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Anotace: 

  Předložená práce se věnuje odkazu Přemysla Pittra, který byl významným myslitelem, 

křesťanem a pedagogem minulého století. Jeho činnost se ale nikdy nedostala do obecného 

povědomí českého národa, především díky komunistickému režimu, který Pitter odmítal, a jež 

se stal důvodem jeho odchodu do exilu. První kapitolu své práce věnuji důležitým etapám 

jeho života se zaměřením na vychovatelskou činnost.  

  V druhé kapitole své práce se pokouším o zmapování jeho současného odkazu. Podávám 

stručný výčet a charakteristiku jednotlivých výchovných zařízení, hlásících se k Pittrovu 

odkazu, organizací spravující jeho četné archiválie a kulturním akcím věnujícím se Pittrově 

památce.  

Závěrečná kapitola vznikla na základě sondy, kterou jsem provedla za pomoci dotazníků, 

které jsem zaslala jednotlivým výchovným zařízením, nesoucím ve svém názvu jméno 

Přemysla Pittra. Cílem mé práce bylo zjistit, jak odkaz Přemysla Pittra přežívá v současné 

době a vychovatelské praxi. A zda se jednotlivá zařízení hlásící se k Pittrově osobě opravdu 

snaží pracovat v jeho duchu. 

V příloze je ke shlédnutí dotazník, současné a dobové fotografie. 

Anotacion: 

The thesis is devoted to the heritage of Přemysl Pitter, who was significant thinker, Christian 

and pedagogue of last century. His work never came into public awareness, mainly because of 

comunism, which Pitter refused and at the same time it was also reason of his emigration. The 

first chapter illustrates an important episodes of his life with a focus on pedagogic period. 

 

In the second chapter I am to reflects his influence on the contemporal educational situation, 

reflect a short abstract and charasteristics individuall educational instituts and different 

organizations, which keep archival documents and create diverge culture action in his name. 

 

The last chapter was create on the results of my questionnaire, which I send different 

educational institutes based on influence of Pitera philosophy. The main research question is: 

How alive is in our educational system Pitera’s methods? The second question is following: 

How educational institutes continue in his philosophy? 
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The questionnaire along with contemporal and historical photos are in the appendixes. 

 

 

Klíčová slova: víra, láska, humanismus, pacifismus, tolerance, integrace, výchova 

Keywords: faith, love, humanism, pacifism, tolerance, integration, education 
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Seznam zkratek: 
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YMCA- Young Men´s Christian Association 

BBC - British Broadcasting Corporation 

MŠ -  mateřská škola 
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Úvod  

  Seznámení se s dílem Přemysla Pittra - významnou osobností české historie, jejíž jméno 

vedle veličin Oskara Schidlera, či Nicolase Wintona v povědomí národa téměř zaniklo, bylo 

pro mne vcelku ohromujícím. Z toho důvodu jsem se rozhodla po přečtení první 

autobiografické knihy, zabývat se právě osobou Přemysla Pittra.  

  Můj původní záměr sepsat práci na téma „praktické křesťanství Přemysla Pittra“, byl 

změněn poté, co jsem zjistila, že praktickým křesťanstvím byl celý jeho život. Pitter byl 

mužem činu, teoretizování mu nebylo blízké. Nemělo tedy význam psát pouze životopisnou 

práci, protože na toto téma bylo napsáno již mnoho. Rozhodla jsem se proto do své práce 

zahrnout poznatky týkající se současné vychovatelské praxe, namísto pouhého hledání 

v minulosti. Název jsem tedy změnila na „ Praktické křesťanství Přemysla Pittra v současné 

době“. 

  Tři z pěti zařízení, která se hlásí k odkazu Přemysla Pittra, jsou zařízení církevní. Dům tří 

přání a MŠ Milíčův dům se nehlásí k žádné církevní denominaci, ale křesťanský základ je 

v nich stále přítomen. Ani sám Přemysl Pitter se nehlásil k žádné konkrétní církvi. Jak mi 

v osobním rozhovoru sdělil jeho spolupracovník z Milíčova domu pan Miroslav Matouš: „ 

Pitter si byl vědom, že křesťanství není ucelená soustava. Jednotlivé články víry je třeba brát 

pouze jako pomůcku - jakési lešení. Pitter stavěl, aniž by potřeboval toto lešení. Kristus podle 

jeho názoru k nám nepromlouvá formou přesného učení, nýbrž Kázání na hoře je nám dáno 

k širší úvaze.“
1
 Přemysl Pitter se nevešel do mantinelů žádné z oficiálních církví, hledal totiž 

přesah, který nenalézal v žádné ucelené nauce. Pitter, jak říká pan Matouš: „Dělal, co myslel 

a pracoval za pochodu.“ Proto ani v případě jeho následovníků není důležité se ptát, zda se 

tito hlásí, či nehlásí k církvi, ale na to, co opravdu činí. Zda naplňují klíčové přikázání, které 

se v určité podobě nachází v učení všech světových náboženství - „ Miluj bližního svého, jako 

sebe samého“
2
. Toto přikázání, bylo klíčové nejen pro dílo Pittra, ale zůstává stále primárním 

a nezbytným předpokladem pro jakýkoliv vztah k druhému člověku. Dle tohoto přikázání je 

třeba druhého člověka vnímat jako „Ty“ ne jako „To“. Tento postoj člověka k člověku je 

jádrem filosofie Martina Bubera
3
,  který byl Pittrovým dlouholetým přítelem.  

                                                           
1
 záznam osobního rozhovoru s panem Miroslavem Matoušem ze dne 14. 6. 2012 

2Mt 22, 39 
3
 BUBER M. Já a ty.1. vydání. Praha: Kalich, 2005 
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Současná zařízení, hlásící se k odkazu Přemysla Pittra, se stejně jako on před více než půl 

stoletím věnují dětem, které většinová společnost opomíjí. Snaží se o jejich integraci do 

společnosti, rozvíjejí u dětí toleranci, empatii k bližnímu, ale i lásku k sobě samému. To vše 

činí pomocí láskyplného a nezaujatého přístupu k dítěti, a tak se stávají „ostrovem pro 

trosečníky“, jimiž jsou děti, hledající své místo ve společnosti.  

   

  První životopisnou část jsem se snažila zaměřit na pedagogickou a vychovatelskou činnost 

Přemysla Pittra. Věnuji se zde především činnosti v Milíčově domě, jeho fungování za první 

republiky a během druhé světové války. Dále pak  poválečnému období a „akci zámky“, která 

byla největší poválečnou záchranou židovských a německých dětí na našem území a 

jedinečným výchovným počinem. Závěrečná kapitola první části připomíná zásluhy Přemysla 

Pittra v exilu, kam byl nucen odejít v roce 1951, a z kterého se do vlasti nikdy nevrátil.  

  Druhá část práce je výčtem aktivit současných následovníků Přemysla Pittra, především 

jednotlivých zařízení věnující se dětem. Ale neopomíjím ani instituce starající se o jeho odkaz 

a různé kulturní a společenské události. V třetí, závěrečné části, jsem pomocí dotazníků 

oslovila současná zařízení věnující se práci s dětmi v duchu Přemysla Pittra, a vyhodnotila 

jejich odpovědi.  

 

 

 



10 
 

 

 

 

1. Život a dílo Přemysla Pittra 

 

1. 1. Dětství a obrácení 

 

  Přemysl Pitter se narodil dne 21. června 1895 na Smíchově v Libušinské ulici číslo 3. Jeho 

otec byl ředitelem tiskárny národně socialistického dělnictva ve Školské ulici. Pitter jako 

malý chlapec svého otce často navštěvoval a seznámil se zde s Jiřím Pichlem a Václavem 

Klofáčem, redaktory „České demokracie“. Od roku 1909 jeho otec vlastnil tiskárnu ve 

Spálené ulici. Jeho matka byla velice zbožnou ženou, a protože přišla o téměř všechny děti, 

svěřila Přemysla do péče své sestry žijící v Židovicích, kde ho odkojila paní Popková. Matka 

si dítě vzala k sobě, až když mu byl jeden rok. Pittrovi sourozenci ale žili v představách 

rodiny stále, hlavně nejmladší setra Žofie, která zemřela těsně před Pittrovým narozením a 

stala se jeho andělem strážným.
4
Pittrova dětská víra neustála první otřes během dospívání. 

V jedenácti letech jeho bratranec přirovnal víru v Boha k víře v pohádky, konkrétně 

ke Karkulce. O další neblahou zkušenost se postaral katolický farář, který Přemysla velice 

káral za porušení šestého přikázání. Pitter se tedy ve svých jedenácti letech stal zarytým 

ateistou a odpůrcem katolicismu.
5
 Na reálce byl Přemysl Pitter spíše podprůměrným 

studentem, dokonce měl nedostatečnou z němčiny. Otec chtěl, aby syn převzal jeho řemeslo, 

proto ho roku 1910, po smrti matky, poslal na studia typografie do Lipska. Chlapec studia 

nedokončil kvůli nejistému zdravotnímu stavu otce. V červnu roku 1912 Pitter nastoupil do 

Berlína, kde se vyučil sázečem linotypu. Po návratu domů však otec 30. dubna 1913 zemřel. 

Poručníkem Přemysla Pittra se stal otcův bratranec A. Král, který zařídil, že byl předčasně 

prohlášen za plnoletého, aby mohl převzít firmu. Ale obchod mladému Pittrovi nešel a firma 

zkrachovala. Do toho přišla první světová válka a Pitter, spolu s mnoha dalšími mladými 

muži, pln očekávání nastoupil v září 1914 dobrovolnou vojenskou službu v Rakousko-

                                                           
4
 PITTER P. Nad vřavou nenávisti: vzpomínky a svědectví Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. 1. vydání. Praha: 

Kalich, 1996. Str. 101 - 110 
5
 KOSATÍK P. Sám proti zlu. 1. vydání. Praha a Litoměřice: Paseka, 2009. Str. 11 
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Uherské armádě. 
6

 Jako mnoho mladých chlapců i Pitter toužil na ve válce zažít dobrodružství 

a hrdinství. U celé generace vládla představa, že válka nebude trvat dlouho. Sám Přemysl se 

bál, aby nepřišel pozdě. Netušil, že válka bude trvat celé dlouhé čtyři roky.
7
 

  Právě ve válce došel Přemysl Pitter obrácení. Na počátku bylo uvědomění, že nedokáže 

střílet do svých nepřátel, tím začala série jeho dezercí. K první se odhodlal po hrůzném 

zážitku v únoru 1915 v Haliči, kde mnoho jeho spolubojovníků padlo a jemu nezbylo než 

stále střílet. Možnost, že by nepřátelé „naskákali“ do jejich zákopu by znamenala smrt. I když 

nemířil a nic ve tmě neviděl, ráno odhalilo krutou pravdu, před zákopem leželo mnoho těl. 

Přemysl Pitter napsal ve svém deníku: „Mohl jsem střílet do neznáma, ale hrůza se mě 

zmocnila při představě, že bych měl střílet na někoho, koho vidím, nebo mu vrazit bodlo do 

břicha.“
8
Nezbývalo tedy nic jiného nežli útěk. Nějakou dobu se Pitter skrýval po stodolách a 

opuštěných chatách a jídlo vyprosil od sedláků. Ale zakrátko byl chycen. Za dezerci byl trest 

smrti, tak jak se tomu stalo v případě jeho židovského spoluvězně. Pitter byl nakonec ušetřen, 

jak sám říká „Blahořečil jsem v duchu milému soudci. Později jsem se dozvěděl, že je v civilu 

pražským advokátem.
9
 Po předvedení se dozvěděl, že bude přeřazen do jiného pluku a vrácen 

zpět na frontu, ze které chtěl tak zoufale utéct. Když byl odevzdán novému veliteli, odešel 

stranou a pod zpola zavátou jedlí si sedl a vroucně se modlil.  

  Další dezerce na sebe nenechala dlouho čekat, historie se opakovala. Byl opět chycen a 

tentokrát odsouzen k trestu smrti přímo na frontě. Ale Bůh stál opět při něm, fronta byla 

proražena a všichni vojáci se dali na útěk. Po minulé zkušenosti věděl, že nejlepší je vmísit se 

mezi raněné. Tak se dostal do vytouženého domova, ale jen na čas rekonvalescence. Ve svém 

deníku píše: „Dlouhé chvíle jsem si krátil procházkami a čtením. Seznámil jsem se starší paní, 

která měla porozumění pro mé palčivé otázky. Půjčila mi knížku, se kterou jsem si vyšel do 

samoty na Černý vrch nad Košířemi. Byly to Tolstého „Povídky pro lid“: Kde láska tam Bůh, 

Čím jsou lidé živi, Dva starci, a jiné. Nic mne dosud tak hluboce nedojímalo, jak tyto 

                                                           

6 PITTER P. Vzpomínky na mé dětství. Vyšlo v díle : Nad vřavou nenávisti: vzpomínky a svědectví Přemysla 

Pittra a Olgy Fierzové. 1. vydání. Praha: Kalich, 1996. Str. 107- 108 

7
PASÁK T. Přemysl Pitter Život pro druhé. 1. vydání. Praha a Litoměřice: Paseka, 1997. Str. 15 

8
 PITTER P. Nad vřavou nenávisti: vzpomínky a svědectví Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. 1. vydání. Praha: 

Kalich, 1996. Str. 11 

9 Tamtéž. Str. 12 
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povídky.“
10

 Právě četba Tolstého Pittra přivedla k tomu, aby si pořídil Nový zákon. Chtěl si 

ověřit, zda si Tolstoj k úryvkům z evangelia něco nepřidal. Když zjistil, že ne, žasnul nad 

hloubkou a krásnou evangelia, které nikdy předtím nečetl: „Jak je možné“, říkal jsem si, „že 

lidé drží takový poklad v rukou, a nevědí o jeho významu a ceně? Byly by vůbec války, krvavé 

revoluce, útisky a bezpráví, kdyby lidé znali, čemu Ježíš učil?
11

Tak se Pitter poprvé seznámil 

se slovy evangelia a otevřel se mu nový svět, i když mnohému nechápal, stále více se 

ponořoval do četby Písma. Zásadní zážitek, během kterého došel k obrácení, nastal až v roce 

1917, když dělal sanitáře, a sám se nakazil tyfem. V horečkách a na pokraji smrti prožil 

zásadní transcendentní zážitek. Popisuje ho spolu s ostatními zážitky z fronty: „Byl to spíš 

ostrov v temném rozbouřeném moři, na němž jsem se ocitl, nikoliv hora. Kolem tonuli lidé, 

kterým jsem pomáhal na břeh. Zjevení mizelo za úchvatné hudby, či zpěvu. Strašlivé mraky 

vystřídala oslepující záře a mě naplnilo nevýslovné blaho. Tehdy jsem pochopil, že můj život 

nepatří už mně, ale Bohu k službě lidem, k záchraně tonoucích.“
12

Víra Přemysla Pittra 

nezůstala pouze na intelektuální úrovni, u studia Bible, ale stala se vírou živou, tak jak k tomu 

nabádá sám Ježíš v Kázání na hoře.
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Tamtéž. Str. 13 
11

 Tamtéž. Str. 13 
12

 KOSATÍK P. Sám proti zlu. 1. vydání. Praha a Litoměřice: Paseka, 2009. Str. 24 
13

 Evangelium podle Matouše 5, 1-48 
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1. 2. Vznik Milíčova domu 

 

  Už od té doby, co se Pitter vrátil z vojny, pozoroval velké množství potulujících se dětí, 

které pocházely z chudých žižkovských rodin. Jejich otcové byli většinou ještě na vojně, 

zajatí nebo v legiích. Matky musely samy živit celou rodinu a neměli čas dohlížet na jejich 

vychování.  

