum z nich se věnuje 20. století a ještě méně dětství, vycházela 

jsem zejména z rozhovorů se zbraslavskými pamětnicemi. Přestoţe kaţdá z nich 

pochází z poněkud odlišného prostředí, jejich výpovědi ve vztahu ke Zbraslavi bylo 

díky některým shodám moţné alespoň částečně zobecnit. 

Ve výsledku je moţno říci, ţe dětství na Zbraslavi ve 30. a 40. letech 20. 

století bylo skutečně určitým způsobem specifické a má jisté charakteristické rysy, 

které by se zřejmě jinde nevyskytovaly, nebo jen v omezené míře, či poněkud jiným 

způsobem. Nejvíce zde bylo dětství ovlivněno samotnou povahou Zbraslavi jako 

malého města, v němţ k sobě mají lidé blízko a které má svou bohatou historii a 

tradice, jichţ si jeho obyvatelé váţí a snaţí se je uchovávat i pro budoucí generace. 
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Résumé 

The diploma thesis entitled The Childhood in Zbraslav in the 1930s and 

1940s aims to answer the question what made childhood in Zbraslav in this time 

period distinctive and what features were the most influential.  

The first part is rather theoretical and describes the concept of a family 

based on the findings of sociology and history. As the concept of childhood is 

closely intertwined with family, we cannot separate the two from one another and 

need to focus on both. Overview of the most important scientific findings made by 

prominent experts from the field can be found in this section.  

The second part is practical; based on four distinctive components of 

children’s lives which the author regards as important due to their influence on the 

childhood as well as on the future development of the child’s personality and life in 

the adulthood. Those features are family life, school, reading, and free time 

activities.  

Although there has been a number of books and articles written about 

Zbraslav, only a small amount has focused on the 20
th

 century and even less on 

childhood. As a result, the diploma thesis is based mainly on interviews with 

contemporaries from Zbraslav. Each one of them grew up in a quite different 

environment; that is why their statements could be only partly generalized.  

In conclusion, it could be stated that childhood in Zbraslav in the 1930s and 

1940s was, in deed, somehow specific and a number of features can be found, 

which would had probably not been present anywhere else, or just in a limited scale, 

or in a different manner. The childhood in Zbraslav at that time was mostly 

influenced by the fact that it was a small town where people are friendlier as well as 

the fact that it has a long history and old traditions embraced by locals who have 

tried to keep them for next generations.    
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Přílohy 

PŘÍLOHA Č. 1 – Rozhovor s paní Štecherovou (*1932) 

 

Na úvod našeho rozhovoru bych se Vás zeptala, o jaké době si přibliţně budeme 

povídat. 

Pokud já bych mluvila o sobě a svých kamarádkách, taky my jsme ročníky 32, 33 a 

pak uţ dál k té válce. Vlastně, já jsem šla do první třídy, kdyţ začala válka. 

Ještě před tím, neţ jsme začaly chodit do školy, jsme cvičily na sletu. To jsme byly 

pětileté a cvičily jsme na sokolském sletu, to byl poslední před válkou. 

Do Sokola chodily všechny děti ze Zbraslavi, nebo ti vaši známí? 

Spousta nás chodila. Chodili zvlášť chlapci a děvčata, to bylo tak uzpůsobený aţ do 

toho roku 48 a já nevím, jestli jsem tu fotografii vyhodila, asi jo kdyţ jsem se 

stěhovala, a tam nás bylo v tomhle věku asi padesát těch holčiček. 

Ta organizace Sokola byla přímo tady na Zbraslavi? 

To bylo tady na Zbraslavi – Sokol Zbraslav, a tady byli nejvyšším funkcionářem 

Sokola, bývali a teda dneska jsou, starostové. Starosta Sokola byl pan inţenýr 

Svoboda a jeho paní, kteří vlastně mají zásluhu na tom urnovém háji, co je tady. 

No, a pak tam byla spousta… to se říkalo sestřičky a bratři, pak tam byla spousta 

lidí, protoţe tady jinak nic nebylo, kromě fotbalu třeba, tak tam byla spousta těch 

mladších sokolek, které si rozebíraly nás děti do druţstev, a chodily jsme cvičit do 

tělocvičny nebo na hřiště, podle toho jaké bylo počasí.  

A byly strašně hodné, i kdyţ já uţ si na ně ani podle jména nepamatuju, jen na 

sestřičku Říhovou, která byla ve věku asi mé maminky, a potom si pamatuju tu, co 

jsme měli nejradši, byla provdaná Nováková, a buď se jmenovala Kudrnová, nebo 

Kučerová, to uţ jsem zapomněla, to mi bylo pět, šest let.  

Do toho Sokola jsme chodily asi od tří let a končilo to prakticky tím osmatřicátým 

rokem, kdy jsme byli zabraní Německem v devětatřicátém, ale v osmatřicátém byl 

Mnichov, a v tom devětatřicátém to uţ skončilo úplně všechno. Potom to sice bylo 

povoleno, ale to já uţ si moc nepamatuju, protoţe jsem chodila do školy a měla 

jsem spoustu jiných zájmů, určitě tady byly nějaké sportovní organizace. Já vím, ţe 

kdyţ mi bylo takových deset, dvanáct-  tak to bylo ale německé - tady 

v Matjuchinově, v té mateřský školce byla Hitlerjugend, ta německá mládeţ a to nás 
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chtěli pořád dávat nějak dohromady. A já jsem se tam pořád strašně hrnula, 

poněvadţ se tam hrály míčové hry, to nebylo špatné… ale tatínek mi to zakázal, 

nevěděla jsem proč, ale já jsem byla poslušné dítě, tak jsem tam nechodila. No a ten 

Sokol tady opravdu měl obrovský význam, tady byla spousta Sokolů…  

A je zajímavé, ţe tady byla ještě jedna organizace, na kterou se dobře pamatuju, 

kromě rybářů a podobně, ještě baráčníci tady byli. To byli lidi, co měli tady vzadu, 

jak je k tomu sídlišti vnitra, ale po pravé straně, domky staré, a to byla taková, bych 

řekla, zase jinak vlastenecká… to byli takový obyčejni lidi tady…  

Do Sokola jako chodili i lidi s vyšším vzděláním, a tady takoví obyčejní… já vím, 

ţe tam moji rodiče chodili taky, a to zas bylo povolený přes válku a zas pořádali pro 

děti, aby pro děti něco bylo, tak vţdycky tady v lese, to ještě nebyl Cukrák, to bylo 

všecko krásně zarostlé, tak vţdycky v létě asi tři výlety i s občerstvením… a to bylo 

jako s hudbou a na to jsme se my děti vţdycky těšily. Jak je ta hospoda u Nováků, 

tak tam odtud se vţdycky vycházelo a šlo se do toho lesa a tam to zase bylo jako 

takové lesní divadlo udělané, byly tam lavice - to si všechno udělali ti baráčníci, 

měli kroje a bylo to všechno takové hezké. 

A účinkovaly jste při tom také vy, děti? 

My jsme účinkovaly při těch slavnostech, to se nosila májka s pentličkami, nějaké 

tanečky, ale málo, protoţe tam hrála většinou dechovka, to bylo tak pro ty rodiče, 

ale my jsme tam taky rády chodily, to bylo jako pouť, a běhaly po lese, to bylo 

takové příjemné.  

No, a pak uţ začala válka, to jsem chodila na housle, na klavír, na angličtinu, na 

němčinu, protoţe ono, musím říct upřímně, toho učení pro nás zase tak moc nebylo, 

problém byl dojíţdět do gymnázia… takţe válka skončila, kdyţ mně bylo třináct 

let, tak jsem dělala zkoušku rovnou do tercie do gymnázia -  Drtinova, tady na 

Smíchov jsem chodila, a pak uţ to byly zase jiné zájmy. To jsme měli pěvecký 

soubor, do Skautu jsme samozřejmě chodili, to se zaloţil Junák v pětačtyřicátém 

roce. 

A to všechno fungovalo na Zbraslavi? 

To všechno fungovalo tady na Zbraslavi. A teď zrovna mi půjčila kamarádka 

začátek naší skautské kroniky, kterou jsem psala já. To jsme byly druţina 

Muchomůrek… 

A to jsme dokonce uţ rok nato byli na táboře skautském, ve Svatém Petru ve 

Špindlerově Mlýně, to bylo rok po válce, v neobývaném domě, vařila nám maminka 
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naší vedoucí. A jezdili jsme, obrovský kočár tam byl, tak jsme jezdili aţ do Špindlu 

nakupovat, no bylo to krásné. A plnili jsme tam všechny bobříky, a zase samá 

děvčata, protoţe kluci měli jako své vedoucí. A v roce čtyřicet sedm uţ jsme jako 

třináct, čtrnáct, patnáctiletý, jsme jeli do Čisovic na brigádu, kde jsme nastoupili 

k sedlákům za jídlo. Oni měli dost, kdo produkoval, ti zemědělci, měli dost... A 

spali jsme ve škole, tam byla jednotřídka, všichni pohromadě. A bylo to třeba, pro 

nás to bylo kruté, pro městské děti…  

To jsme třeba vytrhávali len a nějaké rukavice, to nebylo. Jídlo opravdu takové 

venkovské a hodně mastné, nebo kozí tvaroh třeba, coţ bylo neštěstí teda vůbec jíst, 

ale pamatuju si, jak jedna paní, co slouţila u těch sedláků, tak pořád dělala 

mlékovou polívku s nudlemi, a to bylo strašné teda… Tak v ešusech, jak jsme měli, 

tak jsme chodili s tím ven a snaţili jsme se to vylít s tou kamarádkou, a jednou jsme 

pospíchaly, protoţe ta paní nás volala, tak jsme to vylily a ono se to chytlo na těch 

lopuchách, ty nudle, no a tak jsme strašně dostaly. Měla pravdu, ţe jo, ţe plýtváme 

a ţe jsme si to nemusely brát, ţe jo, ţe oni by to byli snědli k večeři, a tak… A kdyţ 

jsme odjíţděli, tak jsme dostali obrovský bochník domácího chleba, skvělý teda... 

No, to byl sedmačtyřicátý rok a osmačtyřicátý, to jsem ještě chodila souběţně do 

Sokola, to jsem zase začala po válce, kdyţ se to povolilo, jako dorostenka a ještě 

jsem cvičila na posledním sletu v osmačtyřicátém… a zároveň se chodilo do toho 

Skautu, prostě, neříkám, ţe všichni, ale je to smutné bez kluků…  

My jsme potom v septimě, byla koedukace a zamíchali nás dohromady půl na půl, a 

tím teprve začala správná studia, protoţe jsme uţili takové legrace, a přitom jsme se 

s chutí učili nesmírně, ţe jo...  

Takţe ten Sokol do osmačtyřicátého, Skaut taky, tam jsme chodili pořád. Pak se 

tady zaloţil Svaz mládeţe, jak se tomu říkalo, Svaz československé mládeţe 

zpočátku, takţe tam nás chodila taky spousta, a to uţ samozřejmě je dospívající věk. 

A jak fungoval ten pěvecký sbor, který jste zmínila? 

No, měli jsme dvě kytary a jednoho vedoucího a zpívali jsme dvojhlasně i 

trojhlasně, to jsme byli dobří, nás to zajímalo, protoţe to jsme třeba tady po 

okresu… si nás zvali, a dělali jsme soutěţe, vţdycky jsme se nějak dostali na první 

místo. Ale jednou nám paní z té komise řekla, to nás teda hodně zklamali, ţe 

zbraslavským svazákům to nemůţou dát, ţe jsme burţoazní úderka, jako pěvecká, a 

my jsme zírali, ptali jsme se proč - to jsme byli většina študáci a z chudých rodin, to 
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akorát ten, co to řídil, tak jeho tatínek si pořídil autodopravu s jedním 

náklaďákem… 

Jak to vypadalo se školou, byla rozdělena na chlapeckou a dívčí? 

Tady byla škola chlapecká a dívčí a obecná a měšťanská, obecná od první třídy do 

pátý a měšťanská byla jako od šesté do těch patnácti let, do té devítky.  

Já si i spoustu učitelů pamatuju, spoluţačky samozřejmě, teď jsme se nedávno 

sešly, takţe se známe od malinka. 

Byly všechny školy v jedné budově? 

Tak ta měšťanská byla v Hauptově ulici, hlavní budova, jak dneska chodí druhý 

stupeň, a schodiště tu školu dělilo na chlapeckou a dívčí. 

Takţe ani ve škole jste asi s chlapci nepřišly moc do styku. 

No, jenom odpoledne po škole jsme si hráli venku. Ale ţe bychom se nějak 

pošťuchovali, nebo tak s těmi kluky, to asi ne, to si nepamatuju. My jsme opravdu 

spíš bývaly jenom s holkami, tady nahoře jsme bydlela samá děvčata, tak jsme byly 

spolu.  

Občas jsme chodily k Čumpelíkům, tam byla taková loučka, tak tam jsme dělaly 

z bláta bábovičky, a takovýé všelijaké věci. A oni tam měli vilu, no dneska by se 

tomu nedalo říkat vila, ale my jsme měli jednopatrový domek, kde byly dvě 

místnosti, veranda a záchod, ţe jo… ani koupelnu jsme neměli, kdyţ to stavěli 

rodiče v roce 1934. A v téhleté vile, jak bydleli ti Čumpelíkovi, tak oni to měli spíš 

tak jako letní byt, tak sem jezdili hlavně v létě, no a oni měli tři kluky a měli k nim 

vychovatelku, a to my jsme zírali teda… My všichni v trenýrkách, nějakých 

vytahaných tričkách, nebo zástěrky jsme nosily tenkrát, a ona vţdycky je přivedla, 

oni vţdycky strašně ti kluci brečeli a chtěli k nám, stáli za plotem, oni byli asi 

v našem věku, a ještě měli Evičku na kočárku.  

Tak ona ta vychovatelka je mezi nás přivedla, a teď ona byla oblečená jako 

zdravotní sestra, bleděmodrý šaty a přes to bílou zástěru a čepeček, a v tu ránu teda 

bylo po hraní, protoţe nám to dost… teda my jsme nebyli nějak divocí, přeci jenom 

tenkrát byly děti skromné a bály se, aby neudělaly rodičům ostudu, takţe… no a 

ona prostě dohlíţela, jak si chlapci hrají a jakmile byli trochu umatlaný, tak museli 

za velkého řevu pryč, protoţe se jim nechtělo, ţe jo… 

Pak tam byl ještě jeden kluk, Láďa Moucha, který šišlal, a já jsem ho, uţ se u mě asi 

objevovaly učitelské sklony, opravovala, aby pořádně mluvil. A on nás zase učil 

lézt po stromech - tam vedle těch výzkumnických domků byl borový les, tam byly 
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úţasný borovice, měly větve takhle jako schody, tak jsme hrdě vystoupaly aţ 

nahoru, a tak jsme se učily lézt po stromech. 

Takţe jste si chodili hrát spíš ven? 

No, určitě ven, protoţe nepamatuju si, ţe bychom si chodili k někomu hrát na 

zahrádky. To nějak nebyl zvyk a ani rodiče neřekli… jo, kdyţ přišla jedna 

kamarádka, jo, tak pojď, ale nás byla vţdycky parta tak kolem šesti sedmi, takţe ţe 

bychom dostali k dispozici zahrádku, kterou tatínek šlechtil, to rozhodně ne. 

A ţe byste si hráli doma, třeba u stolu, to asi také nebylo moc běţné. 

Ale jo, stolní hry jsme hráli, to hlavně u Ejemů, v kuchyni, to bylo jenom Člověče, 

nezlob se a Dámu, ţe jo… to nic jiného nebylo, a pak kdyţ uţ jsme tak nějak brali 

rozum, tak to bylo takové to město od m, řeku od m, co se hraje i dneska… 

Vymýšleli jste si v partě také nějaké hry sami? 

Já si nepamatuju, ţe bychom vymýšleli něco specielního. Jenom v té naší ulici, co 

jsme bydleli, jsme měli takové specielní hraní, co se tady moc nevyskytovalo, a to 

takové obruče, k tomu pálky, a to se honilo, tou pálkou se to honilo po silnici, a to 

jsme za tím klusali. A kolem nás je teda asfaltka, co jsme měli domek, jak jezdí 

241, a tam z toho kopce to šlo krásně dolů, to skákalo po kamenech. A já jsem 

měla… jsme měli takovou kůlničku, tam jsem to měla uloţené. No, a dneska, kdyby 

to bylo dneska, tak budu volat na linku bezpečí, teda co se mi stalo, protoţe jsem 

utíkala, zakopla jsem o kámen a rozbila jsem si kolena. A to bylo před první třídou. 

Asi za týden se mělo jít nějak do školy. No, tak maminka mně to ošetřila, tatínek se 

strašně zlobil a řekl, ţe mi to zavře a teprve aţ se mi ty nohy uzdraví, tak si to můţu 

vzít… já samozřejmě, jak přišla parta s obručemi, tak já pro obruč, upadla jsem ale 

znova, tatínek přišel a první co bylo - z branky se vcházelo takhle do zasklené 

verandy, já samozřejmě řev strašný, měla jsem tam ty kamínky v tom a tohle… 

maminka teda spínala ruce, tatínek mě popadl, ohnul mě přes koleno a takové čtyři 

mně dal na zadek, aţ jsem přestala brečet, ani mi uţ netekly slzy a dodneška si to 

pamatuju, a uţ jsem bita nebyla.  

Takţe tyhle obruče byly velice oblíbené a já jsem po těchhle dvou úrazech šla 

velice zkrotlá do první třídy a se zavázanými oběma koleny, měla jsme nové 

oranţové šaty a táhla jsem obě nohy za sebou...  

Pak jsme měla kaţdá švihadlo, samozřejmě, to byly všelijaké ty školky, to jsme si 

vymýšlely cviky s tím, se dvěma švihadly a dvě druţstva proti sobě, všelijak tak se 

to přeskakovalo, a tak… A to je samozřejmě nesmírně zdravé, nás to bavilo, tak…  
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A kluci, ti si pořizovali takové ty káči, to je kuţílek s obroučkami, ono se to roztočí 

a oni měli jako bičík, poháněli to tímhle a museli se strefit do té mezery, aby se ta 

káča roztočila. 

