
 

Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Ústav českých dějin 

 

 

Diplomová práce 

 

 

 

Bc. Veronika Janovská 

 

Praha a chudí: chudinská péče v Praze v letech 1864-1929 

Prague and the poor: social services for the poor in Prague in the years 

1864-1929 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2013      Prof. PhDr. Milan Hlavačka, Csc. 



 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě bych ráda poděkovala panu prof. Hlavačkovi za vedení mé diplomové práce, 

dále zaměstnancům Archivu hlavního města Prahy, zvláště pracovníků badatelny, že mě po 

celou dobu trpělivě snášeli. Můj vděk patří také všem, kdo mi byli nápomocni radou a 

kritikou, tudíž všichni kdo si moji práci přečetli.    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prohlášení: 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a výhradně s použitím 
citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů a že práce nebyla využita v rámci 
jiného vysokoškolského studia či k získání jiného nebo stejného titulu. 

V Praze, dne 13. dubna 2014 

………………………….. 
          Veronika Janovská 



 

Abstrakt a klíčová slova 

Chudinská péče znamenala významnou pomoc potřebným ve chvílích, kdy se dostali 

do nesnází. Podle zákonů se o ně měla postarat jejich domovská obec, což sebou přinášelo 

nejeden problém. Hlavními podklady pro výkon chudinské péče byly říšský zákon 

o domovském právu z roku 1863 a český zemský zákon z prosince 1868 upravující přímo 

chudinskou péči. Těmito akty přecházela péče o chudé ze státu na jednotlivé obce. 

Předkládaná diplomová práce se zabývá pražsko chudinskou péčí a jejím vývojem 

v letech 1864-1929. V tomto období docházelo postupně k přerodu klasického chudinství 

v sociální péči, která byla chápána nejenom jako řešení důsledků, ale jako prostředek pro 

prevenci. V její kompetenci se také ocitly nové otázky, její představitelé nechtěli jenom dávat 

podpory, ale také vzdělávat a zlepšovat životní podmínky zaopatřených osob. V roce 1929 

začaly fungovat pražský sociální ústav tzv. Masarykovy domovy, které všechny tyto 

parametry splňovaly. 

Po většinu sledovaného období stálo v čele pražské chudinské péče Vrchní ředitelství, 

které mělo na starosti zajištění každodenní chod instituce. Základními prostředky pro 

zaopatření chudých byla tzv. otevřená a ústavní, nebo také uzavřená, péče. Pro otevřenou péči 

bylo charakteristické právě rozdělování almužen mezi chudé. O vyplácení podpor se starala 

chudinská okresní ředitelství. Otcové chudých poté přicházeli do kontaktu přímo s chudými 

a zjišťovali jejich poměry a potřeby. 

Opak představovala ústavní péče, kde chovanci museli dodržovat určitý řád a neměli 

velkou možnost volnosti. Takovéto ústavy byly určeny pro osoby potřebující ošetřování jako 

např. přestárlí nebo nemocní. V Praze fungovaly dvě instituce: chudobinec sv. Bartoloměje 

a chorobinec Na Karlově. 

Po vzniku Velké Prahy a připojením předměstských obcí se výrazně zhoršila 

chudinská péče, jelikož některé z nich měly nevyhovující ústavy a prostředky na zaopatření. 

Všechny problémy se vyřešily celkovou reorganizací chudinské péče, od této doby se jí už 

také neříkalo chudinská ale sociální. 

 

Klíčová slova: chudinská péče, sociální péče, Praha, 19. století, Chudobinec sv. Bartoloměje, 
Chorobinec na Karlově, 1864-1929 



 

Abstract 

The care for the poor, or poor care, has meant an important help for the needy ones at 

the times of hardship. As per the laws, it was their home village that was supposed to have 

taken care of them, which has brought several problems. The main law for the poor care was 

the December 1868 Bill aimed specifically at the poor care. It was this act that had transferred 

the care for the poor from the state to the individual villages’ and towns’ hands.  

This Diploma Thesis is aimed at the Prague’s poor care and its development within the 

time period of 1864 till 1929. It was during this period of time that the traditional poor care 

was transforming into the social work.  As such, it was then understood to be not only the 

results-providing care, but rather the tool for preventive measures. Its competencies have 

since then included the new questions raised. Its providers did no longer wish to only hand 

out the social payments, but to also educate and increase the life conditions of the cared for 

persons. In 1929, the Prague Social Institution – so called Masaryk’s Houses – was brought to 

action, and had fulfilled all of these parameters. 

Throughout the followed period it was the Main Directorate that had been in the lead 

of the Prague’s poor care. The Directorate having the responsibility to assure the everyday 

function of the whole institution. The main and basic tools for helping the poor have been the 

so called open and the institutional (or closed) care.  The open care was characteristic mainly 

by the distribution of financial and material support to the poor. The financial support being 

organized by the Provincial Directorates.  Fathers of the poor have been in a direct contact 

with the poor people and kept finding out about their needs and circumstances. 

The opposite side was the institutional care, where the clients had to adhere to a 

certain order and had very limited freedom. Such institutions have been aimed at the persons 

in need of additional care, such as too old or too sick people. There have been two institutions 

in Prague: The St. Bartholomew’s Poor House and the Na Karlově Sick House. 

After the Greater Prague town has been established, the poor care has downgraded 

significantly due to the insufficient institutions and lack of monetary funds within the 

adjoined suburbs. All these problems have then been solved by the overhaul of the poor care. 

From that moment on it was no longer called poor care, but a social care. 

 
 
Key words: social services, poor, Prague, 19th century, Poorhaus st. Bartholomew, Hospital 
in Karlov, 1864-1929 
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1. Úvod 

 
Péče o chudé existovala v lidské společnosti vždy. Ve středověku do ní přidalo rané 

křesťanství náboženský charakter, kdy lidé poskytovali podporu chudým ve smyslu jejich 

mravní povinnosti. Jinou možnost si vybrali někteří z nich, tím že složili slib chudoby a 

odebrali se do kláštera některého z církevních řádů, nebo zůstali sami jako poustevníci. Až 

raný novověk do tohoto zaběhnutého schématu přinesl nový pohled, i když stále přetrvával 

pohled na pomoc chudým, jakožto princip křesťanské lásky k bližnímu. I přes to docházelo 

k omezování žebroty pomocí četných policejních předpisů, jelikož se hojně rozšířilo žebrání i 

mezi lidmi, kteří si mohli peníze obstarat i jinak, ale volili tento způsob. Proto se jednotlivé 

státy snažily usměrnit příspěvky pro chudé, takže vydávaly nařízení o dovolení některým 

osobám žebrat. Až teprve osvícenství a v habsburské monarchii s ním spojené reformy 

Josefa II. přesunuly starosti s chudinstvím na stát, potažmo jednotlivé země. V druhé polovině 

19. století se začaly objevovat nové problémy, na které chudinská péče už nestačila, tudíž se 

pomalu transformovala v sociální. 

Naznačila jsem zde, že chudinství předcházelo sociální péči. V některých případech 

jsem narazila na zaměňování obou pojmů, proto si myslím, že je vhodné oba termíny 

definovat, zároveň se tím vymezí i oblasti působení mojí diplomové práce. „Chudinstvím 

nazývá se veškerost výkonů věnovaných pomocné péči o chudé, tj. o lidi takové, kteří nemají 

prostředků dostačujících k nutné obživě, pokud tu není osob na základě zvláštního 

soukromoprávního poměru k jejich podpoře povinných, jako jsou např. rodiče naproti dětem 

nebo naopak.“1 Z citace vyplývá, že chudinská péče poskytuje podporu potřebným lidem, 

kteří mohli dostávat peníze nebo získat celkové zaopatření v některém z ústavů, tudíž řešila 

nějaký vzniklý stav za pomoci dostupných prostředků na základě státem daných zákonů.  

Na rozdíl od ní se sociální péče, případně politika, zároveň snažila o předcházení 

těchto situací. K tomuto účelu využívala zejména prevence a vzdělávání chudých vrstev. Do 

skupiny preventivních opatření patřily různé druhy pojištění, starobní důchody, 

zprostředkování práce, řešení nedostatku bytů, ale třeba i vznik opatroven pro děti pracujících 

rodičů a další. Ve své době se také objevoval pojem sociální otázka, jež byla charakterizována 

snahou o zlepšení poměrů nejenom chudých vrstev, aby se jim dostalo lepšího postavení a 

                                                 
1 BRÁF, Albín. Heslo Chudinství, In: Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí,  
12. díl. Praha, 1897, s. 430. 
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uspokojily se jejich potřeby.2 Činnosti, které byly vykonávány k řešení této otázky, dostaly 

označení sociální politika. Vykonávat ji mohl stát, obec, ale i soukromé osoby v roli 

zaměstnavatelů.3 Zvláštní postavení měla poté tzv. dělnická otázka. Takto byl označován 

„soubor rozličných názorů a požadavků, jež se týkají postavení třídy lidí za mzdu pracujících 

v nynější společnosti lidské a naproti ostatním jejím třídám.“4 Zároveň se nejdříve vydávaly 

zákony pro řešení poměrů dělníků, tudíž jí byl přisuzován podstatný význam. Často také 

docházelo k zaměňování pojmů sociální a dělnické otázky, i když měla sociální otázka širší 

význam a patřily do ní i další otázky spojené např. s maloživnostníky nebo tzv. ženská 

otázka.5  

Chudí obyvatelé mohli najít podporu ve veřejné, církevní nebo soukromé 

dobročinnosti, každá z nich měla svoje specifika. Obec musela podle platných zákonů 

poskytnout zaopatření lidem mající v ní domovské právo. V rámci obecní chudinské péče 

mohli chudí získat podporu různými způsoby. Jedním z nich bylo jednorázové nebo 

dlouhodobé vyplácení peněz nebo nejnutnějších věcí, tento postup se nazýval tzv. otevřená 

péče. Chudí zůstávali i nadále ve svém domově a pouze dostávali finance na přilepšenou. 

Mezi ní patřila i tzv. střída. Obec zajistila svým chudým obyvatelům zaopatření, takže chodili 

každý den do jiného domu, kde jim dali najíst. Tento způsob podpory by se mohl přirovnat 

k žebrání a ve své době ho někteří velmi kritizovali. Vyskytoval se zejména na vesnicích, kde 

se všichni znali a existovaly více rodinné vztahy.  

Druhou možností bylo celkové zaopatření v chudinských ústav nebo-li uzavřená 

chudinské péče. Při ní lidé žili v ústavech, dostávali zde byt, stravu a oblečení. Pro specifické 

problémy existovaly speciální instituce, jako například chudobinec, chorobinec nebo 

sirotčinec. Chovanci v nich zůstávali delší dobu a dostalo se jim také lékařského ošetření 

v případě nemoci. Oba způsoby měly svoje odlišnosti a každý z nich byl jedinečný, tudíž se 

ve své diplomové práci zaměřím na oba z nich. 

I samotná skupina chudých byla velmi diferenciovaná. Na jedné straně stály osoby 

štítíce se práce a zneužívající chudinskou péči, na druhé poté lidé, kteří se dostali do 

finančních problémů a potřebovali podporu. Už ve své době se instituce chudinské péče 

snažily je odlišovat, aby se zaopatření dostalo potřebným. Pro první z nich se zakládaly 

donucovací pracovny nebo jim obstarávaly práci, pro druhé vznikaly chudinské ústavy. 

Rozdílný mohl být i způsob zchudnutí, jednak se mohlo jednat o chudobu od narození, lidé se 

                                                 
2 Srovnej WINTER, Lev. Heslo Sociální otázka, In: Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných 
vědomostí, 23. díl. Praha, 1905, s. 578. KAIZL, Josef. Národní hospodářství. Praha, 1883, s. 318-322. 
3 WINTER, Lev. Heslo Sociální politika, In: Ottův slovník naučný, 23. díl. Praha, 1905, s. 580. 
4 BRÁF, Albín. Články o dělnické otázce do Ottova slovníku naučného. Praha, 1893, s. 3. 
5 Tamtéž. 
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do chudých poměrů už narodili. Druhou možností představovalo zchudnutí během života, 

často se tak událo na stáři, u žen po manželově úmrtí. Další rozdělení můžeme vidět v příčině 

zchudnutí, zda byla zaviněná nebo naopak ne. Jestli si za chudobu mohl sám člověk špatným 

životním stylem, nebo jestli za ní mohly vnější okolnosti jako ztráta práce.  

Vůbec definice chudoby a toho, kdo vlastně patřil mezi chudé, je značně obtížná. 

Tento pojem je značně relativní, jelikož každý měl a má jiný postoj ke svým individuálním 

životním potřebám. Záleželo také na místě pobytu konkrétní osoby, v některých oblastech by 

podporu dostal v jiných nikoliv. Karel Engliš v úvodu ke statistice podal definici chudého 

obyvatelstva, „které za daných poměrů individuálních a za daných řádů hospodářskoprávních 

nemůže se samostatně obživiti ani měrou nejskromnější a nemajíc ani žádných 

soukromoprávních titulů k obživě se strany osob třetích, nuceno jest ohlížeti se po dobrodiní 

neb po podpoře se strany celé společnosti.“6 Nicméně, jak sám konstatoval, statistika na ni 

nedokázala odpovědět, jelikož nemohla určit, kdo je chudý. Pro účely své diplomové práci 

považuji za chudého každého, kdo získával podporu z pražské chudinské péče. Uvědomuji si 

značné zúžení tohoto pojmu, ale vzhledem k vymezení oblasti studia této práce mi přijde 

nejpřesnější. Věnuji se tedy pouze osobám, které se dostaly do statistik chudinské péče 

v Praze a nějakým způsobem ji využívaly.   

Po charakteristice tematického obsahu diplomové práce bych pokračovala vymezením 

teritoria a časovým úsekem. Území Prahy procházelo v druhé polovině 19. a na počátku 20. 

století jistými úpravami, postupně se zvětšovalo s připojováním sousedních obcí. Nicméně 

jsem se zaměřila pouze na oblast původních pražských měst, jelikož zde žila většina obyvatel 

a měla zásadní vliv na chudinskou péči. Jednotlivé sousední obce v okolí Prahy také 

vykonávaly chudinskou péči samy, neexistoval společný úřad, tudíž by každá z nich 

potřebovala odlišný postup. Se vznikem Velké Prahy se zvětšila působnost obecní správy 

a tím také chudinské péče, zároveň přicházely nové problémy a možnosti řešení, proto jsem 

rozšířila bádání na celé její území. Takovéto teritoriální vymezení diplomové práce souvisí 

také se zpracováním a přístupností archivních pramenů. 

U časového hlediska jsem jako spodní hranici zvolila rok 1864, což byl rok zavedení 

zákona o domovském právu do praxe. V něm se stanovovala povinnost obcí postarat se o své 

chudé, do té doby patřila jednotlivým zemím. Od tohoto roku tedy přešla chudinské péče plně 

do kompetence pražské městské rady. Druhým mezníkem se stal rok 1929, kdy byly 

zprovozněny Masarykovy domovy, pražský sociální ústav. Považuji ho za předěl přechodu 

chudinství v sociální péči, jelikož zanikl starý koncept chudinské péče a nadále fungovala již 
                                                 
6 Engliš, Karel. Zprávy Zemského statistického úřadu Království českého. Svazek XIII., Chudinství v Království 
českém na počátku XX. století. Praha, 1908, s. XXXVI. 
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jenom sociální politika. Našla by se samozřejmě i jiná data pro konec sledovaného období 

jako například vznik Velké Prahy, reorganizaci Ústředního sociálního úřadu apod. I přes tyto 

možnosti představuje otevření Masarykových domovů zásadní přelom v zdokonalování 

poskytované péče chudým a nemocným lidem. 

Předkládaná diplomová práce si klade za cíl zmapovat pražskou chudinskou péči 

ve své jedinečnosti a odlišnosti od ostatních měst v českých zemích. Jejím záměrem je 

charakterizovat způsoby poskytování pomoci chudým obyvatelům, tedy není mým úmyslem 

vystihnout chudinské vrstvy, ani důvody jejich zchudnutí nebo obdobnou problematiku s nimi 

spojenou, jelikož by to bylo vzhledem k dochovaným pramenům značně obtížné. Spíše bych 

chtěla vylíčit, jaké měly možnosti získat podpory od pražské obecní správy. V této diplomové 

práci bych tedy chtěla odpovědět na základní otázky týkající se poskytování chudinské péče: 

jak vypadal systém chudinské správy, kdo stál v jeho čele, jak fungovalo získávání podpory. 

Zároveň budou vystiženy dva základní druhy chudinské péče, jedním z nich bylo přidělování 

finančních podpor tzv. otevřená chudinská péče, druhý typ představovalo zaopatření 

v chudinských ústavech. Všechny tyto body budou charakterizovány na základě celkového 

vývoje pražského chudinského úřadu. 

Chudinské problematiky se přidržuji i v době Velké Prahy, kdy sice více do popředí 

vystupovala i sociální péče v celé svojí šíři. Jelikož Praha poskytovala svým obyvatelům 

různorodou sociální pomoc, při pokusu o její postižení by mohlo dojít k rozdrobení 

a diplomová práce by ztratila svoji kompaktnost, z toho důvody se věnuji pouze chudinské 

péči. Zvláštní skupinu poté představovaly děti, které měly svá specifika zaopatření. Pro 

rozsáhlost problematiky s nimi spojenou jsem je nezahrnula do svého bádání, zároveň také 

existuje bakalářská práce popisující pražské opuštěné děti a sirotky.7 

 

1.1 Prameny a literatura 

 

V minulosti se česká historiografie příliš problematice chudinské péče nevěnovala, 

jelikož nestále v oblasti jejich zájmu. Větší pozornost byla zaměřena na sociální politiku 

a dělnickou otázku, které mají obdobné rysy s chudinstvím, ale totožné nejsou. Publikace 

zabývající se touto problematikou popisují řešení sociální situace lidí různými prostředky, ale 

jak už bylo řečeno, oba dva z postupů péče o chudé se v minulosti odlišovaly. Vzhledem 

                                                 
7 FREMROVÁ, Květa. Pražská ústavní péče o sirotky a opuštěné děti v první polovině 20. století. Praha, 2012. 
Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. 
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k bývalé politické situaci Československa je také zřejmé, proč se kladl důraz právě na tyto 

témata.  