  Pitter hovořil o této hrozivé situaci s místním učitelem, který mu řekl: „Hrozím se toho, až 

tahle generace vyroste. Ale víte co, pomáhejte nám v nově vytvořené organizaci péče o 

mládež v našem žižkovském okresu..“
14

 Pitter se tedy stal členem důvěrníků v žižkovské 

dělnické čtvrti. Ráno chodil do rodin a vodil děti do školy, ze které děti o přestávce stejně 

utíkali. Staral se o oblečení a vyplácení příspěvků. Ale tížený úspěch se dostavil až když jim 

majitel restaurace „Na výšince“ dal k dispozici sporadicky využívaný, prostorný zahradní 

pavilon. Tak bylo možné zde, každou středu odpoledne pořádat loutková divadla. Vytiskly se 

plakáty a svezly se děti, ale problém nastal s tím, jak je uklidnit a upoutat jejich pozornost. 

Vše začalo dne 10. října 1920 „Už hodinu před začátkem se u vchodu tlačily děti od 

nejmenších až ke klackům … Před třetí hodinou jsme otevřeli vchod. Vpád Indiánů byl asi 

spořádaným příchodem proti tomu, čeho jsme se stali svědky. Pěkně urovnané řady židlí se 

proměnily v zákopy a barikády, na nichž se válčilo, a musím poznamenat, že dívky nikterak 

neprojevovaly menší bojovnost. Bezmocně jsme se snažili zavést klid a pořádek.“
15

 Tehdy P. 

Pitter a jeho kolegové pochopili, že jediný způsob, jak si udržet pozornost rozjívených dětí se 

zazpívat si nějakou známou písničku. Kašpárek vyšel zpoza opony a vybídl chlapce: „Umíš 

Na tom pražským mostě?“ klik odpovídá : „Co bych neuměl!“ A tak nakonec všichni 

společně zpívali, tuto známou českou písničku. Tím upoutali jejich pozornost, děti si 

vyslechly pohádku a napříště se sešli v sobotu. Další besídka už nebyla tak bouřlivá, zpívaly 

se národní písně.
16

 Později už děti chodily samy, nebylo třeba lákadel v podobě besídek. 

Utvořily se jednotlivé skupiny, vyprávěly se příběhy veselé i vážné, při pěkném počasí se 

hrály hry na zahradě. Ale nejraději Pitter vyrážel se svými svěřenci do lesů v okolí Prahy. 

Jezdili vlakem, nebo parníkem. Slavnostní byly nedělní besídky, zpívalo se, pak následovalo 

čtení a výklad evangelia a nakonec povídka nebo příběh, a také hry, které děti rády 
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nacvičovaly. Dále probíhaly vánoční a velikonoční oslavy. Pro velkou účast ze strany rodičů a 

dětí byla pronajímána dvorana žižkovského Národního domu. Šest let mohl Pitter využívat 

prostor restaurace „Na výšince“, po té majitel restauraci předal, a bylo třeba najít nový 

prostor. Náhradou se staly pronajímané školní třídy, nebo tělocvičny, ale protože se mnoho 

dětí po vstupu do budovy školy chovalo neukázněně, rozhodl se Pitter k výstavbě vlastního 

objektu. Sbírku na tuto stavbu zahájil na jaře 1933, v období největší hospodářské krize. V té 

době navázal kontakt s vinohradským stavitelem Karlem Skorkovským, který několika 

rodinám ocitajícím se v tísni, postavil zdarma dům. Skorkovský, po Pittrově závazku 

k pravidelnému splácení, rozhodl, že zahájí stavbu na pozemku, který již Pitter vlastnil. 

Pozemek se nacházel pod vrchem Sv. kříže u Olšanského hřbitova na Žižkově. Vánoční 

slavností téhož roku byl zahájen provoz Milíčova domu. Pod vánočním stromem Pitter citoval 

slova proroka Jozue 24,15: „Já i můj dům sloužit budou Hospodinu“.
17

 Mnoho Pittrových 

přátel sdružených kolem časopisu „Sbratření“, hojně přispívalo na provoz i splátky. Protože 

kapacita samotného domu záhy nestačila, bylo třeba přistavět další pracovny a hudební sál. 

  Dalším projektem Pittra byla dětská ozdravovna v Mýtě u Rokycan. Prostředky pro její 

výstavbu získal z odkázaného věna po zemřelé, mladé dívce, která byla pomocnicí v Milíčově 

domě. Ozdravovna fungovala jako místo pro děti ohrožené na zdraví, které nemohly být 

hospitalizované v nemocnici. Stála uprostřed přírody, tak aby se děti mohly scházet u 

táborového ohně a koupat se v potoce přeměněné na koupaliště. Prvním osazenstvem 

ozdravovny byly nejen zdravotně ohrožené děti z Milíčova domu, ale i děti uprchlíků z území 

obsazeného Němci.
18
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1. 3. Vychovatelská činnost Přemysla Pittra a Olgy Fierzové 

 

  Počet dětí v Milíčově domě neustále narůstal, až se ustálil na sto padesáti dětech. Sedmdesát 

čtyři chlapců a sedmdesát šest dívek. Tento počet odpovídal maximální kapacitě Milíčova 

domu. Žádostí bylo mnohem víc, na čekací listině bylo zapsáno dalších sto čtyřicet dětí. Byl 

těžký úkol vybrat děti, které to nejvíce potřebují. Děti byly rozděleny do družin, nejmenší byli 

děti první a druhé třídy; ti pak tvořili společnou skupinu, která byla nazvána Broučci a 

Kůzlata. Dívky byly Včelky, Vlaštovky či Srnky, dorostenky byly Hospodyně, a chlapci 

Skřítci, Vlčci, Junáci, či Bobři a nejstarší Průkopníci. Každá skupina měla svou dobu určenou 

pro koupel a schůzky. Pečovalo se jak o tělo, tak o ducha.
19

 Na starost je včetně Pittra měli 

Olga Fierzová a od roku 1933 věhlasný pedagog Ferdinand Krch. Dále jim pomáhali Josef 

Rott s manželkou Annou Pohorskou, kteří byli aktivisté Nového Jeruzaléma.
20

 Milíčův dům 

byl vždy dobrovolnou organizací, nikdo z vychovatelů nepobíral plat, pouze jedna učitelka, 

kterou platilo město.
21

 Některé finanční prostředky přicházely od čtenářů časopisu 

„Sbratření“, ze sbírek a z oficiálních výdělků dobrovolných zaměstnanců, které byly 

odevzdávány do společné kasy. Provoz měla na starost Olga Fierzová, na jejích bedrech 

leželo účetnictví, ale i pedagogické vedení dětí, sama později vydala pedagogickou práci „O 

výchově dítěte dramatizací.“
22 

Námět
 
pro tuto pedagogickou práci získala právě v Milíčově 

domě.
23

 Zájem o divadlo měly většinou dívčí družiny, chlapci dávali přednost rukodělné 

práci. Nácvik divadla Olgy Fierzová považovala za výchovný prostředek. Divadlo nebylo 

cíleně určeno k veřejnému vystoupení, cílem nebyl mimořádný výkon. Když se hra zdařila a 

děti jí chtěly zahrát rodičům, zahrály jí na besídce. O. Fierzová byla názoru, že memorování 

textu a opakování gest či pohybů z dětí dělá „opičky“ a má malý prospěch pro dětskou duši. 

Děti se podle jejího názoru mohou něco naučit zpaměti, ale tímto způsobem jim často uniká 

smysl. Proto byla vždy proti přednášení básniček. Báseň nemá sloužit k upoutání pozornosti 

na přednášejícího, ale na její obsah, a proto má být čtena. Fierzová nechtěla bránit dětem učit 
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se říkánky, které se jim líbily, ale omítala úzkostlivé „papouškování“. Divadlo se může stát 

prostředkem, jak pomoci méně nadaným dětem v nalezení sebevědomí. Fierzová sama píše: 

„Oni budou nejlépe s to objasnit způsob a cenu dětské dramatizace, pojaté jako výchovný 

prostředek.“
24

 Těchto zkušeností O. Fierzová dosáhla při nacvičování divadla „Veselý švec“ 

a „Světlušky“, které zkoušela s dětmi v roce 1940. Detaily hry a jednotlivé výstupy uvedla ve 

své práci.
25

 

  Děti docházely do útulku čtyři dny týdnu a v neděli. Provozní doba útulku byla od 13 do 18 

hodin. V útulku neprobíhala běžná výuka. Většinu času děti trávily volnou hrou, čtením, 

ručními pracemi a kreslením.
26

Jediné hodiny, které byly pravidelné, byly hodiny zpěvu, které 

vedli Ferdinand Krch s paní Sommerovou a hodiny rytmiky pod vedením paní Beckové.
27

 

Kromě dramatizace a zpěvu byl kladen velký důraz na rukodělné práce. Pokud bylo příznivé 

počasí, byly děti na hřišti, kde měly kromě prolézaček i záhony. Po dopoledni stráveném ve 

školních lavicích se mohly proběhnout na čerstvém vzduchu.
28

 Na zahradě se děti učily 

pěstitelským pracím, starat se o stromy, květiny, a tím se učily samostatnosti a novým 

dovednostem.
29

 Dále měly děti k dispozici dílny, sál pro cvičení, hudební síň, studovnu 

s knihovnou, ping-pong, šicí stroje a spoustu hraček. Pro nejmenší byla určena speciální 

místnost pro hraní, kde se jim nemohlo nic stát. Děti byly stále pod zdravotním dohledem 

dvou lékařů.  

  Rodiče a pěstouni dětí se společně shromažďovali jednou za měsíc v neděli, ke společným 

besedám, které sloužily, jak k poučení, tak k zábavě.
30

 

  Chyběl zde autoritativní přístup učitele, i když sám Pitter od počátku zastával názor: „Děti si 

od počátku musí zvyknout, že všecko, co vedoucí řekne, se musí stát a není žádné slevení ani 

dovolávání.“
31

 Ale praxe byla jiná, sám Pitter nebyl ve své autoritě zdaleka tak důsledný, 

dětmi byl vnímán jako „hodný strýček Přemysl“, ale větší autoritě se těšila Olga Fierzová, 

která byla čím dál víc vnímána, jako „přísná teta Olga“. Ale ani její důslednost nebyla 

přehnaně direktivní, svou pedagogiku zakládala na dramatizaci. Nacvičovala s dětmi 
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pravidelně veřejné besídky a jiná dětská vystoupení. V Milíčově domě neexistovalo nic, jako 

příkazy, zákazy, či kázeňské tresty. Olga Fierzová ve své přednášce „ Práce a zábava dětí“ 

říká: „ Jsou rodiče, kteří si myslí, že platí pouze rozkaz a že musí hned trestat, jestliže dítě 

neuposlechne. To je kázeň zvenčí, které se dítě vyhýbá, jak jen může a která je nevede k tomu, 

aby později samo, z vlastních pohnutek činilo to, co je nutné a dobré.“
32

Pokud se po dětech 

něco chtělo, vždy to bylo formulováno formou prosby.
33

 

  Velmi důležitým spolupracovníkem, kterého Přemysl Pitter získal, byl Ferdinand Krcha. 

Právník, který zanechal svého povolání a stal se učitelem, učil na několika obecných školách 

a založil v Praze – Libni ústav pro hudbu a vzdělání. Proslul hlavně jako vedoucí Domu 

dětství v Horním Krnsku u Mladé Boleslavi v letech 1919 až 1924.  