Pak jsme hráli s knoflíky… jsme něco házeli, to byl asi panák, takhle se to nakreslí, 

takové čtverce a hází se a jako nějak se tam doskáče, tak nějak to bylo, no…  

No, panenky samozřejmě jsme taky měly, a to jsem si zase vzpomněla, tady nahoře 

byl nějaký pan Hála… protoţe tady pro nás bylo všechno drahé, my jsme tady byli 

v ekonomické skupině, kde teda dělal jeden z rodičů nebo oba, kdyţ měli víc dětí, a 

takhle… tak se muselo víc šetřit, no a normálně v hračkářství se prodávaly asi 

takhle velké kočárky, pletené, no a taková malinká kolečka, která od toho upadávala 

a takovou jenom rukověť dřevěnou… a to jako jsme si říkaly, to je jako nic pro nás, 

to uţ jsme šly do školy, holky, tak ten pan Hála poněvadţ byl košíkář, tak pletl 

kočárky, ty uţ byly velké, v tom uţ ta panenka mohla i sedět. 

Hračkářství bylo přímo na Zbraslavi? 

To já uţ si ani pořádně nepamatuju, jestli tady bylo přímo hračkářství, nebo kde se 

prodávaly hračky, ale většinou se vlastně hračky prodávaly v papírnictví, jak je 

samoobsluha U Stromečku, tak tam byl krámek a byl tam pan Jurenka - to byli 

všechno staří páni - takový důstojný, s knírem, tak tam jsme chodili nakupovat, i 

věci do školy. A druhý byl papírník, tam jak je Mervartovo pekařství, tak tam byl 

pan Vondruška, tam to bylo takové světlejší, útulnější, tak tam se prodávaly i takové 

jednodušší hračky.  

Objevovalo se někdy to, co často vidíme dnes, ţe se dítě „zašprajcne“ před 

obchodem a vynucuje si, aby mu rodiče něco koupili? 

No, tenkrát nebyl výběr, tak jsme se ani nešprajcovali, já jsem se šprajcovala u 

cukrárny teda, to se přiznám, protoţe tady byl, jak je teď obuv, tak naproti tam byla 

cukrárna, přitom tady byli čtyři cukráři a kaţdý pekl dobře, no… a já teda jsem 

směla si někdy něco poručit, nebo maminka říkala, dneska ne, dneska se nekoukej, 

měla jsi včera. 

Ale jinak nějaké vymáhání něčeho, to vůbec neexistovalo. 

Jak vůbec fungovaly vztahy v rodině, vztahy dětí a rodičů?. Děti určitě musely 

poslouchat víc neţ dnes, ne? 

Jednak jsme museli poslouchat, ale nám to ani nepřišlo, ţe musíme poslouchat, to 

bylo přirozené, rodiče byli přirozenou autoritou v kaţdé rodině, já nepamatuju třeba 

nějakého alkoholika v rodině, protoţe všichni byli tak zničení tou válkou…  
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Já kdyţ se ještě vrátím tak do těch svých sedmi let… všechno bylo na potravinové 

lístky, ţe jo… tak to jsme jezdili tady, jak se říká u Kostrounku, tam měl statek 

nějaký pan Kostrounek, a on nám někdy prodával pšenici, ale museli jsme ji vozit 

aţ do Radotína, aţ na konec, aţ do toho údolí, co je cementárna, a tam bylo dost 

důleţité nádraţí, tam Němci hlídali, kdo kam jde a co veze… byl tam převozník, 

tam nebyla lávka, ţe jo… tak jsme taky - se nám stalo, protoţe on nám někdy 

vyměnil tu pšenici za mouku, to tam měl připravený, aby se nečekalo, aţ se to 

semele, to riskoval šíleným způsobem, teda, to si neumí nikdo představit, to by bylo 

po jejich rodině a zapálili by bývali mlýn… no a on měl nějaké známé a vţdycky 

asi dostal echo, ţe tam přijde kontrola, a já si pamatuju do dneška - to bylo v zimě, 

jak jsme jeli na sáňkách, maminka měla pytel, já jsem musela na tom pytli sedět na 

dece, aby nebylo vidět, co vezeme, a teď tam takhle do toho Radotína, to bylo do 

kopce, my jsme tam jeli snad hodinu a tři čtvrtě, no a kdyţ jsme tam přijíţděli, tak 

tam šel ten mládek z toho mlýna nám naproti, a říkal nám, ţe čekají kontrolu, 

abychom se zase vrátili a přišli aţ za týden, takţe jsme tak jeli zbytečně.  

Takţe my jsme jako neměli potřebu a ani jsme snad neměli to srdce ty rodiče nějak 

vydírat. Já kdyţ jsem začala jezdit do toho gymnázia, tak co jsme dostala… zaplatili 

mně rodiče lístek na městskou dopravu praţskou, autobus jezdil, ČSAD, aţ za 

Lihovar, tak pak já jako kdyţ jsem někdy dostala lístek do kina nebo tak, tak jsem 

to dělala tak, ţe jsem si ten lístek na tramvaj na ten měsíc nekoupila. A to jsme 

chodili pěšky do toho gymnázia, aţ za Arbesovo náměstí, i zpátky, to nám jako 

nečinilo obtíţe, já kdyţ dneska vidím, jak tam na náměstí čeká horda dětí, aby se 

svezly jednu stanici, kdyţ mají sídliště támhle, to teda si říkám, to je neštěstí. Takţe 

tahle jako jsme si ušetřili. 

A jinak maminka mi vţdycky dala lístek na oběd, to bylo na dva knedlíky, to bylo 

100g a na 10dkg masa, a tadyhle, jak byl dřív tank sovětský, tak tam byla hospoda a 

dělali tam takovou omáčku, furt stejné věci, buď s rýţí, anebo s knedlíkem, a pak 

jsme chodili takhle od toho Arbesova náměstí, a tam byl řezník, dodneška tam je, a 

ten ohříval buřty, to bylo taky na lístky samozřejmě - jeden buřt na 50g, takţe já 

jsem měla dva buřty místo jednoho kusu masa. A taková vůně to byla, ţe jsme si 

říkali, proč my vlastně chodíme do té hnusné hospody, kdyţ tady můţeme mít 

housku a dva dobrý buřty. Ale nepřiznala jsme se doma teda… 

 

No a dál, to jsme hráli kuličky teda, ty teď jdou zase do módy, ţe jo… 
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Jo, co jsme ještě dělali doma, tenkrát hodně letěly omalovánky, to byly takové ty 

předtištěné obrázky, třeba ukázky z pohádek, jedna byla vybarvená a my jsme si tu 

druhou stranu vybarvovali podle svého, jak jsme rádi kreslili, tak to bylo takové 

oţivení, neţ si něco vymýšlet nějaké obrázky. 

A to jste dělali doma kaţdý sám, třeba večer, nebo jste se k této činnosti také 

scházeli? 

No, tak tři třeba jsme u toho takhle seděly, a kaţdá měla jinou a vţdycky jsme si to 

půjčovaly, poněvadţ jedna měla třeba zaměření na zvířátka, tak si vybarvila svůj, 

druhá jí půjčila třeba zaměření na nějakou pohádku, a takhle jsme si jako vzájemně 

vybarvovaly. 

No, a jak jsme tak končily tu druhou třídu, tak to se četlo a četlo…  

Hráli si s dětmi také rodiče? 

To já si vůbec nepamatuju, já si pamatuju, ţe maminka mě učila plést akorát… 

Ale ţe by třeba to „Člověče“ si večer hrála celá rodina, nebo něco podobného? 

To já nevím, to si teda vůbec nepamatuju, a jestli jo, tak to pro mě nebyl ţádný jako 

záţitek takový, který bych brala… 

Takţe ti rodiče opravdu fungovali spíš jenom jako autorita? 

Jako autorita, můj tatínek dokonce takovým způsobem, já jsem byla přesvědčená, ţe 

všechno umí, ţe kdyţ jsem chodila na angličtinu, tak mě zkoušel anglická slovíčka, 

aniţ vůbec chudák měl o angličtině nějaký ponětí. A já jsem, většinou jsem to 

uměla, slovíčka nejsou zase takový problém, ţe jo, horší je dát dohromady nějakou 

větu, ţe jo… 

Rodiče tedy byli především na to poslouchání a učení… 

No, dohlíţeli na nás, na všecko… 

A existovaly třeba nějaké rodinné procházky nebo něco takového? 

No, to jsme jezdili, my jsme jezdili hlavně do Vraného a do Stochovic, odkud 

maminka pocházela a měla tam kamarády. A dokonce tam měli kamaráda, slavného 

skladatele Jaromíra Vejvodu, neţ se odstěhoval do Modřan.  

Tak jak je přívoz ze Strnad do Vraného, tak tam je pod kaštanem hospoda, tak tam 

se tancovalo vţdycky, tak tam jsme s rodiči jeli a my jsme seděli u limonády, oni si 

zatancovali, ţe jo… pak tam pan Vejvoda dirigoval muziku svoji, tak tam jsme 

jezdili často. A do Stochovic jsme chodili pěšky, tam já jsem se ještě narodila, a 

kdyţ mi byly tři roky, tak tady proti kostelu, jak je ten jednopatrový dům, tak tam 

jsme bydleli v podnájmu… no, a naši stavěli tady o kus dál, od dědečka jsme dostali 
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veliký kus zahrady… no, tak tam se stavělo, tam jsem se pak přestěhovali, ale jak 

říkám, domeček to byl maličký, 1+1, záchod, ani na koupelnu nebylo, na to uţ 

nezbyly peníze… 

Kdyţ jste zmínila toho dědečka, fungovaly běţně styky s prarodiči? 

Dědeček mi umřel, kdyţ mi byly čtyři roky, zbraslavský teda, druhý dědeček, 

maminčin tatínek, ten padnul v 1. sv. v., ale babička u nás bydlela, tu jsme spíš 

zlobili… to vţdycky přijel bratranec, a vţdycky jsme ji pošťuchovali různě a ona 

nás honila okolo baráku a takhle… ale jinak to si moc nepamatuju, to spíš s těmi 

bratranci z Prahy, k těm jsem ráda jezdila, poněvadţ oni byli tři a já sama, tak spíš 

takhle, ale jinak moc ne…  

A druhá babička, k té jsem chodila strašně ráda, to byla babička Kůrková, mého 

tatínka maminka, co jsme od nich dostali tu parcelu, tak jsme si to přepůlili, plůtek 

jsme si udělali, ale udělali jsme tam vrátka a já jsem tam pořád chodila… A 

dědeček tam pěstoval takové třešně sladké, tak neţ nám vyrostly vlastní na té naší 

parcele, tak jsme měli ovoce od nich, tak tam jsem chodila ráda, s těmi jsem si ráda 

povídala… A dědeček kdyţ umřel, tak ani já jsem nešla na pohřeb, naši mě tam 

nechtěli vzít, protoţe to byl tenkrát takový zvyk tady, ţe se vypravil z domu ten 

pohřeb a šlo se, zpívalo a hrálo aţ do kopce na Havlín, aţ na hřbitov, no a já jsem 

byla malá, tak maminka jako mě nechala se sousedkou doma. 

Probíhaly také nějaké rodinné oslavy, nebo nějaké velké rodinné sešlosti? 

No, tatínek měl bratra, to jsme vlastně bydleli na jedné parcele, kdyţ se to tak 

vezme, tak to kaţdopádně, no… ale s tou tetou Marií, to byla maminčina sestra, 

s tou jsme se stýkali dost a s těmi kluky, ale s tou tetou Vlastou ne, ta byla 

v Rumburku, takţe tu já jsem snad viděla asi třikrát. No ale takovéhle… u nás to 

nebyl problém na té zahradě, sobota, neděle, celý den, to byli v kontaktu všichni. 

A já kdyţ jsem odmaturovala, tak tatínek v té době byl v Luhačovicích, v lázních 

s průduškami, tak se mě ptali, co chci k maturitě, v jednapadesátém roce, co jsem si 

mohla, ţe jo… tak jsem říkala, mami dej mi aspoň na pět dortů, teda to bylo ještě na 

lístky, aţ v třiapadesátém skončily, ţe jo… tak maminka mně to ustřihla, já jsem se 

teda vrátila do Prahy, slavnostně jsem usedla, tam jak je nová scéna, tak tam byla 

cukrárna, tak jsem tam poloţila lístky, a řekla jsem za všechny ţe chci dorty… tak 

abych si vybrala, a jestli nechci indiánka, ten ţe je bez lístku, protoţe to bylo z bílků 

jenom ušlehané, tak já jsem říkala, ţe jako jo, no tak jsem byla šťastná…  
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A babička si mě pak zavolala k sobě a říkala, Ty jsi dělala tu maturitu, viď? A 

nechtěla bys jet se podívat za tatínkem do Luhačovic? A mně to připadalo šíleně 

dobrodruţný, ţe bych jela sama někam na Moravu, a ona říkala, tak mu napiš, já ti 

dám peníze, uţ nevím, co mě to stálo, kolik mi dala, tak maminka mi našla vlaky, 

tatínek tam na mě čekal, v privátu jsem tam bydlela, krásné čtyři dny jsem tam 

strávila na kolonádě, jakmile tatínek přišel z toho… tak jsme chodili po 

procházkách… Tak to byla odměna za maturitu a bohatě mi stačila. 

Jinak děti něco dostávaly třeba za vysvědčení? 

Ne, to vůbec ne. Asi ani slavnostní oběd, nebo tak něco nebylo. A nám to ani 

nepřišlo, to se bralo automaticky. 

Projevovaly se mezi dětmi sociální rozdíly? 

Jo, to chodily ještě děti bosy do školy, třeba tady z Peluňku aţ… Tam nahoře byla i 

ozdravovna pro chudé děti, ty měly různé boláky, chodily s námi do školy, no tak to 

nebylo nic hezkého… 

A dávaly si děti mezi sebou nějak najevo, ţe mezi nimi tyhle rozdíly jsou? 

Ne, vůbec ne, já si jenom pamatuju, moje kamarádka - tatínek její byl lékař tady na 

Zbraslavi, oni uţ měli třeba na zahrádce kedlubny, a nám to ani nepřišlo, ţe je 

nemáme, tak to nám dávala, a tak… 

Jaké předměty se ve škole vyučovaly? 

Na niţším stupni přesně to, co se učí teď – počty, čeština, vlastivěda, prvouka… 

krasopis ovšem, to bylo důleţité, tělocvik, ty předměty byly úplně stejné. A chodili 

jsme cvičit, tělocvična byla v té měšťanský škole, jenţe tam se to těţko vystřídalo 

s těmi malými, tak nám Sokolové půjčovali sokolovnu, za něajký poměrně pakatel, 

nebo jsme chodili cvičit ven, no… 

Měli jste ve škole také náboţenství? 

Náboţenství ano, to bylo povinné, od osmačtyřicátého se zavádělo, pokud bylo 

aspoň deset dětí, které o to měly zájem… Já třeba jsem ateistka, ale občas jsem 

chodila na mši, to jsme to zase nebrali tak na lehkou váhu, ale rodiče moc nechodili, 

ti nebyli náboţensky zaloţení. Ale zase kdyţ třeba někdo v rodině umřel, tak u toho 

samozřejmě vţdycky byl pan farář, to tyhle důleţité obřady, nebo svatby se takhle 

odbývaly, to se chodilo do kostela, ţe jo. 

Ke konci války byly školy zavřené, protoţe se bombardovala Praha, tak jsme si 

chodili jenom pro úkoly, třeba jenom po hospodách nám to kontrolovali a zase jsme 

šli domů. 
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Jezdili jste také na školní výlety? 

Se školou ne, to si vůbec nepamatuju, jestli jsme chodili na nějaké vycházky, to je 

moţné, ale jinak ne. Já si pamatuju na hromadný zájezd, a to na ten slet, ale školní 

výlet si vůbec nepamatuju. 

S rodiči jsme chodili na výlety, třeba na Karlštejn si pamatuju.  

Domluvilo se někdy i více rodin, ţe by šly na výlet společně? 

Ne, to ne. To se chodilo s těmi baráčníky tadyhle. Jinak tatínek se věnoval pořád 

zahradě, tak na to ani nebylo moc času. No, a taky si přivydělával, my jsme měli 

prádelnu a sklep, tam se vyvařovalo, a tatínek si tam pak udělal takovou dílničku a 

přivydělával si tam, coţ se samozřejmě po pětačtyřicátém nesmělo… ale někdo 

známý sem tam potřeboval něco opravit, gauč, nebo tak, tatínek byl čalouník, tak to 

tam takhle dělal. Takţe tam spíš nějaká zábava aţ po práci. Jinak jsme taky chovali 

slepice, kachny, kozu jsme měli, čuňátko,… Kozu jsem nenáviděla, poněvadţ jsem 

ji musela chodit pást a ona mi furt utíkala já jsem ji nemohla zmoct, to mně bylo asi 

deset let, a ještě mě nutili do kozího mlíka, coţ bylo nejhorší. 

Jak děti musely doma pomáhat a s čím? 

My jsme pomáhali na zahradě, krmila jsem králíky, dokonce kdyţ je tatínek zabíjel, 

tak jsem mu musela pomáhat a od té doby jsem teda králíky nemohla vidět. 

Mamince jsme pomáhali při vaření, zásadně jsem myla nádobí, aby bylo hezky na 

zahrádce, tak jsem zametala, hrabala jsem cestičky. Co jsem se teda nikdy 

nenaučila, to bylo šít.  

Kde bylo dětí víc, tak se musely starat o mladší sourozence, já jsem nechtěla být 

sama, tak jsem vozila aspoň bratrance, ty jsem šíleně milovala.  