Nicméně i přes tento nezájem můžeme najít dílčí problémy zpracovány u Jana 

Janáka8, který ve své knize Příčiny vzniku předlitavské sociální péče9 zachytil vznik tzv. 

rezervní průmyslové armády. Tímto pojmem označil osoby s předpoklady, že by mohly 

připadnout na účet sociální péče. V jedné z kapitol rozebral chudinské zákonodárství a počty 

chudých, což v jiných starších publikací chybí. Pro přehled sociálního vývoje v českých 

zemích by rozhodně neměla být opomenuta práce Zdeňka Deyla.10  

Nejnověji se alespoň trochu chudinství věnuje kolektiv autorů pod vedením Jakuba 

Rákosníka a Igora Tomeše v knize Sociální stát v Československu.11 Hlavní těžiště této práce 

stojí na sociální péči za první republiky a převážně po druhé světové válce, ale v úvodní části 

autoři charakterizují kořeny chudinské a sociální péče v českých zemích a poté jedna kapitola 

obsahuje pouze vývoj chudinství. Některé oblasti týkající se chudinské péče, zejména 

zákonné úpravy, částečně představila Zdeňka Stoklásková ve svých článcích.12  

Naopak období středověku a raného novověku badatele přitahovalo více a oblast 

chudých a osob vyloučených ze společnosti byla více zpracována. V této době nemůže mluvit 

přímo o chudinství spíše o dobročinnosti a potlačování jevů spojených s chudými a 

problematickými lidmi. Obecný vývoj péče o chudé a proměnu vnímání společnosti vzhledem 

k nemajetným osobám podal Bronisław Geremek.13 Konkrétněji pro prostředí střední Evropy 

zpracoval otázky spojené s lidmi na okraji společnosti Pavel Himl.14 Pro tuto dobu bychom 

zajisté našli i další relevantní publikace. 

V současné době je na chudinskou péči zaměřena větší pozornost, taková jakou by si 

zasloužila. Tento stav dokazuje několik konferencí pořádaných v posledních dvou letech, 

jejich náplň činilo právě chudinství, případně sociální péče.15 Ale také zájem studentů, kteří 

                                                 
8 JANÁK, Jan. Domovské právo ve starém Rakousku a v ČSR. In: Morava v národním a politickém ruchu 19. 
století. Brno, 2007, s. 431-450. Týž. Rakouský protitulácký zákon z roku 1873 jako pokus o řešení 
společenských důsledků průmyslové revoluce. In: Morava v národním a politickém ruchu 19. století. Brno, 
2007, s. 395-430. 
9 JANÁK, Jan. Příčiny vzniku předlitavské sociální správy. Brno, 1970. 
10 DEYL, Zdeněk. Sociální vývoj v Československu 1918-1938. Praha, 1985. 
11 RÁKOSNÍK, Jakub, TOMEŠ, Igor a kol. Sociální stát v Československu: právně-institucionální vývoj v letech 
1918-1992. Praha, 2012. Jakub Rákosník se dlouhodobě věnuje sociální problematice v Československu. Týž. 
Odvrácená tvář meziválečné prosperity. Nezaměstnanost v Československu v letech 1918–1938, Praha, 2008.   
12 STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Zákonné rozlišení „domácích“ a „cizích“: Vývoj domovského práva v Rakousku 
1750-1863. In: Český časopis historický, 2004, roč. 102, č. 2, s. 297-339. 
13 GEREMEK, Bronisław. Slitování a šibenice: dějiny chudoby a milosrdenství. Praha, 1999. 
14 HIML, Pavel. Zrození vagabunda: neusedlí lidé v Čechách 17. a 18. století. Praha, 2007. 
15 První se uskutečnila pod patronací Historického ústavu Akademie věd ČR 28.-30. května 2012 jakožto 
vědecký workshop, nesla název Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence dobových 
perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení, už byl z ní vydán i sborník 
HLAVAČKA, Milan a CIBULKA, Pavel. Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén: ambivalence 
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ve svých závěrečných pracích zpracovávají chudinskou péči v konkrétním městě. Na 

Masarykově univerzitě v Brně tak vznikly dvě diplomové práce o chudinství v Opavě16 

a Táboře.17 Na Univerzitě Pardubice byly obhájeny dvě bakalářské práce o Humpolci18 

a Novém Bydžově,19 k těmto textům se mi nepodařilo dostat a podle posudků by si zasloužily 

jisté úpravy a dopracování, ale dokazují zvýšený zájem.  

Pražskou chudinskou péčí se dlouhodobě zabývá pracovnice Archivu hlavního města 

Prahy Olga Fejtová20, která uspořádala některé archivní soubory o chudinské péči a 

v inventářích k nim popsala základní mezníky vývoje chudinské péče v Praze.21 Chudinstvím 

v Praze se zaobíral Milan Pátra ve své diplomové a následně rigorózní práci.22 V nich 

srovnával různé možnosti zaopatření chudých prostřednictvím obce, okresu a 

specializovaného ústavu pro slepé dívky, časově jsou práce ohraničeny obdobím první 

republiky. K problematice zaopatření opuštěných dětí a sirotků napsala bakalářskou práci 

Květa Fremrová, která i nadále v tomto bádání pokračuje pro svou diplomovou práci.23 

Jelikož byla péče o děti už dobře zpracována, nevěnuji jí tudíž pozornost. 

K dokreslení situace v chudinské péči mi pomohly dobové publikace. K problematice 

chudinství se vyjadřovali zejména politici a národohospodáři. Četné statě nejenom k péči o 

chudé, ale i o dalších sociálních otázkách napsal Karel Adámek.24 Jeho práce se vyznačují 

značnou nesourodostí, kdy přeskakuje z jedné myšlenky na druhou, zároveň problém spíše 

popisuje a nepřináší k němu žádné vlastní stanovisko. Z okruhu odborníků na národní 

                                                                                                                                                         
dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení. Praha, 2013. Druhou 
pod názvem „Chudé budete mít mezi sebou stále“: Od charity k sociální politice ve městech 18.– 20. století 
uspořádal ve dnech 8. -9. října 2013 Archiv hlavního města Prahy ve spolupráci s dalšími institucemi. Poslední 
se konala v rámci Plzeňského sympozia k problematice 19. století ve dnech 27.2.-1.3.2014, jakožto 34. ročník 
dostala název Útisk-charita-vyloučení: sociální 19. století. Z dvou posledně jmenovaných doposud nevyšel 
žádný tištěný výstup, ale můžeme předpokládat, že se tak v nejbližší době stane. 
16 PÍŠALOVÁ, Hana. Chudinská péče v Opavě v letech 1860-19414. Brno, 2009. Diplomová práce. Masarykova 
univerzita, Filozofická fakulta. 
17 TKADLECOVÁ, Jaroslava. Chudinská péče v Táboře v letech 1850-1914. Brno, 2011. Diplomová práce. 
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. 
18 MUSILOVÁ, Markéta. Péče o chudé a potřebné v Humpolci v letech 1850-1945. Pardubice, 2011. Bakalářská 
práce. Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta. 
19 VLKOVÁ, Monika. Aplikace domovského práva v Novém Bydžově do roku 1914. Pardubice, 2010. Bakalářská 
práce. Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta. 
20 FEJTOVÁ, Olga. Chudinská a sociální péče v Praze v letech 1781–2000. In: LEDVINKA, Václav, ed. a kol. 
Osm století pražské samosprávy. Praha, 2000. 
21 Olga Fejtová uspořádala fondy chudobince sv. Bartoloměje a dalších menších chudobinců a k nim vytvořila 
skupinový inventář, který je uložen v Archivu hlavního města Prahy pod číslem 20.  
22 PÁTRA, Milan. Chudinská péče v Čechách v letech 1918-1938 a její historické kořeny. Praha, 2010. 
Diplomová práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. Týž. Od chudinství k sociálně-zdravotní péči v 
Čechách v letech 1918-1938 . Praha, 2012. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. 
23 FREMROVÁ, K. Pražská ústavní péče o sirotky a opuštěné děti v první polovině 20. století. Praha, 2012. 
Bakalářská práce. Univerzita Karlova, Filozofická fakulta. 
24 ADÁMEK, Karel. Příspěvky k upravení chudinství. Chrudim, 1896. Týž. O reformě domovského práva: 
[zákon ze dne 5. prosince 1896]. Praha, 1897. Týž. Reforma práva domovského a její důsledky. Chrudim, 1897. 
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hospodářství nejvíce vynikal v chudinských otázkách Albín Bráf.25 Po něm dále následovali 

Karel Engliš,26 který se věnoval zejména statistický ukazatelům chudinství, a Josef Macek.27 

Konkrétně k pražské chudinské péči vydal několik knih a brožur pracovník vrchního 

ředitelství Josef Vlk.28 Pro období první republiky poté stanul v čele pražské sociální péče 

Petr Zenkl, který taktéž publikoval řadu teoretických prací, ale zároveň i popisoval situaci 

v péči o chudé v Praze.29 

Pro moji diplomovou práci se vzhledem ke stavu bádání tudíž staly stěžejním zdrojem 

archivní prameny, které jsou uloženy v Archivu hlavního města Prahy. I přes fakt, že některé 

z nich mají své inventáře, nečerpalo z nich mnoho badatelů. Všeobecné údaje o pražské 

chudinské péči jsou uloženy ve fondu Ústředního sociálního úřadu30, který obsahuje většinu 

archiválií spojených s agendou tohoto úřadu vzniklého roku 1923. Nicméně se v něm najdou i 

materiály od jeho předchůdce, Vrchního ředitelství chudinského ústavu. Stal se podkladem 

pro informace o chodu jednotlivých ústavů zejména z instrukcí pro správce a domovních 

řádů. Otevřená chudinská péče nedisponuje svým vlastním fondem, tudíž jsem materiály k ní 

čerpala z fondu ÚSU. Práce s tímto fondem obnášela značné potíže, jelikož je zpracován 

pouze částečně. Inventář k němu zachycuje stav při přebírání fondu a označuje pouze větší 

tematické celky bez bližšího určení. 

Některé z chudinských ústavů mají vlastní zpracovaný fond i s inventářem, jedná se o 

chudobinec sv. Bartoloměje a sv. Vojtěcha,31 chorobinec Na Karlově,32 chudobinec 

Smíchov,33 chudobinec Bubeneč34 a chudobinec a chorobinec Královské Vinohrady.35 

Nejzachovanější a nejucelenější soubor archivních pramenů pro celé sledované období 

pochází z agendy chudobince sv. Bartoloměje. Dochované materiály nám umožňují vzhledem 

ke své kompaktnosti získat představu o obecnějším fungování chudinských ústavů právě skrz 

chudobinec sv. Bartoloměje. Fondy ostatních jmenovaných chudobinců jsou podstatně menší, 

většinou se jedná pouze o jeden karton, který obsahuje minimum spisů k samotnému chodu 

                                                 
25 BRÁF, Albín. Dvě nutné opravy: (Právo domovské, Pracovny donucovací). Praha, 1884. 
26 ENGLIŠ, Karel. Zprávy Zemského statistického úřadu Království českého. Svazek XIII., Chudinství v 
Království českém na počátku XX. století. Praha, 1908. 
27 MACEK, Josef. Základy sociální politiky. Praha, 1925.   
28 VLK, Josef. Chudinství královského hlavního města Prahy. Praha, 1901. Týž. Chudinství: Referát přednes. na 
II. sjezdu čes. měst dne 28. září 1908. Praha, 1909. Týž. Péče o chudé. Praha, 1904. 
29 ZENKL, Petr. Masarykovy domovy: Ústřední sociální ústavy hlavního města Prahy, Praha-Krč. Praha, [s. a.]. 
Týž. Městská sociální péče. In: Praha v obnoveném státě Československém. Praha, 1936, s. 421-454.  
30 Archiv hlavního města Prahy (AMP), fond Ústřední sociální úřad fond Ústřední sociální úřad hlavního města 
Prahy (1830) 1924–1949. 
31 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě (sv. Bartoloměje) (1845) 1860–1929; 
Chudobinec hlavního města Prahy na Vyšehradě (sv. Vojtěcha) 1879–1929. 
32AMP, fond Chorobinec Na Karlově, nezpracováno. 
33AMP, fond Městský chudobinec Smíchov 1922–1929. 
34AMP, fond Městský chudobinec Bubeneč 1924–1929. 
35AMP, fond Městský chudobinec a chorobinec Královské Vinohrady 1923–1929. 
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instituce. Převážně se v nich nacházejí oběžníky z doby po vzniku Velké Prahy, tudíž nemají 

tak značný přínos. Pro lepší představu o chodu těchto menších ústavů i před sloučením 

s Prahou by bylo vhodné prostudovat další materiály z působnosti obcí. 

Koncepty Josefa Vlka k úpravě pražské chudinské péče také přinášejí zajímavé 

poznatky. Zároveň se Josef Vlk zajímal jako horlivý zaměstnanec vrchního ředitelství o 

historii pražského chudinství a napsal k tomuto tématu řadu prací. Některé z nich zůstaly 

pouze v psané podobě a nedočkaly se vydání, tudíž se nacházejí ve Sbírce rukopisů AMP.36 

Jejich součástí jsou i v některých případech opisy zásadních rozhodnutí městské rady nebo 

vrchního ředitelství k chudinské péči v Praze.  

Josef Vlk také shromáždil materiály k muzeu chudinství.37 V Archivu hlavního města 

Prahy se tedy nalézá jeden karton s těmito prameny. Většina z nich pochází z konce 18. století 

a první poloviny 19. století, tudíž mimo sledované období. Nicméně dokreslují obraz počátků 

pražského chudinství.38 

                                                 
36AMP, Sbírka rukopisů, sig. 7813-7822. 
37 Nejdříve se jednalo pouze o krátkodobou výstavu o dějinách chudinství, která se uskutečnila během návštěvy 
císaře Františka Josefa I. v roce 1901. Po jejím skončení umístil Josef Vlk některé materiály ve vitrínách 
v chudinském úřadě, což označil za první museum chudinské. AMP, fond Sbírka rukopisů, Vlk 4514 
38 AMP, fond Vlk, Josef. 
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2. Zákonné podklady chudinské péče 
 

Až do konce 18. století patřila péče o chudé do soukromých rukou. Teprve Josef II. 

vydal zákonná nařízení, kde doporučoval zakládání farních ústavů chudinských. Vzor 

vycházel z obdobných institucí, které zakládal hrabě Bouqouy na svých panstvích v jižních 

Čechách.39 Místní chudinské pokladny spravovali faráři a otcové chudých. Finanční 

prostředky se získávaly ze sbírek, zejména v kostelech. Nicméně tyto farní ústavy chudých 

byly pouze dobrovolnými institucemi, jelikož zákon jejich zřizování pouze doporučoval a 

nenařizoval.40 Josefínské reformy zasáhly také do úpravy ústavní péče. Podle direktivních 

pravidel z roku 1781 měla být chudinská péče zcentralizovaná a měly vzniknout 

specializované zařízení pro konkrétní potřebné. O chudé nemocné se měly starat všeobecné 

nemocnice, o rodičky porodnice, děti měly být zaopatřeny v nalezincích a sirotčincích, 

dlouhodobě nemocní v chorobincích, i duševně choří měly mít své ústavy.41 Výsledkem 

těchto činů bylo oddělení státní institucionální péče a soukromé dobročinnosti pro chudé a 

práce neschopné, v ní se také předpokládala spolupráce spolků a církve.42 

Tento stav trval celou první polovinu 19. století, změna nastala s proměnou politické 

situace během revoluce let 1848 až 1849 a zejména po ní se prosadil systém veřejné péče 

povinně poskytované obcemi. První zmínka se nacházela již v prozatímním obecním zřízení, 

zákon č. 170/1849 ř. z.. Podle §22 měli příslušníci obce nárok na „zaopatření vedle vykázané 

nuznosti“.43 Ve stejném zákonu se také poprvé objevil termín domovské právo.44  

Konkrétnější podoba veřejné péče byla stanovena v zákoně č. 18/1862 ř. z., článek 

V určoval samostatná působnost obce, do které patřila péče o chudé a o obecní dobročinné 

ústavy. Podle článku II měl každý státní občan domovské právo v některé obci, domovské 

záležitosti byly poté ustanoveny ve zvláštním zákonu č. 105/1863 ř. z. 

V domovském zákoně ze dne 3. prosince 1863 se vedle definice domovského práva, 

jeho nabývání a ztráty a dalších záležitostí nacházela i povinnost obcí pečovat o chudé.  

                                                 
39 Viz PETRÁŇOVÁ, Alena. Venkovská chudina evidovaná v buquoyském „zaopatřovacím“ zřízení v druhé 
polovině 18. století. In: Jihočeský sborník historický. 1961, roč. 30, č. 3-4, s. 114-134. 
40 Viz UHLÍŘ, Jaroslav. Heslo Chudinství . In:  HAVELKA Jiří, ed. Slovník veřejného práva československého. 
Svazek 1. A až CH. Brno, 1929, s. 850-871. ADÁMEK, Karel. Příspěvky k upravení chudinství. Chrudim, 1896. 
41 VLK, Josef. Chudinství královského hlavního města Prahy. Praha, 1901, s. 18-19. 
42 POKORNÝ, Antonín. 1000 let chudinství v Praze: letmý pohled zpět na jeden úsek kultury českého srdce. 
Praha, 1940, str. 33-34. 
43 Zákon č. 170/1849 ř. z., §22, bod 3. 
44 K vývoji domovského práva v Rakousku viz: STOKLÁSKOVÁ, Z. Zákonné rozlišení „domácích“ a „cizích“: 
Vývoj domovského práva v Rakousku 1750-1863. In: Český časopis historický, 2004, roč. 102, č. 2, s. 297-339, 
pro období Rakouska a ČSR viz JANÁK, J. Domovské právo ve starém Rakousku a v ČSR. In: Morava 
v národním a politickém ruchu 19. století. Brno, 2007, s. 431-450. 
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Chudinské péči byla věnována čtvrtá část §22–31. V jednotlivých paragrafech se přesně 

charakterizovalo, za jakých okolností může chudý získat podporu. Zaopatření mohl získat 

pouze ve své domovské obci. Ale obec nemohla odepřít okamžitou podporu přespolnímu 

chudému, což byla pomoc, kterou by poskytla i jeho domovská obec. Pokud některá obec 

udělila takovouto podporu, bylo poté na jejím zvážení vyžádat si náhradu od domovské obce. 