  Dům dětství sloužil jako internát pro sirotky po českých legionářích, kteří zahynuli za první 

světové války. Ferdinand Krch praktikoval moderní trend reformní pedagogiky. Výuka 

probíhala napříč ročníky, učitelé si mohli volit sami učivo, cílem bylo to, aby děti necítily tlak 

existujícího školního řádu. Důraz byl kladen na pohybové, pěvecké a praktické činnosti. Děti 

samy tvořily představení a literárně-hudební pořady. Důležitou roli hrál styk s přírodou a 

nauka o jejích zákonitostech. Dalším cílem bylo naučit děti organizovat svůj volný čas. Krch 

postavil dětem na pozemku baráčky, ve kterých se učili hospodařit a nakládat nejen s časem, 

ale i penězi.
34

 Pro děti v dětských domovech jsou tyto praktické dovednosti stěžejní proto, aby 

mohly obstát v běžném životě. Krch proslul také jako autor dětských knížek a leporel, znal se 

také s Josefem Ladou a pomáhal mu vymyslet příběhy kocoura Mikeše. Díky své reformní 

pedagogice přitahoval Ferdinad Krch pozornost odborníků z ciziny a Dům dětství byl 

považován za špičkové evropské pedagogické pracoviště. Přez to vše byl Dům dětství po pěti 

letech v roce 1924 oficiálně z finančních důvodů zrušen. Přestože Krch byl zprvu ateistou, 

Pitterova praktická víra ho dovedla k obrácení, a v následujících letech se z nich stali 

celoživotní přátelé a kolegové. Krch nejdříve působil jako učitel zpěvu a vedoucí čtenářského 

kroužku pouze tři dny v týdnu, později pak každý den. Stal se třetím důležitým článkem 

pedagogického tria, které vedlo děti k „výchově srdcem“ a k tomu, aby se jim „zalíbilo být 

dobrým“. Celá pedagogika byla založena na osobním přístupu učitele k dětem, měl jim být 

vzorem místo autoritativního vymáhání kázně. 
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  V Milíčově domě odpoledne děti pracovaly v kroužcích, nebo si společně hrály, pořádaly se 

zde i výlety mimo dům, do přírody nebo na koncerty do Obecního domu. Oblíbené byly 

především pěší výpravy a letní tábory, které byly inspirovány především Skoutingem, 

Woodcraftem a Foglarem. Přestože woodcraft bylo hnutí, k němuž měl Pitter velmi blízko, 

nevyhovoval mu sklon woodcrafteru (liga lesní moudrosti) k novopohanství, které se 

neslučovalo s jeho křesťanským přesvědčením. Pitter Spolupracoval s Milošem Seifrtem 

(1881-1941) zakladatelem pobočky woodcraftu v Čechách. Společným projektem Ligy lesní 

moudrosti a Milíčova domu byla ozdravovna v Mýtě u Rokycan a některé další akce. Děti 

z Mílíčova domu jezdili na tábory Ligy lesní moudrosti i několik spolupracovníků z Milíčova 

domu se k ní hlásilo. V roce 1945, kdy proběhla po skončení druhé světové války „akce 

zámky“, se konaly woodcraftové tábory přímo na pozemku Štýrského zámku. Po smrti Miloš 

Seifert odkázal většinu svého majetku právě Přemyslu Pittrovi, díky čemuž bylo možno 

uhradit provoz zámků, na který zdaleka nestačily peníze od státu.
35

 

  Důležitou součástí života v Milíčově domě byly nedělní pobožnosti, které byly zvlášť pro 

děti a dospělé. Jednalo se o setkání v tichosti v kvakerském duchu, co by příprava na kázání 

Božího slova, poté následoval zpěv s dětmi a předčítání z Písma Svatého. Nejednalo se o 

klasické kázání, ale spíše o volné posezení otevřené otázkám. Dalším předpokladem Pittrovy 

pedagogiky byl požadavek, aby se učitel dokázal vžít do role dítěte a vzpomněl si na své 

vlastní dětství. Účastnil se her a stal se kamarádem, ale nepozbyl zcela své autority, která není 

vynucována, nýbrž je přirozená.
36
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1.4. Milíčův dům během války 

 

  I přes nepřízeň doby bylo v Milíčově domě rušno. Nedostatek koksu, s kterým se potýkala 

většina škol, se podařilo Pittrovi vyřešit, a Milíčův dům tedy nemusel přerušit provoz. Na 

zimní prodlužování prázdnin Pitter zareagoval tím, že nabídl k dispozici prostory útulku. Ve 

Zpravodaji Milíčova domu z roku 1940 se píše: „Když nám byl koks z ústředního vedení 

dodán, otevřeli jsme útulek i v hodinách dopoledních, takže děti byly u nás od rána až do 

večera….Ředitelství vychovatelské školy pro abiturientky středních škol dalo nám ochotně 

k dispozici čtyři absolventy, kteří zdarma a s velkým porozuměním vyučovali naše děti 

školním předmětům….“
37

  

  Pitter kladl velký důraz na pravdivou výuku dějin, která byla na školách zkreslena ve 

prospěch nového režimu. Kdyby některé z dětí promluvilo o této jeho činnosti, s velkou 

pravděpodobností by se dostal do koncentračního tábora.
38

 Kromě koksu se mu podařilo 

vyjednat dostatečný přísun mléka, tvarohu a zavařenin. Přebytky, po nástupu Heydricha, tajně 

nosil židovským rodinám.
39

 

  V tak neklidné době se Milíčův dům stal oázou klidu. Děti a rodiče, kteří ho navštěvovali, 

projevovali navzájem velkou empatii a doufali v lepší zítřky. Proto se nikdy nestalo, že by 

byla Pittrova činnost v Milíčově domě odhalena. Děti mohli vesele zpívat Mendelssohnovu 

Čtvrtou píseň beze slov, ke které Ferdinand Krch napsal příhodný text. To že píseň složil 

židovský autor, bylo pro děti o to víc povzbuzující a dobrodružné.
40

 V době, kdy českému 

národu hrozila záhuba, se Pitter snažil zachránit děti po stránce fyzické, ale i duchovní a 

mravní. 

  V září 1941, po nástupu Heydricha do Prahy se situace ještě přitvrdila. Židé museli začít 

nosit žlutou Davidovu hvězdu, bylo jim zakázáno se vzdělávat, vstupovat do veřejných 

místností, měli přísné dávky jídla a večer nesměli vycházet z domu. Začaly se organizovat i 

první transporty. V té době v Praze žilo přibližně pět procent židovského obyvatelstva. Mezi 
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Pittrovými přáteli, kteří podporovali Milíčův dům, bylo mnoho Židů. Před rokem 1941 je 

Pitter osobně zval na rodičovská setkání, ale poté co vyšel rozkaz nosit hvězdu, již Pittrovi 

přátelé nechtěli svou přítomností ohrožovat jeho činnost.
41

Děti židovského původu stále 

navštěvovaly Milíčův dům, protože to pro ně byla jediná možnost, jak se přes zákaz 

docházení do školy mohli vzdělávat. Pitter krásně vysvětlil ostatním dětem, že nosit Davidovu 

hvězdu není hanba.  

„Nosit židovskou hvězdu není žádná potupa. Ba naopak, jestlipak víte, děti, že Ježíš Kristus 

byl Žid? Narodil se v židovské zemi Palestině a jeho první učenci byli Židé. Byl to sice malý 

národ, ale vyšlo z něj mnoho ušlechtilých lidí, pravých hrdinů ducha. Byli to moudří učitelé a 

vychovatelé izraelského národa, říkalo se jim proroci. Těm zjevoval Bůh věci budoucí, aby 

mohli vést svůj lid správnou cestou. V minulosti prožíval Izraelský národ mnohé bolesti, 

utrpení a pokoření, ale víra v Boha ho vždy zachraňovala a povznášela. Teď je opět pro 

židovský národ velmi těžká doba. I náš národ prožívá, nyní za války, těžké dny, ale já věřím, 

že brzy nastane mír a že se náš český národ znovu vrátí na cestu, kterou mu ukazovali jeho 

učitelé a myslitelé, jako byl Štítný, Milíč, Hus, Chelčický, Komenský, na cestu pravého 

křesťanství. Co můžeme v této době dělat my, děti? Musíme napravovat křivdy a pomáhat těm, 

kterým se dnes děje křivda. Dokážeme to svou láskou a pochopením, porozuměním a 

přátelstvím ke všem lidem a hlavně k našim kamarádům. Bůh nečiní rozdíly mezi lidmi 

černými a bílými, mezi Židy a Němci či Čechy. Tyto rozdíly činní pouze lidé omezení. Ačkoliv 

jsme malý národ, věřím, že budeme-li se řídit odkazem našich předků, budeme příkladem i 

pro národy velké. A teď, děti, povstaňme a zazpívejme si tu krásnou píseň se slovy Jana 

Nerudy Vzhůru již hlavu národe…“
42

 

  Právě díky Pittrovým slovům české děti vnímaly své židovské kamarády rovnocenně, a když 

šly po ulici a viděly příslušníka SS, zakryly svému kamarádovi hvězdu třeba ramenem.  

  Poté, co se situace ještě přiostřila a židovské děti již nemohly navštěvovat útulek, Pitter 

spolu s Fierzovou navštěvovali židovské rodiny i doma. Byla to nanejvýš tajná a nebezpečná 

činnost. Nosili jim jídlo, mléko, ovoce a sladkosti, které zbyly po dětech v Milíčově domě, a 

židovské děti na ně neměly nárok. A dospělí dychtivě poslouchali poslední zprávy BBC, 

protože Židům bylo zakázáno vlastnit a poslouchat rádio. Tato činnost byla náročná i 
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psychicky, kromě rizika, že budou přistiženi, protože gestapo chodilo večer kontrolovat, zda 

jsou židovské rodiny doma. Docházelo pravidelně i k těžkému loučení, protože Pitter spolu 

s Olgou vypravovali své židovské přátele do transportů. Většinu z nich už nikdy neviděli. Ti, 

kdo se dostali do Terezínského gettha mohli dát vědět, kde se nacházejí a Pitter jim posílal 

balíčky. Posílal je i několika dětem do Osvětimi, ale v roce 1944 se balíčky vracely zpět, jako 

nedoručené.
43

 

  Dalším místem, kde byly umístěny židovské děti, byla ozdravovna v Mýtě u Rokycan. Jejím 

prvotním účelem bylo sloužit jako ozdravovna pro děti, které jsou nemocné, ale nemohou být 

hospitalizované v nemocnici. Ve chvíli, kdy došlo k obsazení pohraničí, byly v ozdravovně 

umístěny děti z vyhnaných rodin. Mezi další děti, které zde byly za války vychovávány, 

patřily právě děti židovské. Některé z nich neuměly česky, nebo měly nápadné židovské rysy, 

ale i přes to obyvatelé městečka nad dětmi drželi ochrannou ruku. Kdyby si jejich matky, ze 

strachu, že o ně přijdou, pro ně nepřišly a nevzaly je s sebou na deportaci, je možné, že by 

v Mýtě našly dobrý ukryt. Protože strach matek byl větší, vůbec si neuvědomovaly, že je s 

sebou berou na smrt.
44

 Ze stovky židovských dětí, které navštěvovaly Milíčův dům, přežilo 

válku sotva deset. Na Nový rok Pitter zapaloval svíce Chanuky, kterou mu dal před deportací 

jeden jeho přítel, a vzpomínal jména dětí, které byly deportovány do koncentračních táborů. 
45

 

  V Milíčově domě se také pořádaly pravidelná nedělní bohoslužby, které skýtaly útěchu 

mnoha lidem. Na přelomu roku 1943 a 1944 byli zakázány veškeré bohoslužby v celé zemi, 

proto již nebylo možné, aby do Milíčova domu proudily zástupy věřících. Pitter pořádal 

pravidelné přednášky, na které si vyřídil speciální povolení.
46

 

  I přes všechnu opatrnost se na začátku roku 1944, kdy už byla většina Židů z Prahy 

deportována, v Milíčově domě objevilo gestapo. Byli to dva Němci a chtěli mluvit s Pitterem. 

Čekali na něj ve vstupní hale, kde pobíhalo mnoho dětí. Pitter je vzal do kanceláře, kde se ho 

ptali na mnoho otázek ohledně Milíčova domu, a pak mu řekli, že se má dostavit na výslech 

do neslavně pověstného Petschkova paláce. Pitter si vzal s sebou všechny věci a dvoje spodní 
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prádlo, protože většina lidí, kteří byli povoláni do Petschokova paláce přišli, se již nikdy 

nevrátili. Před odchodem Pittra k výslechu se jeho přátelé sešli a hledali útěchu v Bibli a 

modlitbách. Pitter byl při výslechu znovu dotazován na činnost útulku a svou minulost. Řekl 

vše, aniž by se dotkl sporných bodů, a pak mu úředník gestapa sdělil obvinění: byl obviněn 

z podporování Židů, z toho že je navštěvoval, nosil jim potraviny a vypravoval je na transport. 

Pitter vše přiznal a dodal: „Ano dělal jsem to, ale z lidského hlediska je to pochopitelné.“ 

Úředník mu na to odpověděl: „Můžete jít!“ Pitter nemohl uvěřit, ještě jednou se ujistil a 

zeptal se, zda bude ještě předvolán, úředník mu odpověděl, že nejspíš ne. Když se vrátil zpět, 

jeho přátelé stále seděli v kolečku v horní místnosti, a když ho znovu viděli, nemohli uvěřit. 

Na konci války se pokusil Přemysl Pitter dotyčného úředníka vyhledat, aby mu mohl 

poděkovat a přidat mu jeho čin k dobru, ale dozvěděl se, že byl zabit lynčujícím davem hned 

v prvních dnech osvobození. 
47

 

  Po celý zbytek války zůstal Milíčův dům otevřen, dokonce ustaly útoky proti němu. 

S blížícím se koncem války se již začala plánovat velká záchranná akce židovských dětí, 

v naději, že mezi nimi budou i Pitterovy děti, které navštěvovaly útulek.
48 
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1.5. Konec války a „Akce zámky“ 

   Konec války byl pro Pittra spojen s největším otřesem v jeho životě. Opojný pocit radosti z 

nově nabyté svobody vystřídalo zklamání z úpadku českého národa. Místo toho, aby se lidé 

radovali z míru, dali se na lynčování Němců. Prudký nástup českého nacionalismu se ve své 

krutosti moc nelišil od německého. Ve svém dopise ze dne 3. května 1952, Pitter upozorňuje 

redaktora časopisu „Čas“, na nepravdivost tvrzení, že žádní Němci nebyli v revolučních 

dnech upáleni. Důkazem je jeho osobní svědectví, které v dopise popisuje. V první části 

dopisu se Pitter představuje a sděluje redaktorovi svá pověření, aby bylo jeho svědectví 

chápáno jako věrohodné. Dále pokračuje: „ Doufám tedy, že uvěříte mému tvrzení, že jsem byl 

v prvních letech revolučních očitým svědkem upálení jednoho Němce a jedné Němky. První 

byl německý voják, podle uniformy příslušník Volkssturum, tedy nikoliv SS. Byla na něho 

v okolí Prašné brány uspořádána honička, pak byl tlučen, ale ještě živý pověšen za nohy na 

stožár na Náměstí Republiky, pod jeho hlavou rozdělán menší oheň a on pomalu opékán. Pak 

lidé jeho tělo rozsápali a plivali na ně.“ 
49

Dav si nevybíral, lynčoval každého Němce, na 

kterého narazil, včetně žen, starců a dětí. Na Floře bydlelo za války mnoho německých rodin. 