A co jsme hrozně rádi dělali, tady byla knihovna naproti škole, jedna velká 

místnost, tam byl pan Grund, on promítal filmy a dvakrát v týdnu půjčoval 

v knihově, mě to hrozně bavilo, tak vţdycky kdyţ uţ zavíral, tak jsem mu pomohla 

zařadit zpátky ty knihy, to mě hrozně bavilo, pak mě naučil je zabalovat, tak jsem 

mu je tam chodila zabalovat, pak jsem tam i půjčovala, a vţdycky, kdyţ se mi něco 

líbilo, kdyţ někdo vracel něco hezkého… A jednou si pamatuju, ţe jsem dostala 

k Vánocům jenom asi osm kníţek… ono, co se mělo kupovat, ponoţky mi dát 

nemohli, ty mi stejně museli koupit, tak kníţky… a naši poslouchali rádio, já jsem 

si někam zalezla a uţ to jelo, jedna kníţka za druhou. 

Poslouchalo se v rodinách společně rádio, třeba po obědě? 
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Jeţíš, to uţ si taky nepamatuju. Myslím, ţe tatínek po obědě spíš spal, já jsem třeba 

poslouchala pohádky, maminka šila nebo takhle, ale ţe by se to poslouchalo nějak 

společně, to asi ne. Ale třeba kdyţ byla nějaká rozhlasová hra, která byla vhodná i 

pro mě, třeba večer nebo pozdě odpoledne, tak to jsme poslouchali všichni, 

pochopitelně. 

Kdyţ se vrátíme ke kníţkám, co děti rády četly? 

No, to já si právě vůbec nepamatuju. Já si pamatuju Broučky, Káju Maříka, pak 

jsem četla kníţky od Jaromíry Hüttlové, z dětských kníţek… no, něco s Ladovými 

obrázky tam bylo, ale abych řekla, tak… no to co vyšlo, třeba ze Švédska ta kníţka, 

jak to vyšlo, to bylo moc hezk, něco o dětech, Děti nějakého kapitána, ne Granta, to 

si nepletu… a i ty kníţky z Německa, ale to já jsem prostě projela a bylo to 

přečtené, poněvadţ tam nebylo nic, co by člověka tak nějak chytilo, nebo na co 

bych vzpomínala a říkala si, to se tam stalo dobře nebo tak, o tom jsem 

nepřemýšlela, ono ani nebylo nad čím, to bylo takové plytké. 

Byly kníţky rozlišené pro chlapce a pro dívky? 

Myslím, ţe ani ne, no moţná ţe v té válce uţ se to nějak rozlišovalo, jenomţe já 

kdybych měla bráchu, tak bych věděla, co četl on a co bych četla já. Zásadně jsem 

teda nečetla nějaké románky, to mi bylo vţdycky proti mysli, aspoň to muselo mít 

nějakého ducha trošku. No Babičku, tu jsem si četla snad čtyřikrát, Polednici jsem 

uměla zpaměti, vůbec Erbena, to jsem milovala teda šíleně. Ale ne pohádky, ale 

třeba tu Polednici teda... Pak mi teta dala Kytici s krásnými obrázky. 

Konkrétně jste mluvila o kníţce Kája Mařík, jejíţ děj se odehrává nedaleko odtud. 

Zajímala tahle kníţka širší okruh dětí? 

Já si myslím, ţe to děti četly hodně, to byla tenkrát snad jediná kníţka pro ty děti, 

která se dala číst od těch osmi teda aţ do šestnácti v pohodě... Ale opravdu snad 

jediná. Říkám, potom ta Hüttlová, ale ta uţ to měla spíš na ta děvčata zaměřené. 

Půjčovaly si děti kníţky mezi sebou? 

No mezi sebou samozřejmě, a ještě jsme chodili do knihovny. Mezi sebou určitě, to 

začínalo uţ po Vánocích, jak se něco dočetlo, tak uţ to kolovalo. To určitě. 

Jak jste měli rozdělené hry podle ročních období? 

No, tak v zimě jsme chodili bruslit na jediné místo, které tady bylo nahoře, to byl 

rybník vzadu pod hospodou. To se muselo počkat, aţ to pořádně teda ztvrdlo, to 

tam bydlel nějaký pan Kříţek a ten vţdycky vyvěsil ceduli, ţe uţ se smí bruslit. My 

zase jsme nebyli tak zvědaví, aby někdo tam lezl a aby tam spadl, nevím… jsme asi 
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byli nějaké divné děti, nebo co… No a pak se dalo bruslit na Vltavě, která zamrzala 

samozřejmě, aţ do roku 1962. V roce 1962 se postavila Slapská přehrada a zařídili 

ji tak, ţe přes turbíny šly spodní vody, tudíţ od Slapské přehrady do Prahy se 

nedalo prakticky koupat, maximální teplota vody byla tak 16 stupňů. Ale dřív tu 

bývalo krásné koupání, to byla ještě Šůrova plovárna, tam ještě jsem k Šůrovi se 

chodila koupat. To jsme byly celé prázdniny u vody, od rána do večera. 

V zimě jsme chodili bruslit na ten rybník, případně vlastně i na Krňák, tam uţ se 

teď nesmí, to paní baronka zakázala. Tam jsme se vydováděli hrozně. Hokejky 

kluci měli takové nějaké, to uţ nevím, spíš klacky, brány z nějakých bund nebo 

z něčeho. No, moc jsme nekrasobruslili, ale bylo to hezké. 

Sáňkovalo se tady strašně dobře na Višňovce, coţ se sáňkuje ještě teď, a po těch 

kopcích na druhou stranu, jak je to… tam jsme taky jezdili, tam to drncalo hrozným 

způsobem, a sáňkovalo se ještě tam, jak je ta náves, jak byla ta hospoda, tak tím 

krpálem, tou silnicí dolů, jak tam teď jezdí autobus, tenkrát tam nic nejezdilo, ale to 

bylo prudké hodně. No, lyţe jsme tady neměli skoro nikdo. 

Ty sáňky jste měli kaţdý svoje, nebo je měl jenom někdo? 

Jo, to jsme měli kaţdý svoje. Nejmodernější, kdyţ já jsem byla malá, byly uţ ty 

rohačky, takhle točené, a já jsem měla ještě ty takhle… jak jsou ty závodní, o ty 

rovné rohy se opíraly nohy. 

Sněhuláky jsme stavěli, koulovačky šílené teda, to vím, ţe maminka vţdycky doma 

vysypávala ze všech šatů… pak uţ to bylo lepší, kdyţ byly kombinézy, ale my jsme 

měli jeden svetr, další svetr, přes to další svetr, bundy tenkrát moc nebyly, ani 

nevím, co jsem nosila navrch takhle, to jsem měla zimník, zimní kabáty se nosily. 

Jaké jste měly panenky? Byly to ty klasické porcelánové, nebo třeba hadrové? 

Ne, porcelánové panenky, ty byly strašně drahé, my jsme měly takové z nějakého 

plastu, jak jsme jim to říkaly…jo, plaváčci se jim říkalo… a ty neměly jako vlásky, 

ty měly jenom namalované a hezkou tvářičku a ručičkami a noţičkami se mohlo 

hýbat. Tak já jsem měla asi takhle velkou, Soňa jsem jí říkala. No a na tu maminka 

něco upletla, ušila, ale moc nám ta panenka… moc to neletělo. Hrály jsem si s nimi, 

na zahradě třeba, tak dvě, tři kdyţ jsme byly, nebo na louce, samozřejmě, tam se to 

jako vyuţívalo různě, ale abychom jako jezdily spořádaně po ulici, to ne. 

Šily jste si samy na panenky? 

To aţ kdyţ jsme měly ve škole ruční práce, šití, aţ ve čtvrté třídě, ale to uţ zase 

abychom šily na panenky, to uţ nás nebavilo, jo…  
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Měly jste pro panenky také pokojíčky? 

To my jsme neměly, to bylo asi nějak později, to uţ jsme si nehrály. 

Byli oblíbení také plyšoví medvědi? 

Já si vůbec na ţádné plyšáky nepamatuju za své éry, teda malé… to si vůbec 

nepamatuju, ţe by něco takového bylo, teď je to ale zase aţ přeplyšováno… Na 

plyšáky si nepamatuju, pamatuju si na hadrové panenky, které se ale i prodávaly a 

které byly rozkošné. 

Vyráběli jste si sami nějaké hračky, nebo vám je vyráběli vaši rodiče? 

No, já si nepamatuju, tatínek ţe by mi něco vyráběl, snad moţná na kočárku něco… 

no maminka mi šila dečky na panenku, ţe jo… a takovéhle, ale dohromady ne. Mě 

to ani nebavilo a navíc mi to ani nešlo… Ale určitě jsem tu pannu musela do něčeho 

oblíkat, moţná teta mi šila, to byla švadlena. 

Děkuji Vám za rozhovor. 
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PŘÍLOHA Č. 2 – Rozhovor s paní Trčkovou (*1935) 

 

Na začátku našeho rozhovoru bych se Vás zeptala, o jaké době si budeme povídat. A 

jak zhruba vypadal vaše rodina, z níţ pocházíte? 

Můj otec přišel na Zbraslav v roce 1924 a nastoupil do Všeobecné záloţny. 

Maminka pochází z Lahovic. Vzali se, chodili spolu šest let… 

Maminka byla doma, v domácnosti… dlouho… protoţe ona byla milostpaní a 

nepůjde přece pracovat, ţe jo… pak uţ všechny ţeny šly pracovat… 

No, ale v těch třicátých letech – oni se vzali v roce 1933, já jsem se narodila v roce 

1935… Otec byl v té záloţně, to tenkrát bylo pěkné zaměstnání… 

 Jaké byly vztahy mezi dětmi a rodiči? 

Ty vztahy… byly takové… ţe by nám řekli něco, třeba jak je to mezi muţem a 

ţenou, to tenkrát vůbec nebylo… 

A ţe by vám maminka třeba vyprávěla, jak chodili na rande, nebo něco 

podobného…? 

To ona vyprávěla, ale jako… co zaţívali, kam chodili, ale nějaké milostné tyhle, to 

ne… To spíš můj otec takhle někdy něco nadhodil. Já si pamatuju, ţe kdyţ došlo 

k tomu dospívání, tak jsem z toho byla stejně zmatená. 

A jak tedy vypadaly vztahy v rodině? 

Tak samozřejmě jsme k rodičům měli úctu, museli jsme poslouchat a pomáhat. 

A vztahy mezi sourozenci? Vy máte mladšího bratra… 

No jo, brat je mladší o osm let, tak já jsem se o něj starala, dělala jsem chůvu… 

pořád jsem ho musela mít na krku, všude jsme ho brala s sebou, i mezi kamarády… 

A on byl na mě dost závislý, skoro mě měl moţná radši neţ maminku… Kdyţ jsem 

třeba potom šla do školy, tak on za mnou utekl… mamince… A zase kdyţ on šel do 

školy, tak se mu tam ani moc nelíbilo, protoţe byl zvyklý na ty starší děti… 

Setkala jste se na Zbraslavi s dětmi z neúplných rodin? To znamená s dětmi 

nemanţelskými, nebo částečně či zcela osiřelými? 

Ne, nějak jsem nepřišla do styku… já jsem přišla spíš do styku s dětmi, které - to 

bylo ale uţ potom ve čtyřicátých letech, to byly ty pomocné, nebo vlastně ne 

pomocné… ty zvláštní třídy… 

A u nás ve třídě, já nevím, ţe by někdo byl … nebo co jsem kamarádila… ţe by 

někdo byl bez rodičů. 

A ty nemanţelské děti? 
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To jsem taky nezaregistrovala. 

Ale kdyţ si představíte obecně atmosféru ve zbraslavské společnosti, myslíte, ţe by 

takové děti byly nějak poznamenané? 

No, maminka měla kamarádku - a to mně vţdycky vyprávěla - která přišla do jiného 

stavu, kdyţ byla mladá dívka – podle maminky byla z jiného sociálního prostředí 

neţ maminka – a tahleta… dokonce s nějakým inţenýrem a on místo, aby si ji vzal, 

tak odešel ze Zbraslavi. No, a ona… tenkrát, jako ţe by to dala pryč, to vůbec 

nešlo… ale všichni vţdycky říkali „naštěstí se to narodilo mrtvý“. Já jsem vţdycky 

měla pocit, ţe to vţdycky zaonačili tak, ţe to dítě, kdyţ nechtěli, tak nezůstalo… A 

moje maminka vţdycky říkala, ţe uţ se tak dobře nevdala… 

Ale obecně, kdyby se tady objevilo nějaké dítě, o kterém by se vědělo, ţe je 

nemanţelské, tak by to ty vztahy mezi dětmi nějak poznamenalo…? 

To jo, určitě by byly horší… já jsem měla kamarádku, jejíţ otec byl záletník, a i to 

se projevovalo… ono se to neprojevovalo třeba ale vůči ní, ale tak jako mezi… ţe 

se o tom mluvilo… říkali nám to doma… 

Myslíte, ţe to třeba mohlo být i tím konkrétním prostředím tady na Zbraslavi? 

No, to víte, ţe jo… to bylo a je vlastně prostě takové maloměsto… Kaţdý se 

s kaţdým zná, tenkrát teprve, ţe jo… 

Naši byli hodně zaměření na ten Sokol, oni byli v Sokole, tatínek tam byl 

pokladník, tak ti hned, jak sem přišli, tak chodili cvičit, oni vlastně se takhle 

seznámili… 

To chodil tatínek maminku vyprovázet, pěšky, ţe jo… to ještě nic nejezdilo, to aţ 

v těch 30. letech… Já vím, ţe maminka chodila do práce uţ potom a do školy do 

Prahy a chodila pěšky do Chuchle na vlak, z Lahovic… do Malé Chuchle, ţe jo… 

Někdy chodila pěšky, někdy jezdila se svým otcem, který jel na kole a bral ji na 

rám… to uţ byla slečinka… 

Kdyţ ještě zůstaneme u té rodiny, jak to bylo s úctou k rodičům, s poslušností…? 

No jo, no tak to bylo daleko víc neţ teď… to jsme si nemohli nic dovolit… i kdyţ 

já jsem byla dost vzpurný člověk a můj bratr byl zase strašně bojácný… Můj otec 

nás nebil často, ale kdyţ, tak to stálo za to… 

A co jste museli provést, aby to mělo takový následek? 

No, hlavně… třeba já jsem, to bylo uţ za války, byl nálet a já jsem šla ke 

kamarádce… no, a oni měli strach, ţe jo… já jsem šla domů… a můj otec, ten mě 
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bil tím, co mu přišlo pod ruku - jo, ne rukou -  A já jsem se nehnula, kdyby mě 

zabil… to brácha volal o pomoc a maminku… 

Spíš to tedy byl důsledek toho, ţe se o vás rodiče báli…? 

No, to jo… 

A co se týká toho, jak jste museli poslouchat, ať uţ v drobných kaţdodenních 

záleţitostech, nebo v nějakých zásadních otázkách, jako byl třeba výběr školy 

partnera? 

No, tak třeba nedělní procházky, to byl největší hit… A výběr partnera, to byl 

horor… maminka mě rozvedla se třemi hochy… to prostě ta furt chtěla nějakého 

ing., dr., jo… a já jsem si vzala obyčejného Trčku potom… Ale jako měla ty 

ambice…  

A pomáhat jsme museli… 

A s čím? S běţnými domácími pracemi? 

Tak hlavně hlídání toho mého zlatého bratříčka… a tak běţně v domácnosti… to se 

maminka i chlubila, ţe umyju nábytek a tak… A já jsem vţdycky říkala, od deseti 

let, ţe jsem dělala domácnost. Ale to neškodí… 

Maminka byla doma, tak tenkrát byly jiné podmínky… prala v ruce na valše, ţe jo, 

voda se nahřála vařící, to jsme měli takovou prádelnu, tak tam byl kotel, tam se to 

nahřálo… ona kdyţ prala, tak uţ nemohla uvařit, nebo tak, ţe jo… No, tak kdyţ 

jsem přišla ze školy, musela jsem umýt nádobí… No, to jsem všechno dělala já, 

bratr ne. 

Panovalo tedy to tradiční dělení na „muţskou a ţenskou“ práci? 

Tak jednak on byl malý… furt byl vlastně malý… ono uţ mu bylo pak patnáct a 

pořád byl mal (a taky jako malinký byla dost nemocný, a tím to taky tak jako… 

jo…) A  já jsem to nějak nepociťovala… 

Nebrala jste to jako křivdu? 

To ne, aţ potom, později, kdyţ uţ jsem byla na vdávání, tak jsem říkala, vţdyť on 

nic nedělá, přijde, spí… 

Tahle situace okolo dělení práce se asi objevovala mezi všemi vašimi kamarády … 

Co tedy dělali chlapci, jak oni pomáhali rodičům? 

No tak, tady třeba bylo hodně lidí, ţe měli drůbeţ… já si pamatuju, ţe i ty moje 

kamarádky musely na trávu, tady zrovna nahoře bydlely… to my jsme i rádi chodili 

s nimi, to bylo pro nás něco jiného, ţe jo… 

Kamarádily jste se tady všechny děti bez ohledu na společenské postavení rodičů? 
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To určitě. 

Nedělaly děti rozdíly? 

To třeba dole na Zbraslavi byla jedna, já jsem za ní chodila a nevěděla jsem vůbec, 

co ti rodiče dělají… jo, to nás prostě nezajímalo, prostě jsme se kamarádili… Já 

jsem třeba hodně kamarádila s… to byli v pivovaře…  

Měla jsem hodně kamarádek, ţe ti rodiče se kamarádili, no a protoţe v tom 

pivovaře bydleli ti Vítovi, a byli kamarádi, protoţe byli v tom Sokole, to právě bylo 

to, kde se ti lidi potkávali… 

Ale ono záleţelo taky, jak ti lidi se vyšinuli, jo… nezáleţelo tolik na postavení, ale 

jací teda byli… Kdo byl sečtělý a jak se projevoval nějak kulturně, ţe jo… 

To pak byly zábavy, to se pamatuju, jak rodiče chodili, to tam byly šibřinky, a to 

mělo ráz určitej… třeba Slovanstvo… a rodiče měli kostýmy… A pak byly 

půlnoční scény třeba, v tom rázu… Hezky to bylo, moc… 

To byla ta doba vůbec hezká, taková klidnější… Šli jsme v neděli na procházku… 

Kam se tady chodilo nejčastěji na procházky? 