Podle §24 znamenala „povinnost obce opatřovati chudé“45 dávat jim potřebnou výživu 

a poskytnout jim zaopatření v případě nemoci, péče o chudé děti zároveň zahrnovala starost o 

jejich vychování. V tomto paragrafu se jasně charakterizovaly povinnosti obce vůči chudým. 

V následujícím paragrafu byl stanoven vztah chudého k obci, kdy nemohl žádat obec, aby mu 

poskytla pomoc jistého způsobu. Sama obec si tudíž mohla rozhodnout, jak ho zaopatří i 

velikost finanční pomoci. 

Pro poskytnutí podpory byly důležité i rodinné poměry. Obec ji nemusela poskytnout, 

jestliže by existovaly jiné osoby povinné se o chudého podle zákona postarat. Nicméně mu 

měla zajistit výživu, do doby než o něj začnou pečovat jiné osoby. Zároveň neměl chudý 

nárok na podporu, jestli by byl schopen práce, naopak obec měla použít donucovacích 

prostředků, aby začal pracovat. Pouze v těchto dvou případech neměla obec povinnost 

poskytovat zaopatření. 

Spojení domovského práva a chudinské péče se ukázalo jako velký problém. 

V domovském zákoně byly ustanoveny možnosti dosáhnutí domovského práva a to 

narozením, sňatkem, získám veřejného úřadu a přijetím do domovského svazku, o čemž 

rozhodovala obec sama. Vzhledem k velké migraci do průmyslových center si toto nařízení 

našlo nespočetně kritiků. Určité zlepšení přinesla novela domovského zákona z roku 1896. 

Zákon č. 222 ř. z. rušil §8, 9 a 10 zákona z roku 1863, místo nich stanovil, že domovské právo 

se získává přijetím do domovského svazku. Obec nemohla odepřít přijetí do domovského 

svazku rakouskému občanovi, který deset let nepřetržitě žil v obci. Nicméně zůstala 

zachována závislost chudinské podpory na domovském právu.46 

V §25 domovské zákona z roku 1863 bylo řečeno, že „přísluší ustanovovati obci 

v mezech zákonů o tom vydaných“47, jak se mají chudí zaopatřit. Při vydání tohoto zákona se 

předpokládalo vytvoření chudinských zákonů na úrovni zemí. V českých zemích vznikl 

zvláštní chudinský zákon pouze v Čechách z 5. prosince 1868, zákon č. 59 z. z. 48  

                                                 
45 Zákon č. 105/1863 ř. z. o právu domovském. 
46 JANÁK, J. Domovské právo …, s. 446-447. 
47 Zákon č. 105/1863 ř. z., § 25. 
48 Více k němu a výklady jednotlivých paragrafů KLAPKA, Otakar. Chudí v obci: stručný výklad předpisů o 
chudinství. Praha, 1924. 
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Český chudinský zákon ve svých 37 paragrafech ustanovoval, jak se mají chudí 

veřejně zaopatřit, netýkal se soukromé dobročinnosti. Ve své převážné části vycházel 

z domovského zákona, některé paragrafy se opakovaly, případně došlo k jejich rozšíření. 

Každý, kdo chtěl žádat chudinské podpory, se měl přihlásit u starosty, nebo u 

zvláštního výboru pro opatrování chudých. Následně se mělo zjistit, zda žadatel je domácí 

nebo přespolní, u nich se vyhledala domovská obec a pokud bylo potřeba, poskytla jim obec 

pobytu okamžitou podporu. U domácích chudých pokračovalo šetření, zda neexistuje někdo 

jiný, kdo by ho zaopatřil. U dětí to byly rodiče a naopak, případně manžel, manželka. 

Konkrétní úřady ale měly také přihlížet, zda povinná osoba k zaopatření, měla dostatečné 

prostředky, jestliže tomu tak nebylo, měly poskytnout alespoň určitou podporu.  

Jakým způsobem bude chudý zaopatřen, záleželo na uvážení obce, ta se měla řídit 

místními zvláštnostmi, šetřit chudinský fond, ale na druhé straně zajistit potřeby chudých. Za 

nemocné měly obce platit lékaře a léky, v případě nevyléčitelných, nakažlivých nebo 

duševních chorob chudých je měly umístit ve veřejných nebo soukromých ústavech k tomu 

určených. Za podporované chudé obec zaplatila i potřebné pohřební výlohy. U zaopatřených 

dětí se měla také starat o jejich vychování, aby se v budoucnu staly schopné práce. 

Všechny výdaje byly hrazeny z tzv. chudinského fondu. Zdrojů financí bylo několik: 

chudinské procento49, pokuty, výtěžek z prodeje zboží propadlých pro přečin nebo přestupek 

podle trestního zákona, pořádkové pokuty, dotace obce, příspěvky okresu, náhrady za 

splněnou chudinskou povinnost např. od jiné obce, dobrovolné dary, příspěvky určené 

výslovně chudým za povolení od obecního úřadu, např. dávka za prodloužení policejní 

hodiny. Chudinskému fondu připadala i jedna třetina z pozůstalosti duchovních osob. Mezi 

dobrovolné příspěvky patřily i různé odkazy v posledních vůlích. Pokud dárce neuvedl, co se 

má s penězi stát, byly přičleněny k základnímu jmění fondu. Jiná situace nastala, pokud 

fundace ustanovovala konkrétní požadavky s nakládáním financí, měla se obec řídit podle 

nich. Zákon v §23 schvaloval, aby obecní zastupitelstva pořádala různé sbírky, peněžní i 

naturální, zřizovala pokladničky a podporovala soukromou dobročinnost při různých 

slavnostech, výstavách, divadlech apod. Když by nedostačovaly příjmy chudinského fondu, 

obec byla povinna nedostatky uhradit. Jestliže by nestačily ani její možnosti, měl pomoci 

okres a následně země.  

Všechny náklady neležely jenom na obcích, i okresy a země měly své povinnosti. 

Okresní zastupitelstva zakládala ústavy pro nemocné, pro zaopatření a zaměstnávání chudých 

                                                 
49 Chudinské procento byla část z prodeje ve veřejných dobrovolných dražbách. 
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a pro napravení mládeže. Země měla zakládat ústavy, pokud by snad okres nedisponoval 

dostatečnými financemi. 

Obec si měla také rozhodnout, jakým způsobem bude vykonávat správu nad péčí o 

chudé. Mohla tak činit v rámci obecního výboru, nebo ve speciálně zřízené komisi. V obou 

případech zde měl své místo a hlas duchovní správce v obci. Zákon také charakterizoval 

funkci otců chudých. Obecní výbor je měl ustanovovat podle potřeby. Jejich povinností bylo 

starat se osobně o chudé, v jejich domě je navštěvovat a zjišťovat jejich potřeby. Následně 

měli prosby a požadavky přednášet před výborem nebo chudinskou komisí. 

Práva chudých byla zajištěna v odvolávacím zřízení. Pokud by chudý nebo někdo jiný 

nesouhlasil s rozhodnutím obce, měl podat stížnost k okresnímu výboru, další postup byl 

k zemskému výboru. 

V posledním paragrafu byla stanovena možnost obcím, aby si v rámci tohoto zákona 

vydaly vlastní statuta o chudinské péči. Využívaly toho převážně města, Prahu nevyjímaje. 

Ve městech vznikaly i zvláštní komise pro zaopatření chudých. V malých venkovských obcí  

nebyly potřeba. 

Z období habsburské monarchie jsou podstatné ještě dva zákony, které upravovaly 

vztahy k chudým. První z nich se věnoval tulákům a lidem bez domovské obce. 10. května 

1873 byl vydán zákon proti zahalečům a tulákům. Hlavní zásadou bylo, že pokud někdo 

opustil svoje bydliště a bez práce se toulal a nemohl prokázat prostředky na svoji obživu, byl 

zavřen od osmi dní až do jednoho měsíce jako tulák. Při recividě se mohl pobyt ve vězení 

prodloužit až na tři měsíce. Jinou možností potrestání bylo umístění v donucovacích 

pracovnách. V §1 byl vymezen tulák jako ten „kdo nemaje určitého bydliště aneb opustiv své 

bydliště, bez zaměstnání a práce se potuluje a nemůže prokázati, že má prostředky ke své 

výživě nebo že jich bezelstně nabýti hledí.“ Tato široká definice umožnila zahrnovat jak 

žebrající osoby, tak třeba i dělníky hledající práci, což neodpovídalo dobovým proklamacím 

liberálních zásad.50 

Druhý pro chudinskou péči významnější zákon pocházel z 27. července 1871, byl to 

zákon č. 88 o postrku. Podle jeho prvního paragrafu mohly být nežádoucí osoby policejně 

vykázány a hnány postrkem do svých domovských obcí nebo u cizinců přes hranice. Do této 

skupiny spadaly jednak trestanci a prostitutky, dále poté tuláci a žebráci. Zároveň pokud 

člověk potřeboval pomoci od veřejné dobročinnosti a jeho nenacházel se ve své domovské 

obci, tak byl do ní „šupem“ poslán. Tento zákon byl tedy nástrojem chudinské péče. Když by 

se musela jedna obec postarat o příslušníka jiné obce, poskytla mu pouze nejnutnější podporu 

                                                 
50 JANÁK, J. Rakouský protitulácký zákon …, s. 395-430. 
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a hnala ho do jeho obce. Náklady s tím spojené následně vymáhala právě z jeho domovské 

obce.51 Kombinace zákona o domovském právu a zákona o postrku přinášela značné 

problémy, zejména v případech, kdy žil člověk po dlouhou dobu v obci a i zde pracoval, pak 

zestárl nebo onemocněl a stal se závislým na chudinské péči. Pokud neměl v obci pobytu 

domovské právo, mohl být beztrestně hnán do domovské obce, kde často nikoho neznal a 

neměl žádné zázemí. 

Nově vzniklá Československá republika přebrala chudinské zákonodárství, tak jak 

bylo nastaveno z předválečného období. Na počátku její existence se předpokládalo, že dojde 

k úpravě nejen chudinství, ale i domovského práva. V § 20 zákona č. 76/1919 Sb., o obecním 

zřízení bylo ustanoveno, že se chudinská péče se přenese z obcí na stát nebo vyšší územní 

samosprávu. Znamenalo by to značnou změnu ve veřejném chudinství, jelikož v Čechách 

platil zákon z roku 1868, který nedostačoval, a na Moravě a ve Slezsku neexistovali žádné 

chudinské zákony. Nicméně příslušný zákon v období první republiky vydán nebyl. Nedošlo 

ani k reformě domovského práva.52 Postupně docházelo k poklesu významu chudinství. 

Souviselo to se zdokonalováním sociálního zákonodárství, rozšiřovalo na další skupiny 

obyvatel.53 Podstatný byl také zákon č. 43/1929 Sb., který zaváděl státní starobní podpory.54 

Veřejná chudinská péče ztrácela v období první republiky svůj vliv, zejména její spojení 

s domovským právem neodpovídalo požadavkům doby. Péči o chudé a sociálně potřebné, tak 

postupně přebíral stát.  

Takto byly nastaveny zákony týkající se chudinské péče ve sledovaném období. Z nich 

se největší kritice dostalo domovskému zákonu z roku 1863. Nejvíce problematickým bodem 

se stalo získávání domovského práva, které mohl člověk nabýt pouze přesně stanovenými 

způsoby. Mezi něž patřilo narození, sňatek, vstoupení do úřadu, nebo si mohl dotyčný 

domovské právo koupit. Při velké mobilitě obyvatelstva probíhající v druhé polovině 19. 

století představoval tento zákon značný nedostatek. Lidé z chudších a menších obcí se 

stěhovali do větších měst, v případě že na stáří nebo po úrazu připadli na veřejnou 

dobročinnost, obec pobytu je následně ve většině případů poslala postrkem do jejich 

domovské obce, která se měla o ně postarat, nicméně té často chyběly dostatečné prostředky 

                                                 
51 Více k zákonu o postrku: STOKLÁSKOVÁ, Zdeňka. Postrk jako nástroj chudinské péče. In: HLAVAČKA, 
Milan a CIBULKA, Pavel. Chudinství a chudoba …, s. 293-318. Případně příspěvek Milana Hlavačky na 
posledním Plzeňském sympoziu k 19. století s názvem Zákon č. 88/1871 ř. z., jímžto se pořádá vyhošťování a 
honění postrkem, rukopis. 
52 Obojí bylo zrušeno až po únoru 1948. 
53 Zákon č. 268/1919 Sb. z. a n. upravoval nemocenské pojištění i zemědělských dělníků a čeledi. 
54 JANÁK, J. Domovské právo …, s. 448-450, RÁKOSNÍK, J., TOMEŠ, I. a kol. Sociální stát 
v Československu…, s. 369. 
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na zaopatření. Zároveň přesunutý člověk mohl ztratit kontakty, když v domovské obci 

dlouhodobě nebydlel.  

Tento stav zůstal nezměněn až do reformy domovského práva v 90. letech 19. století a 

i po této úpravě bylo dosáhnout na domovské právo v jiné obci složité. Člověk musel v jedné 

obci žít nejméně 10 let a zároveň nesměl připadnout na veřejnou chudinskou péči, aby zde 

dostal domovské právo. I přes tuto možnost získání nebyla modifikace dostatečné, a 

existovala snaha o další úpravy.55 Habsburská monarchie a posléze československá republika 

těmito zákony regulovala chudinskou péči, nicméně konečnou podobu jí vždy vtiskla až 

konkrétní obec. 

                                                 
55 Viz ADÁMEK, Karel. O reformě domovského práva: [zákon ze dne 5. prosince 1896]. Praha, 1897, BRÁF, 
Albín. Dvě nutné opravy: (Právo domovské, Pracovny donucovací). Praha, 1884. 
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3. Počátky péče o chudé v Praze 

 

Kořeny péče o chudé sahají až do období středověku, kdy začaly nejenom v pražských 

městech vznikat špitály.56 Tyto ústavy sloužily nejdříve poutníkům a postupně došlo k  jejich 

přeměně a staraly se předně o chudé, nemocné, staré a sirotky. Jejich charakter se mnoho 

nezměnil ani v období raného novověku, kdy stále spojovaly sociální a zdravotní poslání. 

Vedle nich vznikaly i specializované ústavy jako nemocnice. Obdobně v roce 1733 vznikl na 

Novém Městě společný chudobinec pro všechna pražská města, Dům chudých. Už v této době 

můžeme tedy vidět snahu o konkrétnější zaopatření chudých, než se jim dostávalo ve 

špitálech. Jeden chudobinec pro všechna pražská města vznikl, jelikož se chudí pohybovali po 

celém území Prahy a nešlo rozeznat, kde by měli dostat podporu.57 Správu si rozdělily 

jednotlivá města a jimi jmenovaní inspektoři, postupně přecházelo řízení na člena nadační 

komise, ředitele ústavu. Konečnou instancí bylo nejdříve místodržitelství, poté dokonce 

v některých případech i samotná císařovna. Pro tento ústav byly vydány i normy. 

Nezapomínalo se v nich ani na vzdělání dětí a mládeže, musela jim být zajištěna výuka a 

vyučení. Chovanci společného chudobince neměli zahálet nečinností, ale naopak se věnovat 

nějaké užitečné práci. Snahou nebylo jenom zmenšit náklady na chod, ale i vést chovance ke 

kladnému vztahu k práci.58  

Rozlišení práce se štítící chudých od ostatních stálo v požadavcích panovnických 

dekretů pro pražská města od poloviny 17. století. Špitály ale nemohly tuto potřebu vyplnit. 

Káznice byla na Starém Městě zřízena v roce 1674, vězni si museli na své zaopatření vydělat 

sami. Mezi nimi se našli i tuláci a práce pro ně byla určitým donucovacím prostředkem. 

Typická donucovací pracovna vznikla až ve 40. letech 18. století taktéž na Starém Městě. 

Dostala jméno podle manufaktury na zpracování vlny, bavlny a hedvábí, kde chovanci 

pracovali, říkalo se jí tzv. špinhaus. V druhé polovině 18. století pokračovaly snahy ve 

zřizování institucí podobného charakteru.59 

Chudí obyvatelé pražských měst získávali prostředky na obživu také pomocí žebrání. 