Přistěhovaly se do Prahy, která byla ušetřena bombardování, a na Žižkově zbylo mnoho bytů 

po odsunutých Židech. Pitter na tuto dobu nerad vzpomíná, ve svých vzpomínkách líčí 

několik zážitků: „Když jsme přišli na křižovatku na Floře, narazili jsme na hlučící zástup, 

který vyvlékal německé ženy z bytů a nutil je z ulic barikády vracet na místo vytrhané dlažební 

kostky. Na schýlené hlavy dopadaly rány, provázené nadávkami. Pokusil jsem se mírnit 

rozvášněné dav, ale málem bych za to sám sklidil bití.“
50

 Případů podobného lynčování bylo 

nespočet, většinová společnost toto chování přijímala. Proto, když Pitter pořádal dne 27. 

května 1945 první nedělní setkání, zahájil ho slovy: „Obtíženi velkými změnami a s hlubokým 

smutkem vstupujeme do nového údobí dějin.“ V další části promluvy říká „Nikdy nebyl náš 

národ, tak nesvobodný, jako dnes, tak zotročený pomstychtivostí, ovládaný zaujetím a 

bezohledností! Či je hodno národa Husova a Masarykova, aby své nepřátele upaloval za živa 

a trýznil jejich ženy a děti? Není to spíš úroveň esesáků, na kterou se snížil český člověk? Oč 
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stojí takovíto čeští lidé výše než ti, proti nimž jsme právem horlili?“
51

Bylo tomu tak, že i 

mnozí lidé, kteří navštěvovali Milíčův dům, se na lynčování podílelo, nebo ho neodsuzovalo. 

V celé české společnosti se našlo jen málo osob, které se veřejně vyjadřovaly proti 

současnému dění. Byl jím smíchovský českobratrský farář Jan Kučera, docent a později 

profesor Husovy bohoslovecké fakulty Rudolf Říčan, a kriticky se k odsunu vyjádřil 

v Kostnických jiskrách farář Břetislav Hladký, který působil v Libiši u Neratovic. Kritických 

hlasů v církvi českobratrské přibývalo, ale ne natolik, aby ovlivnily průběh odsunu. Největší 

iniciativa přišla opět ze strany Pittra, který se v září 1945 zúčastnil „retreatu“ (duchovního 

shromáždění) Akademické YMKY
52

, kde vylíčil hrůzné dění, veřejné popravy a lynčování, 

kterého byl v Praze svědkem. Navrhl, aby shromáždění poslalo vládě a prezidentovi dopis, ve 

kterém veřejné popravy odsuzuje. Tak se i stalo, a na základě tohoto dopisu a protestů veřejné 

popravy z ulic zmizely.
53

 

  Pitter měl před koncem války mnoho plánů do dalších let. Chtěl založit celý systém škol, 

které na sebe budou navazovat. Malé děti měly navštěvovat Milíčův dům, po dovršení čtrnácti 

let mládež měla přejít do Štítného domu a poté se vysokoškolsky vzdělávat na Milíčově 

koleji. Záměr byl vychovat ušlechtilé, duchovně vyzrálé jedince, kteří by mu pomohli v jeho 

činnosti.
54

Plánů bylo mnoho, ale situace se vyvíjela nepříznivě. S nástupem komunismu totiž 

Pitter nepočítal.  

  Jednoho dne koncem léta 1944 na chatě v Semechově se Pitter setkal se svým 

spolupracovníkem Zdeňkem Teichmanem, a právě zde padl návrh, že peníze zděděné po 

Miloši Seifrtovi by bylo dobré využít na pomoc židovským dětem, které se budou vracet 

z koncentračních táborů. Hlavní motivací byla naděje, že mezi dětmi by mohly být i děti, 

který byly vychovávány v Milíčově domě.
55

Byl tedy založen Křesťanský výbor na pomoc 

židovským dětem. Zlomový den nastal 9. května 1945, kdy ohlásil obnovený český rozhlas 

zprávu, že v koncentračním táboru v Terezíně se rozmohl mezi vězni tyfus.
56

 Protože většina 
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dětí, které Pitter vypravoval k transportu, bylo odvezeno právě do Terezína, nebylo na co 

čekat. V podstatě okamžitě se rozjela nová a vůbec největší Pitterova akce - „Akce zámky“. 

  Jako první bylo důležité opatřit potřebný objekt. V úvahu připadal zámek v Krnsku, kde 

v dřívějších dobách měl Ferdinad Krch svůj Dům dětství, ale zámek byl již v dezolátním 

stavu. Další možnost byl zámek v Újezdu nad Mží, ve kterém nějakou dobu bydlela Olga 

Fierzová. Když Pitter získal všechna povolení a čekal na řidiče, který ho tam měl dovést, 

nevyhnul se zvědavosti okolních. Jeden z nich se podivil, proč hledá tak daleko, když kousek 

od Prahy jsou volné rovnou tři zámky. Představil mu pana Nováka, šoféra rodiny 

Ringhofferů, kterým zámky patřily. Ten potvrdil, že zámky jsou opravdu volné a poté co si 

Pitter obstará nové povolení, jej tam odveze. Díky této náhodě se mohla záchrana dětí 

realizovat v tak velkém měřítku. Byly získány najednou čtyři zámky dvacet kilometrů od 

Prahy - zámek Olešovice, Štíří, Lojovice a Kamenice. Zámky byly opuštěné, až na zámek 

Olešovice, kde žila stará baronka. Pitter jí uklidnil a slíbil jí, že může v zámku zůstat, když jí 

nebude vadit přítomnost dětí. Na okresním národním výboru v Jílovém vše podpořili a 

Národní rada plán schválila.
57

 

  Pět Pitterových blízkých přátel, Zdeněk Teichman s manželkou, manželé Růžičkovi a 

profesorka Otuše Dürrová se dali ihned do práce. Pouze Dürrová, profesorka na zdravotní 

škole, měla odborné vzdělání k plnění tohoto úkolu.
58

 Sám Pitter píše: „Při volbě 

spolupracovníků nehleděl jsem na vysvědčení a diplomy, nýbrž především na to, jak 

porozumění mají pro zvláštní potřeby těchto dětí a jak to s nimi dovedou. Řadu velmi 

schopných a oddaných pracovníků našel jsem právě mezi těmi, kteří by z hlediska úřední 

kvalifikace nevyhovovali.“
59

 Na přípravu prvního zámku v Olešovicích mělo pět 

spolupracovníků jen pár dní a nocí, bylo třeba vystěhovat luxusní nábytek, který byl odvezen 

a nahrazen vybavením z domu „Hitlerovy mládeže“.
60

Až později nalezl Pitter důležité 

pracovníky i mezi bývalými zaměstnanci baronky a místními obyvateli. Jako první byl 
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připraven zámek Olešovice, kam děti Pitter přivezl večer 22. května.
61

 Některé z nich poprvé 

v životě viděly povlečenou postel. Jejich údiv byl obrovský, všude voněla krupicová kaše,       

zářila čistota a hodné tety se o ně láskyplně staraly. První dny byly děti nedůvěřivé, ale rychle 

si zvykly.
62

 Jako druhý byl na příjezd dětí připraven Štírský zámek, ve kterém byli od 2. 

června 1945 umístěni dívky a chlapci ve věku kolem patnácti let. Jejich výchovu měla na 

starost profesorka Dürrová a učitel Toník Moravec. Zámek ale musel vzdorovat neustálým 

nájezdům ze strany ruských vojáků. Nezbývalo než vyvěsit cedule s nápisem o výskytu 

skvrnitého tyfu. Díky tomu drancování ustalo.
63

 

  Pro Pittra byla tato doba jedna z nejkrásnějších, ale zároveň nejnáročnějších. Proto většina 

vzpomínek pochází z ruky Olgy Fierzové, která popsala celé dění a jednotlivé příběhy dětí 

ve své knize Dětské osudy doby poválečné.
64

  

  (Další autor, který shromáždil ve svém díle Kolik naděje má smrt 
65

, Pavel Khon - jedno 

z Pittrových dětí, sepisuje ve své knize vzpomínky na tuto dobu, kdy Pitter spolu s Olgou 

Fierzovou zachránili a vychovávali jeho pokolení. Jedním z těchto dětí byl i slavný izraelský 

malíř Yehuda Bacon, který byl českým, ostravským Židem a do péče Přemysla Pittra se dostal 

v patnácti letech (právě na zámcích si spolupracovníci Pittra všimli jeho výtvarného talentu) a 

dále jím byl například dr. H. G. Adler, který se později stal významným historikem. Ten 

poslal Bacona k pražskému, původem německému malíři Williamu Nowakovi. Dějinám 

umění ho přímo v Štiříně vyučoval tamní doktor Emil Vogel, který sám přežil gettho v Lodži, 

ale bez problémů se staral i o německé děti. Yehuda Bacon nakonec odjel do Izraele, kde díky 

doporučení Přemysla Pittra, W. Nowaka a H. G. Adlera, získal stipendium na Bezalel School 

v Jeruzalémě. V současné době vystavuje po celém světě a na Přemysla Pittra stále vzpomíná 

s velkou vděčností a láskou.)
66

 

  Jednoho dne, během prvního týdne po osvobození Pittrovi zavolal muž. Byl to pán bydlící 

na Vinohradech, jehož sousedkou byla stará paní se dvěma vnuky. Jednalo se o matku 
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německého vojáka. Paní i vnuci vždy dobře vycházeli se sousedy, ale během tehdejších 

bouřlivých dnů na jejich byt stále více doráželi pomstychtiví lidé. Proto, když se soused 

dozvěděl o Přemyslu Pittrovi, ihned mu zavolal. Ten spolu s Olgou Fierzovou dorazil na 

místo. Našel vystrašenou paní se dvěma chlapci. Po tom co ji ujistil, že jim přišel pomoci, se 

mu paní svěřila se svým trápením. Její syn byl na frontě a ona zůstala sama se dvěma jeho 

syny. Pitter připevnil na dveře ceduli „Tento byt je pod ochranou Červeného kříže“. Paní se 

ulevilo, ale i tak se spolu s vnuky dostala do internačního tábora.
67

Po nějaké době se vrátil syn 

staré paní. Doma svou rodinu nenašel a na základě rady souseda se vydal do Milíčova domu. 

Zastihl zde Pittra a společně se vydali pátrat po ztracené rodině. Starou paní s dětmi našli 

v polozbořené Rainsově škole. Zde se Pitter stal svědkem dalšího rozměru pomsty a nenávisti 

vůči Němcům.  

„Otevřelo se nám peklo, o kterém kolemjdoucí občané neměli tušení. Přes tisíc Němců - 

většinou žen a dětí, protože muži byli na vojně - bylo napěchováno ve školních třídách a ve 

sklepích. Slámy nebylo, museli sedět na holé zemi. Ani lehnout si nemohli. Nemocní a zdraví, 

staří a děti, tísnili se v nepopsatelné změti.“ 
68

 Kojenci leželi na stolech, aby byli odděleni, ale 

mléka se jim nedostávalo. Bylo nařízeno, že Němci mají dostávat stejné příděly potravin, jako 

židé za války. Stará paní s chlapci mohla odejít pod podmínkou, že ihned se svým synem 

odcestuje. Přemysl Pitter začal řešit co dál, znal osobního lékaře prezidenta Eduarda Beneše, 

vzal ho tedy do Raisovy školy a poprosil ho, aby se kojencům dostalo mléka. Prezident, ale 

neměl dostatečnou pravomoc do této věci zasahovat. Pochopení Pitter našel až u nově 

zřízeného ministerstva sociální péče. Dostal pověření, že může odvést všechny nemocné a 

opuštěné děti z internačních táborů do svých zámků. Tak během dvou dnů byly židovské děti 

umístěny do jednoho zámku a německé do druhého. Zámek v Lojovicích byl využit jako 

izolační nemocnice pro německé děti. První děti z Raisovy školy dorazily již 26. července 

1945, a tak v zámcích začala nová, dvouletá éra. Raisova škola nebyla jediným internačním 

střediskem. Na území Prahy bylo takových zařízení třicet a bylo v nich umístěno deset tisíc 

dospělých a patnáct set dětí.  

  Nejhorší podmínky byly na Sokolském stadionu, kde za horkého léta přímo na slunci leželo 

tisíce lidí na holé zemi, často ve vlastních výkalech. Pitter byl pověřen Zemským národním 

výborem, aby kontroloval internační tábory a jejich správu. Pohoršené reakce přicházely i ze 
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zahraničí, proto bylo mnoho táborů zavřeno a Němce přivezli na venkov, kde nuceně 

pracovali.
69

 Přemysl Pitter odcestoval v lednu 1946, jako zástupce Ministerstva sociálních 

věci do Londýna, aby vyjednával odsun německých dětí do britského pásma. Setkal se tam 

s Janem Masarykem, který byl zděšen ze zacházení s Němci v Československu. Ten zoufale 

řekl: „Co to tam proboha s těmi Němci děláte? Denně mě vyslanci zahlcují protesty a 

stížnostmi. Nejradši bych se šel támhle na ten hajzl oběsit!“
70

  

  Československo nebylo jedinou zemí, která požadovala odsun německých obyvatel; v celé 

Evropě a Rusku docházelo k deportacím Němců zpět do Německa. Válkou zničené Německo 

nemělo dostatek prostředků k tomu, aby uživilo tak velké množství lidí.
71

 Kapacita zámků 

taktéž nestačila, Pittrovi byly dány k dispozici prostory bývalého hotelu Ládví. I když 

židovské a německé děti bydlely odděleně, setkávaly se při jídle, společných hrách, 

besídkách, taktéž i první vánoce v zámcích slavily společně. Jak Pitter popisuje, nevládla 

mezi nimi nevraživost, vycházely spolu dobře, i když se některé židovské děti později svěřily, 

že zpočátku byly v šoku, když viděly tváře německých dětí, které jim tolik připomínaly jejich 

trýznitele.
72

 

  Židovské děti opouštěly zámky rychleji, mladší odjížděly do Anglie a starší do Palestiny, 

větší problém nastal s dětmi německými. Mnoho z nich během prvních, bouřlivých, 

poválečných dnů ztratilo rodiče, bylo tedy třeba je najít. Protože mnoho dětí bylo malých, 

nebylo lehké od nich dostat konkrétnější informace o jejich rodině, často ani neznaly své 

jméno. Průběh pátrání a jednotlivé příběhy dětí popisuje Olga Fierzová ve svém díle Dětské 

osudy z doby poválečné. 
73

 Situace byla o to komplikovanější, že ze strany sousedů a celkově 

Čechů se Pittrovi nedostávalo pochopení. Obecná nenávist vůči Němcům byla velká, často 

vycházely hanlivé články v novinách například v Rudém právu článek s názvem „Hitlerjugen 

se válí v přepychových zámcích.“
74
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  Když se blížila zima, ve sběrných táborech bylo stále dost Němců, kteří by ve stávajících 

podmínkách jen těžko mohli přežít zimu. Pitter uspořádal sbírku oblečení a dek, ale další 

hanlivý článek na sebe nenechal dlouho čekat. Tentokrát Rudé právo napsalo, že „Pitter chce 

oblékat Němce do kožichů“. Původním plánem bylo odsunout všechny Němce z území, ale 