No, tak chodilo se, kdyţ to bylo na celé odpoledne, hodně se chodilo na Závist, do 

těch kopců tam trošku a do toho Břeţanského údolí, no a kdyţ to bylo na kratší, tak 

na Belveder… to bylo všechno tady krásné… A potom jsme taky chodili na 

hřbitov… to myslím, ţe v té naší rodině zůstalo… 

Ale ta doba byla rozhodně taková klidnější… My jsme bydleli, kdyţ se rodiče vzali, 

tam na nábřeţí, v soukromém domě, to nebylo, jako deska si někdo postaví vilu a 

bydlí tam celá rodina… To si někdo postavil barák a byli tam lidi v nájmu… a oni 

tam měli normálně byt, ti domácí… A to bylo takové idylické, tam bydlely tři děti, 

tak jsme tam bydlely v rodinách… 

Kdyţ mluvíme o dětech z jednoho domu, bylo zvykem, ţe by se děti navštěvovaly 

v rodinách, nebo jste si spíš chodili hrát ven? 

No, tak jednak jsme si hráli na dvorku, ale domů jsme chodili taky… právě tihleti 

domácí, měli hocha, byl o tři roky starší neţ já, tak tam jsem k nim chodila… A 

psala jsem s ním úkoly… mně bylo pět a jemu osm… A to vţdycky naše maminka 

říkala, vyhoďte tu holku, on chudák musí dělat úkoly, a paní domácí říkala, ona mu 

radí, ona to umí líp neţ on. 

A ţe by si děti pozvaly kamarády domů a hrály třeba nějaké stolní hry a podobně? 

To ani celkem… nevím, ţe by tohle… my jsme spíš chodili… jako jo, chodili jsme, 

jak v tom pivovaře bydleli ti Vítovi, tak k nim jsme často chodili… K nám moc děti 
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nechodily, protoţe maminka byla strašně ujetá na pořádek… ale tenkrát ani ty 

rodiny se moc nenavštěvovaly… Oni šli někam, jo, byla zábava nebo do toho 

Sokola, ale doma, jako ţe by k našim chodili nějaký… ţe jo, jo jako dneska, tady 

pořád někdo je, nějaká rodina s dětmi, to ne, to tenkrát nebylo…  

A v rámci bliţší rodiny? Vy jste tu měli v blízkosti nějaké příbuzné? 

No, tak já jsem měla dědečka v Lahovicích, a kdyţ maminka se vdala, tak měla tam 

otce a bratra… ale ten dědeček, jelikoţ byl vdovec dlouho, tak se znova oţenil, ale i 

ta nová babička (ona byla o hodně mladší… taková… to bylo tenkrát jako dneska, 

dědeček byl dlouho vdovec a kdyţ mu bylo čtyřicet, tak si vzal dvacítku… 

maminka vţdycky říkala, ţe byla bláznivá, ale nebyla… prostě byla mladá ještě 

celkem…) 

A ona třeba přišla k nám a řekla mamince, já si jdu pro tu holku, já jedu za Fandou, 

do Prahy do práce, my pojedeme za dědečkem… A sebrala  mě a přivezla mě nově 

oblečenou… jo, tak prostě ty vztahy byly… 

Takţe stýkaly jsme se, háčkovala mi dečky a tak… 

Ale nebylo tedy asi pravidlem, ţe byste třeba kaţdou neděli jeli k babičce na 

oběd…? 

Ne, to ne… Ale my jsme měli babičku, mého otce teda matku, dědeček umřel 

brzy… oni měli hospodářství, a tam jsme trávili prázdniny. To jsme jezdili s rodiči 

kaţdý rok, to bylo vlastně během války, teda od toho pětatřicátého roku… tak jsme 

jezdili kaţdý rok, otec měl vţdycky měsíc dovolené a my jsme celý ten měsíc byli 

tam… no, a za války jsme tam pomáhali… 

A kde jste tu babičku měli? 

To byla Skuteč, za Chrudimí. 

Bylo zvykem, ţe by i ostatní zbraslavské rodiny takhle odjíţděly o prázdninách 

někam na „letní byt“? 

Málo… tenkrát to nebylo moc… kdo neměl příbuzné venku, tak tenkrát to moc 

nešlo. Ţádné dovolené… Já si právě pamatuju, jak jsme kamarádila s těmi holkami 

Šrámků, ty měly obě babičky tady na Zbraslavi, tak ty nikdy nikam v létě nejely… 

To nebylo, ţe by si lidi zaplatili nějakou dovolenou. 

A ţe by naopak někdo v létě na Zbraslavi pronajímal svůj dům, nebo pokoje letním 

hostů? 

No, tady to bylo letní sídlo, výletní místo… třeba na nábřeţí, jak je knihovna, to byl 

hotel Praha, to já se pamatuju jako dítě, ţe tam jezdili letní hosti.  
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Tady taky měli vily Praţáci… třeba kdyţ to byl nějaký ţivnostník, továrníček, tak 

měl vilu tady a jezdil sem jenom na víkend, na neděli, nebo na léto… měl tu letní 

byt. 

Pronajímali i přímo rodiče vašich kamarádů, nebo třeba i vaši rodiče pokoje 

hostům na léto? 

Ale taky to bylo… hm… to si pamatuju… tady třeba na Ţabovřeskách bydlela 

spoluţačka a ti bydleli s dětmi v jedné místnosti, pak si koupili domek a bydleli 

jenom v přízemí a podkroví pronajímali. Buď to pronajímali vůbec na bydlení, 

anebo takhle kdyţ někdo přijel… to si pamatuju… 

Co se ještě týká běţného rodinného ţivota a pomoci – vzpomínáte si na nějaké 

kamarády, jejichţ rodiče byli řemeslníky a děti musely pomáhat přímo při výkonu 

toho řemesla? Vlastně se podílely na zajištění rodiny?  

Já jsem chodila do školy jenom s děvčaty a ty maminky byly většinou doma… ale ti 

chlapci, to si pamatuju, tady byli třeba Zachovi, to byli sklenáři, taky tady dodnes 

fungují, a já si pamatuju, ţe ti kluci – já jsem s nimi nekamarádila ani – ale bylo mi 

divné třeba, ţe tam dvanáctiletí uţ se tam ochomýtali… oni je zaučovali od mala. 

Takţe se počítalo s tím, ţe to řemeslo po rodičích převezmou. 

No, to víte… to byla řada takových rodinných podniků… Ti Zachovi, to uţ jsou teď 

vnukové, co mají to sklenářství. 

A byly rodiny, kde by ti rodiče vůbec nebyli zaměstnaní a jenom třeba pobírali 

nějaké příspěvky? 

To já mám tady taky spoluţačku, to si pamatuju, kdyţ jsme chodily do školy, její 

otec byl zedník, čili ten neměl práci v zimě… Proto ta  její maminka byla výjimka a 

chodila do práce… Ta byla jedna z mála ţen, protoţe on, jelikoţ jiný řemeslo 

neuměl, moţná mohl si někde něco přivydělávat, ale to uţ bylo jen tak… ale vím, 

ţe ona chodila do práce. 

Jaké povolání ta paní vykonávala? 

Byla normálně, nějak snad v kanceláři… Většinou ty ţeny takhle chodily… 

Chodily třeba ţeny vypomáhat do jiných domácností, např. třeba při „velkém 

prádle“? 

Moje tchýně, jelikoţ já jsem si teda vzala z úplně jiného prostředí muţe, byla 

z chalupy a ta dělala u sedláků od dětství… A ten jeho tatínek byl nezaměstnaný. 

A za jakého důvodu…? 
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No, tak jednak neměl pořádné řemeslo, on byl z rodiny na Příbramsku, kde byli 

horníci, a jeho dědeček i jeho dědeček zahynuli v dolech, a on byl brzy 

v sirotčinci… a tenkrát holt se asi nepostarali, aby měl nějaké řemeslo… Takţe on 

v těch Lahovicích taky dělal na statku… Pak uţ měl slušné místo… a kdyţ nabral 

rozum a měli dva chlapce, tak padl v revoluci… To tady v Lahovicích padlo šedesát 

muţských… to postříleli… ale ten padnul na barikádách. 

Kdyţ jsme narazily na tohle období, vzpomínáte si, jak probíhal konec války na 

Zbraslavi? 

To si pamatuju velmi dobře… jak bylo 5. května 1945 a já jsem byla u takové staré 

paní, stáli jsme tady frontu na koninu, přišel tam četník a řekl, ţe Praze je revoluce, 

musíte se rozejít… a teď ona - holčičko, zlatá, holčičko (mně bylo deset), utíkej 

domů, já uţ jsem stará, na mně nezáleţí… 

Tak já jsem utíkala domů a tam v papírnictví měli otevřeno a rozdávali praporky a 

ten pán mně připnul trikoloru… A já jsem přišla domů, otec tam běhal, měl strach, 

kde jsem, a já měla trikoloru… 

A pamatuju si, ţe ten večer, před tím 5. květnem, tak jsme to pozorovali z okna – já 

jsem bydlela v domě, co je teď lékárna na náměstí, celý ţivot, můj bratr se tam 

narodil – a dole tam byla záloţna, co otec pracoval… 

To v těch 30. letech tady byla Všeobecná záloţna, Hospodářská záloţna a 

Kampelička… 

No, a tak tam jsme se dívali z okna a tam na rohu, jak je květinářství, tak tam 

bydleli nějací Kalendovi - ta byla známá, ţe udávala za války, a pak tam byl 

Němec, ale paní byla Češka a měli dva chlapce… a on, kdyţ byla válka, tak se chtěl 

přihlásit k Němcům, a ten jeden syn, tak ten tady chodil do školy, tak ten prý prosil, 

protoţe on by musel do války jinak… no a on, ţe ne a přihlásil se… A pak toho 

chlapce tady v tom květnu vytáhli lidi a na náměstí byl veřejný záchodek, tak to 

musel uklízet, tak ho poniţovali… 

Celou válku určitě i děti ze svého pohledu proţívaly, ale mluvily jste vy děti o ní 

mezi sebou? 

Zřejmě asi, jelikoţ jsme byli dost malí – mně na začátku války bylo pět, tak jsme to 

nějak tak vzali jako fakt… to je jako děti komunismu, ţe jo, to je vţdycky, dneska 

zase uţ tyhle děti nechápou, co to je komunismus, tak asi jsme to vzali samozřejmě 

nějak… ale vím, ţe jsme jako tu němčinu neměli rádi, to bylo v nás, to v nás ti 
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rodiče pěstovali… Bohuţel se to teda obrátilo proti národu jako takovému, 

samozřejmě… 

A vím, ţe jsme měli učitele, já jsem měla němčinu od první třídy, to mi dneska 

nikdo nevěří… byla to taky škoda, ţe jsme se to přestali učit, ve čtvrté jsme skončili 

s němčinou a zase jsme začali ruštinu, tu nikdo neuměl… To pan učitel, maminka 

se ptala, jak mi jde ta ruština, protoţe kdyţ viděli prvně azbuku… a on říkal, ţe líp 

neţ jemu, protoţe oni se to učili vlastně s námi… 

A potom jsme měli ve čtvrté třídě, tady ten náš učitel, co jsme ho měli od první 

třídy, on byl přísný a díky němu… já si myslím, ţe hodně nás naučil… tak ho dali 

na stavbu Štěchovické přehrady, to bylo za války, tam musel jít dělat, a měli jsme 

nějakou učitelku, a ta tu němčinu hrozně propagovala, aţ nám to bylo proti srsti… 

Jo, jako přeci jenom, slyšeli jsme to doma… To si pamatuju, jak otec stál vţdycky 

na ţidli, protoţe jsme měli rádio na kredenci, a poslouchal… ţe jo… Volá 

Londýn… A to jsme věděli, ţe nesmíme nikde říct… 

Takţe mezi těmi dětmi jste to tolik nerozebíraly? 

Neproţívali jsme to… to jsme spíš proţívali potom to „ten kdo volí číslo jedna, ten 

je blbej jako bedna“, no to byli komunisti… tak to jo, kdyţ uţ jsme byli starší. 

Zjistila jsem, ţe během války měla být v budově Měšťanské školy dočasně zřízena 

škola pro dívky dovezené z německého Kielu… 

Tak to nevím… Já jenom vím, ţe kdyţ po válce jsme chodili do školy, tak s námi 

začala chodit taková dívka, a řekli, ţe to je z lidických dětí, jo, které se sem vrátily, 

a nikoho jako neměla na ţivu… Oni ji dali do Lahovic do jedné rodiny, nevím, kdo 

to vymyslel, protoţe to byla matka s dcerou, jo… takţe tam byla za sluţku… a 

chodila tak nuzně oblečená a neměla ani pořádné šaty, to vím, ţe ti učitelé jako to 

začali sledovat, ţe si pak o tom šeptali i lidi tady…  

Oni jí pomohli tím, ţe ji dali do takovéhle rodiny, kde teda chudinka byla 

vyuţívaná, zneuţívaná a podvyţivená nadále. 

A to byla dívka ve vašem věku? 

Jo, to se mnou chodila do třídy. 

A jak se k ní chovaly ostatní děti, kdyţ jste určitě vytušily, ţe něco není v pořádku? 

No, my jsme k ní cítili takový… ona nám připadala taková… jako my jsme věděli, 

ţe je chudák, ţe jo… a připadala nám taková jiná, ţe jo… Ona zaprvé byla teda… 

oni ji ani neoblíkli pořádně, to si pamatuju, jak musela nosit takový strašlivý bagány 

jako boty… my jsme taky neměli… já si pamatuju, ţe jsem měla z maminčiny 
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sokolské sukně, v tom jsem vychodila celou měšťanku, sukni… jo, protoţe všechno 

bylo do třiapadesátého roku na lístky, ţe jo… šaty do tanečních jsem měla na body. 

Takţe vám jí bylo líto, ale ţe byste ji brali mezi sebe…? 

Ona ani nechtěla, ona byla taková odtaţitá… Kdyby bývala moţná přišla do 

normální rodiny, kde by se k ní chovali normálně a normálně by ji mezi ty děti 

přivedli, ţe jo… a snaţili se, aby se přizpůsobila, tak asi jo… I kdyţ nepamatuju si, 

ţe by třeba mluvila německy, nevím vůbec, odkud přišla, kde skončila. 

Byly tady i nějaké německé děti, které by s vámi chodily do školy? 

To si nepamatuju… asi ne. Asi měly svoje školy. 

Já mám teda jeden případ, to byla moje spoluţačka, kamarádka, bydlela tady 

nahoře… ti se vystěhovali z pohraničí… Měli tam nějakou továrničku. On byl Čech 

a ona byla Němka, přitom mluvila perfektně česky, a za té války ho zavřeli, 

odsoudili k smrti. Nevím, za co teda… A ona dělala všechny kroky, ţe jo… měla 

dva bratry, německé vojáky, ti byli v Německu, ona se zřejmě vdala do toho 

pohraničí, ta paní… 

A ta Renatka s námi chodila do školy, no a oni si dali podmínku, dali mu jako 

doţivotí, ţe dítě bude vychováno německy, takţe chodila do Prahy do německé 

školy. Načeţ ho po válce zavřeli, protoţe dával dítě do německé školy… Jo, to byly 

ty paradoxy, a nedali jim ani potravinové lístky… 

Já jsem se s ní pak docela kamarádila, dokonce jsme spolu pak chodily do Prahy, 

jako maminky se kamarádily, přestoţe to bylo… maminka se s tou paní kamarádila, 

protoţe ona vůbec nesmýšlela nacisticky, samozřejmě… za to nemohla, ţe její 

bratři… oni museli jít do války, ţe jo… 

Byli tady na Zbraslavi nějaké ţidovské děti? 

No, já to nepamatuju samozřejmě, protoţe válka začala, kdyţ mi byly čtyři roky… 

Ale bylo tady několik rodin ţidovských… A to tady bydleli nějací Weiskopfovi, jak 

je Baťa (to je jediná prodejna na Zbraslavi, která je tady od dvacátých let), tak 

naproti, tam byla nějaká továrnička, nevím, co tam vyráběli, nějaké košíkářské věci, 

protoţe tady bylo hodně toho košíkářství, to řemeslo… 

A byly to dvě ţidovské rodiny – dvoje manţelé a dvoje děti, dva synové a tamti 

měli syna a dceru. Ten jeden syn byl ţenatý, ta dcera byla vdaná, dokonce měla 

dítě, a ty všechny teda odvezli do Terezína. A vím, ţe maminka mi vţdycky 

vyprávěla, ţe řezali dříví na zimu a ten jeden chlapec se tam s nimi přišel rozloučit, 

protoţe chodili tancovat a do Sokola, kamarádili se, jmenoval se Pavel… a matka 
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pak říkala, tak my jsme řezali dříví a oni mají vystaráno… Vrátila se jen ta dcera, 

Heda. 

Vrátila se sem na Zbraslav? Setkali jste se s ní? 

Jo, a to byla taky shoda náhod, my jsme šli v neděli odpoledne na procházku, a my 

jsme chodili sem nahoru, protoţe tady nahoře bydlela maminčina teta a hodně jsme 

se stýkali – jejího muţe popravili za heydrichiády – a my jsme šli a tady, já to 

dodnes mám před očima, ona takhle přes ulici přecházela v takovém kabátku, viselo 

to na ní, to jí někdo daroval a naše maminka jenom říká, Jeţíš, to je Heda, to je 

Heda Weiskopfová… no, a zastavili jsme se, ona k ní přišla a začaly se bavit a 

maminka říká, tak jsi se, Heduš, vrátila, a ona říkala, jo, vrátila… ale sama. To uţ 

předtím byla po nějakých těch zdravotnických zařízeních, tady se pak vdala, v tom 

domku obnovila tu továrničku, nějaký nábytek tam vyráběli, čalouněný… tam jak je 

ten hotel Regia, tak tam měla prodejnu čalouněného nábytku. Měla dvě dcery, a ty 

dcery, myslím, ţe nebydlí na Zbraslavi, ale pořád jsou nějak se Zbraslaví ve 

styku… 

Pak tu byli nějací Sálusovi, jak je samoobsluha dole, naproti Stromečku. Ti ale 

neměli děti… měli obchod s látkami, ti se taky nevrátili. 