Ve středověku nečinila pražská města proti tomuto námitky.60 V období raného novověku 

                                                 
56 K pražským špitálům a nemocnicím více SVOBODNÝ, Petr a HLAVÁČKOVÁ, Ludmila. Pražské špitály a 
nemocnice. Praha, 1999.  
57 FEJTOVÁ, Olga. Od milosrdenství a dobročinnosti k systému státní a komunální chudinské péče v městech 
pražských v dlouhém 19. století. Rukopis. (Text zatím nepublikován, vyjde ve sborníku k 32. konferenci 
Archivu hlavního města Prahy, v rámci Documenta Pragensia), nestránkováno. 
58 POKORNÝ, A. 1000 let chudinství …, s. 29-30. 
59 FEJTOVÁ, O. Od milosrdenství a dobročinnosti …, nestránkováno. 
60 POKORNÝ, A. 1000 let chudinství …, s. 16. 
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dochází poté k regulaci pohybu žebráků. V této době existovala jako forma disciplinace 

chudinská policie, která se nejvíce v pražských městech zaměřila na volný pohyb právě 

žebráků a tuláků. Pražská města je měla evidovat a oddělit osoby potřebné, které nosily 

označení, čímž byly oprávněny ve vymezeném prostoru žádat almužny. Až následně se 

chudinská policie zaměřila na donucení práce schopných žebráků k práci a umístění 

nemocných do špitálů.61 

Zásadní zlom v systému pražské chudinské péče přinesly až reformy Josefa II. Po 

vydání direktivních pravidel přikročilo České gubernium k jejich realizaci. Trvalo to sice déle 

než v jiných městech monarchie, ale i Pražané se dočkali všeobecné nemocnice a dalších 

specializovaných ústavů. Finanční prostředky na zbudování a provoz jednotlivých 

zdravotnických a chudinských zařízení se měly získat ze zrušených klášterů a nevyhovujících 

špitálů, kdy se finance z prodeje budov apod. měly soustředit na jeden tzv. fond světských 

nadání. Po dlouhém jednání a několika variantách projektech se všechny nově vzniklé 

instituce soustředily v jižní části Nového Města.62 První z nich byla v roce 1789 otevřena 

porodnice a nalezinec u Apolináře, ve stejném roce zahájil svoji činnost chorobinec na 

Karlově. O rok později začala fungovat všeobecná nemocnice a ústav choromyslných na 

Karlově náměstí. Na počátku 19. století ještě přibyl chudobinec sv. Bartoloměje.63 A jako 

úplně poslední byl zřízen sirotčinec a to až v roce 1875.64 Zároveň mělo dojít k prošetření 

potřebnosti chovanců dosavadních ústavů. Pokud by někteří z nich byli zaopatřeni neprávem, 

mělo dojít k jejich vyloučení z uzavřené péče, případně přesunu na almuženský systém 

podpor. Ostatní určeni pro umístění v ústavu měli být rozděleni podle svých neduhů do 

nemocnice, chorobince a sirotčince. Toto nařízení ukazuje, že ve špitálech byly zaopatřeny 

všechny osoby pohromadě bez ohledu na věk a zdravotní stav.65  

Všechny nově vzniklé zdravotnické i zaopatřovací ústavy nesloužily jenom Pražanům, 

ale byly určeny pro celé Čechy. Z pražské pokladny neměly jít peníze na úhradu nákladů 

těchto ústavů, pouze se z ní měla platit pražská nadání.66 Nicméně náklady na provoz 

jednotlivých ústavů převyšovaly příjmy, jelikož nemajetní si zaopatření nehradili, měla je za 
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ně platit obec, což se kromě Prahy prakticky nedělo. Tudíž poprvé v roce 1818 Praha poskytla 

své finance k pokrytí dluhů těchto institucí, poněvadž panovník odmítl návrh Gubernia na 

vyrovnání schodku ze státních prostředků. Obdobná praxe poté panovala celou první polovinu 

19. století.67  

Druhou oblastí, kam výrazně zasáhly josefínské reformy, byl systém otevřené 

chudinské péče. Podle vzoru buquoyovského „Spolku lásky k bližnímu“ vznikl v Praze v roce 

1786 chudinský ústav.68 Jeho organizace změnila systém poskytování almužen. Už nemělo 

docházet k nekontrolovatelnému žebrání. Finanční prostředky se získaly ze zrušených špitálů 

a měly být doplňovány různými sbírkami a dary. Chudinský ústav poté rozděloval peníze 

potřebným. Do čela nové instituce byli postaveni Jan sv. pán Lammotte, zemský protomedik 

Tadeáš Bayer69 a Ferdinand Kindremann ze Schulsteinu,70 který od roku 1789 vykonával 

funkci vrchního ředitele chudinského ústavu. Organizace se dále členila na chudinské okresy, 

které odpovídaly farním obvodům. V této době fungovalo 20 okresů. Většinou v jejich čele 

stáli faráři, jenž měli na starosti i účetnictví. Každý okres měl poté dva otce chudých, tzv. 

„Armenvater“: Jejich úkolem byla evidence chudých a vybírání darů a příspěvků pro chudé.71 

Vrchní ředitel měl na starosti správu, rozdělovaní financí mezi jednotlivé okresy, jelikož u 

něho se soustředily výtěžky z nadací a dalších zdrojů. Musel podávat zprávy na gubernium, 

kterému také podléhal a které ho volilo. Z počátku tuto funkci zastávali vyšší duchovní 

hodnostáři.72  

Chudinský ústav byl soukromou institucí a od toho se odvíjely i jeho problémy. 

Funkce otců chudých zastávali dobrovolníci a bylo obtížné zajistit jejich dostatek vzhledem 

k časové náročnosti, stejně jako zabezpečit stabilní a přiměřené příjmy. Vzniklá situaci si 

vyžádala kritiku už od svého počátku. V roce 1790 přednesl řeč na veřejném shromáždění 

vrchní ředitel chudinského ústavu Ferdinand Kindermann ze Schulsteinu, kde zdůraznil 

nutnost rozlišovat chudé potřebující pomoc a ostatní. Už v této době si byli vědomi chudých, 

kteří byli práce schopní, ale nechtěli pracovat a využívali systém almužen. Podle informace 

v proslovu bylo roku 1789 zaopatřeno přes 1200 osob, což je více než možnosti chudinského 

ústavu. Finanční prostředky tudíž také nedostačovaly, i když příspěvky sbírali nejenom 

otcové chudých, ale i pražské cechy a školní mládež. Dárci si ale hledali různé důvody a 
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výmluvy, proč dát jenom minimální část.73 Základ pro fungování chudinského ústavu 

představovala zrušená zbožná bratrstva a nadace z území pražských měst. Hlavním zdroje 

byly poté dobrovolné příspěvky a dědické odkazy, část příjmů poté tvořily prostředky pro 

státní kasu74 a sám ústav si měl zajistit i vlastní zdroje.75 

 Systém otevřené chudinské péče doplňovaly spolky. Nejvýznamnější z nich v první 

polovině 19. století byl Soukromý spolek ku podporování domácích chudých, poskytoval 

zejména materiální pomoc. Stal se oficiální partnerem pražské otevřené chudinské péče, v 

průběhu došlo k užší spolupráci obou institucí. Členy spolku byli především zámožní 

podnikatelé, úředníci a duchovní. Podporovali ho i šlechtici a samotný panovník, chudým 

poskytovali pomoc prostřednictvím různých nadací nebo spoluúčastí na finančních 

sbírkách.76  

Po josefínských reformách v Praze existovaly dva na sobě nezávislé systémy 

chudinské péče, pokud nezahrneme dobročinné spolky. Vedle chudinského ústavu, který byl 

veden soukromými iniciativy a poskytoval zaopatření v rámci tzv. otevřené péče, existovalo 

několik zaopatřovacích ústavů. Nejdůležitější pro chudinskou péči byl chudobinec sv. 

Bartoloměje a chorobinec na Karlově. Tato situace zůstala nezměněná po celou první 

polovinu 19. století, i když docházelo v jednotlivých institucích zejména v chudinském ústavu 

k několika reorganizacím, oba systémy chudinské péče byly sloučeny pod správu jednoho 

úřadu až v 60. letech.  

 První větší reorganizace chudinského ústavu přišla v polovině 20. let 19. století. 

Změna nastala ve vrchním řediteli a v představených jednotlivých chudinských okresech, od 

té doby už nestáli v čele jenom duchovní, ale i šlechtici a další významní muži. Zvýšil se i 

počet otců chudých, lišil se i v jednotlivých okresech podle potřeby a velikosti, pohyboval se 

v rozmezí 4 až 15. Jinak systém přidělování podpor zůstal stejný. Almužny se vyplácely 

každý pátek na almuženskou knížku.77 Každý zaopatřený chudý, měl zakázáno žebrat pod 

výstrahou ztráty podpory, což bylo napsáno hned v prvním odstavci almuženské knížky. 

Zákaz se vztahoval na všechny druhy žebrání, u kostelů, dům od domu, ale i na tzv. žebravé 

dopisy.78 
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O dvacet let později přišla další reforma a to už podstatnější. Systém otevřené 

chudinské péče doznal změny po nastoupení Františka hraběte Thun-Hohensteina v roce 1846 

na místo vrchního ředitele chudinského ústavu, zároveň zastával funkci předsedy Spolku pro 

podporování domácích chudých. Jeho přáním byla centralizace dobročinných a 

zaopatřovacích ústavů, což se také stalo skutečností právě ve spojení chudinského úřadu a 

Spolku pro podporování domácích chudých.79 Jeho reformní kroky přinesly i přechodné 

zlepšení finanční situace, ale hlavně se týkaly personálních změn.80 Vrchní ředitelství 

chudinského ústavu se nově ustanovilo jako kolektivní vedení, v čele stál ředitel a dále 12 

volených členů. Množství chudinských okresů zůstalo stejné, zvýšil se počet otců chudých 

v některých okresech až na 17.81  

Od počátku padesátých let 19. století dochází poté k postupnému převodu chudinské 

péče pod pražskou správu. Hlavním důvodem této změny byly finance. Už dříve přispívala 

Praha na chod zaopatřovacích ústavů a otevřené chudinské péče. Od roku 1850 tedy přebírala 

postupně do své kompetence jednotlivé fondy a nadání. Tento přechod souvisel i s novými 

právními předpisy a zákony. Celý tento přesun skončil v roce 1864 vydáním Naučení 

okresním ředitelstvům chudých v král. hlav. městě Praze.82 

Období první poloviny 19. století položilo základy pro pražskou chudinskou péči. 

Městská rada převzala systém otevřené chudinské péče v nezměněné podobě. Hlavním 

zdrojem příjmů zůstávala soukromá dobročinnost a i struktura chudinských okresů setrvala 

stejná. Ústavní péče i nadále stála na chudobinci sv. Bartoloměje a chorobinci na Karlově. 

Uspořádání chudinské péče také odpovídalo zákonným úpravám, obecnímu zřízení z roku 

1850 a úpravě domovského práva z roku 1863. 
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4. Pražská chudinská péče 

4.1 Vývoj chudinské péče do sloučení sousedních obcí s Prahou 
 

Chudinská péče si od přechodu pod správu pražského magistrátu až do roku 1918 

uchovala stejný charakter. Docházelo pouze k dílčím formálním úpravám, i přes snahy 

pražského chudinského ústavu nebyly provedeny větší reformy. Na počátku stálo vydání 

základních pravidel, Naučení okresním ředitelstvům chudých v král. hlav. městě Praze83, řád 

chudinského ústavu byl několikrát upravován, ale nikdy nedošlo k větším zásahům do chodu 

instituce.84 Zároveň od této doby došlo ke sjednocení správy jak otevřené chudinské péče, tak 

i chudinských ústavu pod jeden nadřízený orgán, kterým bylo Vrchní ředitelství ústavu 

chudinského. 

Správa chudinské péče musela být dána do souladu se strukturou pražského 

magistrátu. Nejvíce se chudinskými záležitostmi zabýval druhý referát – popisný. Kromě věcí 

domovských a chudinských patřilo mezi jeho agendu vedení statistiky, přehled obyvatelstva, 

ubytovávání vojska apod.85 Vedle toho fungoval ústav chudinský v čele s vrchním 

ředitelstvím, podřízené složky byly chudinské okresy. Všechny funkce v této instituci zůstaly 

i nadále dobrovolné a zároveň bez finanční odměny. 

Vzhledem k již zmiňované stabilitě nedocházelo k velkým změnám. Český chudinský 

zákon sice zapříčinil, že městská rada vydala v roce 1870 nový řád chudinského ústavu.86 

Nicméně nepřinesl nic nového a naopak potvrdil stávající stav, tak jak jej charakterizovalo 

Naučení okresním ředitelstvům chudých. Výraznější proměny se děly v rovině ústavní péče. 

S připojováním obcí k Praze přibývaly i jejich chudobince pod kontrolu pražského 

magistrátu. První z nich byl v roce 1883 chudobinec sv. Vojtěcha na Vyšehradě, který byl 

správně spojen s chudobincem sv. Bartoloměje. Podstatnou změnou v péči o sirotky bylo 

zřízení Městského sirotčince arcivévodkyně Gisely na Pohořelci v roce 1875.87 Tím se také 

dokončilo budování ústavní péče na území Prahy, jak jej započal Josef II. na konci 18. století. 

K velké reformě se přikročilo v 80. letech, cílem bylo zefektivnit zejména otevřenou 

chudinskou péči, která přinášela nejvíce problémů pražskému magistrátu. Výsledkem těchto 
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snah bylo vydání upraveného chudinské řádu v roce 1888, který ale nepodával žádné řešení, 

došlou pouze ke korekcím v personální oblasti.88 

Na počátku 20. století poté do chudinské agendy na magistrátu zasáhl nově zřízený 

humanitní referát. Přiděleny mu byly chudinské záležitosti doposud rozdělené mezi čtyři 

různé referáty (hospodářský, popisný, školní a zdravotní).89 Roztříštěnost chudinské agendy 

mezi různé magistrátní odbory představovala problém. Každý z referátů řešil jenom určitý 

úsek a neměl tudíž komplexní pohled na danou problematiku. Vrchní ředitel chudinského 

ústavu Karel Vendulák se snažil už v roce 1896 najít východisko. Chtěl, aby se rozšířily 

pravomoci chudinského ústavu, což se nestalo. O tři roky později rozhodla městská rada o 

vzniku nového referátu, který dostal označení XVII, a vyčlenila mu právě záležitosti 

chudinské péče.90  

Humanitní referát ustanovila městská rada ve své notě z 27. prosince 1900, začal 

fungovat od 1. ledna následujícího roku. Už podle jeho názvu je zřejmé, že se nevěnoval 

jenom chudinské péči a pomoci ve finančních problémech, ale i „kulturnímu povznášení 

vrstev chudých a bude tudíž úkolem referátu toho, zejména organisování sociálně humanitní a 

kulturní činnosti obce Pražské.“91 Na tomto základě mu vyčlenila městská rada následující 

agendu: „A. Záležitosti, jež vyřizovaly se dosud částečně v referátě hospodářském Ib, 

částečně v referátě popisním IV a to: 1) Záležitosti týkající se fondů dobročinných […] 2) 

záležitosti městského sirotčince a 3) správní věci městské věznice […]. B. Záležitosti, jež 

dosud se vyřizovaly v referátě popisním IV a sice: 1) péče o chudé, choré, nalezence a lidi bez 

přístřeší, počítajíc v to i ošetřovné a pohřebné; 2) stravování chudé školní mládeže; 3) 

kapitalisování podpor úrazové pojišťovny; 4) fond k zamezení žebroty a 5) ústav pro 

bezplatné zprostředkování práce.“92 Z uvedeného je jasně vidět, že kompetence humanitního 

referátu byl podstatně širší než jenom přidělování dávek a umisťování do ústavů, jak tomu 

bylo u Vrchního ředitelství ústavu chudinského. Do jeho činnosti pronikaly nové sociální 

problémy, které se začaly objevovat, zejména se jednalo o prevenci, péči o děti a mládež, 

zprostředkování práce a další.93 

Zásadní otázku představoval vztah humanitního referátu a chudinského ústavu. Vrchní 

ředitelství ústavu chudinského mělo být podle nóty pražského magistrátu z prosince 1900 i 

nadále zachováno, ale jenom dokud se nevyřeší jejich vzájemný poměr. Humanitnímu 
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referátu byly prozatím svěřeny právnické a teoretické záležitosti. Vypracovat návrh na 

spolupráci těchto dvou institucí dostal zaměstnanec Vrchního ředitelství chudinského ústavu 

Josef Vlk. Úkol zpracoval velmi důkladně, jak dokládají dochované archiválie.94 Městské 

radě nabídl tři možnosti odloučení, fungování dvou institucí vedle sebe a sloučení. Při 

odloučení by vrchnímu ředitelství zůstaly všechny jeho dosavadní funkce. Pokud by 

existovaly obě instituce vedle sebe, došlo by k přesunu některé agendy do humanitního 

referátu. Při poslední alternativě by se spojily kanceláře obou úřadů, ale nadále by vrchní 

ředitelství odpovídalo za chudinské záležitosti. Městská rada rozhodla v listopadu 1904, 

s účinností od 1. prosince, o sloučení agendy kanceláře Vrchního ředitelství chudinského 

ústavu a humanitního referátu. Za chod odpovídal vedoucí referátu humanitního, vrchnímu 

řediteli zůstaly pravomoci, jak je charakterizuje chudinský řád.95 Sloučení obou kanceláří 

nepřinášelo požadované účinky, proto fungovalo pouhé tři roky. Od 15. října 1907 městská 

rada je opět odloučila.96 

Reorganizace chudinské správy pomohla vyřešit dlouhodobý problém s její 

roztříštěností mezi různé úřady a referáty. S tím samozřejmě vyvstaly i další otázky a úkoly 

k řešení. Nicméně jak často opakoval Josef Vlk ve svých poznámkách a konceptech, došlo k 

„decentralizaci práce a centralizaci přehledu“97, což považoval za jedno z nejdůležitější pro 

organizaci správy chudinské péče.  

Vedle chudinského ústavu a nového humanitního referátu vznikla Sociálně-humanitní 

komise. Návrh na zlepšení poskytování sociálních a humanitních služeb vzešel z vrchního 

ředitelství chudinského ústavu, kde byly snahy o úpravu názvu okresů i samotného ředitelství 

na sociálně-humanitní, které by lépe vystihovalo náplň práce.98 Nakonec se nestal skutečností, 

ale vznikla jenom samostatná komise.  

Její hlavní náplní práce bylo projednávat záležitosti sociální péče a k nim vydávat 

stanoviska a dávat podněty městské radě. Měla jim podávat návrhy, jak zamezit chudobě a 

zlepšit fyzický a intelektuální stav „tříd nuzných“.99 Nezaměřovala se tedy jenom na řešení 

situace, ale snažila se přicházet i s preventivními opatřeními. Do její oblasti zájmu patřila 

například nezaměstnanost, drahota potravin, bytová otázka, nové ústavy pro alkoholiky, učně 

apod. Členy vybírala městská rada ze sboru obecních starších. Pokud by se projednávaly dílčí 

záležitosti týkající se jednotlivých předměstských obcí, měli jejich zástupci právo se těchto 

                                                 
94 AMP, fond Sbírka rukopisů, sig. 7819, čís. 84. 
95 Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou komisí obcí 
Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1904.  Vyd. české. Praha, 1907, s. 384. 
96 Zpráva úřadu chudinského král. hlavn. města Prahy, roč. V., čís. 18, 1918. 
97 AMP, Sbírka rukopisů, sig. 7819, čís. 84. 
98 Zpráva úřadu chudinského hlavního města Prahy, roč. VII, čís. 10, 1920. 
99 AMP, Sbírka rukopisů, sig. 7819, čís. 82, Komise sociálně-humanitní král. Hlavn. Města Prahy. 
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schůzek zúčastnit.100 V roce 1907 tak navrhla sociálně-humanitní komise, aby byla zřízena 

mlékárna pro chudé, nebo aby byly přidělovány dotace na uhlí.101  

Podle Vlkova hesla „decentralizace práce“ byl na počátku 20. století upraven systém 

vyplácení okamžitých podpor. Tato agenda původně spadala přímo pod Vrchní ředitelství 

chudinského ústavu, ale vzhledem k narůstající práci zvláště s připojenými obcemi a 

zvýšeným nárůstem žádostí o příspěvky po vydání novely domovského zákona z roku 

1896.102 Rozhodla městská rada po návrhu Josefa Vlka o přesunutí vydávání těchto podpor na 

chudinské okresy.103 

Před první světovou válkou proběhla poslední větší, ale spíše formálnější úprava. 