Rusové i Angličané odmítli přijímat další Němce z Československa, Přemysl Pitter se tedy 

vypravil do Anglie, kde se setkal se zděšením místní vlády, nad tím jak se v Čechách nakládá 

s Němci, ale povolení k dalšímu odsunu před zimou nedostal. Na jaře 1946 bylo obnoveno 

poštovní spojení s Německem, začalo přicházet mnoho dopisů od matek, které postrádaly své 

děti. Poslední děti odjely v roce 1947. Domovy ukončily svůj provoz, až na zámek Olešovice, 

který sloužil dál, jako domov propuštěných děti. Obnovili ho američtí unitáři a funguje 

dodnes. I po zavření zámků stále chodilo do Milíčova domu mnoho dopisů, práce tedy 

pokračovala ještě několik let. Děti, kterým nebyla nalezena rodina, byly dány do 

pěstounských rodin.
75
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1. 6.  Působení Přemysla Pittra po nástupu komunismu 

  Po komunistickém puči dne 25. února 1948, kdy se komunisté zmocnili neomezené vlády 

v Československu, nastaly pro Pittra další nelehké časy. Posílen myšlenkou, že když zvládl 

udržet Milíčův dům za nacistické okupace, dokáže to i za komunistické, se snažil nepolevit, i 

když jeho nejbližší pracovnice Olga Fierzová byla ve Švýcarsku a nemohla se vrátit. Tlak 

nového režimu postupně sílil. Pitter byl nucen přijmout tak velké množství dětí, že již nebylo 

možné na ně mít dostatečný výchovný vliv. Z Milíčova domu se stala družina a s jejím 

vznikem přišel nárok, aby stejně, jako ostatní zařízení pracující s dětmi, se i ona připojila 

k pionýru a jiným velkým mládežnickým organizacím. Do Milíčova domu byla poslána 

inspektorka, která měla dohlížet na Pittrovu práci. Coby zapálená komunistka se snažila Pittra 

přesvědčit o správnosti myšlenky komunismu. To se jí ale nikdy nepodařilo, Pitter, který si 

prošel několika kádrovými výslechy, nepřijímal materialistickou ideologii komunismu a 

násilné metody, které využívala. Zvrat nastal po jeho přednášce v rodičovském sdružení, na 

téma zapojení matek do veřejné služby. Citoval ruského komunistického pedagoga 

Makarenka, který prohlásil, že základem socialistické společnosti je spořádaná rodina. Jeho 

projev se setkal s úspěchem ze strany rodičů, ale ne komunistických představitelů. Byl 

obviněn z rozvracování socialistického státu a přinucen opustit Milíčův dům, bez možnosti 

návratu. Bylo mu řečeno, že jeho případ se nehodí k veřejnému projednání, a proto bude 

poslán na nucené práce do Jáchymovských dolů. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a 

podmínkám, který v dolech byly, by to pro něj znamenalo jistou smrt. Jedinou možností byl 

tedy útěk do zahraničí, který mu zprostředkovali jeho přátelé a především Olga Fierzová. Tak 

Přemysl Pitter dne 26. srpna 1951 opustil svou vlast a již se do ní nikdy nevrátil.
76

 

  Své další poslání nalezl v roce 1952 ve sběrném táboře pro uprchlíky „Valka“ v 

Norimberku. Zde se stal pastoračním pracovníkem, založil „Husův sbor“ a vybudoval 

dřevěnou kapli. Strávil v táboře deset let.
77

 

  Od roku 1952 Přemysl Pitter po tři roky přispíval nedělními promluvami pro zámořské 

vysílání BBC v Londýně. Ve svých kázáních se ale vyjadřoval i k situaci v Československu. 
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Většina zahraničního vysílání v českém jazyce byla blokována, proto kázání sloužila 

k duchovní podpoře Čechů žijících v zahraničí. Během svého pobytu v exilu vydal Pitter tři 

knihy, první v roce 1956 Domov v exilu, o rok později Oheň na zemi a v roce 1959 Na 

předělu věku.
78

 Během svého pobytu v Německu se kromě práce s uprchlíky věnoval 

urovnání česko-německých poválečných vztahů, ale jeho snaha neměla valný úspěch. Ze 

strany německých úřadů zde nebyla ochota ke spolupráci s cizinci a hlavně s Čechy. Mnoho 

Němců bylo pohoršeno českou politikou.
79

 

  Po uzavření tábora Valka Pitter odchází do Švýcarska. V roce 1968 zde nachází další 

poslání, mnoho Čechů utíká před sovětskou okupací do zahraničí a mnozí právě do 

Švýcarska. Pitter na to okamžitě reaguje - 25. srpna 1968 svolává na popud švýcarského 

studenta Eugena Notze bohoslužebné shromáždění Čechů a Slováků v Curychu v kapli St. 

Anna-Kapelle. V té době byly hranice Švýcarska pro trvalý pobyt ještě uzavřeny.  

  Dne 3. září 1968, Švýcarko začalo přijímat české a slovenské uprchlíky. V neděli 24. 

listopadu od osmnácti hodin se v Lavaterhausu v Curychu konalo první shromáždění 

ekumenického sboru, který Přemysl Pitter nazval „Husův sbor Čechů a Slováků v Curychu“. 

Sbor byl otevřen všem krajanům, kteří se hlásili k české a slovenské reformaci. Začaly se zde 

postupně pořádat přednášky, koncerty a jednou za rok celošvýcarská setkání. Jako každá 

činnost Přemysla Pittra, i sbor měl kromě duchovní stránky i stránku sociální. Pitter pomáhal 

českým a slovenským exulantům zapojit se do běžného života v cizí zemi, najít si bydlení a 

práci. 

  Husův sbor Čechů a Slováků v Curychu funguje dodnes, o jeho historii vedla pravidelné 

záznamy do kroniky Olga Fierzová a po její smrti navázali další členové sboru. Kromě práce 

ve sboru Pitter vydával časopis Hovory s pisateli, byl spoluzakladatelem Masarykova fondu 

ve Švýcarku, předsedou curyšského spolku Svatopluk Čech, spoluzakladatel Československé 

doplňkové školy v Curychu a mnohých dalších spolků. Pitter šířil dobrou náladu i před svým 

odchodem do nemocnice o Vánocích roku 1975. Z nemocnice se už nikdy nevrátil, ukončil 

svůj pozemský život ve věku osmdesáti let 21. února 1976.  
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  Když byl Přemysl Pitter den před svými osmdesátými narozeninami dotazován na svou 

práci, odpověděl mimo jiné: „Těžištěm naší práce byly děti. Snažili jsme se je spolu s Olgou a 

ostatními spolupracovníky v duchu Komenského a Pestalozziho
80

 vychovávat nevychovatelné 

děti. K tomu nám dal Pán Bůh zvláštní charisma. Kdyby se mě někdo ptal, podle jaké metody 

jsem přesně pracoval, pak nevím. Při této vychovatelské práci se musí vychovatel vžít do duše 

dítěte, přestat být tím kdo je, a stát se tvorem, který potřebuje rady.“ Své pedagogické 

úspěchy sám Přemysl Pitter považuje za „pedagogický zázrak“.
81
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2. Odkaz Přemysla Pittra v současné době 

 

2. 1. Mateřská škola Milíčův dům 

  Po nuceném odchodu Přemysla Pittra do exilu roku 1953 se z Milíčova domu stala 

celotýdenní družina pro mládež a internát základní devítileté školy. Od 1. září 1976 sloužil 

Milíčův dům jako dvoutřídní speciální mateřská škola a od 1. září 1988 jako mateřská škola. 

V letech 1991-1992 byl však její provoz přerušen díky probíhající rekonstrukci. Dne 1. září 

2001, po padesáti dvou letech, se domu dostalo čestného názvu Mateřská škola Milíčův dům. 

Milíčův dům tedy ve všech časech sloužil dětem.  

  Návrat k odkazu a pedagogickým metodám Přemysla Pittra nastal až v roce 1996, kdy se 

stala ředitelkou domu Marta Vrabacová.
82

 Ta se snažila po celou dobu navázat na Pittrův 

odkaz, který byl komunistickým režimem potlačován a v povědomí národa zapomenut. Sama 

kontaktovala pamětníky v Německu, Izraeli a především Blanku Sedláčkovou, která byla 

Pittrovým dítětem. Získala od nich důležitá svědectví, předměty a pedagogická díla, která 

patřila Pittrovi. V druhém patře Milíčova domu zůstala zachována v původním stavu jediná 

místnost a to pracovna Přemysla Pittra. Paní ředitelce se podařilo sehnat většinu předmětů, 

které Pitter používal, od stolu, židle, psacího stroje, až po razítka, pera a dokonce husitský 

kalich.
83

 

  Sama osobně jsem měla možnost Milíčův dům navštívit a vše si prohlédnout. Snímky 

osobních dokumentů a prací Přemysla Pittra jsou k nahlédnutí v příloze.  

  V současné době navštěvuje Mateřskou školu Milíčův dům 64 žáků, kteří jsou rozděleni do 

čtyř tříd. Tím je naplněna maximální hygienická kapacita školy. 1. Předškolní třída Veverek, 

kterou navštěvuje 24 žáků, 2. Smíšená třída Pejsků s 22 žáky a dvě speciální mikrotřídy, 

Myšky a Kočičky, které jsou určené žákům vyžadujícím speciální péči. Každou mikrotřídu 

tvoří jedenáct dětí.
84

 

                                                           
82

 VRABCOVÁ M. Stručná historie Milíčova domu v datech. 
83

 Viz foto číslo 4 
84

 MATEŘSKÁ ŠKOLA MILÍČŮV DŮM. O školce. Milicuvdum.cz ( online). © 2008 (cit. 1. 6. 2012). 

Dostupné na : http://www.milicuvdum.cz/o-skolce/ 

http://www.milicuvdum.cz/o-skolce/


34 
 

  Jak mi sama paní ředitelka pověděla, její prioritou je přijmout jakékoliv dítě, i to které 

nebylo na jiných zařízeních přijato. Mateřská škola Milíčův dům je tedy otevřena všem 

zájemcům, jediné omezení je kapacita.  

  Mateřská škola se snaží navazovat na odkaz Přemysla Pittra, učí děti vzájemné toleranci. 

Klade důraz i na aktivní spolupráci s rodiči a na jejich výsadní postavení a vliv na výchovu 

dítěte. Cílem Mateřské školy je především pomoci v oblastech, kde dítě nezískalo dostatečnou 

průpravu v rodině, a tím ho připravit na nástup do školy. Na této bázi vznikl i školní 

vzdělávací program „ Hrajeme si spolu“, který je součástí rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání. V rámci projektového vyučování se děti učí poznávat své okolí a 

plně prožívat svět kolem sobe. Učí se dobrým vztahům mezi vrstevníky, ale i k dospělým. 

V odpoledních hodinách zde děti mají možnost navštěvovat různé zájmové kroužky.
85

 

  Jeden z projektů školy má název: „Kdo byl Přemysl Pitter“. Cílem tohoto projektu je 

vytváření základního povědomí o životě a díle Přemysla Pittra. Poukázat na prostředí a dobu, 

ve které žil, seznámit zájemce s historií Milíčova domu a předat k pochopení základní 

myšlenky a postoje, které Pitter zastával. Je více než na snadě, že projekt nezahrnuje pouhé 

učení se písničkám a básničkám, které zpívaly děti za dob P. Pittra.
86

Dětem i vychovatelům se 

zde otevírá především Pittrův odkaz - naučit se vřelému a přátelskému chování k druhým, 

naučit se toleranci a vzájemně si pomáhat,  

  Každý rok jezdí děti z Mateřské školy Milíčův dům na zámek Štiřín pokládat květiny na 

Pittrovu pamětní desku.  

  V současné době zámek slouží jako hotel a okolní pozemky jako golfová hřiště. Pro děti je 

vždy připraveno krásné přivítání ze strany majitele, nechybí ani princezna, král, vodník a další 

pohádkové postavy.  

 Fotografie ze školního alba a mé vlastní návštěvy najdete v příloze.  
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2. 2. Milíčův dům v Jaroměři 

 

  Jan Milíč z Kroměříže a práce Přemysla Pittra se staly vzorem i pro Diakonii církve 

Českobratrské evangelické, která se rozhodla v roce 1992 založit Středisko Milíčův dům 

v Jaroměři.
87

 

  Jedná se o nízkoprahové zařízení sloužící dětem a mládeži od šesti do dvaceti šest let, 

žijícím v Jaroměři a jejím okolí. Středisko je určeno dětem v těžkých životních situacích, 

mezi které patří problémy v rodině a ve škole, závislost na drogách, či trestná činnost. 

Středisko poskytuje bezplatnou pomoc, snaží se o pozitivní změnu v životě mládeže, která se 

nachází v krajní životní situaci. Poskytuje odbornou pomoc a podporu a bezpečné prostředí 

pro využití volného času. Dalším cílem je zlepšení školního prospěchu klientů.
88

 

  V roce 2012 funduje v Milíčově domě několik projektů, prvním projektem je „Klub malého 

Bobeše“. Kub slouží dětem ve věku od šesti do čtrnácti let. Je zaměřen na zlepšení školní 

docházky, zařazení dětí do většinové společnosti a pomoc v těžkých životních situacích. Je 

otevřen od pondělí do čtvrtka od třinácti do sedmnácti hodin.
89

Pro mládež je určeno „Centrum 

Alternativa“. Cílem tohoto projektu je zlepšit život mladých, a snížení rizik, které jim ve 

společnosti hrozí. Součástí projektu je i výuka primární prevence, která probíhá přímo 

v Milíčově domě, nebo na školách v Jaroměři. 
90
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2. 3.  Bývalé středisko Přemysla Pittra v Rokycanech 

  Středisko Přemysla Pittra sloužilo jako nízkoprahový klub. Mělo stejné zakladatele, jako 

Milíčův dům v Jaroměři. Zřizovatelem střediska byla diakonie církve českobratrské 

evangelické.  