A na náměstí byli, tam jak je to řeznictví na rohu (tam je taky řeznictví sto padesát 

let), tak tam byl před válkou řezník… to uţ si nepamatuju, jak se jmenoval, a byli to 

taky Ţidé. 

Ale on byl sám, odešel taky, ale ten se vrátil. Byl to mladý člověk, přivedl si ţenu, 

ona to byla Polka a přivedl si ji z koncentráku. A znova tady pak měli to řeznictví. 

Pak to teda uţ to řeznictví pustili… tak ten se vrátil taky. 

Ale jenom si pamatuju, jak je teď ta samoobsluha, to bylo úplně jiné, takové velké 

výlohy, ty látky, jo… 

 

Další část rozhovoru bychom věnovaly škole. Jak vypadal takový běţný školní 

ţivot?  

Já jsem ještě chodila do obecné školy, to bylo pět let. A na ní navazovala měšťanská 

škola. Ale obě ty školy, teda děvčata a chlapci, to chodili zvlášť. Za mě. Potom 

bratr… asi za dva roky po mně uţ to dali dohromady.  

Vyučovaly se nějaké zvláštní předměty, které uţ se třeba dneska nevyučují? 
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V té obecné škole to bylo asi normální. Akorát tenkrát se hodně věnovalo krasopisu, 

to si pamatuju, ţe krasopis byl preferovaný. A jinak, tak matematika, kreslení… na 

tělocvik jsem nikdy nebyla. 

Ale tělocvik byl běţně povinný předmět? 

Jo, to byl… nevím, jestli uţ v té obecné, to mi nějak vypadlo… ale tělocvična 

v měšťance je… co byla ta hlavní budova… To, co je tady do té ulice, ta patrová 

budova, to byla obecná, a dozadu tam do té Hauptovy ulice, to je měšťanka. Do 

téhle školy chodila uţ moje babička. Ta je tady od konce 19. století. Do té druhé 

pak kdyţ se přistavovala, tak se uţ dělalo ústřední topení. Takţe já kdyţ jsem 

chodila do školy, tak část byla ústřední topení a část se ještě topilo v kamnech. Pan 

školník topil, chodil přikládat. 

A v té měšťance byla tělocvična, ale jelikoţ to nestačilo, tak vím, ţe jsme chodili i 

do Sokolovny. Anebo na to hřiště sokolské, kdyţ to bylo v létě. 

Ale v té měšťance jsme měly třeba poslední rok, dva roky snad, jsme měly vaření. 

Tam byla dole kuchyň, v měšťance, kde jsme se učily vařit, jo. To tyhlety učitelky, 

co učily vaření a rčuní práce - já jsem měla i ruční práce, to si pamatuju, jak jsem 

upletla ponoţky a rukavice a nebylo to nositelný… tak to byly většinou staré 

panny… Ony většinou kantorky ještě za toho mého dětství většinou nebyly vdané… 

a měly to i zakázané… a kdyţ uţ to tak neměly, tak pokud se nevdala, tak zůstala 

ve škole, jo… 

Takţe jsme měly to vaření, to jsme se učily… jednou holky pocukrovaly práškem 

do pečiva koláč, tak jsme to musely sundat a sníst… 

Ale vařit jsme se nenaučily, protoţe jedna krájela zeleninu, druhá dělala něco 

jiného… A vím, ţe jsme chodily jako na dvě party, protoţe nás bylo třicet… takţe 

my jsme to měly dost pozdě odpoledne. 

A vařily jsme celé jídlo, vţdycky. Polévku, hlavní jídlo, moučník… ale kaţdá dělala 

jednu věc, takţe… A pak jsme to musely sníst, coţ bylo dost riskantní. 

A pak ty ruční práce… jinak jsme měly normální předměty. 

Jeden předmět by mohl od dnešní doby lišit – měli jste ve škole náboţenství? A bylo 

povinné? 

Za komunistů uţ vůbec, ale co jsem chodila od obecné a ještě pak na začátku těch 

padesátých let, tak to jsme měli náboţenství. Já si dodnes pamatuju, já jsem 

katolička, ţe pan farář Dulík po nás házel klíče, křídu, pravítko, jo… Ale přitom byl 

bezvadný jinak. 
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Bylo moţné, aby rodiče výuku náboţenství pro své děti odmítli? 

Za mě byla moţná volba. Chodili českoslovenští na svoje náboţenství, mohli i 

evangelíci, ale ti to většinou měli mimo školu, a katolíci, nejvíc teda bylo katolíků. 

Ale někteří spoluţáci na náboţenství nechodili vůbec. Ani neměli Vánoce. 

 

Ještě kdybychom se vrátily zpátky k těm školním předmětům… 

Tak hlavně tam ještě byla ta občanská výchova. Ale v těch třicátých letech to 

nevím, spíš my v těch čtyřicátých. Já vím, jak vyprávěla moje maminka, kdyţ 

chodila do školy, tak ona vyšla ze školy… 1912 se narodila a vyšla v patnácti, tak 

v dvacátém sedmém roce. Ona totiţ v tom dvacátém sedmém začala chodit s mým 

otcem. Takţe tam se hlavně dával důraz na ty základní předměty…ale ona pak 

chodila do rodinky… ty se potom zrušily… Maminka tam chodila dva roky, tenkrát 

málokterá ţena nebo dívka měla školu, ţe jo… většinou zůstaly doma a naučily se 

šít a vařit… 

A pak dělala ještě nějaký rok obchodní, aby mohla právě jít do té kanceláře… Šít se 

naučila, ale neuţivila by se tím, to jí nesedělo… I kdyţ mně třeba ušila na doma 

nějaké šatičky a tak… 

Jaký byl vztah dětí ke škole? Chodili jste třeba za školu?  

No, za školu… tak já ne, já bych si to byla ani netroufla… ale byly holky a ony spíš 

chodily za školu, kdyţ uţ pak měly kluky, ţe jo… Ale, no tak za školu, třeba na 

hodinu, dvě… Byly u lékaře, ţe jo… a řeklo se, ţe tam bylo moc lidí… 

Takţe jinak jste školu brali většinou zodpovědně? 

Já teda snad jo… já jsem se bohuţel v padesátém roce nikam nedostala… moje 

vnučka se teď nedostala proto, ţe byl velký zájem… tenkrát bylo jedno, ţe mám 

samé jedničky… nikam jsem nesměla, protoţe můj otec „miloval“ komunisty, 

všude šel hlavou proti zdi… on se s tím netajil… takţe… 

A no tak, váţně… my jsme byly totiţ dívčí třída a dokázaly jsme dělat šílené věci… 

Zajímavé, co jsme provedly… my jsme měly učitele ruštiny a to byl… tady učili 

ruštinu bělogvardějci, kteří před komunisty, bolševiky utekli z Ruska, tady byli x 

let, 20, 30 a tady pak učili ruštinu. Prostě se tím vlastně uplatnili… 

A oni měli i známé… dokonce, kdyţ jsem se nedostala do školy, tak nabízel mým 

rodičům, ţe by mi našel zaměstnání, ţe bych mohla se zdokonalit v té ruštině a 

dělat třeba překlady, nebo tak… No, a učil ale i na chlapecké i u nás… A ti kluci ho 

nějak rozzlobili a on jim nadával českých blbců… a to neměl dělat. Ti kluci nám to 
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řekli - ti kluci nic, jako… bojkotovali ho nějak, ale jako to… nijak moc… A my 

jsme se začaly chovat nepříčetně…. Ale všechny. On přišel do třídy a nebylo slyšet 

vlastního slova. To jsme mu udělaly asi dvakrát, on byl šílený z toho… a křičel, jak 

se rozčílil… a začal „čtyry róky vy se učíte ruskymu jazyku a ničeho něznájete“… a 

ta jedna ţačka se postavila a říká, pane učiteli vy jste třicet let v Čechách a neumíte 

česky… 

No, načeţ něco taky začal a Líbě Mošničkové řekl, ať jde do ředitelny, tak ona 

vyšla za dveře, tam chvíli stála, vrátila se a říká, ţe pan ředitel tam není. Do 

ředitelny si měla jít sama na sebe stěţovat…  

Ale opravdu jsme mu dělaly schválnosti, ale hrozné… já kdyţ to někomu vyprávím, 

tak si říkám, to není moţné, třicet děvčátek… 

A teď on začal křičet, já jsem leţela na lavici, dupala a mlátila jsem věcmi, to si 

dodnes pamatuju… takový byl virvál ve třídě… On se takhle podíval, úplně šílený, 

popadl třídnici a utekl ze třídy… my jsme neměly dva měsíce ruštinu. 

Vůbec nepřišel? 

Ne. On přišel příští hodinu, jakmile se objevil, tak my jsme začaly zase řvát.  

A šel si na vás někam stěţovat? 

Ne, on to tajil, ţe k nám nechodí. A my jsme byly tak „vyčůraný“, ţe jsme si nosily 

kníţku, detektivku, jedna seděla na lavici a četla… protoţe kdybychom řvaly, tak si 

nás někdo všimne… 

Načeţ, my jsme měly učitele, který byl takový ten organizátor – zájezdy, výjezdy, 

jo… soutěţe, pěvecký sbor… ale zase nás nic nenaučil… takţe on najednou přišel 

do třídy a viděl, ţe je ticho… a my, kdyţ by někdo šel, tak ta holka se schovala 

s tou kníţkou… dělaly jsme jako nic. A on říkal, jestli jsme tu samy… A my jsme 

říkaly, no, on pan učitel nepřišel... A prý co máte mít? Tak my jsme říkaly, ţe 

ruštinu, a on povídá, vţdyť pan učitel sedí ve sborovně, já jsme myslel, ţe má 

volnou hodinu... A teď my uţ jsme nevydrţely déle, a někdo řekl, no, to má 

volno… uţ dva měsíce…  

Jemu jsme to totiţ mohly říct. Tak jsme mu řekly, ţe uţ dva měsíce nemáme 

ruštinu. Tak jsme mu to vylíčily a říkaly jsme, ţe učitele, který nám bude nadávat 

českých blbců, nechceme. Ať jde na východ. 

A vrátil se ještě? 

Ne, k nám ne. Učil dál, ale nás ne. A zajímavé, ţe těm mým rodičům pak nabízel 

pro mě místo. 
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Kdyţ jste mluvila o učiteli, který organizoval různé zájezdy, bylo běţné, aby se 

pořádaly školní výlety a podobně? 

Jezdili jsme kaţdý rok, pravidelně, hlavně na té měšťance. Většinou kaţdý rok 

koncem školního roku byl na dva dny výlet. Jednou si pamatuju, ţe jsme byli, to 

bylo ten poslední rok, s tím učitelem a ještě to jsme měli takového mladšího učitele 

na něco, uţ nevím, na co… a tak ten s námi jel a naše třídní. My jsme jí říkali 

Hopina, protoţe ona učila tělocvik a měla bombarďáky, tričko, sukni… a teď kluci 

se vţdycky dívali, kdyţ jsme byly na hřišti, a křičeli hop, hop… 

Takţe to jsme měly naši třídní. A ta spala zvlášť a ti kantoři taky zvlášť… A večer 

nám říkala, dojděte si všechny ven, ať se mi tady pak v noci nekomíháte. No, a ona 

usnula a my jsme tam samozřejmě lítaly ještě… 

Zajímavé je, ţe my jsme byly dívčí třída, a přitom my jsme drţely tak strašně 

pohromadě…  

A na ty výlety jezdila jenom vaše třída, nebo to bylo společné s chlapci? 

Ne, to jenom my, jen ta naše třída. To jsme byly třeba v Hronově, v Náchodě, 

v Adršpachu a ještě pak někde v západních Čechách jsme byly. 

No, a na hory jsme jezdily. Poslední dva roky teprve, protoţe dřív to… za války 

vůbec se nedalo nikam jezdit, to jsme byly tak akorát v Břeţanském údolí, na 

výletu. Ale jinak jsme byly dvakrát na horách, no a to si pamatuju, jak to bylo 

strašný, příšerný, to bylo v osmačtyřicátém, devětačtyřicátém roce, tak to tam bylo 

všechno zničené a to jídlo… No, ale byly jsme na horách, na lyţích… mně to teda 

nešlo, ale byla děvčata, která uměly lyţovat, nebo teda se naučiay… No, ale to 

jídlo… 

Kdyţ jste teď mluvila o jídle, chodili jste na Zbraslavi do školní jídelny? 

Tady ţádná jídelna nebyla za mě. Co já jsem chodila do školy do padesátého roku, 

tak tady ţádná jídelna nebyla. 

Se mnou chodily tady do školy, do obecné, Zbraslav, Baně, Lahovice, jo… a do 

měšťanky chodily Lahovice, Lipence (tam byla jenom pětiletá škola), Baně, 

Jíloviště, Klínec, Bojov, Vrané, Skochovice, Dolní Břeţany, Točná, Lhota… To 

všechno k nám chodilo do školy, jezdili autobusem, jezdili vlakem a z Točné, ze 

Lhoty a z Břeţan chodili pěšky. A ti si nosili s sebou z domova jídlo. Já jsem 

chodila domů na obědy. Ale kdyţ bylo, dvakrát týdně většinou bylo, odpolední 

vyučování, tak oni si nosili obědy s sebou, nosili si jídlo. 

Bylo vyučování i v sobotu? 
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To jo, samozřejmě, ţe jo, ale bylo kratší vyučování. 

A to odpolední vyučováni – bylo to tak, ţe jste měli nějakou přestávku na oběd, 

nebo jste chodili „na dvě směny“, jako to bývalo ve školách, kde bylo velké 

mnoţství ţáků? 

To jsme měli třeba dopoledne o hodinu kratší neţ jiný den, a pak jsme měli 

odpolední vyučování, třeba dvě hodiny. Většinou to odpolední vyučování bylo třeba 

kreslení, jo… nebo něco… ještě třeba to náboţenství, dokud bylo náboţenství.  

To tady učili kněţí, farář Dulík, ten pak odešel, pak jsme měli nějaké ho Bobu… 

Boba se jmenoval a toho jsme moc neměli rádi, protoţe on byl takový přehnaný… 

No, toho Bobu a ještě Šváb byl, toho jsme zase měli rádi, protoţe ten s námi po mši 

hrál vybíjenou. To byl bezvadný mladý kluk a dělal tady ve Skautu. A oba zavřeli… 

Jaký jste vůbec měli vztah s učiteli? 

Kromě toho, který všechno organizoval - toho jsme moc váţně nebrali, ten třeba na 

konci roku zjistil, ţe by měl mít známky, a tak řekl, no, tak Pondělíčková (pozn. 

rodné jméno paní Trčkové)… tak pojď, Ty mi něco povíš, ale bude to zkoušení a já 

jsem řekla, ţe nejdu, ani jsme se nehnula… vy jste neřekl, ţe se bude zkoušet 

dneska… tak se se mnou dohadoval, pak teda mě donutil, ţe jsem šla k té tabuli, tak 

jsem mu ukázala sešit, on ho takhle vzal, strčil mi ho vyloţeně před oči, já jsme to 

přečetla a on řekl, no vidíš, ţe to umíš... 

A měli jsme třeba učitele Ulricha, já jsem ho zboţňovala. Ten přišel do třídy a bylo 

by slyšet spadnout papír. Fešák to byl, byl starý jako můj otec… učil nás 

matematiku a kreslení, ale jeho koníček byl zeměpis, takţe učil i to… A ten 

vyloţeně ten zeměpis v nás pěstoval jako koníček. Ale ten zase naučil, to opravdu 

nás naučil. 

On třeba přišel do třídy, psali jsme nějakou písemku z matematiky a on ke mně 

přišel a ptal se, prosím Tě, co jsi dělala?… a já myslela, kdoví co se děje… no, Ty 

máš dvojku… 

Já jsem jinak měla dobré známky, i kdyţ dneska se tomu divím, ţe mi dávali 

jedničku z tělocviku a z kreslení… To mi jednou dal Bouček dvojku z kreslení a 

rodiče z toho dělali… 

Jak rodiče proţívali vysvědčení? A vlastně známky vůbec? Dostávaly děti třeba 

nějakou odměnu, jako je to dneska? 

Taková snad odměna ani ne… to byla samozřejmost, hezké známky. 
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A třeba alespoň po vysvědčení, něco jako rodinná oslava…? Nebo ţe by se jelo na 

výlet, do cukrárny? 

Ne, to se neproţívalo, teda… 

U nás v rodině se proţívaly, řekněme Vánoce. Jinak ani narozeniny nebo svátky. 

Maximálně svátek matek, to jo. Ale ţe bychom dělali nějaké oslavy, to ne… Jo, 

maminka třeba upekla dort, ale ţe bychom se sešli celá rodina a slavili, to vůbec… 

U nás se drţely dost Vánoce, ale zase kdyţ jsme jeli k té babičce na venkov, tak 

jsme tam jezdili v létě, a jednou babička byla nemocná, tak jsme tam jeli o 

Vánocích, a to jsem byla hrozně zklamaná, tam se ty Vánoce vůbec tak nedrţely. 

Třeba bratranec zdobil stromeček, a to já jsem nikdy neviděla. Na Jeţíška uţ jsem 

třeba nevěřila, ale kvůli bráchovi se to u nás dodrţovalo… taková ta atmosféra… 

Tam zase bylo posvícení. 

 

Dalším takovým větším tématem, o kterém bychom si mohly povídat, by byla 

literatura. Co děti nejčastěji četly? Měli jste oblíbené dětské kníţky? A souvisel ten 

výběr například s tím, ţe na Zbraslavi ţili někteří autoři knih nejen pro děti. 