Chudinský ústav se v roce 1909 přejmenoval na chudinský úřad, tak jak bylo původně 

zamýšleno. Nicméně v průběhu doby a překladem z němčiny se začalo používat více slova 

ústav.104 Do válečného období vstupovalo tedy pražské chudinství plně reorganizováno. 

Po vypuknutí první světové války se chudinská péče potýkala s novými problémy a 

překážkami. Všeobecně nedostatek potravin a drahota zvyšovaly počty chudých. Nejvíce 

postižena byla města, kde se projevovalo špatné zásobování.105 Pražská samospráva měla od 

začátku války pouze dva hlavní cíle, být k dispozici armádě a zásobovat město. Od srpna 

1914 začala působit zásobovací komise, mezi její činnosti patřilo zprostředkování nákupu 

potravin. V čele stálo ředitelství, složené ze zástupců městských radních a úředníků. Na nižší 

úrovni existovaly místní kontrolní komise, které se staraly o stav zásob a pomáhaly místnímu 

obchodu s doplňováním. Odpovědnost za tuto činnost převzala okresní chudinská 

ředitelství.106 

Chudinské úřady se musely vypořádat s nárůstem počtů žadatelů o podporu, kromě 

zaopatření stávajících chudých se k nim přidávaly i osoby s minimálním příjmem, který je ale 

nedostačoval uživit. Zvyšovaly se i žádosti o umístění do některého z pražských ústavů, 

nejvíce jich bylo z řad dětí a starých a nemocných osob. Často se děti uchylovaly i k žebrání, 

nárůst v průběhu války byl značný, v roce 1914 jich četníci zatkli 50 o tři roky později, bylo 

                                                 
100 AMP, Sbírka rukopisů, sig. 82, Komise sociálně-humanitní král. Hlavn. Města Prahy. 
101 Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou komisí obcí 
sousedních: Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1905, 1906 a 1907. Vyd. české. Praha, 1911, 
s. 889. 
102 AMP, Sbírka rukopisů, sig. 7819, čís. 84. 
103 Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou komisí obcí 
sousedních: Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1900 a 1901. Vyd. české. Praha, 1904, s. 714. 
104 Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou komisí obcí 
sousedních: Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1908, 1909 a 1910. Vyd. české. Praha,1915, 
s. 885. 
105 Viz ŠEDIVÝ, Ivan. Češi, České země a velká válka: 1914-1918. Praha, 2003. 
106 KRATOCHVÍL, M. V. O vývoji …, s. 104-105. 
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zatčeno již přes 200 dětí.107 U starých a nemocných převažovala snaha je v rámci okamžité 

podpory umístit v některém z chudinských ústavů, zároveň u nich byla vysoká míra 

úmrtnosti.108 Nedostačovaly jak finance na podpory, tak i potraviny na vaření polévek apod. 

Vrchní ředitelství a i jednotlivá ředitelství chudinských okresů se potýkaly se 

zvýšenou kancelářskou prací. Na úřad přicházelo více žadatelů o podporu, ale přibyla i jiná 

agenda. V rámci vrchního ředitelství vznikla chudinská evidenční kancelář, která měla na 

starost kontrolovat vydávání dávek. Vedle toho vyplácela různé dávky jako např. zálohu na 

vojenské výživné, podpory rodinám mobilizovaných vojáků.109 

Pro komunikaci s okresy chudinskými se vyčlenili dva úředníci vrchního ředitelství, 

aby okresní ředitelství byla dobře informována a měla přehled o vývoji. Všechny postupy při 

podávání a vyhodnocování žádostí o podporu zůstaly stejné, musely být sice posuzovány 

rychleji, ale více práce představovalo získávání prostředků na zaopatření. Hledaly také 

vhodné rodiny pro umístění dětí a potřebných, nebo jenom pro zajištění jejich stravy. Při 

všech těchto úkolech bylo potřeba zachovat klid a neříkat lidem o podpůrných akcích, 

„poněvadž obyčejně jako první jich zneužívají a se hlásí tak zvaní stálí příživníci.“110  

Obdobně špatná situace panovala i v oblasti uzavřené péče. Budovy chudinský ústavů 

zabrala armáda jako vojenské lazarety. Chovanci byli umístěni v provizorním nemocničním 

oddělení, nebo v soukromé péči, což ale přinášelo potíže. Rodiny si je k sobě braly na 

zaopatření za finanční náhradu, ale často peníze nedostačovaly na náklady, nebo naopak se 

snažily ušetřit a neposkytovaly dostatek jídla. I část sirotčince byla obsazena armádou. Navíc 

ještě se děti vracely z pěstounských rodin, jelikož si pěstouni stěžovali na nedostatek financí 

na zaopatření.111  

Během období druhé poloviny 19. století se postupně pražská chudinská péče 

zdokonalovala. Zefektivnilo se řízení a centralizovala se správa jak uzavřené, tak otevřené 

péče pod jednu instituci, Vrchní ředitelství chudinského úřadu. S narůstající agendou se a této 

úrovni výrazně byrokratizoval a profesionalizoval personál.112 Reformační snahy z přelomu 

století přerušila válka, která zároveň představovala zvýšenou náročnost na chudinskou péči. 

Po její skončení se tendence k zlepšení pražské chudinské péče mohly plně rozvinout, ale 

vyvstal tu jiný problém. 

 

                                                 
107 AMP, Sbírka rukopisů, sig. 7819, čís. 86. 
108 V období od 1. ledna 1916 až do 31. srpna 1917 bylo zaopatřeno 334 starých osob, z nich záhy zemřelo 160. 
AMP, Sbírka rukopisů, sig. 7819, čís. 86. 
109 Zpráva o situaci v chudinském úřadě z 25. listopadu 1914. AMP, fond Sbírka rukopisů, sig.. 7819, čís. 94. 
110 Tamtéž. 
111 AMP, Sbírka rukopisů, sig. 7819, čís. 86. 
112 FEJTOVÁ, O. Od milosrdenství a dobročinnosti …, nestránkováno. 
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4.2 Problémy chudinské péče po vzniku Velké Prahy a jejich řešení 
 

Politická situace první republika měla příznivější podmínky pro úpravu poměru 

hlavního města než doba předcházející. Před první světovou válkou se nemohli představitelé 

jednotlivých obcí dohodnout s pražskými radními na připojení. Z neúspěchu obviňovali 

následně vídeňskou vládu, i když pravda byla někde jinde. Svoji roli zde hrál lokální 

patriotismus, ale i finanční okolnosti.113 

Zásadní vliv na přehodnocení jejich postojů mělo několik příčin. Jednak to bylo 

zlepšení politického klima, poté válečná zkušenost, kdy musely jednotlivé obce spolupracovat 

při zásobování a zajištění energie a zdravotnického zázemí, ale i odchod předválečné 

reprezentace a nahrazení novými představiteli bez předchozích zkušeností s jednáním ohledně 

sloučení obcí s Prahou. Už v listopadu tak Národní shromáždění probíralo problematiku 

Velké Prahy. 114 

Pro sloučení obcí s Prahou byla vytvořena zvláštní komise, která měla vypracovat 

návrh na budoucí podobu města. Konečný výsledek předčil předválečné představy a jednání, 

zároveň Velká Praha vznikla shora, státním nařízením, už moc nezáleželo na jednotlivých 

obcích, zda se chtějí přičlenit. Podle konečné zákonné úpravy z 6. února 1920, z. č. 114/1920 

Sb.,115 bylo k Praze připojeno celkem 37 obcí. Následující zákony č. 115 a 116/1920 Sb. ze 

stejného dne upravovaly volbu společného ústředního zastupitelstva, jeho organizaci 

a působnost. O den dříve vyšel ještě zákon, kterým se zřizovala státní regulační komisi pro 

hlavní město a okolí, která měla zajistit jednotný stavební rozvoj s ohledem na hospodářské, 

umělecké a zdravotní potřeby. Pražskému magistrátu tyto zákony přidělily povinnost starat se 

o připojené obce, o jejich dluhy a infrastrukturu, do které mimo jiné patřily i chudinské nebo 

lépe sociální péče. V roce 1923 byl poté vydán zákon,116 kterým se Praha pro účely voleb a 

obecní správy dělila na 13 okresů.117 Po sloučení se ukázaly velké rozdíly mezi jednotlivými 

obcemi, které ještě více umocnila první světová válka s nedostatkem v oblasti zásobování a 

financí. Podstatné nerovnosti panovaly samozřejmě i v chudinské péči. 

Představitelé chudinského úřadu se už od počátku jednání zajímali o budoucnost péče 

o chudé, jak to dokládají Zprávy úřadu chudinského hlavního města Prahy.118 Podle návrhu 

zákona mělo pražské zastupitelstvo konat dohled nad chudinskou správou, zároveň se usnášet 
                                                 
113 Viz LEDVINKA, Václav a PEŠEK, Jiří. Praha. Praha, 2000, s. 527. 
114 Tamtéž s. 562. 
115 V platnost vstoupil 1. ledna 1922. 
116 Zákon č. 7/1923 Sb. z. a. n. 
117 LEDVINKA, V. a PEŠEK, J. Praha … , s.563-566. 
118 Zprávy úřadu chudinského vydával úřad sám bez nároku na nějaký honorář jako „pomůcku, informaci a 
poučení pro pp. Funkcionáře v zájmu věci chudinské.“ Zpráva úřadu chudinského hlavního města Prahy, roč VI, 
1919, č. 10.  
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o zásadách, kterými byly jednotlivé obce vázány, což platilo i po jeho schválení.119 Po vydání 

novely obecního zřízení v roce 1920 vyvstala další otázka. Jelikož mělo chudinství podle §20 

přejít do správy státu, nebylo si vrchní ředitelství jisté, zda má pracovat na nové podobě 

chudinské péče, případně jestli by nedělalo práci za stát. S tím souvisela i žádost na 

ministerstvo sociální péče o subvenci na reorganizaci sociálně-humanitní činnosti v obvodu 

Velké Prahy, které byla sice zamítnuta z důvodu, že tato povinnost spadala stále do 

kompetence obcí, ale ukazuje nám rozsáhlý zájem.120 

Všichni si uvědomovali zásadní problém chudinské péče ve Velké Praze, tím byla 

nejednotnost a různorodost dosavadního vývoje. Dosud si každá obec pečovala o své chudé 

sama, bez ohledu na fungování v okolí. „Ale poněvadž každá jednotlivá z těchto 38 obcí 

nemůže přece účelně – bez ohledu na ostatní – organisovati své chudinství, vzhledem k Velké 

Praze, zvláště a jen pro sebe, dle své libosti, an by vznikl chaos, musí přirozeně někdo tyto 

organizační práce v 38 obcích říditi a vésti dle jednotného plánu a společného pracovního 

programu.“121 V mnoha z nich byla chudinská péče nedostačující až v katastrofálním stavu, 

případně chyběla úplně. Její reorganizaci a úpravy správy a fungování v celku Velké Prahy se 

věnoval Josef Vlk, který k tomu napsal i obsáhlý spis.122 Nicméně jeho návrh nebyl plně 

akceptován a do čela pražské chudinské péče přišel nový muž, Petr Zenkl.123 

Vývoj chudinské péče po skončení první světové války můžeme rozdělit do dvou 

období, které dělilo vydání nového sociálního řádu v roce 1923. První se vyznačuje snahou o 

uklidnění poválečné situace a návrat poměrů, který panoval před jejím vypuknutím. Svědčí o 

tom i žádost už z prosince 1918 vrchního ředitelství arcibiskupské konzistoři, aby 

pokladničky v kostelech sloužily opět svému účelu, vybírání příspěvků pro chudinskou péči. 

Za války byly využívány pro účely válečné dobročinnosti, zároveň na nich mělo být napsáno 

pouze česky „Příspěvky pro místní chudé“.124 Na poli uzavřené péče se poté jednotlivé ústavy 

vracely do svých budov zabraných armádou.  

Bezprostředně poté navazovaly kroky k sjednocení sociální péče, probíhaly nejenom 

v rovině teoretické ale i praktické. V roce 1921 se uskutečnila velká anketa o stavu chudinství 

                                                 
119 Zpráva úřadu chudinského hlavního města Prahy, roč. VI, 1919, č. 11.  
120 Zpráva úřadu chudinského hlavního města Prahy, roč. VII, 10.12. 1920, č. 15 s. 3.  
121 Tamtéž. 
122 Viz AMP, fond Ústřední sociální úřad (ÚSÚ), kart. 205, Sociálně-humanitní činnost hlav. města Prahy, návrh 
na její soustředění, organisaci a řád. 
123 Petr Zenkl (1888-1975) národně socialistický politik, který se významně zajímal o sociální péči. Svoji kariéru 
začal v karlínské samosprávě, kde řídil chudinský a sociální referát. Po vzniku Velké Prahy se angažoval 
v ústředním zastupitelstvu, zároveň byl od roku 1918 na ministerstvu sociální péče jako odborník. Ve 30. letech 
se poté stal starostou Prahy. Za druhé světové války byl zatčen a vězněn. V období třetí republiky působil jako 
náměstek předsedy vlády, po únorovém převratu emigrovali s manželkou. Více viz ČEČRDLOVÁ, Jaroslava. 
Petr Zenkl, jeden z tvůrců československé demokracie. Ústí nad Labem, 2010. 
124 AMP, fond ÚSÚ, kart. 188. 
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v jednotlivých obcích. Každá z nich vyplnila podrobný dotazník o situaci chudinské a sociální 

péče ve svém obvodu. Otázky se v první řadě týkaly správy a nadřízené instituce, zda vůbec 

nějaké existuje, jak se jmenuje a jaké má pravomoci. Poté následoval sled informací o 

vyplácení podpor stálých i okamžitých, v jaké výši a jak často jsou přidělovány. Další oddíl 

byl věnován ústavní péči, stavu a počtu chovanců, způsobu zaopatření apod. Důležité bylo i 

zjištění stavu péče o děti a mládež. Nezapomnělo se ani na soukromou dobročinnost a 

spolkovou činnost podporující chudé a potřebné. Dotazník měl celkem 16 stránek 

rozdělených do čtyř částí, často obce připojovaly ještě obsáhlé přílohy. Vrchní ředitelství tak 

získalo detailní obraz péče o chudé na území Velké Prahy. Z těchto dotazníků se zdá, že 

nejpropracovanější systém měly Královské Vinohrady. Existovala zde Sociálně-humanitní 

rada, pro kterou byl vypracován řád upravující její pravomoci a poměr k obecnímu 

zastupitelstvu. Na vysoké úrovni stály i jednotlivé ústavy a přidělování podpor.125  

Dobrá organizace chudinské péče zajisté souvisí se strukturou obyvatelstva, kdy 

většinu tvořila střední třída s dostatečnými příjmy. Na rozdíl od Žižkova nebo Smíchova kde 

hrozila vyšší šance dostat se na účty chudinské péče. Po vzniku Velké Prahy tak vedle sebe 

fungovaly oblasti s různým zázemím sociální péče. V jedné obci bylo velké množství osob 

potřebných ústavní péče, ale nedostatek místa v těchto institucích. Ve druhé třeba i sousední 

mohly být naopak chudinské ústavy neobsazeny, jelikož zde nežilo tolik chudých. Z tohoto 

pohledu se jevilo připojení tolika obcí k Praze jako čin sociálního vyrovnání.126 

Po prošetření poměrů v jednotlivých obcích mohlo se přikročit k úpravě a řešení 

problémů. Vypracoval se jednotný program pro práci v jednotlivých částech chudinské péče, 

sepsal se soupis všech nadací a stipendií a soustředila se jejich správa. Došlo k uzavření 

nevyhovujících ústavů, zbylé byly otevřeny pro obyvatele celé Prahy, nejenom pro chudé 

konkrétní obce. Zvýšil se počet ústavů pro děti jako jesle, opatrovny a celkově se zlepšila 

péče pro matky a děti. Ale jak sám Petr Zenkl napsal: „Po vykonání uvedených prací, jaksi 

přechodných bylo přikročeno k postupnému provádění programu na reorganisaci a 

vybudování sociální péče komunální […].“127 Tímto se postupně dostáváme do druhého 

období, které je charakterizováno konsolidací poměrů a sjednocováním pražské chudinské 

péče. 

Zlom nastal v roce 1923, kdy vznikl Ústřední sociální úřad, současně s tím pozastavil 

svoji činnost chudinský úřad, vrchní ředitelství a chudinské okresy. Pravidla fungování 

nových institucí stanovoval Sociální řád hlavního města Prahy z června stejného roku. 

                                                 
125 AMP, fond ÚSÚ, kart. 204. 
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Nejpodstatnější změny proběhly v otevřené péči. Funkce okresních ředitelů a otců chudých 

založených na dobrovolnosti byly zrušeny, místo nich nastoupil plně byrokratický aparát.128 

Tímto se odstranil výrazný problém, kdy funkcionáři vykonávali vše dobrovolně a bez nároku 

na mzdu. Často chyběli lidé nebo nepracovali na své pozici aktivně. Když byli nahrazeni 

úředníky, všechny tyto těžkosti ustoupily. Zároveň se rozšířila jejich oblasti působnosti, už 

nevypláceli jenom příspěvky, ale do jejich kompetence spadala sociální péče ve svojí šíři. 