  V současné době středisko již nemá v názvu jméno Přemysla Pittra. Stalo se součástí 

diakonie západ a provozuje čtyři nízkoprahové kluby v západních Čechách.
91

Přímo 

v Rokycanech je to klub Akcent, který slouží mládeži od jedenácti do dvaceti let. Další kluby 

se nacházejí v Plzni, Domažlicích a Dobřanech.
92

 

  Současným ředitelem střediska je pan Petr Neumann, který byl spoluzakladatelem Milíčova 

domu v Jaroměři a o odkaz Přemysla Pittra se velmi zajímá. Vlastní některé jeho archiválie a 

snaží se, aby jeho zaměstnanci byli s dílem Pittra obeznámeni. Důvodem jeho zájmu je též 

existence ozdravovna v Mýtě u Rokycan, kterou Pitter založil pro děti dlouhodobě nemocné, 

a ve které byly během války ukrývány židovské děti.
93

 

  Principy nízkoprahovosti jsou stejné, jako u Milíčova domu v Jaroměři.
94

 

 

 

 

  

                                                           
91

 DIAKONIE ZÁPAD. Naše služby, Pomoct dětem a jejich rodině. Diakoniezapad.cz (online) © 2012 ( cit 1. 6. 

2012).Dostupné na: http://www.diakoniezapad.cz/nase-sluzby/pomoc-detem-a-jejich-rodinam-cpr/ 
92 KLUB AKCENT. Informace. Facebook.com (online) © 2012 (cit 1.6.2012). Dostupné na: 

http://www.facebook.com/KlubAkcent/info 
93

Viz dotazník str.  46 
94

 Viz dotazník str. 53 

http://www.diakoniezapad.cz/nase-sluzby/pomoc-detem-a-jejich-rodinam-cpr/
http://www.facebook.com/KlubAkcent/info


37 
 

 

2. 4. Dům tří přání a Dům Přemysla Pittra 

 

  Občanské sdružení Dům tří přání je nestátní nezisková organizace, která všechny finance 

získává ze sponzorů a partnerů.
95

 

  Dům tří přání je ojedinělý projekt, který vznikl v roce 2003, jako reakce na potřebu 

krizového pracoviště rodinného typu. Nejedná se tedy o ústavní zařízení, prioritou je práce 

s rodinou. Děti v domě stráví pouze tolik času, kolik je třeba k urovnání problémů v rodině. 

Maximální doba pobytu je tří měsíce.
96

 

  Cílovou skupinu klientů tvoří děti s výchovnými problémy a poruchami chování, děti 

ohrožené sociálními problémy v rodině, děti týrané a zneužívané, děti hospitalizovaných 

rodičů, děti rodičů ve výkonu trestu, děti ohrožené psychiatrickým problémem, nebo 

závislostí v rodině.
97

 

  První část domu Přemysla Pittra je ubytovací částí, která slouží pouze dětem. Má k dispozici 

osm lůžek pro dlouhodobý pobyt a dvě krizová lůžka, která by měla být vždy k dispozici. 

Pracovníci domu jsou připraveni přijmout klienty dvacet čtyři hodin denně.
98

Druhou částí je 

ambulantní centrum, které se zaměřuje na práci s rodiči, poskytuje konzultace a docházky do 

rodin.
99

 

  Cílem celého projektu je vytvoření stabilního rodinného prostředí, kam se budou moci děti 

vrátit a spokojeně žít, nikoli izolace dítěte od rodičů.
100

Pracovníci Domu tří přání pracují 

podle schváleného etického kodexu, který je ke stažení na jejich internetových 
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stránkách.
101

Hlavní důraz je kladen na potřeby a práva dítěte, práce s rodinou, vedení rodičů 

k aktivnímu vyřešení situace, komplexní pomoc a nestrannost.
102

 

  Klientům je k dispozici tým psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a speciálních 

pedagogů. Praxe je taková, že díky své ojedinělosti je kapacita ubytovací části zaplněna a 

klienti se musí zapisovat na čekací listinu.  

  Podobný projekt je ojedinělý jak v České republice, tak v Evropě. Podobná zařízení jsou ve 

Švýcarsku a Anglii, ale fungují na jiných principech. Jedná se většinou o zařízení zajištující 

pěstounskou péči, ale zařízení na podobném principu, jako Dům tří přání tam funguje jen 

v menším měřítku.
103

 

 

2. 5. Církevní základní a mateřská škola Přemysla Pittra v Ostravě 

  Škola Přemysla Pittra vznikla v roce 1993, jako soukromá škola, která byla součástí projektu 

na pomoc sociálně potřebným. Jednalo se o ojedinělou školu, která sloužila, a stále slouží, 

romským dětem a jiným sociálně slabším rodinám.  

 Škola byla zřízena v době, kdy většina romských dětí byla automaticky posílána do 

zvláštních škol. Mnoho romských dětí bylo z důvodu sociokulturního považováno za 

mentálně zaostalé. Jako první škola v České republice Pittrova škola zaměstnávala romského 

asistenta, který zde pracuje dodnes.  

Pittrova škola obecně je romskými rodinami velmi vyhledávaná, pro svou péči o děti a jejich 

vzdělání, které přesahuje i do sociální sféry.  

  V roce 1997, z důvodů nedostatečné kapacity, byla škola přesunuta do jiné budovy. 

Zřizovatelem se stalo Biskupství Ostravsko-Opavské.  
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  Při škole působilo komunitní centrum Čercheň a občanské sdružení Jekhetane. V současné 

době škola spolupracuje s občanským sdružením ŠES-T (Škola etniky smíšená Tolerance).  

  V roce 2001 se změnilo vedení a ředitelkou se stala PhDr. Soňa Trchovická. V současné 

době má škola dvě stě devadesát dva žáků.
104

 

  Škola se v minulých letech zúčastnila mnoha projektů, jejich seznam a popis lze najít na 

webových stránkách školy.
105

 

 

2. 6. Centro infantil Altamira 

  Odkaz Přemysla Pittra nezůstal pouze na území Čech a Evropy. Svým charismatem a 

nadšením upoutal i manžele Neumannovi, kteří se stali jeho přáteli. Stejně jako později Pitter, 

i oni byli nuceni v roce 1948 opustit Československo a emigrovat do Venezuely. V městě 

Caracas Lotar, v roce 1959, založili útulek pro chudé děti ve věku od tří do sedmi let. Útulek 

se původně jmenoval Jardín de infancia Altamira. V roce 1962 rozšířil své zaměření i na práci 

se školáky a postupně i dospělými. Pořádal večerní kurzy pro dospělé, kteří se zde učili nejen 

číst, psát, počítat, ale i šít a vařit. V témže roce se útulek přejmenoval na Centro infantil 

Altamira.
106

V současné době je stále v provozu a slouží jako občanské centrum podporující 

sociální rozvoj země. Cílová skupina jsou děti předškolního a školního věku. Jedná se o 

zařízení, které funguje na principu nízkoprahovosti. Centrum má své vlastní facebookové 

stránky.
107
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2. 7. Archiv Přemysla Pittra a Olgy Feirzové 

  Správu pozůstalosti po Přemyslu Pittrovi a Olze Feirzové od roku 1991 přebralo Národní 

pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze, kterou po smrti Olgy Fierzové v roce 1990 

získalo od švýcarského spolku MILIDU.
108

 K archivu patří i Nadační fond Přemysla Pittra a 

Olgy Fierzové, který pravidelně vydává sborníky s názvem Hovory. Muzeum pořádá taktéž 

konference a výstavy.  

  V archivu je k nahlédnutí na dvě stě čtyřicet tři kartonů spisů ze Švýcarska. Menší část tvoří 

písemnosti darované Pittrovými přáteli z Čech. Dále jsou zde k nahlédnutí i seminární, 

diplomové a absolventské práce. Součástí archivu je i knihovna čítající tisíc sto svazků 

převážně náboženské, životopisné a pedagogické literatury.
109

 

  Sama jsem archiv navštívila a získala jsem zde pramenné zdroje a cenné informace o 

současném dění okolo odkazu Přemysla Pittra. Všechny výstavy, divadla a jiné akce 

vztahující se k Pittrovi a Fierzové, a které jsou muzeem pořádány, obsahují dostatek 

podrobnějších informací. 

 

2. 8. Výstavy a divadla 

  Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Nadační fond Přemysla 

Pittra a Olgy Fierzové v posledních letech pořádali dvě putovní výstavy. První má název 

„Evropský humanista Přemysl Pitter 1895 – 1976“. Jedná se o životopisnou výstavu, která 

má návštěvníky seznámit s životem a dílem Přemysla Pittra. Výstava měla první vernisáž 25. 

března 2010 v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského.
110

Dále pak putovala její 

německá verze (Europaischer Humanist Přemysl Pitter) do Norimberku a po té do Mnichova. 

31. Října 2011 proběhla její vernisáž v atriu Poslanecké sněmovně Parlamentu České 
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Republiky. Osobně jsem měla možnost tuto výstavu shlédnout v Národní pedagogické 

knihovně.
111

 

  Druhá putovní výstava se jmenuje „ Milíčův Dům Přemysla Pittra na pražském předměstí – 

příklad česko-německo-židovského soužití“. Její vernisáž proběhla 9. března 2011 v Domě 

Gustava Mahlera v Jihlavě. Tato výstava má být příspěvkem k výuce moderních dějin 20. 

století a etické výchovy na všech typech škol.
112

V současné době je výstava umístěna 

v Jaroměři v Evangelickém kostele v Semonicích. Její vernisáž byla spojena s akcí Kostelní 

noc, která proběhla 1. 6. 2012 a bude zde až do 31. 8., a poté se přesune do střediska Milíčův 

Dům v Jaroměři.
113

  

  Další událostí vztahující se k Přemyslu Pitteru je divadelní hra s názvem Přemysl Pitter: Já 

a dům můj (sloužiti budeme Hospodinu). Divadelní představení secvičilo osm žen a jedna 

harfistka z Domu dětí a mládeže Ulita. Jedná se o minimalistickou hru, při které jsou čteny 

texty Přemysla Pittra a ženy je doprovází výrazovým tancem za doprovodu profesionální 

harfistky Zuzany Malé. Krásný efekt dodává hře hra se světly. Herečky mají k dispozici jeden 

reflektor, který si předávají a osvětlují s ním scénu. Jedná se o hru slova, pohybu, stínu a 

hudby. Osm žen zde pojednává o životě jednoho muže. Premiéra hry proběhla v Národním 

památníku na Vítkově, dne 12. 5. 2012.
114

 

 

2. 9. Další události 

Významnou událostí bylo udělení památných medailí „ Židovským dětem Přemysla Pittra“. 

Tato slavnostní událost se uskutečnila dne 27. 4. 2011, na zastupitelském úřadě České 

republiky v Tel Avivu. Vyznamenání převzalo z rukou PhDr. Markéty Pánkové, ředitelky 

Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského a ředitelky Nadačního fondu 

Přemysla Pittra a Olgy Fierzové, sedmnáct „ Pittrových dětí“. Všichni vyznamenaní byli 

zachráněnými dětmi v „akci zámky“. Udělení medailí mělo být důkazem, že Česká republika 
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nezapomíná a váží si odkazu Pittra, jako představitele tolerance, humanity, ale i jako 

pedagoga.
115

 

  Pitter má svůj památeční strom v Aleji spravedlivých v Jeruzalémě, jako Spravedlivý mezi 

národy.
116

 

  Další významnou událostí byla mezinárodní konference „ Evropský humanista Přemysl 

Pitter“. Konference se konala 10. Července 2010 ve Společenském sále Pedagogického 

muzea J. A. Komenského. Pořadatel konference bylo Pedagogické muzeum J. A. 

Komenského ve spolupráci s Nadačním fondem Přemysla Pittra a Olgy Fierzové a Akademií 

věd ČR. Cílem konference bylo představit Pittra v kontextu dramatické doby, ve které 

působil. Pitter byl představen veřejnosti jako humanista, křesťan, pedagog a nositel 

nadčasových myšlenek, které nacházejí své místo i v současné době.
117
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3. Sonda mezi zařízeními, která navazují na dílo Přemysla Pittra 

 

3.1. Sběr dat 

  Sondu jsem provedla pomocí dotazníků, které jsem zaslala pěti zařízením, zaměřujícím se na 

práci s dětmi a jež se hlásí k odkazu Přemysla Pittra. Zařízení sídlící v Praze jsem i osobně 

navštívila. Mým cílem bylo zjistit, jakým způsobem a proč se jednotlivá zařízení hlásí 

k odkazu Přemysla Pittra. Zajímalo mě, jaká je jejich osobní informovanost a informovanost 

klientů o Pittrově životě a díle. Chtěla jsem zjistit, zda zařízení, které mají v názvu jméno 

Přemysla Pittra, skutečně navazují na jeho myšlenky, nebo se jedná pouze o formální 

záležitost. Na základě získaných informací jsem se rozhodla zhodnotit, jakou roli hraje odkaz 

Přemysla Pittra v současné praxi, a jaký je jeho přínos.  

  Dotazníky jsem poslala do těchto zařízení: Mateřská škola Milíčův dům, Dům tří přání, 

Milíčův dům v Jaroměři, bývalé středisko Přemysla Pittra v Rokycanech a Církevní základní 

a mateřská škola Přemysla Pittra v Ostravě.  

  Dotazník se skládal ze sedmi otevřených otázek, a jedné hodnotící otázky, při které jsem 

využila škálu hodnocení od 1 do 5.  

  Sběr dat proběhl úspěšně a všechna zařízení spolupracovala. Pro malý počet respondentů se 

nejedná o plnohodnotný výzkum, ale o pouhou sondu. 
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3. 2. Výsledky sondy 

Ke každé otázce jsou přiřazeny odpovědi jednotlivých respondentů.  

Odpovědi respondentů jsou označeny následujícím způsobem:  

A= Mateřská škola Milíčův dům 

B= Dům tří přání 

C= Milíčův dům v Jaroměři 

D= bývalé Středisko Přemysla Pittra v Rokycanech 

E= Církevní Základní a mateřská škola Přemysla Pittra v Ostravě 

 

OTÁZKA ČÍSLO 1: 

Z jakého důvodu se Vaše instituce rozhodla navázat na odkaz Přemysla Pittra? 