Tak mě napadá jenom Vančura a toho jsem nečetla nikdy. 

Ale jako děti, já kdyţ jsem byla jako dítě a začala jsem číst, já jsem četla strašně 

brzy. Já jsem šla do školy a uměla jsem číst. Jelikoţ jsem měla staršího toho kluka 

v baráku, tak já jsem se naučila číst. Naše maminka vţdycky vzpomínala, ţe jsme 

šly po Zbraslavi, tady bylo zlatnictví, jak je škola, tak nad ní… a my jsme šly na 

procházku a já jsem se tak zastavila a říkám, ţe tady je Čeněk Broţek – hodinář. A 

maminka říkala, jestli mi to někdo říkal a já jsem říkala, ţe ne, ţe to je tam napsaný. 

Takţe já jsem se pak ve škole nudila. 

Dřív se, my jsme se učili globální metodou… my jsme měli - klasický slabikář jsme 

neměli, to nebylo, tak jsme měli nějakou kníţku – na první stránce byla rodina 

nakreslená a pod tím bylo „maminka, tatínek, Jiříček, Evička“, to si dodnes 

pamatuju. 

Takţe jste se vůbec neučili číst po písmenkách a po slabikách? 

Ne, ne… brácha můj uţ slabikoval, to uţ se k tomu vrátili… A ona spousta dětí se 

takhle vůbec nenaučila číst, hádaly podle prvních písmen. 

A já jsem dostala uţ k prvním Vánocům, kdy jsem byla ve škole, protoţe jsem 

v červnu, tak jsem šla uţ v šesti, k prvním Vánocům jsem dostala kníţky a uţ jsem 

četla. 
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Dostávala jste kníţky určené přímo dětem, nebo i jiné. 

No, ono bohuţel za války toho moc nevycházelo, ţe jo. Tady na Zbraslavi byla 

tiskárna – u Vondrušků, to je tam na rohu, jak jsou knihy, prodejna, tak na tom 

druhém rohu. A tam byla tiskárna, měli tam i papírnictví, ale byla tam prodejna 

knih. A naše maminka s tou paní chodila do školy, takţe i za války z protekce tam 

kupovala kníţky, protoţe toho vycházelo strašně málo. 

A já si pamatuju, já nevím, jak ostatní děvčata, rozhodně se četlo dřív víc, třeba neţ 

teď. Ale vím, ţe pak v té měšťance hodně četly dívčí románky, a to já jsem nečetla 

nikdy… Já jsem byla takový blázen, ţe jsem v měšťance četla Cesta na 

severozápad, verneovky, Robinsona, jo  a tak… A četla jsem vyloţeně cestopisy, 

Antarktida, James Cook, a tak… 

A jako dítě malý, tak si pamatuju… Kája Mařík. 

Na toho jsem se zrovna chtěla zeptat, jestli byl tady na Zbraslavi oblíbený, 

vzhledem k té blízkosti prostředí. 

No, rozhodně… Já jsem si ho pak vystřihovala, on vycházel v Lidové demokracii, 

v těch novinách, dlouho… Ale četli jsme to… A já jsem to četla snad do dospělosti 

kaţdý rok. Těch sedm dílů… 

Tak takovéhle kníţky… pamatuju si, ţe jsem třeba měla Hýta a Batu, to je myslím 

z Austrálie, je to prostě z angličtiny přeloţené a je to pěkné. Prostě takové ty 

dětské… to jsem měla třeba Hanička všetečka… 

A klasické pohádky? 

No, to jo… Němcovou, Erbena… 

Já jsem byla čtenář šílený… Já kdyţ jsem marodila - já jsem strašně ráda marodila, 

protoţe jsem leţela v kníţkách… 

Ale vím, ţe takhle děvčata četla, ţe jsme si o tom třeba povídaly… ale vím, ţe pak 

hodně četly právě ty dívčí románky. 

Bylo zvykem, ţe byste si jako děti mezi sebou kníţky půjčovaly? Probíhalo v tomto 

směru třeba něco jako výměnný obchod? 

To ne… spíš jsme si o tom povídali, co jsme četli, to jo… a uţ tenkrát ty děti, byla 

děvčata, která četla, ţe měli doma knihovny ti rodiče, a potom byly holky, které 

vůbec nečetly. 

My jsme doma, já dodnes na to vzpomínám – tenkrát jediný výkřik techniky bylo 

rádio, ţe jo… to si rodiče koupili po svatbě… a my jsme večer, maminka třeba 

ţehlila nebo zašívala a tatínek nám četl. 
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A co jste si nejčastěji takhle společně četli? 

Jiráska… 

Já jsem jako dítě hodně četla ty cestopisy a moje maminka měla bratrance, ten byl 

ředitel potom na Dobříši gymnázia… Tan věděl, ţe čtu ty cestopisy, tak mi to nosil, 

protoţe to se špatně shánělo za té války, jako všechno… Ţe by byly nějaké 

překlady, to vůbec… 

Takţe jste spíš četli původní české kníţky? 

No… to si pamatuju, ţe jsem měla Robinsonku a prostě tyhlety kníţky. 

Stávalo se, ţe by si děti sami chodily kupovat kníţky? Nebo je spíše kupovali 

rodiče? 

To ne, to rodiče… 

A kupovali je při nějakých zvláštních příleţitostech, k Vánocům, k narozeninám, 

nebo i „jen tak“? 

Spíš asi k něčemu, ale to jich pak byl vagón…  To byl hlavní dar. 

… 

Jinak jsme určitě byli zvyklí číst. Vím, ţe třeba děvčata si někdy vzala do třídy 

kníţku a tam četla, ale taky byla ta, která nečetla. 

Myslíte, ţe to nějak souviselo s tím, z jaké rodiny ty děti pocházely? 

Určitě, určitě… Ale někdy byla rodina řemeslníka a četli daleko víc, zase ti velcí 

„intelektuálové“ se tváří, jak jsou chytří a ţe uţ nemusí číst. 

Navštěvovali jste taky veřejnou knihovnu? Nebo třeba školní? 

Za mého dětství si nepamatuju, ţe by tu knihovna byla… to aţ potom později. 

Dostávali jste ve škole nějakou povinnou četbu? 

To aţ na té měšťance. 

A jaké kníţky to nejčastěji byly? 

Tak potom ty komunistické, ţe jo… Timur a jeho parta… Ale v té obecné si 

nepamatuju, ţe by nás nějak k té četbě vedli… Ale vidíte, ţe kdyţ jsme tam neměly 

toho kantora, tak jsme si četly. 

Takţe to pro vás byla skutečně zábava, ne povinnost? 

No, ale jo… já myslím, ţe jo… 

Četli jste nějaké dětské časopisy? Objevovaly se tady vůbec? 

Za války to nic nevycházelo. 

A rodiče třeba četli noviny? Měli jste k nim také přístup – nebo vůbec zájem číst si 

je? 
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Jo, to já vím, moji rodiče si kupovali Lidovou demokracii, to byl taky takový 

protest. 

Nás děti zajímala hlavně černá kronika… Ale i jinak jo, třeba ty první volby nás 

zajímaly, to jsme se ve škole kvůli tomu i poprali. 

Jinak jsme to moc neproţívali, tu politiku. Spíš převládalo takové to národnostní 

vědomí… to v nás pěstovali doma… pak v té měšťance uţ jsme věděli, ţe se takhle 

nesmíme projevovat… 

Kdyţ jsme mluvily o tom, ţe jste si večer doma společně četli, měli jste ještě nějaké 

takové „rodinné rituály“? Nebo četli vám rodiče pohádky na dobrou noc? 

Pohádky na dobrou noc jsem četla já Fanouškovi (pozn. bratr paní Trčkové). 

Jinak ty rodinné rituály, to nevím, jestli jsme měli… on tatínek byl dost introvert, 

takţe to četní byl jeho velký projev… Jinak mezi námi s bratrem byl velký rozdíl, 

takţe já jsem pořád fungovala spíš jako takový další výchovný element, já jsem ho 

hlídala… 

A tatínek jednou leţel v nemocnici, měl ţaludeční vředy, tak matka za ním jezdila 

do nemocnice a já jsem hlídala, ţe jo… A on mi jednou utekl, a on věděl, ţe jede 

vlakem, tak běţel na vlak… já jsem nevěděla, kde je, najednou se ztratil, to bylo 

tady přes řeku a doběhl k mamince na ten vlak, tak ho přemluvila, aby se vrátil 

zpátky… 

Já jsem byla pořád jako takový ten mezičlánek mezi rodiči a tím malým dítětem… 

 

Ale tady se chodilo na procházky, chodilo se na všechny ty sokolské akce. 

Říkala jste, ţe rodiče chodili do Sokola. Vy jako děti jste se taky aktivně účastnily? 

Já jsem chodila do Sokola, no… Fanda ještě taky, ale pak uţ to bylo… tak to, po 

tom roce 1945… Ono uţ to pak bylo, ţe se utvořily takové oddíly, třeba hráli 

košíkovou, a tak… 

Pak ještě byl Skaut, ale ten byl za těch komunistů snad ještě víc pronásledovaný neţ 

ten Sokol… Ten se tak nějak tady přeměnil do toho Slavoje a vím, ţe moje 

spoluţačky tam chodily dál. 

Existovaly tady také nějaké kulturní organizace? 

Jo, Baráčníci tady byli. To moje tchýně tam chodila… Já uţ to zase pamatuju spíš 

z toho vyprávění. To bylo tady nahoře, jak tam bydlíte, tak tam byla obec 

baráčnická… Ale tady dole u měšťáků, to nešlo, to bylo město… 

Takţe vy jste s nimi nepřišla do styku? 
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Ne, to ne. 

Potom jsem zjistila, ţe tu bylo Druţstvo divadelních ochotníků… 

Jo, to tu bylo, ale to já, ţe jo… tam byla třeba moje maminka… nebo její maminka, 

moje babička hrála s ochotníky tady. 

A kdyţ jste byla malá vy, tak uţ to nefungovalo? 

Ne, pak to začalo znova po válce, ţe jo, ve válce se nic takového nesmělo… Ale po 

válce to začalo tady, to se udělalo lesní divadlo, tam se říkalo v Kamínce, tam nad 

Belvederem, jako směrem na ten lom… no, a tam bylo divadlo lesní… třeba Naši 

furianti se tam hráli. A to si pamatuju, ţe tady byly dva spolky, Církev 

československá měla ochotnický spolek, a pak byl takový ochotnický spolek, asi to 

začalo v Sokole. 

Mohly jste se toho účastnit i vy jako děti? Hrály jste třeba spolu s dospělými, 

Ale mohly, to bychom snad mohly… 

Ale vy jste se toho sama neúčastnila? Jen jste se třeba s rodiči šla podívat na 

představení? 

No, to sama ne… To s těmi rodiči jsme šli, to jo. Já jsem chodívala jako holka do 

biografu, ale já si vůbec nepamatuju, od kdy tady bylo kino… jestli uţ za mých 

rodičů… Kdyţ jsme chodili do školy, tak uţ tady bylo, samozřejmě, za té války. To 

bylo tam, jak bylo to Černé divadlo, to tam bylo léta letoucí kino. 

Tam se i odbývalo třeba očkování, proti TBC, to si pamatuju, ţe nás tam nahnali. 

Jak to vlastně vypadalo s lékařskou péčí? Existovalo povinné očkování pro všechny 

a chodily jste pravidelně na nějaké preventivní prohlídky?  

To bylo vlastně aţ za komunistů… Dřív tady byli jenom soukromí lékaři, co jsem 

chodila, to byli vlastně takoví rodinní lékaři… k tomu doktorovi chodili… moje 

matka byla těhotná a chodila normálně k tomu doktorovi tady. 

Kdyţ jsem se narodila já, tak jsme chodili k doktorce Vančurové. A potom se sem 

přistěhoval doktor Matoušek, a ten byl Sokol, a to mně byly asi tři nebo čtyři roky, 

byla jsem v parku, hlídal mě drahý otec a rozbila jsem si čelo, tak jelikoţ Matoušek 

byl nejblíţe, tak utíkal k němu, a od té doby jsme k němu chodili. A ti dělali 

všechno… Můj brácha se narodil za pomoci… protoţe já jsem se narodila 

v porodnici, ale on doma, to bylo za války, byly nálety, tak matka nechtěla… Tak 

tam byla porodní babička a doktor Matoušek řekl otci, ţe ho najde doma, nebo 

v hospodě, podle toho, kdy se to narodí… a přišel matku prohlídnout, a zůstal pak u 

nás do rána. Já jsem teda byla u sousedů, jsem spala, tam mě odvedli. 
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Takţe ti dělali všechno, ti doktoři. 

Pak tady byla dětská doktorka. Za mého bratra tu byla dětská doktorka, ale za mě, 

my jsme měli jednu doktorku na všechno. 

Takţe třeba ty preventivní prohlídky, to záleţelo jenom na domluvě mezi rodiči a 

tím lékařem? 

To vůbec nebylo, rozhodně v těch 30. a 40. letech nebylo, to jak se kdo domluvil. 

A co kdyţ někdo, především dítě, v rodině onemocněl? Snaţili se to rodiče spíš 

vyřešit sami, nebo se sháněl lékař? 

No, tak pokud to byla nějaká chřipka, rýma, tak se to řešilo doma, ale tenkrát ti 

doktoři chodili i domů… Ale ţádné pohotovosti nebyly. 

My jsme chodili k tomu doktoru Matouškovi, já si pamatuju, ţe jsem měla spálu, to 

byl Matoušek u nás doma. 

A jak to bylo s tím očkováním? 

Očkování proti neštovicím bylo, to se muselo kaţdému dát, to byly všechny děti 

očkované. 

Ale musel si kaţdý sám zajít k tomu lékaři? 

No,no,no… ale bylo to asi nějak povinné. Ale to bylo snad jediné. A pak jsme měli 

aţ to proti té TBC. To tady byly Dánky, nebo kdo to očkoval. Ale bylo to dost 

nebezpečné, některé děti na to i umřely. To vím, ţe tu byla jedna holčička, oni si 

nezjistili, jestli nemá chřipku… A zajímavé je, ţe to bylo očkování proti TBC a ty 

děti dostávaly rakovinu kůţe… ona se jim rozpadala kůţe. Ta ţába tady 

v Lipencích, ta umírala skoro osm let, to bylo šílené… 

Nebylo toho moţná moc, no ale bylo… 

Mohli rodiče odmítnout očkování dětí, kdyţ někde viděli takové následky? 

No, to za těch komunistů asi ani ne… a oni stejně o tom moc nevěděli…  

Oni nám většinou dělali takové zkoušky, to si pamatuju, jestli nemáme ty protilátky, 

a pak nás naočkovali. 

Ale jinak ty zdravotní věci všechny záleţely na lidech, to nebylo nijak 

organizované. 

Něco jako zdravotní středisko se tady asi objevilo aţ později, ţe, 

No, za mě byli jenom ti lékaři tady… to byl doktor Matoušek, doktor Melichar a 

paní doktorka Vančurová… To byla ale dobrá doktorka. 

Děkuji Vám za rozhovor. 
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PŘÍLOHA Č. 3 – Rozhovor s paní Vejvodovou (*1931) 

 

Rozhovor bychom začaly tématem rodina. Jaké v té době panovaly vztahy mezi 

rodiči a dětmi? 

Byly trošku jinější, většinou byly dobré ty děti, protoţe měly nedostatky, musely se 

dělit, musely být skromné… Ale zase byli takoví lidé, kteří měli dost. 

Jaký byl konkrétně váš příklad? Z kolika jste dětí, jak to fungovalo konkrétně ve 

vaší rodině? 

Moje rodina byla… maminka se vdávala, vzala si vdovce, který byl o dvacet let 

starší, bylo jí 35, kdyţ se narodila moje sestra a 38, kdyţ jsem se narodila já, 

tatínkovi 55 a 58. Pronajmuli si ve Voznici cihelnu a v třiatřicátém roce přišel 

bankrot, vlastně všechny banky padly. Tak ten, kdo měl hypotéky, musel platit. Ale 

banky padly. A tím, ţe vlastně Hitler začal válku, jak se řekne shromaţďovat věci 

k té válce, tak vlastně tím celosvětově byla taková krize.  

Tak jsme se odstěhovali z Voznice do Strnad, tam byla cihelna, a měl to majitel 

Větvička, měl ještě statky a všechno moţné… Byl jako velkopodnikatel a rodiče 

moji tam do devětatřicátého, do čtyřicátého roku tam dělali cihly. V devětatřicátém 

přišli Němci, tak se to zastavilo, veškeré… protoţe se budovalo… fabriky vlastně a 

to všechno… museli jít do Německa na práci, nebo ve fabrikách se začaly dělat 

třeba věci do tanků, do zbraní… Tak takhle to vypadalo… 

Takţe ve válce do pětačtyřicátého roku byly to krušné doby. 

Odrazilo se to nějak na rodinném ţivotě a na vztazích v rodině? 

To víte, ţe jo… ţe se doma… furt byly takové hádky jako… protoţe v té době - 

kdyţ budete mít na talíři dennodenně, budete spokojená, kdyţ nebudete mít, 

nebudete spokojená. A budete se snaţit všemoţně a ono vám to nepůjde… takţe to 

nepochopíte, protoţe… já jsem říkala, nepochopíš, dokud to neproţiješ… 

Takţe já jsem… otec mi zemřel, kdyţ mi bylo devět, maminka zůstala sama a víc 

nemocná, neţ zdravá, čili my jsme se tak s tou maminkou protloukávaly, jak se 

řekne… Ne ţebrotou, protoţe tenkrát v té době, to ještě bylo zemědělství… a my 

jsme měly kozu, slepice, králíky a tak dále… a pomáhalo se sedlákům na poli, 

dělalo se na poli a podobně, tak se vţdycky dostaly brambory, nebo pšenice, nebo 

tak… 

Do takové práce se musely zapojovat i děti? 

