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Příloha č. 16. Karel Herfort a Josef Zeman u hrobu K. S. Amerlinga na starobylé Budči
v roce 1925. In: KLVAŇOVÁ, Jana. Přínos Josefa Zemana pro spolkový život lidí se
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vniku Ústavu. Herfort 1908, str.1. In: HERFORT, Karel. Dr. Karel Amerling. Na oslavu
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Příloha č. 1. Karel Slavoj Amerling

Příloha č. 2. Dům rodiny Jelínkových v Chudenicích, kde Amerling vyrůstal.

K. S. Amerling: Návrh ku založení komitétu v učitelské společnosti Budeč, pro pěstování
známosti učitelstva k vyučování dětí idiotních, padoucných a léčenců propuštěných z ústavů
choromyslných

Po tisíciletí zanášely se školy toliko mládeží zdravou; na mládež na čas nebo trvale
chorobnou a na lidstvo vůbec, z chorob duševních, se vystonávající pamatováno nebylo! Ač
přece nejčastěji do blázinců a podobných (i trestných) ústavů jen proto se dostávají (z největší
míry), že řádně vychováni a vyučováni nebyli.
Toť zajisté věc uznaná od nejvýznačnějších psychologů (pedagogů, lékařů a jiných vědců)
všech časů a každý učitel, který se s tou věcí hlouběji seznámí, musí uznati, že i zde ještě jeho
jest působiště.
Za tou příčinou vznikaly časem v novém věku ústavy výchovné a vzdělávací pro slepé a
hluchoněmé a před nedlouhou dobou pak i pro děti blbé či idioty, pak i pro děti padoucnicí
stižené a konečně zdravá mysl lidu prostého sama začala (zprvu v Belgii a pak i jinde) ujímati
se lidí starších, ne dosti vychovávaných… Dosud právě pro tyto ještě vychovatelné třídy
(skupiny) mládeže a lidu nestává se u nás dobře připraveného učitelstva! A chceme-li jen
trochu potřebám času za dost učiniti, musíme dosud pro všechen skoro aparát
vychovatelských a vyučovatelských pravidel do ciziny choditi.
Žádný ještě spolek ani komitét učitelský nekonstituoval se, aby úlohy tyto sobě obral za
úkol svůj, ano i na vychování a opětné polepšení mladých propuštěných káranců ještě není
systematicky pamatováno, ačkoliv vlast až potud i v Praze s velikým nedostatkem trefných
v tom ohledu vychovatelů se potkávala, a jak ne bez příčiny pravíme, i na budoucnost dlouho
ještě potkávati se bude. I káranci jsou choromyslní a musí s nimi náležitě nakládáno býti.
Připomínáme-li, že i stává samovraživců, zhářivců, chlupáčů, šupináčů, náměsíčníků,
lichorádců, albinů a jiných ještě endemismů, tu napořád vzrůstají úlohy učitelstvu i
vychovatelstvu, o kterých však ale teprve později více vyložíme.

Příloha č. 3. Návrh Ku založení komitétu v učitelské společnosti Budeč… (Pozn. aut.:
volný přepis Návrhu)

I zapotřebí tudy, aby včas komitét učitelský se zařídil, který by nepřetržitě na starosti měl,
zaopatřovati vždy hojnost učitelských a vychovatelských sil obojího pohlaví ve vlasti naší,
když by například první škola pro idioty zde byla v Praze rozšiřována, dílem i na venku po
městech opakována, napotom školou pro padoucníky, konečně školou pro vystonávající se
choromyslníky rozmnožována býti musila.
Avšak takováto škola nemá se skládati jen ze zkušeností po různu v čase a prostoře
činěných, ale z pozorování a zkušeností od takové společnosti přísně a všestranně
organizované, jižby nic neušlo, co se týká souvislosti vyzrálé principiálnosti a nic i zhola jisté
na budoucnost dovednosti. Spojené a organizované síly učiní tu zázraky u vychovatelství a
vyučovatelství.
Činím tudy slavné společnosti učitelské Budeč návrh, jenž buditi má nové ideje věku a
poznatkům jeho přiměřené, tento návrh, aby uvnitřku svém zřídila stálý komitét pro všecky
tyto, řekli bychom patologické, chorozpyteské a choroléčitelské záležitosti učitelství vůbec,
zvláště pak slovanského, jenž tu do sebe má zvláštní stránku, že choroby mysli lidu
slovanského namnoze jinaké jsou, nežli lidu germánského a lidu vůbec jinokmenného; čehož
hlubší propátrání teprv později od učitelstva našeho s větším ještě a jasnějším prospěchem
předsevzíti dosti času nám zbude, až národní naše učitelstvo své stupně prozkusí a
k záležitostem národo-kmenním dospěje.
První tohoto komitétu práce byly by snad následující:

a)

Sebrání spisů všech k tomuto cíli sepsaných, jakož i dobrých zpráv o ústavech
podobných v cizině a jejich práci.

b)

Vyjednávati a snésti mezi sebou, mnoho-li takové mládeže jest asi ve školách.

c)

Pokud lze, snésti jejich podobizny, a to jak možno komplexní

d)

Za vědeckého vedení popsati povahy i pokroky ve vyučování a vychování této
mládeže.

e)

Sepisovati ty pány učitele, kteří by s obzvláštní zálibou takovou mládeží se obírati se
chtěli.

f)

Auskultování při vyučování takové mládeže.

g)

Pak podobné pozorování a výchova padoucníků, náměsíčníků, zdravujících se
třeštěnců, do života se vracejících trestanců apod.

V Praze dne 27. srpna 1869. Nejoddanější Dr. Karel Amerling
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Příloha č. 13. Esenciální či podstatné vychovávání člověka. (Necessaire de la vie).
Výchovna denní.

Příloha č. 14. Manželé Amerlingovi

Příloha č. 15. Prospekt ústavu ošetřovacícho a vychovávacího pro slabomyslné
„Ernestinum“.

Příloha č. 16. Karel Herfort a Josef Zeman u hrobu K. S. Amerlinga na starobylé Budči
v roce 1925.

„A právě v době, Amerlingu, kdys, již co kmet, v roztrpčenosti nad tisícerým
zklamáním, těžce jsa raněn nevděkem a neporozuměním své doby, dalek všeho ruchu
veřejnosti, zaháněl chmurné vzpomínky svoje konáním dobra na ubožácích slabomyslných
– právě v tu dobu vyšla Tvá hvězda nesmrtelnosti na obzoru léčebné pedagogiky a péče
o duševně nedostatečné a vysílá samojediná své sálavé světlo daleko přes hranice vlasti do
tmy, která v Tvé době v Čechách a celém Rakousku v tomto oboru panovala, a bude
v plném jasu a síle svítiti nadále všemu lidstvu i tehdy, kdy zřízením nových ústavů
a četných pomocných škol péče o slabomyslné u nás dočká se řádného vývoje a dosáhne
kýženého stupně.“

Příloha č. 17. Slova MUDr. Karla Herforta věnovaná Karlu Slavoji Amerlingovi k době
vniku Ústavu.