Odpověď A:  

„Naše mateřská škola sídlí v domě Milíčův dům, který založil P.P. se svými přáteli. P. P svým 

odkazem výrazně zasáhl do oblasti českého školství a pedagogiky. Výraznou stránkou jeho 

pedagogiky byla tolerantnost, otevřenost, příkladný vztah k dětem bez rozdílu náboženství, 

rasy či národnosti. Na těchto myšlenkách je postaven náš Školní vzdělávací program 

s názvem Hrajeme si spolu. P/.P. nazval Milíčův dům ostrovem pro trosečníky. Přijímáme 

děti, které již někde v MŠ nastoupily a byly vyřazeny pro svoje speciální potřeby.“  

Odpověď B:  

„ Odkaz k velikánovi a humanistovi minulosti měl mj. za cíl nápravu a návrat věcí a událostí, 

tam kam patří – tj. dům do Čech, kde byl význam P. P. oceňován mnohem méně než 

v zahraničí. Cílem bylo, aby se lidé s otázkou „ Kdo je P. P.“ s jeho osobností a odkazem 

seznámili.“ 
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Odpověď C: 

Odpověď jednoho ze zakladatelů, Jiřího Weinfurtera: „ Pro mě to nebylo ani tak navázání na 

odkaz Přemysla Pittra, kterého si jinak hodně vážím, ale přímo na Milíče z Kroměříže. A to 

v tom smyslu, že žádná proměna církve bez služby lidem.“ 

Odpověď D: 

„Věnoval se dětem a mládeži bez předsudků, na okraji společnosti. Z nám neznámých důvodů 

se na jeho dílo zapomíná. Jeho přesvědčení uplatňovat toto v praxi navzdory době. P. P. 

působil nedaleko Rokycan v Mýtě, kde stále ještě je budova tzv. Ozdravovny.“ 

Odpověď E:  

„Život Přemysla Pittra byl vzorem a inspirací.“  

 

OTÁZKA ČÍSLO 2: 

Co považujete na díle Přemysla Pittra za inspirativní pro dnešní dobu? 

 

Odpověď A: 

„Právě to, co jsem uvedla v bodě 1 toleranci, sociální cítění, integraci se vším všudy – inkluzi, 

nemyslet jen na sebe. Také jeho odvaha.“ 

Odpověď B:  

„ Jméno a dílo P. P. je pro nás zejména stálou připomínkou, že pomoc potřebným byla a může 

i nadále být přirozenou součástí lidskosti, ale i závazkem v každé době pro každého z nás.“ 

Odpověď C: 

„Celý život bojoval za mír. Ale především se zasloužil o vybudování ozdravoven ze 

zkonfiskovaných zámků Štír, Olešovice a dalších. Ozdravovny sloužily pro židovské, německé 

a české děti, které byly postihnuty 2. svět válkou. Staral se o to, aby děti dostaly lékařskou 
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péči a také se věnoval dětem po stránce sociální a výchovné. Děti se učily toleranci a 

odpouštění. V té době to byl nevídaný krok a v jeho odkazu se snažíme pokračovat.“ 

Odpověď D: 

„Vše, co jsem uvedl výše a k tomu jeho misijní odhodlání.“ 

Odpověď E: 

„Věnovat pozornost dětem, které nenáleží k majoritě, a pro svou odlišnost, ať už kulturní nebo 

sociální, mají život složitější.“ 
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OTÁZKA ČÍSLO 4 

Na jaké aspekty výchovy Přemysla Pittra kladete největší důraz?(Hodnoťte od 1-5, 1 

nejméně 5 nejvíce) 

 

 

Odpověď B: 

„ Nepracujeme s aspekty takto konkrétně, ale klademe důraz zejména na filosofické základy 

přístupu k člověku: humanistické pojetí práce s dítětem a jeho rodinou, neutrální a 

neodsuzující, akceptující a respektující postoj k dítěti, rodině a k dalším spolupracujícím 

osobám. Práce s důrazem na respekt k odlišnostem, na pochopení individuality každého dítěte 

a rodiny. 

Většina těchto východisek se prolíná našimi metodami sociální a terapeutické práce a je 

zakomponována do metodiky zařízení, tedy do prezentace a přístupu k členům na venek.“ 
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OTÁZKA ČÍSLO 4 

Jakým způsobem se snažíte jednotlivé oblasti rozvíjet? 

 

Odpověď A: 

„Na jednotlivé oblasti máme projekty a to není možné tady vypsat.“ 

Odpověď B: 

Viz otázka číslo 3 

Odpověď C: 

„Jednotlivé oblasti se snažíme rozvíjet prostřednictvím Specifických bloků primární prevence 

a besed, které v MD probíhají. Dále také v rámci různých kroužků a zájmových činností, které 

jsou tématicky, či prakticky zaměřené.“ 

Odpověď D: 

„Výchova k toleranci a respektu, výchova k odpovědnosti.“ 

Odpověď E: 

„Školní a mimoškolní výchovou tj. v hodinách náboženství a etické výchovy, které jsou 

součástí učebního plánu, stejně jako v zájmových útvarech.“  
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OTÁZKA ČÍSLO 5 

Jsou Vaši klienti informováni o činnosti Přemysla Pittra? Jestli ano, jakým způsobem? 

 

Odpověď A:  

„Všechny děti v Milíčově domě vědí, kdo byl P. P. Seznamujeme je 2 x ročně. Máme projekt. V 

každé třídě visí obraz P.P. Jezdíme na Zámek Štiřín, kde P. P. ozdravoval děti po válce. 

Rodiče průběžně formou výstavek informujeme o jeho činnosti. Také při jeho životních výročí 

dávají děti kytičku k pamětní desce. Udržujeme styky s jeho „dětmi“z Izraele, z Německa. Na 

škole jsme obnovili pracovnu P.P. , kde jsou umístěny jeho osobní věci a fotografie.“ 

Odpověď B: 

„Mnoho klientů nezná P. P. Když pokládají otázku, kdo byl P. P., dostanou odpověď.  

a) konkrétní- jeho biografické údaje o životě a odkazu P. P. 

b) zastřešující rámec přístupu k člověku - viz minulá otázka 

Odpověď C: 

„Ano, jsou informováni o činnosti Přemysla Pittra a to způsobem nástěnné informativní 

tabule, která je věnovaná jeho životu i odkazu.“ 

Odpověď D: 

„Nyní již ne, dříve jsme odkazovali na dílo Přemysla Pittra přímo, neboť jsme měli jeho jméno 

v názvu. Stále je však k dispozici literatura o P. P. a zejména doporučujeme pracovníkům 

věnujícím se dětem knihu Dětské osudy.“ 
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Odpověď E: 

„Jsou informováni v rámci výuky – při hodinách dějepisu apod.“ 

 

OTÁZKA ČÍSLO 6 

V čem se liší Vaše zařízení od běžných zařízení stejného typu? 

 

Odpověď A:  

„Integrací dětí se speciálními potřebami.“ 

Odpověď B: 

„ Jsme tzv. ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC, tedy další podobná 

zařízení jsou zejména Klokánky a Fond ohrožených dětí. Naším specifikem je zejména 

komplexita práce a pohledu na dítě a rodinu. Nepracujeme pouze s dětmi, ale s jejich širším 

rodinným a sociálním zázemím, bez ohledu na jeho „kvality“ či nedostatky, spolu s akceptací 

rodiny. Dítě a rodinu vedeme k vzájemnému porozumění a respektu. Je potřeba důvěry v to, že 

i rodiny ohrožující své děti, mohou své výchovné postoje změnit a zlepšit, a vedeme je k tomu. 

Dalším vkladem je důraz na spolupráci,se všemi potřebnými projekty. Tzv. komplexnost 

vidíme nejen v bio-psycho-sociálních potřebách dítěte, ale i v práci a naplnění pocitů rodičů 

a v kompenzaci starých známých a navázání jejich spolupráce s dalšími osobami, které jim 

mohou pomoci.“ 

Odpověď C:  

„V samotné struktuře naší organizace, jelikož naše středisko je součástí Diakonie 

Českobratrské církve evangelické. Na rozdíl od jiných nízkoprahových zařízení vynakládáme 

velkou snahu integrovat, začlenit děti a mládež ze sociálně vyloučených a speciálně romských 

vyloučených lokalit, do majoritní společnosti. Věříme, že se nám to daří a v jednotlivých 

klubech tyto dvě skupiny vedle sebe fungují a spolupracují.“  



51 
 

 

Odpověď D: 

„Nadšením ruku v ruce s profesionalitou našich pracovníků.“ 

Odpověď E: 

„Jsem školou církevní, která vzdělává 99% romských žáků.“ 

 

 

OTÁZKA ČÍSLO 7 

V čem vidíte jeho přínos? 

 

Odpověď A: 

„Právě v integraci. Jsme tím ostrovem pro trosečníky.“ 

Odpověď B:  

Viz otázka číslo 6 

Odpověď C: 

„Naše organizace usiluje o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a 

mladých lidí v regionu Jaroměř, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Poskytujeme jim 

podporu a odbornou pomoc, pomáháme řešit jejich problémy a snažíme se tak předcházet 

sociálnímu vyloučení a sociálně patologickým jevům.“ 

Odpověď D: 

„Uznáváme jedinečnou hodnotu, důležitost, důstojnost každého člověka a naše pomoc vychází 

z individuálně určených potřeb osob, kterým je služba poskytována. Věříme v pozitivní 

možnost změny u každého jedince, bez ohledu na jeho dosavadní život, a v nutnost přistupovat 

ke každému uživateli s určitou mírou lásky a pochopení.“ 
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Odpověď E: 

„V oblasti výchovné činnosti, která je svým obsahem a nezištným přístupem příkladem pro 

ostatní i dnes.“  

 

 

OTÁZKA ČÍSLO 8 

Spolupracujete i s jinými organizacemi, které navazují na odkaz Přemysla Pittra? Jestli 

ano, o jaký druh spolupráce se jedná? 

 

Odpověď A: 

„Ne“ 

Odpověď B: 

„ Jsme v kontaktu s Fondem P. Pittra a Olgy Fierzové ( p. Titus Zelený). Stejně tak jsme 

v kontaktu s archivemobou zmiňovaných a s  paní Sedláčkovou, „ dítětem“ Přemysla Pittra. 

Na počátku zakladatelka Elua Tarrovská, oslovila ke spolupráci spolek MILIDU a vzniklo tak 

dlouholeté propojení lidí, kteří mají podobné smýšlení a jednotné cíle. Celkově se ale více než 

o „práci spolu“ jedná o komunikaci na bázi filosofické a duchovní, a o snahu odkaz P. Pittra 

dále naplňovat.“ 

Odpověď C: 

„Diakonie ČCE – středisko Rokycany (nyní DČCE – středisko Západní Čechy) 
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V roce 2009 jsme společně realizovali projekt, jehož hlavním cílem byla aplikace metod 

primární prevence sociálně patologických jevů u cílové skupiny projektu prostřednictvím 

služeb nízkoprahového klubu pro mládež.“ 

 

Odpověď D: 

„V tuto chvíli provozujeme 5 takových zařízení v Západních Čechách, které navazují na 

činnost původního Střediska Přemysla Pittra. 

Nepřímo lze mluvit o spolupráci se střediskem Diakonie v Jaromeři, které nese název Milíčův 

dům a které jsem spoluzakládal. Jinak již nic systémového. Jsem v kontaktu s manžely 

Kroupovými, kteří jsou „potomci“ P.P. z uprchlického tábora Valka. 

Vlastním mnoho archiválií P.P. včetně magnetofonových pásek, které jsem nabízel 

Pedagogickému muzeu. 

Jsem facebookový fanda P.P.“ 

Odpověď E: 

„Nespolupracujeme, žádná taková organizace v našem okolí není.“ 

3.3. Vyhodnocení sondy 

 

Otázka číslo 1 

  Pro většinu respondentů je důvodem, proč se hlásí k odkazu Přemysla Pittra, jeho snaha o 

toleranci, humanismus a práci s dětmi bez předsudků. Dalším aspektem je snaha o zvýšení 

povědomí společnosti o činnostech Přemysla Pittra. Snaha o to, aby jeho odkaz nebyl 

zapomenut. Pro některé respondenty – Mateřskou školu Milíčův dům a bývalé Středisko 

P.Pittra v Rokycanech, je také důvodem provázanost kraje nebo v případě Milíčova domu, 

přímo sídla s činností Přemysla Pittra. Zakladatelé Milíčova domu v Jaroměři mají návaznost 

přímo na Jana Milíče z Kroměříže, který byl klíčovou osobností inspirující Pittra. Jan Milíč 

z Kroměříže založil dům Nový Jeruzalém, který stejně, jako Milíčův dům P. Pittra, sloužil 
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lidem - konkrétně padlým ženám - na okraji společnosti. Byl tedy vzorem praktického 

křesťana.
118

 

 

Otázka číslo 2 

  Většina respondentů považuje za největší přínos odkazu Přemysla Pittra pro současnost, 

schopnost být tolerantní k odlišnostem, snahu o integraci a sociální cítění. Dále pak je to 

pomoc bližnímu, empatie a schopnost odpouštět. Velkým přínosem a inspirací je podle jejich 

názoru odvaha Přemysla Pittra bojovat za dobro a nápravu věcí, navzdory nepříznivé době a 

většinovému mínění společnosti. 

Otázka číslo 3 

  Největší důraz respondenti kladou na etickou výchovu v duchu Přemysla Pittra. Jako 

primární pro výuku jí uvedla Mateřská škola Milíčův dům a Církevní ZŠ a MŠ Přemysla 

Pittra v Ostravě. V menším měřítku hraje roli i v dalších zařízeních. Církevní zařízení kladou 

velký důraz na náboženskou výchovu, zde lze ale spekulovat, zda jde o náboženskou výchovu 

v duchu Přemysla Pittra, která nebyla založená na katechismech běžných církví. Další 

v pořadí se umístila praktická výchova, na níž kladou důraz v MŠ Milíčův dům a v Církevní 

ZŠ a MŠ P. Pittra, a méně jí využívají v Milíčově domě v Jaroměři. Dramatické výchovu 

vyučují na MŠ Milíčův dům, na Církevní ZŠ a MŠ P. Pittra, v menší míře pak v Milíčově 

domě v Jaroměři. Nejmenší důraz je kladen na výuku k pacifismu, důvodem může být to, že 

v současné době není česká společnost ohrožena žádným válečným konfliktem, tak jako  za 

života P. Pittra. Určitý důraz na ní kladou v bývalém středisku Přemysla Pittra v Rokycanech 

a v Milíčově domě v Jaroměři.  

Otázka číslo 4 

  Jednotlivé oblasti se snaží respondenti rozvíjet podle svých možností. V nízkoprahových 

zařízení jsou k tomuto účelu využívány hodiny primární prevence, různé besedy a zájmové 

činnosti. Mateřská škola Milíčův dům má vlastní projekty v rámci svého vzdělávacího 

programu „ Hrajeme si spolu“. V bývalém středisku Přemysla Pittra v Rokycanech a v Domě 

tří přání se snaží jednotlivé oblasti rozvíjet pomocí výuky k toleranci, respektu k odlišnostem 
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a k individualitě každého člověka. Vedou své klienty k odpovědnosti za sebe, i druhé. K tomu 

využívají humanitního přístupu k práci s klienty, respektu vůči jejich odlišnosti, s důrazem na 

jejich individualitu. Jdou tedy dětem příkladem a snaží se vžít do jejich situace. V Církevní 

ZŠ a MŠ v Ostravě  rozvíjení jednotlivých oblastí probíhá na hodinách náboženské výchovy, 

etické výchovy a během zájmových činností.  