No, tak to jo… To neexistovalo nepomáhat… to jsme přišly domů a koukaly jsme, 

kde co sníst, i kdyţ tam byla třeba bramboračka… dělalo se všechno na 

bramborách, protoţe brambory tenkrát byly takový dostatek- maso ne, šunka taky 

ne, pečivo taky ne… To jsme měli bramborové placky, bramborová kaše, brambory 

se zelím, brambory… tak na všechny způsoby. 

Jak jste jako děti projevovaly rodičům úctu? Jak jste se k nim chovaly? 

My jsme tatínkovi vykaly… i ty děti jeho, jo těch pět dětí před námi, co měl, tak ty 

mu taky vykaly, i kdyţ ty byly starší od nás, jo… tak my jsme tatínkovi taky 

vykaly… připadal nám takový, jako… netroufly jsme si říct, táto, vlez mi na záda, 

dej mi pokoj, mám toho dost. Nebo, jak je to teďka, ten táta mě rozčiluje… to se 
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neříkalo… Ale to nebylo ani u těch druhých… Kdyţ jsme přišli třeba na Moravu, 

tak na Moravě vůbec byl zvyk, ţe se vykalo rodičům… měly ty děti větší úctu a 

autoritu… a ti rodiče daleko víc snad drţeli pohromadě, aby tu rodinu drţeli… aby 

ty děti měly, jak se řekne furt ten domov… i kdyţ to nebylo tak všechno, jak si 

myslí člověk, ideální… 

Mamince jste nevykaly? 

Ne, mamince jsme nevykaly, mamince jsme tykaly… no a byla jsem potom… 

sestra se vdala v šestačtyřicátém roce… já zůstala s maminkou sama, 

v pětačtyřicátém byl konec války a mně bylo čtrnáct let, Fanče (pozn. sestra paní 

Vejvodové) bylo sedmnáct a uţ se vdávala. 

Takţe já jsem zůstala s maminkou sama, maminka byla víc nemocná, neţ zdravá, 

tak většinou, kdyţ byla chvilku na tom dobře, tak šla mýt nádobí, třeba do hospody, 

nebo prát prádlo lidem, takhle se dříve dělalo. 

Účastnily jste se těchto „výdělečných“ prací také vy jako děti, nebo jste spíš 

pomáhaly s domácností? 

Ne, to ne, to jsme nechodily… to bylo tady obstarat kozu, natrhat trávu, dát 

králíkům, ţe jo, no slepice… Zkrátka, takhle domácnost… Přišly jsme domů a bylo 

tam nádobí, maminka byla na poli, tak uvařila v poledne, my jsme přišly odpoledne 

domů a umyjte, holky, nádobí… voda studená muselo se zatopit… a v létě, kdyţ se 

zatopilo, tak kmín byl horký, tak to čoudilo, vyčoudili jsme třeba plný… tu 

místnost… tak já jsem věděla, ţe to bude čoudit, tak jsem řekla, ne, tamhle jsem 

vzala kýbl, s sebou dva kýble, nádobí a šla jsem k Vltavě, protoţe jsme bydleli 

Vltavy, no a myla jsme v létě, přes to léto nádobí ve Vltavě… Tak takhle… protoţe 

neţ bych si ohřála vodu, tak to bylo čisté z Vltavy a … tenkrát to tak bylo…  

Nebylo, abyste si mysleli… vţdyť ani v Praze v těch činţákách nebyli lidi, aby měli 

koupelny svoje… to byly hodně pavlačové baráky… tady byl třeba, já jsem chodila 

potom k bratrovi do Holešovic, v Bubenské ulici bydlel, a tak tam byly čtyři partaje, 

čtyři nájemníci, a ještě v těch bytech, kdyţ měli dva byty a byli tam třeba se dvěma 

dětmi, tak si ještě do jednoho bytu vzali podnájemníka, aby získali nějakou korunu, 

protoţe práce taky někdy nebyla… to buď byla, nebo nebyla… protoţe v těch 

fabrikách, v té první světové válce, taky to nebylo, aby přijmuli všechno… Nebo 

měli zakázku, tak se lidi přijmuli a byli v práci, zakázka se udělala a ten továrník 

řekl, tak já teď musím počkat, aţ se zase něco naskytne, nebo něco seţenu, tak já 

vás zavolám - tak byli lidi bez práce, no tak zase sháněli, jak se to dalo… 

Setkala jste se vy jako dítě s nějakými jinými dětmi, které by měly nezaměstnané, 

nebo jenom sezónně zaměstnané rodiče? 

Některé děti na tom byly ještě hůř, protoţe jich bylo víc těch dětí, ale třeba měly 

rodiče mladší, byli zdravější, tak třeba těch šest dětí a my jsme byly jenom dvě, tak 

jsme na tom byly třeba hůř, protoţe jsme měly jenom tu maminku a tatínek nám 

umřel, neţ oni třeba dva mladší lidi… Tak zase takhle to bylo lepší, jo… 

Samozřejmě, ţe se nosilo po dětech, boty… do školy jsme chodily bosy… ne, ţe 

jsme chodily bosy, tak se pamatuju, jak bylo mi osm let, kdyţ přišla válka, no a ve 

válce jste dostala jenom šatenku a dostala jste jedny boty, no a teďka ze Strnad se 

chodilo do školy, jak jsme chodily… tak se dělaly takové dřeváky, klapačky, a ty 
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byly jenom takhle pásky okolo paty, a šlo se do školy… to čelo bylo proříznuté 

dvakrát a tomu jsme říkali klapačky… takhle slabá podráţka, dřevěná, ale 

proříznutá, tak to klapalo… 

Tak abychom si je, ty boty, neutrhali, ty pásky, no tak jsme si je zuli, kdyţ jsme 

přišli do Záběhlic tady na kraj, tam byl potok, tak jsme si umyli nohy a vzali jsme si 

klapačky a šli jsme přes Zbraslav do školy v klapačkách. 

Do školy jste tedy chodila na Zbraslavi? 

Na Zbraslav jsem chodila do školy… pěšky, ţádný autobus, neexistuje, chodilo se 

pěšky… a všichni. 

Kdyţ se ještě vrátíme k rodičům a dětem, jak to bylo s tím, v jakých otázkách jste 

museli poslouchat? Do čeho všeho vám rodiče „mluvili“? 

Jo, tak… no museli jsme… to byla určitá práce, tak ty děti musely pomáhat… kór 

kdyţ byly statky, tak na statku pomáhaly, musely pomáhat, protoţe to jinak nešlo… 

To byly ty děti pracovité a víc si toho taky všeho váţily, neţ dneska… Dneska jsou 

v bytovkách, kde tam je tak - dojdi s košem, umyj nádobí - a to je všechno… Tohle 

všechno odpadlo těm dětem, dneska ty děti by asi sotva zůstaly tak, jako jsme 

zůstaly my… dělaly jsme všechno… 

Takţe neexistovalo, ţe byste třeba odmlouvaly, ţe se vám něco nechce dělat…? 

No, to ne… to jsme věděly, ţe musíme jít na trávu pro králíky, ţe jsme musely 

podojit kozu, ţe jsme musely třeba sehnat husy… taky my jsme měli kachny a 

maminka říkala, ne aby tě napadlo vzít kachnu k vodě… No, to jasný, kdyţ šla husa 

s housaty k vodě, tak ta kachna s kachňaty šla taky… No, jenţe ta uplavala  

A co se týká těch zásadnějších věcí, jako později třeba výběr školy, nebo volba 

partnera? Do toho taky rodiče zasahovali? 

No, škola… já jsem, to je to právě… oni taky chodili, můj manţel šel dolů k učení, 

ve dvaačtyřicátém roce, kdyţ mu bylo těch čtrnáct, tak šel do učení a vyučil se 

mechanikem… Kluci měli určité jako učení, to bylo … Daleko víc měli výběru, neţ 

dneska … Dneska učení je … 

Mohli si vybrat, na jaké řemeslo půjdou, nebo to vybírali právě rodiče? 

No, tak taky jestli se to ten kluk chtěl, nebo nechtěl… za mě byli rádi, ţe tam ta 

fabrika je a má místo, tak ho tam dali, ne ţe si bude vybírat… A většinou ještě… ty 

děti, ti kluci většinou šli do toho učení, oni byli tak jako s tím smíření, ţe přijdou do 

učení… měli tu školu, měli učení a byl řemeslník… Byli tesaři, byli kominíci, 

museli být pokrývači, byli zedníci… A byli to odborníci, to všechno bylo… ale to 

všechno dneska uţ není… 

A co ten výběr partnera? 

Tak dříve rodiče dávali daleko víc pozor na ty holky… byli přísnější, neţ dneska… 

dneska patnáctiletá, šestnáctiletá holka si vezme a jde se vyspat, to neexistovalo… 

Takhle, abych vám řekla pravdu, vy dneska jste chráněné, vezmete si prášky a jste 

chráněné, ale my jsme chráněné ničím nebyly… tak ta máma mi říkala, ne abys mi 

něco přitáhla domů… To bylo odjakţiva, se tohleto říkalo těm holkám… chraň tě 

pánbůh něco přitáhnout domů… 

Tak já kdyţ jsem, do osmnácti let, já jsem měla všelijaké ty kamarády, nebo něco, 

ale vţdycky jsme se stranila… To jsme byly na venkově, ţe jo, ve Strnadech to byla 
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taková osada, tak jsem se koukala taky chránit a říkala jsem, jsi sama sebou, starej 

se o sebe… A ne abych řekla, já nemůţu, on mě tohle… nebo… Ty se starej o to, 

aby to nebylo… A to byla vţdycky taková moje zásada….  

A kdyţ jsem si namluvila manţela, to mi bylo osmnáct, tak jsme stáli třeba dole na 

zahradě a maminka nahoře - počkej, Ty děvko, aţ přijdeš domů, já Ti dám… a bylo 

mi osmnáct…  

No, a pak přišel manţel k nám, jsme ho takhle přivedla a měli jsme… dříve byly 

dřevěné podlahy, třeba se kaţdý týden musely drhnout podlahy… hezky hadr a 

rejţák… a tu podlahu umýt… A prášek nebyl, ten byl málo, mýdlo nebylo, to bylo 

taky tak na ruce, nebo po válce toho bylo taky málo… Ono zase po válce taky 

nebylo nic honem, neexistovalo… před válkou byla bída… po válce bylo jenom, 

republika měla dvacet let… co je dneska za dvacet let…? A nebyly dluhy… pak ve 

třiatřicátém roce to všechno padlo, ty banky, pak přišli Němci, a kam jsme se 

dostali…?  

U nás se všechno přešívalo, nosilo se jeden po druhém, kór já po Fanče… to se to… 

nejdřív měla Fanča, ségra, ta byla starší, no tak se koupilo jí a já to nosila po ní 

potom… 

Setkala jste se někdy ve svém okolí s nemanţelskými dětmi? 

Dříve se spíš na to dbalo, to uţ málokdo měl třeba dítě… za svobodna… to bylo 

málokdy… Většinou potom, to bylo pokoutní takové, kdyţ taky třeba v těch lepších 

rodinách, nebo takhle, pokoutní ty porodní báby, které to dělaly… taky spoustu ţen 

přišlo o ţivot, i těch mladých. 

Takţe kdyby se to náhodou stalo, bylo by to povaţováno za hanbu? 

No, byla by to hanba, co by řekli lidi… 

A nesetkala jste se s tím, ţe by třeba někdo z vašich spoluţáků byl nemanţelským 

dítětem? 

Spíš jsem se setkávala se sirotky, jako jsem byla já… to spíš… 

A fungovala na Zbraslavi nějaká podpora dětí, které ztratily jednoho nebo oba 

rodiče? Postarala se o ně obec, pomáhala jim? 

Obec jim nepomáhala, to spíš jim pomáhali… to byla ta sociální, ţe jo… za mě byla 

ta sociálka… tak dostávaly ty sirotčí důchody, ţe jo, jako dneska, to uţ za mě jako 

v těch třicátých letech bylo. Jestli to bylo před tím, to nevím…  

A obec ta jim dala akorát… tady… říkali tomu starobinec, to byla taková budova, 

jak je ta prádelna na Belvederu, tam byli lidi, co byli přestárlí, a ta obec se o ně 

musela starat, protoţe to byli Zbraslaváci, nebo tak, takţe se starali… Oni… byli 

taky ţebráci, třeba si šli něco vyţebrat, tu polívku nebo něco… byli to… I k nám 

přicházeli, tak se jim dala polívka, oni poděkovali a zase šli… 

No, a na tu zimu… to jsme vţdycky říkali, ten uţ příští rok nepřijde, ten nepřijde… 

No, tak většinou někde… byli nemocní, nebo tak… A někdy se zase vrátili 

zpátky… Anebo šli zase, co je dole středisko, tak tam byl soud, a dole byla 

šatlava…  a tam byla spousta těch starých lidí, i tady co je naproti obecné škole, tak 

tam taky byla taková místnost, tomu taky říkali šatlava, vedle té zbrojní stanice… 

tak tam vţdycky přes tu zimu přezimovali a z jara zase je pustili… takţe oni 

vlastně, aby nemuseli být venku, tak je takhle v těchhle těch… a říkalo se tomu 
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šatlava… Ale oni se o ně určitě starali… dávalo se tam nějaké jídlo jim, těm lidem 

starým… a ono zase jich tolika nebylo… 

Takhle… dříve, kdyţ někdo měl statek, nebo takhle, většinou ti rodiče se starali o ty 

svoje staré rodiče… Já znám děti třeba, já jsem byla ze Strnad, tak ony jak byly 

tady, já jsem chodila tadyhle k těm holkám přes poledne… a ti měli třeba u sebe 

staré lidi, staré rodiče… ti je nikam nedávali… do nějakého… ti zůstávali opravdu 

doma, u těch dětí… takţe třeba tadyhle, co je Douša, co je teďka ten kostel, tak to 

byl domek jenom, dole byl krám, nahoře byly v podkroví tři místnosti, byly tři děti, 

oni dva a měli ještě rodiče u sebe, staré… takţe takhle ti lidi ţili, zkrátka nevyhodili 

ty… a nebyli k nim nějací zlí…neexistovalo, tchýně je taková, nebo taková… ti 

rodiče zestárli a zemřeli, jak se řekne, doma…  

I kdyţ třeba  měli statek, nebo něco, tak se řeklo, máš vejminek, a šli na vejminek… 

protoţe předali třeba statek a hospodářství, tak měli místnost, kde se o ně starali… 

aby jim dali jídlo… takhle to vypadalo… ţádný starobinec, to muselo být takhle, 

kdyţ se někdo octnul sám… a většinou zůstávali s dětmi do své smrti. 

Potkávaly se ve zbraslavské škole děti ze všech společenských vrstev? A projevovaly 

se mezi nimi nějaké rozdíly? 

No, tak nebylo to tak okaté… ale byly tam děti, jejichţ rodiče byli třeba… jejich 

matka nechodila do práce, protoţe ten otec třeba byl bankovní ředitel, nebo 

továrník, nebo ředitel v továrně, nebo třeba měli cukrárnu… tak uţ ten člověk měl 

lepší potom to postavení, neţ třeba dělník, kdyţ někdo u někoho dělal… tak to bylo 

hůř… a ono dneska to je taky tak… 

Vy jako děti jste mezi sebou ty rozdíly tolik nepociťovaly? Myslíte, ţe takové 

odlišování bylo spíš záleţitostí dospělých? 

Ne, ţe by se děti nějak odstrkovaly kvůli tomu, vůbec ne… 

Já jsem stejně seděla v první lavici, protoţe jsem špatně viděla… přede mnou třeba 

seděla holka, která byla jednou tak velká jako já… to byly děti zase lépe ţivené… 

Moje kamarádka byla dcera řezníka, tak ona mi přinesla housku, vedle byl pekař, 

ten měl taky kluky dva, ti zase přinesli do školy housky nebo rohlíky… tak si to tam 

takhle převyměňovali… neexistovala ţádná jídelna závodní, druţina ve škole, to 

neexistovalo… kdo co měl, to si vzal… No, tak maminka naše vţdycky většinou 

chleba, ten byl ten chleba, to namazala povidly a měly jsme v poledne oběd… 

Neexistovalo, ţe jsme šli v poledne do hospody na oběd, nebo ţe jsme tam měli 

druţinu, to neexistovalo… Ti, co tady bydleli blízko, tak si zašli v poledne domů na 

oběd… to já jsem s nimi vţdycky chodila… 

Takţe vztahy mezi dětmi nebyly sociálním prostředím, ze kterého děti pocházely, 

ovlivněné? 

To byly hezké vztahy… a dodneška ty holky… neexistuje, ţe bychom se jedna po 

druhé tlemily, nebo… No, tak já jsem na tom byla špatně, ţe jo… oni kolikrát mi 

dali třeba boty… A o Vánocích nám dávali dálky tam, pro ty chudé… učitelé to 

rozdávali… 

Ale zase nemůţu říct… rozvíjela se ta republika, ne ţe by zaostávala, ale zase přišly 

tyhlety věci… kdyby nepřišli Němci, tak jsme mohli být třeba dál… 
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Jak byla škola organizovaná z hlediska vyučovacích předmětů? Lišily se něčím od 

dnešních dob? Měli jste třeba náboţenství? 

No, tak to jsme měli, náboţenství muselo být… bylo československé a bylo 

katolické… a bylo povinné. 

Mohli jste si vybrat, na které budete chodit? 

Ne, to ne! Buď byli rodiče katoličtí nebo byli českoslovenští… a nebo 

evangelium… A ty děti byly křtěné, dříve se děti křtily, tak já jsem byla křtěná jako 

katolička. Moji rodiče byli katolíci a křtili mě. 

Takţe to náboţenství jste vlastně navštěvovali podle vyznání rodičů? 

No jo, to bylo povinné… já byla katolička, tak jsme šli na katolické… a kdo byl 

třeba evangelium, to byla taky nějaká církev, tak ti zase šli na tu svoji církev. 