Po ustanovení nového nadřízené instituce docházelo k unifikaci práce. Ústřední 

sociální úřad vydával nařízení, aby sjednotil sazbu za jednoho ošetřovaného v chudinských 

ústavech. Zavedl se jednotný systém hospodářství, zejména ve výměru stravy podle způsobu 

chudobince sv. Bartoloměje.129 Dále také určil nejvyšší možný příspěvek v rámci finančních 

podpor. Všechny tyto kroky se nesly v duchu centralizace správy, ale musel být zachován i 

druhý činitel a to sice decentralizace práce. Tuto druhou podmínku splňovaly místní úřadovny 

sociálního úřadu, kam se hlásili žadatelé o podporu. Princip centralizace správa – 

decentralizace práce tudíž přetrval i v novém uspořádání, což ukazuje nejlepší způsob 

fungování chudinské, sociální péče. 

I přes snahy o zlepšení zůstávala sociální situace ve Velké Praze na nedostatečné 

úrovni, zejména v oblasti uzavřené péče. Netýkalo se to jenom starých lidí, ale také 

nemocných dětí, mentálně postižených atd. Zařízení na jejím území nevyhovovaly svým 

účelům. Předseda Ústředního sociálního úřadu, Petr Zenkl, se proto zasadil o vybudování 

nového sociálního ústavu – Masarykových domovů. 

Před započnutím samotné stavby provedli pražští představitelé důkladné šetření. 

Provedli anketu, jeli se podívat do zahraničí na podobné objekty, aby pražské zaopatřovací 

ústavy odpovídaly dobovým požadavkům. Už v roce 1924 bylo rozhodnuto o jejich výstavbě, 

na projekt byla vyhlášena soutěž, kterou vyhrál Bohumír Kozák. O dva roky později 

v červenci 1926 se začalo se stavbou, práce měly být hotové do desátého výročí vzniku 

republiky, což se také stihlo. Na jaře 1929 se poté do nových budov stěhovali chovanci 

z pražských chudobinců a chorobinců.130 

Masarykovy domovy vznikly na pozemku bývalého vinohradského okresu. Obecní 

zastupitelstvo Královských Vinohrad se totiž už 31. prosince 1921 usneslo na vybudování 

nového chudobince a chorobince, jelikož starý už nevyhovoval. Disponovalo příhodným 

pozemkem i dostatečnou finanční hotovostí. Po vzniku Velké Prahy se tato povinnost 
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přesunula na městské zastupitelstvo, které s výstavbou otálelo, jelikož chtělo vytvořit jeden 

ústav pro celou Prahu. Tímto postupem ale pražští zastupitelé vyvolali obavy u vinohradského 

místního výboru, jenž chtěl rychlé řešení. V březnu 1924 žádal, aby se započalo se stavbou 

alespoň vinohradského chudobince a následně by se přistavovaly další budovy.131 Nicméně 

koncepce celého projektu měla zdárnější řešení. Chudí z Královských Vinohrad si museli sice 

počkat déle na nový ústav, ale konečný výsledek přinesl jednotný a dlouhodobě funkční 

celek. 

Velká Praha disponovala po svém vzniku šesti funkčními chudobinci a dvěmi 

chorobinci. Většina z nich měla méně než 100 lůžek, celkově v nich mohlo být umístěno 1240 

chovanců.132 V Masarykových domovech mohlo najít zaopatření až 3256 dospělých a dětí.133 

Nárůst lůžek byl tedy výrazný, což znamenalo zlepšení podmínek v oblasti uzavřené péče. 

Kromě dostatečného místa pro zajištění více chudých se v areálu nacházelo všechno potřebné 

zázemí pro zajištění chodu ústavu, ale také pro trávení volného času. Masarykovy domovy se 

tak staly soběstačnou jednotkou s příjemným prostředím prakticky na venkově na rozdíl od 

starých a nevyhovujících chudobinců a starobinců ve městě.134 

Otevřením Ústředního zaopatřovacího ústavu hlavního města, tzv. Masarykových 

domovů se dokončil sjednocovací proces uzavřené chudinské péče v Praze. S ním přišlo i 

výrazné zlepšení ústavní péče, což v té době všichni vnímali jako velký úspěch, Praha se tím 

ukazovala jako pokrokové město.135 Mimo to došlo k profesionalizaci otevřené péče, 

unifikaci vyplácených podpor na stejnou částku, odstranění almužnictví, čímž se vše 

zefektivnilo. Velký důraz kladli členové Ústředního sociálního úřadu na prevenci. Pražské 

zastupitelstvo těmito kroky zavedlo moderní prvky do sociální péče a definitivně se rozloučilo 

se starým systémem chudinské péče. 

 

4.3 Systém organizace chudinské péče 
 

V následující části se více zaměřím na strukturu pražské chudinské péče, která ve 

svých základech zůstala prakticky neměnná po celé sledované období.136 Jak už bylo řečeno, 
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od roku 1864 stálo v čele Vrchní ředitelství chudinského ústavu, které odpovídalo za 

fungování přidělování zaopatření. Vyvíjelo se už od josefínských reforem a jeho hlavní 

prioritou bylo zajistit rozdělování almužen mezi chudé. Sice do jeho kompetence spadala 

od poloviny 19. století i uzavřená péče, která ale nikdy nedosáhla velkého významu ve 

správě, za což mohlo podřízení ústavů jednotlivým referátům magistrátu. Otevřená péče byla 

víceméně samostatným celkem, kdy si zvládala zajistit i určité příjmy. Naopak pražské ústavy 

dostávaly finanční prostředky z městské pokladny a musely jí také dokládat účty. 

Vrchní ředitelství se skládalo z ředitele a osmi členů, od roku 1888 poté z deseti. 

Polovina členů byla volena městskou radou, druhá okresními řediteli ze svého středu. Vrchní 

ředitel byl volen taktéž z okresních ředitelů, jeho funkční období se v průběhu prodlužovalo 

z jednoho roku až na tři. Pro pomoc s kancelářskou prací byli zaměstnáni čtyři úředníci. 

Vrchní ředitelství chudinského úřadu bylo jednotícím prvkem pro celé pražské chudinství, 

zajišťovalo základní organizaci. Od něho vycházely chudinské řády, různé návody a nařízení, 

které se týkaly jak péče o chudé a zjišťování jejich situace, tak třeba systému hospodaření a 

nakupování potravin. Na základě návrhu okresních ředitelstev jmenovalo otce chudých. Do 

jejich kompetence spadala také kontrola a dohled nad ústavy a otevřenou chudinskou péčí. 

Staralo se o finanční záležitosti. Okresní ředitelé museli vykazovat, kolik peněz vybrali na 

příspěvcích. Vrchní ředitelství měnilo sazebníky vyplácených podpor vzhledem k zvyšujícím 

se cenám. Navyšovalo také náklady na jednoho ošetřovance v chudinských ústavech. 

Specifické postavení v každodenním chodu úřadu měly okamžité podpory. Pokud by 

někdo potřeboval finanční pomoc a nemohl čekat, až se projedná jeho žádost, obracel se právě 

na vrchní ředitelství. Tyto podpory se vyplácely jak pražským příslušníkům, tak i občanům 

z jiných obcí. Vzhledem k nedostatečné agendě a vychytralosti chudých byl úřad zaměstnán 

víceméně touto prací. Jak zachycuje Josef Vlk: „[…] úřad byl eldoradem povalovačů, dále 

známého ,patalionu‘ a různých jiných pochybných individuí, mužského i ženského pohlaví. 

Toto ,obecenstvo‘ přicházelo /: resp. bylo tak chybně vychováno :/ s tím názorem, že jen 

randálem něčeho si vynutí a také vynutilo. Slušnější člověk štítil se úřadu chudinského. Proto 

úřadovalo se denně za stálé asistence hasičů a každodenně volána policejní stráž.“137 Každý 

z nich měl svoji strategii jak získat peníze. Matky například nechávaly svoje děti na úřadě a 

čekaly, až si pro ně pošlou a dají jim podporu a odvedou si i děti.138 Neutěšená situace byla 

vyřešena přesunutím vyplácení okamžitých podpor na okresní ředitelství, kde měla probíhat 

důkladnější kontrola, a otcové chudých měli zjišťovat životní poměry žadatelů. Nicméně se 

                                                 
137 AMP, Sbírka rukopisů, sig. 7820, čís. 101. 
138 Tamtéž. 



 38 

opětně stávalo, že tuto podporu lidé zneužívali a vraceli se, pokud ji jednou dostali.139 

Zlepšení, které si od tohoto přesunu slibovali, tedy nenastalo a přemístila se jenom agenda 

s tím spojená. 

Kromě správních záležitostí zajišťovalo vrchní ředitelství i kulturní vyžití. 

Dojednávalo s pražskými divadly pro chovance chudinských ústavů představení. Nejčastěji se 

chodilo do Vinohradského nebo Národního divadla. Nechtělo tedy jenom zaopatřit chudé, ale 

také se postarat o jejich psychickou pohodu. 

Podřízenou složkou byla okresní chudinská ředitelství, která už patřila do otevřené 

chudinské péče.140 Skládala se z okresních ředitelů a jejich zástupců, farářů, účetních a otců 

chudých.141 Vyvinuly se z původních chudinských okresů, jak je zavedly josefinské reformy. 

Jejich rozmístění odpovídalo pražským farnostem. V roce 1864 bylo 20 chudinských okresů, 

s připojováním dalších obcí jich přibývalo. Mohlo také dojít k rozdělení okresu, jako 

v případě sv. Štěpána, kde žilo výrazné množství chudých, proto vznikly dva chudinské 

okresy, sv. Štěpán I a II.  

Naučení okresním ředitelstvům stanovovala vlastní a přenesenou působnost. Do jeho 

vlastní patřilo vyšetřovat poměry chudých, rozdávání a zastavování přidělování almužen, 

návrhy na umístění do chudobince, sbírání příspěvků, rozdělení okrasu na menší části a 

přidělení jich jednotlivým otcům chudých. V přenesené působnosti měli chudým oznamovat 

nařízení od vrchního ředitelství a vyšetřovat jejich poměry pro jiné než chudinské účely.142 

Všechny funkce byly dobrovolné, kromě faráře, kterého ustanovoval zákon, ale aby se 

někdo stal otcem chudých nebo okresním ředitelem museli ho zvolit. Nejdříve probíhaly 

volby na místa otců chudých. Volební právo měly stejné osoby jako při volbách do obecního 

zastupitelstva, což vylučovalo chudé, neměli tak možnost si o svém zástupci rozhodnout sami. 

Otcem chudých mohl být zvolen jen ten, kdo měl voličské právo při obecních volbách, byl 

pražským občanem a zároveň bydlel v konkrétním chudinském okresu. Samotný proces 

probíhal pomocí hlasovacích lístků, řídila ho komise, složená ze zástupce vrchního ředitelství, 

faráře a zapisovatele. Funkční období otců chudých bylo šest let s možností opětovného 

zvolení po uplynutí dané doby. Pokud by odstoupil nebo zemřel, měl být na jeho místo určen 

druhý v pořadí z posledních voleb. Zároveň mohl zvolení i odmítnout bez následné sankce. 

Až po ustanovení otců chudých došlo k volbě okresního ředitele, jedinou podmínkou bylo 

jeho sídlo v chudinském okresu. Pak už bylo pouze na uvážení otců, koho vybernou jako 
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vhodného ředitele. Jeho zástupce poté volili ze svého středu. Obě funkce byly na tři roky, opět 

mohlo dojít k prodloužení.143 Po volbách se mohli naplno věnovat své práci, která byla přesně 

stanovena v chudinském řádu, k tomuto tématu se budu podrobněji věnovat v následující 

kapitole. 

Chudinské podpory byly určeny zejména pro osoby s krátkodobými problémy, kde 

existovala alespoň nějaká naděje na zlepšení. Oproti tomu tvořily druhou část chudinské péče 

ústavy. V nich byli umisťováni lidé se specifickými potřebami opatrování nebo zacházení. Na 

území Prahy tak byl chudobinec, chorobinec, městská věznice, instituce pro děti jako 

sirotčinec, dětský chorobinec. Pro chudé dospělé byly určeny chudobinec sv. Bartoloměje a 

chorobinec Na Karlově, každý z nich měl odlišné funkce. Po vzniku Velké Prahy se k nim 

přidaly další ústavy z připojených obcí. Fungování každého z nich bylo podobné, v čele stál 

správce, každodenní chod zajišťovali zaměstnanci. Na rozdíl od otevřené péče nebyly posty 

dobrovolné, ale lidé za ně dostávali plat, což sebou nepřinášelo problémy. Výrazný posun 

v organizaci ústavní péče přišel se vznikem Masarykových domovů. 144 

Zásadní proměnou prošel systém pražské chudinské péče po vzniku Velké Prahy. Jak 

už bylo napsáno výše, vznikl nový ústřední úřad a byl vydán sociální řád. Pro vykonávání 

sociální péče magistrát ustanovil Ústřední sociální sbor hlav. města Prahy a místní sociální 

sbory, pro výkon agendy byl zřízen Ústřední sociální úřad a místní úřadovny.  

Členové sociálního sboru byli převážně voleni, v čele stál předseda a dva 

místopředsedové z pražského zastupitelstva.  Dále se skládal z 30 členů z městské rady nebo 

zastupitelstva, předsedů a jednoho člena místních sociálních sborů. Tento způsob složení byl 

zvolen, aby tu byla návaznost na ústřední správu, která měla na starosti finance, ale také na 

orgány místní správy, čímž se měl zdůraznit význam obecní sociální péče.145 Mimo to mohla 

do sboru vyslat svého zástupce státní správa (ministerstvo sociální péče, ministerstvo 

veřejného zdravotnictví, zemský správní výbor, zemský civilní soud v Praze a další), ale i 

ústřední organizace dobrovolné sociální péče jako Československý Červený kříž, Česká 

zemská komise pro péči o mládež v Praze, Masarykova liga proti tuberkulose.146 Můžeme 

tedy vidět větší důraz na spolupráci státní a soukromé dobročinnosti, v dřívějších dobách to 

byly spíše náznaky než nějaké činny.  

Ústřední sociální sbor se členil na tři komise: presidiální, pro péči o mládež a dorost, 

pro péči o dospělé. Už názvy samy napovídají zaměření jednotlivých částí, presidiální komise 

                                                 
143 Naučení okresním řiditelstvům chudých …, Základní pravidla o zřízení úřadu chudinského v Praze §9-17.  
144 K uzavřené péči více samostatná kapitola. 
145 ZENKL, Petr. Městská sociální péče…, s. 426. 
146 Sociální řád hlavního města Prahy. Praha, 1921. 



 40 

organizovala sociální péči jako celek. Komise pro péči o mládež poskytovala pomoc dětem do 

18 let. Na jejím zvážení bylo přidělení příspěvků, přijímala děti do ústavního zaopatření nebo 

do rodinné výchovy a vše, co souviselo s dětskou problematikou. Zajímavé je, že se starala i o 

prázdninovou péči a zřizování a udržování dětských hřišť, což nám opětovně dokládá 

rozšíření kompetencí. Náplň práce komise péče o dospělé odpovídala té dětské, rozhodovala o 

udělování podpor, zaopatření v humanitních ústavech apod.147 Uspořádání odborů v rámci 

sociálního úřadu korespondovalo se zaměřením komisí. Existovalo jich celkem pět: 

presidiální a organizační, pro péči o mládež, pro péči o dospělé a věci nadační, pro otázky 

dělnické a pro bytovou péči. Jejich náplní práce bylo vykonávat rozhodnutí komisí a 

připravovat pro ně zprávy o situaci.148 

Aby bylo zachováno rozdělení na centralizaci správy a decentralizaci práce, byly 

zřízeny místní sociální sbory a úřadovny. Vznikly v každém ze 13 pražských obvodů, pro 

vnitřní Prahu byly určeny čtyři. Sociální sbory tvořili sociální důvěrníci bez ohledu na 

pohlaví, jmenoval je místní výbor a zároveň jedna čtvrtina musela být členy obou institucí. 

Předsedou byl místní starosta.149 Odstranila se tak dvojkolejnost, kdy vedle sebe existovala 

obecní a chudinská správa, a naopak došlo k užší kooperaci obou. Místní sociální sbory 

vykonávaly vlastní sociální péči, velký důraz se kladl zejména na prevenci. Mezi jejich úkoly 

patřilo přijímat žádosti o podporu, vyšetřování poměru konkrétních žadatelů přes důvěrníky, 

navrhovat způsob pomoci, ale třeba i vyhledávat vhodné rodiny pro pěstounskou péči.150 

Kancelářskou agendu s tím spojenou vykonávaly místní úřadovny.  

Pokud chtěl někdo získat podporu, musel nejdříve podat žádost na místní úřadovnu. 

Tam ji úředník posoudil a postoupil konkrétnímu sociálnímu důvěrníkovi, který navštívil 

žadatele a přezkoumal jeho poměry. Poté dal návrh na dlouhodobé řešení, jestliže by bylo 

potřeba, mohl doporučit i okamžitou podporu. Komplikovanější případy přecházely na 

ústřední sociální úřad nebo některého jejího člena, čímž se soustředily poznatky a využívaly 

se zkušenosti z jiných městských částí. Složitý postup při vyřizování žádostí přinášel 

jednotnost a hospodárnost do systému.151 

Pokud se na systém pražské chudinské péče podíváme v obecnějších souvislostech, 

působil tu jeden nadřízený úřad, který vydával nařízení k organizaci práce. Na nižší úrovni 

poté fungovaly místní orgány a chudinští vyšetřovatelé určení pro každodenní styk 

s chudinou. Všechno se řídilo již několikrát zmiňovaným heslem „Centralizace správy – 

                                                 
147 Sociální řád hlavního města Prahy..., §11-14. 
148 Tamtéž, §25. 
149 Tamtéž, § 4-5. 
150 Tamtéž, § 21-23. 
151 ZENKL, Petr. Městská sociální péče…, s. 427. 
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decentralizace práce.“ Změny, jež nastaly po vzniku Velké Prahy, by se tak mohly zdát 

nepodstatné, opak je však pravdou. Spravované území místních sociálních úřadoven se 

podstatně zvětšilo oproti chudinským okresům, vlastně pražským farnostem. Pro srovnání 

uvádím příklad vnitřní Prahy, kdy do roku 1923 existovalo přes 20 chudinských okresů, po 

úpravách úřadovaly na tomto území čtyři sociální sbory, což sebou zajisté přinášelo zvýšenou 

potřebu zaměstnanců, zejména úředníků. Zásadní proměnou však prošla centrální instituce. 