 

Otázka číslo 5 

  Informovaností klientů o činnosti Přemysla Pittra je různá. Od velké informovanosti až po 

úplnou neznalost. Nejvíce důrazu na informovanost dětí kladou v MŠ Milíčův dům. Děti se 

pravidelně dvakrát za rok učí v rámci vzdělávacího programu „Hrajeme si spolu“ o tom, kdo 

byl Přemysl Pitter a o co se zasloužil. Pravidelně navštěvují zámek Štiřín, kde P.Pitter 

provozoval po válce ozdravovnu pro děti z koncentračních a internačních táborů. Při jeho 

životních výročích mu k jeho pamětní desce nosí květiny. Pomocí tabulí jsou informováni i 

rodiče dětí.  

  Milíčův dům v Jaroměři má nástěnku, která připomíná činnost Přemysla Pittra, ale přímá 

výuka zde neprobíhá. 

  V rámci výuky, na hodinách dějepisu, jsou o činnosti P. Pittra informováni žáci Církevní ZŠ 

a MŠ P. Pittra v Ostravě. 

  Klienti Domu tří přání nejsou cíleně informováni o osobnosti P.Pittra, ale pokud se zeptají, 

dostane se jim odpovědi. Podobně tomu je i v bývalém Středisku P. Pittra v Rokycanech. 

Otázka číslo 6 

Všechna zařízení odkazující se na Přemysla Pittra, mají jedno společné zaměření, kterým se   

liší od ostatních zařízení podobného typu. Je jím snaha o integraci. V MŠ Milíčův dům se 

snaží o integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, které ostatní mateřské školy 

odmítly. Dům tří přání se zaměřuje na pomoc dětem, které jsou nějakým způsobem ohrožené 

svou rodinou. Jejich práce se ale zaměřuje i na přímou spolupráci s rodinou. Věří, že i špatně 

fungující rodina může své návyky změnit a stát se funkční.  
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  Milíčův dům v Jaroměři je církevní zařízení, věnující se integraci sociálně vyřazených dětí 

převážně z romských rodin.  

  Na integraci romských dětí se zaměřuje i Církevní ZŠ a MŠ P. Pittra v Ostravě, kterou 

z 99% navštěvují romští žáci. 

  Bývalé středisko Přemysla Pittra v Rokycanech považuje za své specifikum profesionální 

přístup svých pracovníků. 

Otázka číslo 7 

  Většina respondentů vidí svůj přínos v práci s klienty, kteří nezapadají do většinové 

společnosti, díky svému etnickému, či sociálnímu původu, nebo z důvodu jejich speciálních 

vzdělávacích potřeb. Jak píše paní ředitelka MŠ Milíčův dům :„...jsme tím ostrovem pro 

trosečníky“. Dům tří přání je přínosný díky svému komplexnímu přístupu, který se zaměřuje 

na práci, jak s dítětem, tak rodinou. Na rozdíl od jiných klasických azylových domů se 

nejedná o ústavní zařízení, ve kterém jsou děti dlouhodobě odloučené od rodiny. Milíčův dům 

v Jaroměři poskytuje podporu při snaze mladých lidí změnit své návyky, které jsou často 

spojeny se sociálně-patologickými jevy. Snaží se jim ukázat další možnost, kudy se vydat. 

Pracovníci věří, že každý, ať se v minulosti choval jakýmkoliv způsobem, se může změnit. 

Této změny se snaží dosáhnout láskyplným a empatickým přístupem ke klientům. Církevní 

ZŠ a MŠ P. Pittra vidí svůj přínos v nezištném a upřímném přístupu ke svým žákům. 

Otázka číslo 8 

  Přímá spolupráce mezi jednotlivými zařízeními, která se hlásí k odkazu Přemysla Pittra, 

nefunguje. O určité spolupráci lze mluvit mezi Milíčovým domem v Jaroměři a bývalým 

Střediskem P. Pittra v Rokycanech. Obě tato zařízení spadají pod Diakonii ČCE a společně 

realizovaly v roce 2009 projekt Aplikace metod primární prevence sociálně patologických 

jevů v nízkoprahových centrech. V Milíčově domě v Jaroměři je v současné době umístěna 

výstava „ Milíčův dům Přemysla Pittra na Pražském předměstí“, kterou zapůjčilo 

Pedagogické muzeum J. A. Komenského.
119
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  Pan ředitel bývalého Střediska P. Pittra v Rokycanech je v kontaktu s manžely Kroupovými, 

kteří se osobně potkali s Pittrem v uprchlickém táboře „ Valka“ v Norimberku. Také vlastní 

archiválie po P. Pittrovi a je jeho facebookovým fanouškem.  

  V případě MŠ Milíčův dům a Domu tří přání se jedná o formální spolupráci s organizacemi, 

které se starají o odkaz P Pittra. Tedy Nadačním fondem P. Pittra o O. Fierzové, MILIDU a 

Pittrovými „dětmi“, především s paní Sedláčkovou. Milíčův dům je v kontaktu s Pittrovými 

„dětmi“ v Izraeli a Německu.  

  Církevní ZŠ a MŠ P. Pittra v Ostravě není v kontaktu s žádným zařízením, ani organizací, 

protože se v jejím okolí žádná nenachází.  

 

3. 4. Závěrečná diskuze 

  Zařízení hlásící se k odkazu Přemysla Pittra usilují o pomoc dětem, které současná 

společnost opomíjí. Jejich cílem je vést děti k toleranci a pozitivnímu vztahu k bližnímu. 

Klíčová je snaha o integraci znevýhodněných dětí do většinové společnosti.  

  Sama jsem měla možnost navštívit pouze dvě zařízení - MŠ Milíčův dům a Dům tří přání. 

Neznám tedy skutečný provoz v jednotlivých zařízeních. Mé závěry vychází z odpovědí 

respondentů, proto mohu pouze věřit, že zařízení fungují, tak jak tvrdí jejich vedení.  

  Doba se změnila, ale základní hodnoty lidskosti stále přetrvávají právě díky nezištné pomoci 

lidí, kteří se věnují potřebným. Nelze očekávat, že zařízení navazující na myšlenkový a 

pedagogický odkaz Pittra, budou dokonalou kopií Milíčova domu, nebo ozdravovny v Mýtě u 

Rokycan. Jak sám Pitter prohlásil v závěru svého života: „Těžištěm naší práce byly děti. 

Snažili jsme se spolu s Olgou a ostatními spolupracovníky v duchu Komenského a 

Pestalozziho vychovávat nevychovatelné děti. K tomu nám dal Pán Bůh zvláštní charisma. 

Kdyby se mě někdo ptal, podle jaké metody jsem přesně pracoval - pak nevím. Při této 

vychovatelské práci se musí vychovatel vžít do duše dítěte, přestat být tím, kdo je, a stát se 
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tvorem, který potřebuje rady.“ Své pedagogické úspěchy sám Pitter považuje za 

„pedagogický zázrak“.
120

 

  Neexistuje žádná přesná pedagogická metoda, kterou by Pitter založil. Výchova má vycházet 

ze srdce a jejím základem má být láska k bližnímu. Většina spolupracovníku Pittra nemělo ani 

pedagogické vzdělání, ale díky své oddanosti a lásce k dětem dokázali zázrak. Proto doufám, 

že tyto základní předpoklady splňují i současní následovníci Přemysla Pittra, a jejich zařízení 

se stávají těmi „ ostrovy pro trosečníky“, kde děti mohou najít lásku a naději do budoucna.  

                                                           

120 RAJMONOVÁ D. Přemysl Pitter a Husův sbor Čechů a Slováků v Curychu. Hovory 2- sborník nadace 

Přemysla Pittra a Olgy Fierzové. 1. Vydání. Praha: Oliva, 1996. Str. 21-25 

 



59 
 

4. Závěr 

  V životopisné části mé práce jsem se snažila poukázat na důležité etapy v životě Přemysla 

Pittra. Představit jeho osobnost a životní příběh. Vycházela jsem, pokud to bylo možné, 

z pramenné literatury. Výňatky pochází převážně z Pittrových vzpomínek, jeho 

korespondence, periodik, které vydával, ale i z prací jeho spolupracovníků. Tento bohatý 

pramenný materiál mi poskytla paní doktorka Lenka Lajsková, správkyně archivu Přemysla 

Pittra a Olgy Fierzové, který se nachází v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského 

v Praze. Ze sbírek archivu pochází i dobové fotografie, které jsou k vidění v příloze.  

  Námět na druhou část mé práce jsem získala taktéž v archivu, který není pouze sbírkou 

archiválií po Přemyslu Pittrovi, ale snaží se seznámit veřejnost s jeho životem pomocí výstav 

a jiných kulturních akcí. Tímto způsobem udržuje jeho odkaz stále živý. Mapuje také 

jednotlivá zařízení pracující s dětmi v duchu výchovy Přemysla Pittra.  

  Ve druhé části jsem se snažila podat stručné informace o jednotlivých zařízeních a podat 

výčet jejich aktivit.  

  Bližší seznámení se se současnou praxí bylo cílem závěrečné třetí části mé práce. 

Jednotlivým respondentům z pěti zařízení  pracujících v duchu Pittra jsem zaslala dotazník. 

Díky jejich ochotné spolupráci se mi podařilo získat zpět všech pět dotazníků. Pro malý počet 

respondentů nelze mluvit přímo o výzkumném šetření, jedná se pouze o určitou sondu 

umožňující náhled do vztahu zařízení k odkazu P. Pittra. Výsledky mé sondy ukázaly, že 

všechna zařízení mají společné poslání pomáhat dětem, které se ocitají v nepříznivé životní 

situaci, pochází ze sociálně či etnicky odlišného prostření, nebo mají speciální vzdělávací 

potřeby. Klíčové pro práci s těmito dětmi je snaha o jejich integraci do většinové společnosti. 

Zařízení pomáhají svým klientům řešit nepříznivé životní situace, učí je vzájemné lásce a 

toleranci k odlišnostem. To vše se může dít díky oddané práci pedagogů a vychovatelů, kteří 

se stejně, jako P. Pitter snaží vžít do duše dítěte a za pomoci lásky jí otevírat a pracovat s ní. 

Tento přístup je tajemstvím výchovy a práce s dítětem, díky kterému Pitter dosáhl „ 

zázračných“ výchovných výsledků. Klíčem je tedy láska k duši dítěte. 
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Foto č. 1: Milíčův dům 7. 9.1935 

 

 

Foto č. 2: Milíčův dům 1955  

 

Foto č. 3: Milíčův dům 2012 

 

 

Foto  č. 4: pracovna P.Pittra v M.D. 

 

 

Foto č. 5: herna malých dětí 

 

Foto č. 6: Herna malých dětí 2012 
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Foto č.7: Ozdravovna v Mýtě 1947                               Foto č. 10: Zámek Štiřín 1945  

 

        

Foto č. 8: Zámek Štiřín 1945                                         Foto č. 11:Zámek Štiřín 2012  

 

        

Foto č. 9: Pamětní deska na Štiříně                                            Foto č. 12: P.Pitter květen 1952  
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Foto č. 13: Spolupracovníci                                                        Foto č. 15: Výstava v pedagogické knihovně  

 

 

 

Foto č. 14: Divadelní představení   
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DOTAZNÍK PRO NÁSLEDOVNÍKY DÍLA PŘEMYSLA PITTRA 

 

(Výsledky dotazníku budou použity a rozpracovány v bakalářské práci na téma: Současný odkaz 

Přemysla Pittra a jeho následovníci. Na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovi.) 

 

1. Z jakého důvodu se Vaše instituce rozhodla navázat na odkaz Přemysla Pittra? 

    

 

 

2. Co považujete na díle Přemysla Pittra za inspirativní pro dnešní dobu? 

 

 

3. Na jaké aspekty výchovy Přemysla Pittra kladete největší důraz?(Hodnoťte od 1-5) 

a) Praktická výchova 

b) Dramatizace ve výchově 

c) Náboženská výchova 

d) Výchova k pacifismu 

e) Etická výchova- vztah k bližnímu  

 

 

4. Jakým způsobem se snažíte jednotlivé oblasti rozvíjet? 
 

 

 

 

5. Jsou Vaši klienti informováni o činnosti Přemysla Pittra? Jestli ano, jakým způsobem? 

 

 

 

 

 

 

6. V čem se liší Vaše zařízení od běžných zařízení stejného typu? 
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7. V čem vidíte jeho přínos? 

 

 

 

8. Spolupracujete i s jinými organizacemi, které navazují na odkaz Přemysla Pittra? Jestli 

ano, o jaký druh spolupráce se jedná? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za spolupráci děkuje Jana Skuhrovcová 
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7 Resumé 

Praktické křesťanství Přemysla Pittra v současné době 

Currently practical Christianity of Premysl Pitter 

 

Jana Skuhrovcová 

Vlastní text práce je rozdělen do tří kapitol. V úvodu jsem se snažila vylíčit vlastní motivaci k 

sepsání práce na toto téma. První kapitola je věnována důležitým bodům v životě Přemysla 

Pittra s důrazem na jeho vychovatelskou činnost. V druhé části jsem se pokusila o stručný 

přehled současných výchovných zařízení majících v názvu jméno Přemysla Pittra, organizací 

spravující jeho archiválie a kulturních akcí připomínajících jeho památku. Třetí závěrečná je 

sondou do fungování zařízení, které se jmenují po Pittrovi. Mým cílem bylo zjistit, zda se 

k jeho odkazu hlásí pouze formálně, nebo se ho snaží ctít. Sondu jsem provedla pomocí 

dotazníků, které jsem poslala do pěti zařízení. Kvůli malému počtu respondentů se nejedná o 

výzkum. Na závěr jsem se snažila o zhodnocení výsledků a zodpovědět si hlavní otázky 

sondy: Z jakého důvodu jednotlivá zařízení navazují na odkaz Přemysla Pittra? Na jaké 

aspekty jeho výchovy kladou největší důraz a jakým způsobem je rozvíjejí? Jak se snaží 

informovat o Pittrově činnosti své klienty? 

 

 