Lidi chodili do kostela, to bylo jasné, to neexistovalo… chodili jsme do kostela jako 

k přijímání, ke zpovědi jako děti v sobotu… to jsme si kaţdý napsali hříchy… a to 

byly - kradla jsem cukr doma, lhala jsem, zlobila jsem… a hrozně jsme si to drţeli, 

aby nám to nikdo nevzal, aby nám to nikdo nezjistil… přitom jsme to měli všichni 

stejné  

A v neděli jsme chodili k přijímání. To se nesmělo snídat a chodili jsme do kostela 

k přijímání… byla mše svatá, tak dostávali jsme při svatém přijímání tu oplatku… 

Jaké byly vztahy mezi dětmi a učiteli? 

No, do páté třídy jsme chodily všechny děti pohromadě, a kdyţ jsme šli do 

měšťanky, to byly tři roky, měšťanka, tak byli zvlášť kluci a zvlášť holky. 

Neexistovalo. 

To byla dvě poschodí, stál tam školník vprostředku, a neexistovalo, ţe by se tam 

rvali, třískali, nebo něco… A potom byli to učitelé a měli větší autoritu a víc ty 

kluky usměrňovali, neţ třeba učitelky… ty paní učitelky spíš byly k těm děvčatům. 

Učili i na dívčí měšťance muţi? 

Taky… bylo hodně učitelů, víc jich bylo… A oni ty kluky i vedli, jak se řekne, ke 

sportu, museli cvičit, nebo tam bylo hřiště, tak šli cvičit ráno, neţ šli do školy… 

Zkrátka oni je vedli k tomuhle… lepší kázni, nebo tak, mi připadá… 

Vy děvčata jste taky měla tělocvik? 

Taky jsme chodily… my jsme chodily do Sokola… neţ přišli Němci, tak jsem 

chodila do sokolovny… To bylo, co je kino… Pak kdyţ přišli Němci, tak to zavřeli, 

ten Sokol a tam se potom dělaly stroje a kino taky nebylo, tam se všechno pracovalo 

pro Němce, to tam byla totálně nasazená děvčata, která se šla učit, tak se zavřelo 

učení a šla do toho totálního nasazení, nebo šla do reichu, ty třiadvacáté, 

čtyřiadvacáté ročníky… dvaadvacáté… na práci… takţe tam chodili… 

 

A my uţ jsme měli tělocvičnu v měšťance, to tam byla tělocvična, a bylo to 

kuratorium, to znamená, ţe to bylo podle Němců, tak jsme chodily jako děti cvičit, 

ale nebylo to nic, neţ… 

A potom, kdyţ jsme chodili do toho Sokola, tak to byly cvičenky, to byly vlastně 

sestry, ale to se nedalo zase přirovnat k tomuhle kuratoriu… to tam byli všichni 

moţní, jenom ne cvičitelé… takţe to se vlastně jako promítlo, ţe jo… Lepší to bylo, 
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ty sestry z toho Sokola, ti Sokolové, ti měli takový jako k tomu vztah a byli to dobří 

cvičitelé. 

Jezdili jste se školou na školní výlety? Pořádaly se nějaké takové mimoškolní akce? 

Ne, ne… to se nepořádalo… jedině kdyţ byl nálet, tak honem, honem jsme se šli 

schovat… do té stráně tadyhle co je nad Vančurovou vilou… oni jinak tady 

nebombardovali, aţ v tom pětačtyřicátém roce bombardovali Prahu, Vysočany a 

tak… 

Takţe škola dětem ţádné volnočasové aktivity neorganizovala? 

Ne… takhle, Vy jste si nesměla dovolit někam vyjíţdět, nebo tak… my jsme jenom 

šli tenkrát tatínkovi na pohřeb a museli jsme mít povolení, protoţe tatínek byl 

z Moravské vysočiny, tam se narodil, tak tam kdyţ jsme přijeli, tak jsme museli… 

do Benešova jsme mohli, do Čerčan… A tam uţ jsme museli mít potvrzení z obce, 

ţe můţeme pokračovat dál… jinak tam to kontrolovali, jinak by nás sebrali… ţe 

nemáme povolení… Tak kam jsme mohli na výlet? 

Tak peníze nebyly… dneska… já nevím ve třídě, my jsme nechodili nikam se 

třídou… 

 

My jsme akorát měli v posledním, pětačtyřicátém roce, na konci války, tak tam 

všude byli ve školách ranění, takţe my jsme chodili jenom pro úkoly do 

restaurací… a tam ty restaurace, tam byli nejdřív do půlnoci lidi, no tak to tam bylo 

začouzené… a tenkrát si pamatuju, jsme říkali, my tam máme sedět, tak jsme 

vţdycky seděli… na nábřeţí dříve, místo dálnice, tak tam byla kaštanová alej, aţ 

dolů k mostu, k tomu Krňáku… no, tak tam byly lavičky, tam jsme seděli, oni nám 

dávali úkoly, dávali nám takhle, kdo se hlásil… lidi chodili okolo, bylo tak zvláštní, 

ale bylo nám líp, neţ vlastně v těch hospodách zakouřených. 

Fungovala na Zbraslavi nějaká veřejná nebo školní knihovna? 

Taky… veřejná knihovna byla. 

Navštěvovala jste ji? 

Ne, to chodila moje sestra… protoţe to je takový velký čtenář… tak ta ráda četla. Já 

ne, protoţe já jsem od malička špatně viděla, takţe já to čtení… 

A vzpomněla byste si, které kníţky měla vaše sestra nebo kamarádi oblíbené? Co 

tak děti nejraději četly? 

My jsme četly takové… to ţe byla ta válka, tak ono vlastně se všechno stáhlo… 

Čapek… Čapek se stáhnul… čili tohleto všechno, od těchhle autorů, to se všechno 

stáhlo ty kníţky… 

A na nějaké skutečně dětské kníţky si vzpomínáte? 

Ani ne… To vţdycky akorát moje sestra přinesla z té knihovny. Nebo od někoho si 

půjčila… nebo tak… Ale ne, ţe bychom je kupovali, to ne…  

To se kupovaly jenom ty čítanky, nebo co jsme potřebovaly… A vlastně to jsme 

dostali ve škole… my jsme všechno dostávali, my jsme jako nic … to si 

nepamatuju, maminka ţe by nám kupovala sešity nebo pero nebo něco… to jsme 

všechno dostávali ve škole… 

Byla mezi Vašimi kamarády oblíbená kníţka Kája Mařík? 

No, tak to no… Kája Mařík ano… 
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A myslíte, ţe ta obliba mohla být způsobená i tou blízkostí prostředí, kde se děj 

odehrává, nebo spíš děti zaujal samotný příběh? 

No, četlo se to hodně… to měli i ve školách v těch knihovnách… Ale s tím čtením 

na mě nechoďte… 

Tak jenom poslední věc. Setkala jste se s nějakými dětskými časopisy, případně měly 

jste jako děti přístup k novinám, zajímaly vás? 

No, Kvítek jsme měli… Kvítek byl časopis pro děti… ale jinak noviny byly jenom 

České Slovo… 

A vy děti jste se o ně zajímaly? 

No, tak mě to nezajímalo… to Fanču asi jo… Chodila jsem sice pro ně, to jsem 

musela kaţdý den do Záběhlic pro ně běţet… protoţe tatínek je musel mít, to zase 

sledoval, jak to všechno bude, ţe jo… tak mně byly čtyři roky, pět let, kdyţ jsem 

běhala do Záběhlic pro noviny… To zahoukala siréna ve čtyři hodiny, konec 

v papírně ve Vraném a já jsem běţela pro noviny…To byly večerní… 

Kdyţ jsme mluvily o tom Sokolu, byla na Zbraslavi ještě nějaká jiná podobná 

organizace? Sportovní, nebo kulturní? Já jsem slyšela například o Baráčnících. 

To víte, Baráčníci, to bylo tady… To byla beseda, tomu říkali beseda baráčnická. 

Vy sama jste s tímto spolkem přišla do styku? 

No, to zase ne… na to jsem byla malá… tam byli dospělejší… 

A vaši rodiče? 

Maminka určitě ne… Zase…to zase baráčníci, to byli takoví, to zase kdyţ bylo 

trošku později… naše maminka uţ byla stará a uţ byla vlastně oddřená… 

Uvědomte si, ţe kdyţ mně bylo pět nebo osm let, tak maminka vlastně tenkrát uţ… 

to byli oddření lidi, to nebyli lidi, jako dneska se řekne bába padesátiletá a ona je 

fit… To byli lidi oddření dříve, takoví víc upracovaní… 

A málokteří… ti baráčníci, to bylo spíš takhle v těch městech, kde setkávali, a to 

byly spíš selky, nebo takhle… tak ti zase měli… a byli mladší zase, takţe do toho 

baráčnického, to zase spíš oni… 

Vy jste teda přišla do styku spíš jenom s tím Sokolem… 

Jenom s tím Sokolem – neţ to Němci zavřeli. 

Chodila jste tam společně se svými kamarádkami? Byla to pro vás zábava, nebo vás 

tam spíš posílali rodiče? 

Určitě… my jsme cvičili, to mě bavilo… Mě bavilo cvičit, mě nebavilo číst a sedět, 

ale běhat a skákat, nebo tohle, to mě bavilo… 

Jak to bylo s nemocemi a s lékařskou péčí? 

To bylo na pokladnu, kdyţ jste byla nemocná, tak jste šla k doktorovi a tatínek… to 

uţ tenkrát v těch třicátých letech i před tím, ti rodiče kdyţ pracovali, tak museli být 

pojištění, musel je ten zaměstnavatel pojistit… takţe kdyţ jsem byla nemocná, tak 

jsem šla jako k tátovi, ţe jo, tatínek má pokladnu, na pokladnu… 

Takţe v případě nemoci jste šli navštívit lékaře? 

No, na Zbraslavi… tady byli tři lékaři, doktor Matoušek, doktor Melichar a Adler, 

to byl Ţid, toho potom Němci sebrali… a tak k nim jsme normálně přišli, kdyţ jsme 

byli nemocní… Jenomţe tenkrát nemocní… já nevím… ono dneska, oni mají rýmu, 

oni mají kašel a jde to do nemocnice, k lékaři… to u nás – máš rýmu, tak do 
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postele, uvařil se čaj s kopřiv, nebo čaj… dříve se dělalo hodně s bylinkami… 

Jahody, nebo ty malé kopřivy, kdyţ začaly, tak jsem šla natrhat kopřivy a udělali 

jsme si čaj… Čili my jsme si furt něco… Já nebyla tak nemocná nějak… já jsem to 

tak nějak, to mládí tak nějak proběhla… no, a hlavně ten sport… plavat, ţe jo, to 

jsme chodili do toho, do Vltavy se koupat… Neexistovalo, ţe by měl někdo kolo… 

ţe by se učil plavat, nebo ţe by ho někdo naučil plavat… tak se tam kaţdý naučil 

v té Vltavě plavat sám… a ţádný z nás se neutopil  

Existovalo něco jako dnešní preventivní prohlídky? 

No, to vůbec ne. 

A očkování? 

Jo, tak to jsme byli… byli jsme očkovaní proti neštovicím, ţe jo, to mám do dneška 

taková ta kola, jako všichni staří, to vy nemáte, a to bylo všechno… pak, to mi bylo 

asi šestnáct, sedmnáct, nás očkovali proti tuberkulóze, všechny… kaţdý ročník 

zvlášť… tak to bylo druhé očkování, jinak ţádné očkování jsem neměla… 

Spalničky, spálu, záškrt, nic takového… 

A prodělala jste tyhle nemoci? 

Ne, spalničky měla akorát moje ségra, ta byla osypaná… To jsme spaly spolu a já 

povídám, já s Tebou spát nebudu, mami ta hoří, dej mě někam jinam… a ona 

chudák byla osypaná a měla spalničky… 

A v takovém případě váţnější nemoci se zavolal lékař domů? 

Taky se zavolal, přijeli doktoři… Protoţe to vlastně byla taková nějaká povinnost a 

oni opravdu přijeli, to u nás tenkrát vypukla spála, ve Strnadech a odvezli akorát mě 

a jednoho chlapce, co jsme tu spálu neměli, a ostatní byli na Bulovce nahoře na tom 

kopci, tam bylo infekční, tak tam všichni byli. 

Tak doktor přišel, nebo přišel takhle v neděli, takhle děti jsme seděli venku a někdo 

povídá, hele, pan doktor Matoušek… A on přišel k nám, podíval se na nás a říkal, 

ukaţte… a všechny posílal domů, to všichni měli ty mandle, tyhlety… já nevím, já 

jsem to tak nějak proběhla ten ţivot… 

Vy jste mluvila o tom, ţe jste se se sestrou obě narodily doma, asistoval u porodu 

lékař? 

Určitě, musely být báby… 

Ale ne lékař…? 

Ne, lékař se zavolal, kdyţ uţ to nebylo jako… kdyţ jako bylo něco… ale většinou 

třeba šly ţenské na pole a přišly s dítětem… Já to teda znám jenom z vyprávění, ale 

stalo se to… Ale kdyţ jsme bydleli v těch Strnadech, tak to se nikdo do nemocnice 

nevozil… to zavolali bábu, porodní bábu, ty tady byly, ty chodily… většinou si tu 

maminku uţ hlídaly… ty vţdycky přišly… 

Takţe s ní byly v kontaktu uţ během těhotenství? 

Byly v kontaktu… teda zase to nebylo tak… to zase bylo nějaké nařízení, ţe třeba 

se musí třeba ohlásit té bábě, nebo nějak… No, a většinou chodily za těmi ţenskými 

domů, ty porodní báby… neměly ordinace, nebo něco… 

Setkala jste se s tím, ţe někdo z vašich kamarádů, vrstevníků pracoval výdělečně? 

Ţe by nejen pomáhal v domácnosti, ale určitým způsobem se i podílel na 

zabezpečení rodiny? 
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Ne, to ne… tady asi ne, to nebylo tady… v té době by nikdo nezaměstnal děti, 

nikdo… To jenom pomáhat na poli, ale ţe by někdo zaměstnal v továrně nějaké 

děti, třeba místo školy, tak to ne, neexistovalo… 

Ty děti pomáhaly doma, nebo, kdo měl statek, tak ty holky musel vodit krávy, nebo 

měli pole, tak orali třeba s voly nebo s kravami… 

Museli se starší sourozenci starat o mladší? 

To víte, ţe jo… většinou ty děti, protoţe ti rodiče třeba chodili jenom na odpoledne 

na práci, do statku někam… někomu pomáhat, nebo seno, kdyţ bylo… tak to 

hlídaly ty děti… 

A kdyţ uţ třeba ty starší děti chtěly jít někam za kamarády, tak musely vzít ty starší 

s sebou? 

No, vzaly s sebou, to tak bylo… 

Jak jste v dětském kolektivu trávili volný čas? 

No, jak jsme mohli, tak jsme utekli, to si nemyslete, ţe jsme seděli doma… Dříve 

byly děti víc venku… víc jsme sáňkovali, víc jsme bruslili, i kdyţ jsme třeba brusle 

neměly, tak jsme se klouzali na té řece… ale sáňky všichni měli, to byly ty rohačky 

a sáňky všelijaké byly… a sáňkovalo se na všem moţném… 

A v létě jsme byli v řece, tak věčně jsme se chodili koupat… to jsme byli věčně v té 

Vltavě… Ale víc jsme byli venku… Víc jsme si hráli na divadlo, na všechno moţné 

jsme si hráli venku, jo… 

Takţe třeba nějaké stolní hry, nebo něco podobného… 

A kde bychom to sebrali? To snad bylo potom uţ v těch městech, to spíš mohly ty 

děti jít semhle nebo támhle… ale těch bylo opravdu málo, to nebylo pro všechny. 

Chodili jste třeba za školu? 

No, tak za školu… to by si ţádný asi tak moc nedovolil… ale to víte, ţe se taky 

chodilo… ale nevím, ţe by za mě tam někdo nechodil… jako děti asi ne, to spíš, 

kdyţ jsme byli jako starší, tak moţná ti kluci nešli, nebo tak… to já vám nemůţu 

říct… ale jako jsem se s tím ve škole nesetkala. 

A kdyţ jste měli nějakou zábavu po té škole, byli jste promíchaní, chlapci i děvčata, 

nebo jste si hrály třeba jenom spolu s děvčaty? 

Všechno dohromady, do školy jsme šli všichni dohromady, akorát ze školy jsme šli 

kaţdý zvlášť… ale ve tři čtvrtě na sedm jsme byli všichni připravení a vyrazili jsme 

a šli jsme do školy ty čtyři kilometry pěšky. 

Ale na všechno moţné jsme si hráli jako děti, na babu, honěnou, na cokoliv… a byli 

jsme víc venku, já říkám, ţe jsme byli zdravější… Nebyli jsme hodně nakrmení, 

jako ty děti dneska jsou, dneska se hodně přejí… protoţe nemají ten pohyb a mají 

dostatek jídla… a my jsme to měli naopak… brambory na loupačku, maminka 

podojila kozu, to jsme nic jiného neměli… jinak jsme neměli… to jsme měli čtvrt 

litru mléka na osobu, tak kdyţ jsme byly tři doma, tak já jsem šla ze školy domů, 

tak jsem se zastavila v mlékárně, dostala jsem do bandasky tři čtvrtě litru mléka… 

ale kdyţ jsem uţ šla odpoledne, tak to mléko nebylo… no, bylo, ale to mi připadalo, 

jako kdyţ tam někdo nalil vodu… To se nalévalo z konve… a tam byla čtvrtlitrová, 

půllitrová, litrová náběrka a z té konve se nalévalo do těch dţbánků, nebo do těch 
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bandasek… No, a pak jsme měli tu kozu… ta byla věčně venku, nebyla zavřená 

v chlívku a byla mlsná… nebylo tam tolik té chemie… 

 

To byste si dneska tak nezvykly… vykoupat jednou za týden v neckách… ne, ţe 

bychom se nemyli, ale v létě jsme se chodili koupat do Vltavy… 

Děkuji Vám za rozhovor. 