Ústřední sociální úřad se nově zabýval sociální péčí v celé její šíři, od prevence po dělnickou 

otázku, od stavby dětských hřišť až po pohřby chudých. Na rozdíl od toho představovalo 

Vrchní ředitelství úřadu chudinského staromódní a neaktuální zařízení. 
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5. Otevřená chudinské péče v Praze 
 

Významné postavení v rámci pražské chudinské péče zaujímal systém přidělování 

finančních podpor. Tento způsob zaopatření umožňoval více volnosti než umístění 

v ústavech. Zároveň lidé dostávající almužnu neměli potřebu speciálního zacházení na rozdíl 

např. od nemocných, o které se musel někdo postarat. Uspořádání pražské otevřené péče 

vzniklo za josefínských reforem. Připojování předměstí Prahy do něho vnášelo dílčí úpravy 

zejména v počtu okresních ředitelství. Zásadní změna přišla až po vzniku Velké Prahy, kdy 

došlo k úplné reorganizaci a zlepšení dosavadních podmínek. V následující části se více 

zaměřím na předcházející období. 

Základ systému otevřené chudinské péče představovala decentralizace a 

individualizace, jež do ní byly zavedeny po reformě ve 20. letech 19. století. Tyto principy se 

později uplatnily v tzv. elberfeldském systému.152 Tento model péče představoval v druhé 

polovině století vzor správného fungování chudinství, jeho počátky spadaly do 50. let. Z toho 

důvodu se v archivních pramenech často poukazuje na fakt, že elberfeldské zásady existovaly 

v Praze již o 27 let dříve a tudíž nejsou nikterak nové.153 Nicméně tyto připomínky 

k výjimečnosti pražské chudinské péče byly nadsazené. Elberfeldský systém dosáhl mnohem 

lepších výsledků se zapojením občanů do funkce otců chudých, ale také s vybíráním 

příspěvků, a s tím souviselo snížení nákladů. V Praze se na rozdíl od toho neprovázala do 

poloviny století otevřená péče a komunální správa, čímž se do ní zapojilo méně osob, než 

bylo potřeba a než předpokládal elberfeldský systém. Dalším nedostatkem bylo neefektivní 

získávání finanční podpory, kdy lidé dávali minimální částky. Zároveň funkce otců chudých 

nepřinášela společenskou prestiž a nově zvolení ji mohli beztrestně odmítnout.154 Tudíž určité 

spojitosti mezi oběmi systémy jsou, ale Praha nedosahovala kvalit Elberfeldu. 

Organizaci správy se věnuje podstatná část předcházející kapitoly, tudíž zde jenom 

zopakuji základní charakteristiku. V čele stálo Vrchní ředitelství chudinského ústavu, které se 

staralo o jednotnost postupů při rozdělování almužen a pro její zachování vydávalo různé řády 

a nařízení. Pro získávání příspěvků, vyplácení podpor a vůbec kontakt s chudými byly určeny 

okresní chudinská ředitelství, v jejichž rámci pracovali otcové chudých. 

Po přechodu chudinské péče pod pražskou samosprávu existovalo na jejím území 

celkem 20 okresních ředitelstev, která kopírovala působnost farností. Jejich počet se zvyšoval 
                                                 
152 Základy Elberfeldského systému tkvěly v důsledném dodržování decentralizace a individualizace chudinské 
péče, kdy se pomoc chudým poskytovala podle jejich potřeb. 
153 AMP, Sbírka rukopisů, sig. 7816. 
154 FEJTOVÁ, O. Od milosrdenství a dobročinnosti …, nestránkováno. 
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s připojováním okolních obcí až na 32 chudinských okresů v roce 1920.155 Každé z nich 

působilo na jinak velkém území a s jiným množstvím obyvatel, tudíž měla nestejné 

podmínky. Tyto rozdíly činily nepříjemnosti při vykonávání každodenních povinností, muselo 

se k nim přihlížet při rozdělování peněz na almužny a i počet otců chudých nemohl být všude 

stejný. Pro představu o rozmístění jednotlivých okresních ředitelstev následuje jejich 

seznam.156 

• Staré Město: v Týně, sv. Havla, sv. Jiljí, sv. Františka, sv. Ducha, sv. Haštala, sv. 

Jakuba 

• Nové Město: sv. Jindřicha, sv. Petra, Panny Marie Sněžné, Nejsvětější Trojice, sv. 

Vojtěcha, sv. Štěpána, sv. Apolináře, Nejsvětější Trojice v Podskalí 

• Malá Strana: sv. Mikuláše, sv. Tomáše, Panny Marie Vítězné 

• Hradčany: sv. Víta, na Strahově 

Tento výčet platil víceméně pro období od reforem Josefa II. až po rok 1883, kdy se 

k Praze připojil Vyšehrad. Následovaly další obce Libeň a Holešovice-Bubny. Na území 

každé z nich bylo ustanoveno většinou jenom jedno okresní ředitelství. Z důvodů různé 

velikosti jednotlivých okresů se některá z nich rozdělovala na dva samostatné celky, čímž se 

zvyšoval také jejich počet. V roce 1920 tak vedle výše jmenovaných existovaly chudinské 

okresy Bubny, Holešovice, Letná, Zámek, Palmovka, Koráb, Libušín. Na dvě části se poté 

dělily okresní ředitelství u sv. Štěpána, u sv. Jindřicha, u Panny Marie Vítězné a na 

Vyšehradě, rozlišovaly se římskými číslicemi.157 

Reorganizace sociální péče po vzniku Velké Prahy tuto soustavu chudinských okresů 

nepřebrala, ale vytvořila novou. Ustanovily se sociální okresy, které odpovídaly městským 

obvodům, pro vnitřní Prahu se zřídily čtyři. Celkem jich bylo tedy 17.158 Oproti 

předcházejícímu období se jejich počet výrazně snížil, ale zároveň se zprofesionalizovali 

jejich zaměstnanci, tudíž se úroveň poskytovaných služeb spíše zvýšila. 

 

 

 

                                                 
155 AMP, fond ÚSÚ, kart. 187, Statistický výkaz stálých podpor chudinských vyplacených pražským 
příslušníkům v r. 1920. 
156 V pramenech a dobových publikací se objevují různé formy označení, někdy se vyskytovaly v delší podobě 
jako např. Farní okres u sv. Víta. Nejčastěji jsou však zastupovány jenom název farního kostela, občas se může 
najít i s předložkou „u“, nebo jsou pojmenovány po místě jako na Strahově, v Podolí. Já budu nadále využívat 
kratší tvar. K rozdělení viz příloha s. 103. 
157 AMP, fond ÚSÚ, kart. 187, Statistický výkaz stálých podpor chudinských vyplacených pražským 
příslušníkům v r. 1920. 
158 Sociální řád hlavního města Prahy…, §4. 
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5.1 Okresní ředitelé a otcové chudých 
 

Náplň práce okresních ředitelů a otců chudých zachycují řády vydávané v průběhu 

doby. Samozřejmě se jednalo o ideální stav, který nemusel odpovídat realitě. Na druhou 

stranu se měli těmito nařízeními řídit, pokud by neplnili svoje povinnosti, mohlo je vrchní 

ředitelství odvolat. Jak už bylo několikrát zmíněno, vyvstávaly problémy s dobrovolností 

těchto funkcí, které vyřešila až reorganizace po vzniku Velké Prahy 

Do kompetence okresních ředitelů spadala asi nejdůležitější část ze systému otevřené 

péče, měli na starost vyřizování žádostí od chudých, přidělovali jednotlivé případy otcům 

chudých k vyšetření. „Na nich zdar a účelný výkon veškeré akce chudinské spočívá. Oni jsou 

orgánem, které zájem obce a prospěch i povznesení chudiny v soulad přivoditi mají.“159 

Každý okresní ředitel se měl účastnit vyplácení podpor a měl poznat poměry všech 

zaopatřených ve svém okrese. S tím souvisela i jeho odpovědnost za svěřené peníze, které 

byly uloženy v pokladně. Do ní ukládal všechny finanční příspěvky od dárců, jež také vybíral 

a sepisoval. Samozřejmě dohlížel na chod chudinského okresu jako celku, vykonával jeho 

usnesení, vedl kancelářskou agendu a informoval vrchní ředitelství. Rozdával úkoly jak 

otcům chudých, tak i účetnímu a kontroloval jejich práci, případně jim měl s ní pomoci. 

Zároveň měl hlídat, aby se přidělování almužen a další činnosti nezdržovaly.160 Aby ostatní 

členové chudinského okresu a zároveň jeho podřízení následovali jeho příkladu, měl být 

„horlivý, pilný, opatrný a pracovitý.“161 Po přesunutí okamžitých podpor na okresní ředitelství 

rozhodoval o jejich vyplacení, nebo zamítnutí žádostí. Podle pozdějších doporučení se zajímal 

i o prevenci, měl poradit rodinám, pokud by špatně hospodařily, případně se dostatečně 

nevěnovaly výchově svých dětí.162 

Z nařízení můžeme vidět, že činností bylo mnoho a zajisté zabíraly velmi času. Navíc 

funkce byla dobrovolná a tudíž neplacená. Zastávali ji jenom movitější muži, kteří 

disponovali dostatkem jiných příjmů. V první polovině 19. století můžeme na místě okresních 

ředitelů najít šlechtice v menší míře církevní hodnostáře.163 Po přechodu chudinské péče pod 

správu města se změnila jejich skladba, převládali zástupci měšťanů. V seznamech se tak 

objevují obchodníci, domácí a notáři, případně advokáti.164  

                                                 
159 AMP, Sbírka rukopisů, sig. 7815, čís. 34. 
160 Naučení okresním řiditelstvům chudých …, §21-28. 
161 Tamtéž, §28. 
162 AMP, Sbírka rukopisů, sig. 7815, čís. 34. Koncept Josefa Vlka pro okresní ředitele, který byl přednesen a 
schválen na schůzi dne 10. 8. 1918. Následně došlo k rozmnožení a rozeslání na chudinské okresy. 
163 VLK, Josef. Chudinství …, s. 27-31, s. 36. 
164 AMP, Sbírka rukopisů, sig. 7720. Almanach královského hlavního města Prahy na rok ... Praha, [1898-1939]. 
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U zaměstnání otců chudých převažovali řemeslníci a kupci. Jejich funkce by tak 

mohla souviset s jejich profesí, kdy potřebovali více času pro výkon svého povolání a mohli 

se méně věnovat výkonu chudinské péče, která jim nepřinášela žádné peníze. Měli pouze dvě 

hlavní povinnosti, získávat příspěvky a vyšetřovat poměry žadatelů o almužny. I přes fakt, že 

se to může zdát málo, museli vynaložit značné úsilí na jejich vykonání.165 

Když okresní ředitel obdržel žádost o zaopatření, přiřadil ji otci chudých. Každý z nich 

měl své území, o které se staral, tudíž lépe znal zdejší poměry. Následně se šel podívat do 

bydliště chudého, kde měl osobně prohlédnout životní podmínky. Během své návštěvy 

vyplnil popisný arch, který se stal základem pro přidělení podpory. Tyto formuláře se 

v průběhu doby měnily spíše po grafické než obsahové stránce. Nacházely se v něm formální 

rubriky jako jméno, byt, datum a místo narození, příslušnost, rodinný stav, zaměstnání, ale 

také oddíly detailněji zkoumající okolnosti pro zaopatření.  

Důležité bylo zjistit zdravotní stav chudého, což si mohlo vyžádat i lékařské potvrzení. 

V případě zaměstnání se dále uvádělo, zda žadatel vlastní nějakou živnost, co vykonával za 

práci a zda stále ještě pracuje. Poslední otázka v této části se týkala skutečnosti, jestli by mohl 

vykonávat ještě nějakou práci a případně jakou. Následoval sled dotazů na možnost pomoci 

od jiných osob nebo institucí, mohli to být přátelé, příbuzní nebo soukromá dobročinnost. 

Nezapomínalo se ani na zákonem dané zaopatřovací povinnosti od členů rodiny, pokud by 

někdo takový totiž existoval, nemusela chudinská péče žadatele zajistit, ale poskytla by mu 

jenom okamžitou a nezbytnou pomoc.  

Poslední tři oddíly vyplňoval otec chudý sám podle vyšetřených poměrů. Dle mého 

názoru v tom hrály roli jeho subjektivní pocity. Nejdříve popsal obydlí chudého, zda za něj 

nějak platil penězi nebo službami, nebo bydlel zdarma, jestli byl byt čistý a zařízený 

nábytkem a peřinami. Pak už následovalo hodnocení žadatele a jeho chování, které 

samozřejmě muselo být dobré a morálně bezúhonné. Jako poslední zapsal otec chudý do 

popisného archu svůj návrh na zaopatření, jestli by měl žadatel dostat finanční podporu a 

v jaké výši, nebo jestli ho umístit v některém z chudinských ústavů. V Archivu hlavního 

města Prahy jsem objevila ještě jeden popisní arch s detailnějšími rubrikami. Týkaly se hlavně 

charakteru žadatele a důvodů zchudnutí, ale také dalších členů rodiny a jejich stavu. 

Podrobnější popis mohl vést k lepšímu pochopení situace a poskytnutí potřebného zaopatření. 

Nicméně se mi bohužel nepodařilo zjistit přesnou dataci tohoto formuláře, tudíž jenom 

odhaduji přelom 19. a 20. století.166  

                                                 
165 Naučení okresním řiditelstvům chudých,  §7. 
166 AMP, fond Vlk, Josef, nezpracováno. 
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V roce 1920 poté došlo k dalším drobným úpravám vyšetřování poměrů žadatelů 

o zaopatření, aby se vydávala správná rozhodnutí. Kromě vyplněného popisního archu se 

připojovaly další doklady, čímž se zlepšila informovanost okresních ředitelství. Žadatelé 

potřebovali lékařské vysvědčení o neschopnosti pracovat nebo nutnosti zaopatření v ústavu, 

které vydával městský okresní lékař. Museli také dodat potvrzení o výdělku nebo příjmech, 

což byly různé penze, nemocenské podpory apod. V případě nezaměstnanosti poté dokládal 

osvědčení od ústavu práce. U dětí se měla vyjadřovat škola, do které děti docházely. Pokud by 

snad některé žádosti chybělo některé potvrzení, tak ji chudinský úřad nepřijal.167  

Z toho můžeme vidět určitý posun, kdy se povinnosti s vyšetřováním poměrů 

přesunuly na chudé, jelikož museli dokazovat důvody svých žádostí. Zároveň to souviselo se 

zvýšenou byrokratizací a profesionalizací na počátku první republiky. Už nezáleželo jenom na 

zjišťování otců chudých, ale měli se vyjadřovat i odborníci, čímž se přecházelo od 

subjektivních k objektivním parametrům. Po celou dobu představovaly popisné archy základ 

pro udělování zaopatření. Otcové chudých tak měli velký vliv na přidělení almužen, ale jejich 

návrh musel být schválen na týdenní schůzi okresního ředitelství. Ani poté nekončila jejich 

práce se zaopatřenými. Dohlíželi na ně, a v případě, že už nepotřebovali podporu nebo si ji 

nezasloužili, oznámili to okresnímu ředitelství.168 

Druhou podstatnou náplní práce otců chudých bylo získávání finanční prostředků. 

Chod chudinského ústavu a chudobince sv. Bartoloměje částečně závisel na příspěvcích od 

různých dárců. Na svém stanoveném území měli obcházet jednotlivé domy, kde žádali na 

obyvatelích podporu pro chudinskou péči. Nejdříve se dárci zavázali podpisem, výše pomoci 

záležela na nich a jejich možnostech. Otcové chudých poté odevzdali jejich seznam 

okresnímu ředitelství, kde vše zkontrolovali a sečetli za celý okres. Podle těchto soupisů 

otcové každý měsíc vybírali příspěvky, které následně odváděli okresnímu ředitelství, a to je 

přesouvalo vrchnímu ředitelství. Kdy otcové chudých žádali o pomoc, spočívalo na nich a 

jejich zkušenostech, aby byl prospěch z daru co možná největší. Zároveň měli využít každé 

příležitosti, aby dostali nějakou finanční částku.169 

Na otcích chudých stála celá organizace ústavu chudinského, byli základní stavební 

jednotkou, tudíž museli disponovat i vhodnými vlastnostmi a potřebnými schopnostmi. Mezi 

ně se řadila znalost psaní, aby byli schopni vyplnit popisné archy. Poté měli vést příkladný 

rodinný život, být dobrými otci a svědomitými vychovateli zaopatřených dětí a sirotků. Pro 

výkon funkce potřebovali také znát místní poměry, aby mohli poradit při potížích. 

                                                 
167 AMP, fond ÚSÚ, kart. 188. 
168 Naučení okresním řiditelstvům chudých …, §10. 
169 Tamtéž, §12-17 §48-49, §56. 
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Samozřejmostí bylo křesťanské vyznání, které mu mělo připomínat lásku k bližnímu. A jeho 

povaha se měla vyznačovat skromností a trpělivostí z toho důvodu, že se setkávali 

s nevděkem od chudých a pracovali pro dobré skutky, ale ne pro peníze nebo osobní 

prospěch. Jejich činnost spojená s vyplňováním popisných archů představovala důležitý 

základ pro chudinskou péči. Podle nich se vše rozhodovalo, zda žadatel dostane podporu a 

v jaké výši. Při vyšetřování poměrů museli zjistit pravou příčinu problému a nemohli se 

spolehnout jenom na výpověď a zdůvodnění chudých.170 Výkon funkce otců chudých přinášel 

užitek a zajisté by si zasloužil ocenění. Nicméně i při něm vyskytovaly problémy a 

nedostatky, které odrazovaly případné zájemce o tuto činnost. 

Jedním z nedostatků byla dobrovolnost a s tím spojená časová náročnost při 

kancelářských pracích, kdy otcové chudých museli vykonávat svoji profesi a shánět obživu 

pro svoji rodinu, tudíž činnosti navíc pro ostatní osoby odrazovaly uchazeče o tuto funkci. 

S tím souvisela také „surovost jistého druhu žadatelů, nevděk a nedostatek uznání veřejné 

činnosti“171, z čehož vyplývá, že otcové chudých se setkávali s překážkami, které jim byly 

kladeny jak od žadatelů na zaopatření, tak od veřejnosti. Na druhou stranu si tento stav 

představitelé vrchního ředitelství uvědomovali a snad se jej i pokoušeli odstranit. Po dalším 

výzkumu archivních materiálů můžeme detailněji zhodnotit působení otců chudých v pražské 

chudinské péči. 

 

5.2 Almužny 
 

Podělování chudých penězi případně jídlem představuje nejstarší a nejrozšířenější 

způsob chudinství. Už ve středověku chudí chodili od domu k domu, nebo čekali před 

kostelem, a prosili o almužnu. Pravidelné podpory poskytovaly jenom špitály pro své 

nemocné. V následujících staletích se změnil pohled na chudinskou péči. Žebrání se začalo 

regulovat, fyzicky schopní chudí byli nuceni k práci. Tato opatření patřila spíše do policejní 

represe a nepřinášela zlepšení v péči o chudé. Změna v systému vyplácení pravidelných 

podpor nastala na konci 18. století ve spojení s josefínskými reformami.172 

Už od počátku stanovilo vrchní ředitelství přesné sazby, kolik může zaopatřený dostat 

peněz.173 Většinou se jednalo o tři až čtyři částky, které se v průběhu doby samozřejmě 

zvyšovaly. Na konci 50. let 19. století mohli tak chudí dostat 37, 49 nebo 74 krejcarů. Když 

                                                 
170 AMP, Sbírka rukopisů, sig. 7815, čís. 32. 
171 VLK, Josef. Chudinství …, s. 46. 
172 Viz Geremek, Bronisław. Slitování a šibenice: dějiny chudoby a milosrdenství. Praha, 1999. 
173 Od 80. let 18. století to byly tři částky na den 6 kr., 3 kr. a 2 kr., od roku 1846 se přibylo ještě 4 kr. V roce 
1858 došlo k úpravě na týdenní porce 25 kr., 37 kr., 49 kr. a 74 kr. Od roku 1863 existovalo pět tříd ve výši 40 
kr., 60 kr., 80 kr, 1 zl. a 1 zl. 20 kr. AMP, Sbírka rukopisů, sig. 7815. 
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správu nad chudinskou péčí převzala městská rada, zavedla do něho členění almužen na pět 

tříd. Nově se tedy rozdělovalo 40, 60, 80 krejcarů, 1 zlatý nebo 1 zlatý 20 krejcarů. Nejvyšší 

částku, pátou třídu, měli dostávat výhradně pražští měšťané případně jejich vdovy. 174 

Původně se almužny vypočítávaly jako výdaje na jeden den, nicméně vypláceny byly 

jednou za týden v pátek.175 V první polovině 19. století se tak pohybovaly nejnižší denní 

podpory mezi jedním a dvěma krejcary, naopak nejvyšší byly šest krejcarů. Od roku 1858 se 

změnily propočty výše podpory, už se nejednalo o finanční částky na den ale na celý týden. 

Systém vyplácení zůstal i nadále stejný, zásadní průlom do něho přišel až na počátku 80. let 

19. století. V této době přikročilo vrchní ředitelství společně s městkou radou k navýšení 

almužen, ale už se nejednalo o týdenní podpory, ale měsíční. Chudí je dostávali zpětně za 

uplynulý měsíc. Tento stav zůstal prakticky stejný až do vzniku Velké Prahy. K úpravám 

došlo ještě v roce 1896, kdy musely být almužny převedeny na novou korunovou měnu.176 

Reorganizace pražské chudinské péče v roce 1922 s sebou přinesla unifikaci, která se 

nevyhnula ani otevřené péči. Dospělí chudí dostávali nyní měsíčně nejméně 15 Kč, tudíž 

v některých městských částech musela být podpora navýšena, jelikož se dříve vyplácela nižší 

částka než nová sazba. Jednalo se o 18 obcí, mezi kterými byly například i Vinohrady nebo 

Smíchov.177 Už o tři roky předtím, od 1. ledna 1919, začala okresní ředitelství rozdělovat 

podpory na začátku měsíce, nikoliv na konci jak tomu bylo doposud.178 

Otevřená chudinské péče potřebovala pro svůj chod značné finanční prostředky, které 

si také z  části opatřovala sama. Jak bylo řečeno dříve, jednou z povinností otců chudých bylo 

získávat příspěvky. Lidé mohli také dávat peníze do pokladniček umístěných v kostelech, u 

otců chudých nebo u jiných sběratelů. Na obou těchto možnostech nabývání financí by měla 

stát otevřená péče, alespoň podle chudinských řádů. Pokud se však podíváme například na 

příjmy z roku 1870, tak u položky „podepsané příspěvky“ najdeme celkem 6671 zlatých a 88 

krejcarů. S tím, že částka není rovnoměrně rozložena mezi všechna okresní ředitelství, někde 

se vybralo více, někde méně. Nestalo se ale, že by v některém z okresů nezískali žádné 

příspěvky na rozdíl od pozdějších let, kdy otcové chudých vybírali mnohem méně peněz. 

Například v roce 1889 tyto příjmy byly jenom 941 zlatých a 80 krejcarů, které navíc 

pocházely pouze ze 12 chudinských okresů. O něco lepší situace byla v případě pokladniček 

v kostelech, kdy se zapojovalo více okresních ředitelstev. Nicméně se v tomto případě jednalo 

                                                 
174 VLK, Josef. Chudinství…, s. 41. 
175 Což dokazuje i chudinský doklad o vyplácení almužny z roku 1850, viz příloha obrázek č. 1 a 2, s. 93.  
176 AMP, Sbírka rukopisů, sig. 7815. 
177 AMP, fond ÚSÚ, kart. 187. Úplný seznam obcí, které musely navýšit nejnižší sazbu vyplácené podpory na 15 
Kč: Bohnice, Bráník, Břevnov, Bubeneč, Dejvice, Podkovičky, Kobylisi, Košíře, Nusle, Podolí, Radlice, 
Smíchov, Troja, Veleslavín, Vinohrady, Vršovice, Záběhlice a Žižkov. 
178 AMP, fond ÚSÚ, kart. 187. 
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o mnohem menší sumy, v roce 1870 se vybralo 277 zlatých a 25 krejcarů, o 19 let později 

obdobná částka 246 zlatých a 10 krejcarů. Mezi chudinské příjmy patřily také různé dary, 

odkazy a nadace, u kterých se jednalo zejména o úroky.179 

Z těchto čísel jasně vysvítá, že se otevřená chudinská péče opírala o jiné zdroje, které 

dostávala jednotlivá okresní ředitelství od hlavní městské pokladny. Tyto obnosy několikrát 

převyšují vybrané peníze a nezáleží ani na konkrétním roce. Pro ilustraci v roce 1870 přidělila 

městská pokladna 70 060 zlatých a 8 krejcarů, v roce 1889 to bylo ještě o 9 500 zlatých víc. 

Pokud by příjmy pocházely pouze z příspěvků od různých osob, chudinský ústav v Praze by 

nefungoval dlouho. Dalším zajímavým faktem vyplývajícím z těchto čísel je skutečnost, že se 

snižovala finanční podpora získávaná v rámci povinností otců chudých. U kostelních 

pokladniček nebyl pokles tak výrazný. Důvodů k tomu bychom našli zajisté mnoho, 

hospodářská situace, neaktivita otců chudých a další. Nicméně bez bližšího prozkoumání 

zůstávají pouhými dohady.  

Specifickou částí otevřené chudinské péče byly okamžité podpory, původně spadaly 

do kompetence vrchního ředitelství, ale od roku 1901 se o ně staraly chudinské okresy. Podle 

nové úpravy mělo dojít k prošetření poměrů žadatelů o okamžitou podporu obdobně jako u 

pravidelné almužny, rozdíly byly velmi nepatrné. Chudý se dostavil do kanceláře okresního 

ředitele, který s ním sepsal žádost a následně ji předal otci chudých společně s popisným 

archem. Ten se měl jít podívat na bydliště chudého a podat návrh na zaopatření. Okresní 

ředitelství shromáždila všechny podklady a odeslala k vrchnímu ředitelství. Úředníci její 

kanceláře měli vše dobře prostudovat a vydat rozhodnutí. Pokud byla žádost kladně 

vyhodnocena, donesl podporovanému jeho peníze přímo otec chudý do bytu.180 Toto poslední 

ustanovení bylo zajisté vstřícným gestem chudým, jelikož někteří z nich trpěli nemocemi a 

nemohli si pro ně dojít, nebo nechtěli být zařazeni do skupiny s problematickými osobami. Na 

druhou stranu kancelářská agenda a fakt, že se jednalo o okamžité podpory, vedlo 

k neúspěchu. Nově zavedené ustanovení nemělo žádné pozitivní dopady, jelikož se očekávané 

zlepšení nedostavilo. Žadatelé i nadále volili nevybíravé způsoby k získání finanční 

podpory.181 

V následující části bych se ráda podívala detailněji na osoby, které získávaly 

zaopatření. Informace o počtech a vynaložených penězích není problém dohledat v různých 

statistikách. V průměru bylo zaopatřeno 2 000 chudých bez rozdílu pohlaví a věku, což je 

                                                 
179 AMP, fond ÚSÚ, kart. 187. Výběrově podle sumárních výkazů příjmů a výdajů z druhé poloviny 19. století, 
každý z nich má prakticky stejné rubriky. 
180 Úprava okamžitých podpor a udělování oděvu. Praha, 1902. 
181 AMP,  Sbírka rukopisů , sig. 7815, čís. 27. 
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zajímavé vzhledem k růstu obyvatel Prahy. V roce 1871 bylo zaopatřeno celkem 1965 osob, 

mužů bylo jenom 298.182 Další tři roky docházelo k jejich poklesu, kdy v roce 1873 získalo 

podporu pouze 269 mužů, 1288 žen a 205 dětí, což celkově činí 1 773 osob.183 Toto snížení 

by mohlo souviset s celkovým úbytkem obyvatel Prahy na počátku 70. let 19. století.184 

V následujících desetiletích už docházelo k pozvolnému růstu zaopatřených osob. Na počátku 

20. století, roku 1 904, dostávalo finanční příspěvky už 2 571 chudých, z toho bylo opět 

nejvíce žen (1 656). Obdobně početně zastoupeni byli muži (462) a děti (453). Navíc vedle 

těchto pravidelných podpor vyplácela okresní a vrchní ředitelství okamžité podpory. Ve 

stejném roce ji dostalo 3 230 pražských příslušníků a 2 493 nepříslušníků, což nám dokládá, 

že o tento způsob příspěvků byl větší zájem a i více starostí.185 Po skončení první světové 

války se počty zaopatřených výrazně zvýšily. V roce 1921 tak dostalo podporu ve vnitřní 

Praze 4 625 osob, což představovalo více než polovinu z celkového počtu 8 839 zaopatřených 

na území Velké Praze. Z připojených obcí nejvíce podporovaných osob žilo na Vinohradech 

(1 215), Smíchově (906), Žižkově (443) a Karlíně (293), v dalších částech se počty 

pohybovaly kolem 100 a méně chudých.186 

Nicméně obtížnější je ze statistik získat údaje o věku a pohlaví zaopatřených nebo 

almuženské třídě, do které spadali. Najdeme v nich jenom celkové množství podporovaných 

osob a vyplacené sumy peněz, většinou je v nich dělení na muže, ženy a děti, případně 

rozdělení do třídy s výškou vyplácené podpory. A právě věkové rozložení, které by hodně 

dokládalo, chybí. Avšak v Archivu hlavního města Prahy se zachovaly soupisy zaopatřených 

osob z července 1870, kde tyto údaje jsou zastoupeny, tedy se pokusím je detailněji rozebrat. 

Uvědomuji si nedostatečný rozsah pramene, který zahrnuje pouze krátké časové období, což 

nedovoluje přílišné zobecnění. I přes tento fakt se domnívám, že závěry poskytují určité 

opakující se jevy. 

V úvodu je zdůvodněno provedení tohoto soupisu, aby získalo vrchní ředitelství úplný 

přehled o podporovaných osobách. Každé okresní ředitelství dostalo formulář, do kterého 

mělo doplnit jmenný seznam zaopatřených. Kromě jména uváděl okresní ředitel rok narození, 

bydliště a výši almužny. Zaměřila jsem se věkovou strukturu a rozdělení do jednotlivých  

                                                 
182 Statistická příruční knížka královského hlavního města Prahy: na rok 1871 (1872). Praha, 1873. 
183 Statistická příruční knížka královského hlavního města Prahy: za léta 1872 a 1873. Praha, 1874. 
184 HAVRÁNEK, Jan. Demografický vývoj prahy v druhé polovině 19. století. In: HOLEC, František, ed. 
Pražský sborník historický 1969-1970. Praha, 1970, s. 70-103. 
185 AMP, fond ÚSÚ, kart. 187. Statistická knížka královského hlavního města Prahy a spojených s městskou 
statistickou komisí obcí Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů Vršovic a Žižkova za léta 1904 a 1905. Praha, 1909. 
186 Statistická zpráva hlavního města Prahy, spojených obcí Karlína, Smíchova, Vinohrad Vršovic a Žižkova a 32 
sousedních obcí a osad Velké Prahy za rok 1921. Praha, 1926. 
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Graf č. 1: Poměr podporovaných osob podle věku v celé Praze podle seznamu z června 
1872. AMP, fond ÚSÚ, kart. 195. 
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almuženských tříd. Zároveň jsem porovnala počty podporovaných chudých s celkem 

obyvatelstva, které žilo v jednotlivých chudinských okresech.187  

Pokud bychom se podívali na závěry ze soupisu zaopatřených v červnu 1870, tak 

nejčastějším příjemcem byly ženy, což odpovídalo tradičnímu pojetí chudinské péče, kdy 

právě ony byly nejvíce náchylné k zchudnutí a potřebovaly finanční pomoc. Profil 

zaopatřených osob ovlivňoval také jejich stáří. Při zjišťování věkové struktury jsem vytvořila 

čtyři kategorie podle roku narození. Nejpočetnější skupinu tvořili lidé starší 50 let, což nám 

ukazuje, že v produktivním věku málokdy připadli na účet veřejné dobročinnosti. Naopak, 

když už si nedokázali prostředky na život obstarat, musela se o ně postarat jejich domovská 

obec. Případně ženy po úmrtí manžela potřebovaly finančně podpořit. V soupisech se 

nejčastěji vyskytují roky narození v prvním desetiletí 19. století, což znamená, že jim bylo 

v roce 1870 něco kolem 60 let.  

Opačný pól věkové struktury představovaly děti do 14 let, kterých bylo zaopatřeno 

podobně jako dospělých v produktivním věku. Většina z těchto dětí byla úplnými sirotky 

nebo neměla jednoho z rodičů. Dospělí dostávali podporu nejspíše na základě jejich 

zdravotního stavu, jak to dokládají zápisy v chudinském okrese Podskalí, kde ředitel 

poznamenal u třech případů, že se jedná o mrzáka.  

 

                                                 
187 Seznamy almuženců se nacházejí v AMP, fond ÚSÚ, kart. 195. Konečné tabulky jsou zařazeny do příloh . 
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Jelikož vrchní ředitelství chtělo, aby se rozlišovali jednotlivci a nestačilo uvést jenom 

zástupce za celou rodinu, můžeme rozpoznat, v kolika rodinách pobíral podporu více než 

jeden její člen. K zjištění těchto údajů nám pomůže číslo popisné bydliště a příjmení 

zaopatřených, v některých chudinských okresech vyznačovali i rodinné příslušníky. Nicméně 

tento trend, že by dostávalo příspěvky více osob z jedné rodiny, nebyl alespoň v červnu 1870 

moc rozšířen. V každém z chudinských okresů se alespoň jeden případ vyskytl, ale rozhodně 

se nejednalo o celoplošnou akci. V rodinných poměrech se vyskytovaly pouze tři možnosti, 

buď byli manželé, nebo rodič a dítě, poslední alternativu představovali sourozenci v dětském 

věku, kteří mohli přijít o jednoho nebo oba rodiče.  

Do rubriky poznámky měli okresní ředitelé zapsat, pokud by byl zaopatřen 

mimopražský příslušník, což bohužel často neuváděli nebo to zapisovali různě a nemohla 

jsem přesně určit, zda se jedná o osobu z jiné domovské obce než Prahy. Avšak i přes tuto 

obtíž jich bylo velmi málo. Vliv na to měly zákony, podle kterých měla poskytovat Praha jako 

aktuální obec pobytu jenom krátkodobou pomoc, než péči o chudého převzala jeho domovská 

obec.  

V roce 1870 se almužny vyplácely v pěti třídách, nejnižší byla 40 krejcarů, nejvyšší 

poté 1 zlatý a 20 krejcarů, kterou ale dostávali výhradně měšťané a proto se v soupisech téměř 

nevyskytuje. Chudým byla nejčastěji přidělena podpora 60 krejcarů na týden, u vyšších částek 

klesal počet zaopatřených. Věk neměl vliv na vyplácenou podporu, obnosy se různě prolínaly. 

Žadatel dopředu zřejmě netušil, kolik peněz by mohl dostat. Jedině u dětí do 14 let celkem 

stále se opakovala I. třída, což bylo 40 krejcarů, ale i tady by se našly výjimky. Příčinu 

bychom měli hledat v státem daných zákonech, které povinovali rodiče starat se o svoje děti, 

tudíž tyto příspěvky měly jenom částečně pomáhat při finančních obtížích.  

Almužny se také lišily podle aktuálního ročního období, neplatilo to tedy u každého 

člověka zvlášť, ale ani to nebyla nějaká nepravidelnost. Vyšší příspěvky získávali chudí 

samozřejmě v zimě než v létě, ale nikdy to nebylo ob třídu. Pokud někdo dostával v létě 60 

krejcarů, mohl příspěvek v zimě činit 80 krejcarů, ale už ne 1 zlatý. Nicméně existovaly i 

případy, kdy chudí měli stejnou podporu po celý rok. Nedá se říci, která z těchto dvou variant 

převažovala.  

Kromě pěti almuženských tříd fungujících v roce 1870 dostávali chudí částky, které 

odpovídaly předcházejícímu rozdělení podpor. Jednalo se o 37, 49 a 74 krejcarů, jež byly 

zavedeny v roce 1858 a zrušeny v roce 1863, kdy je vrchní ředitelství upravilo a zvýšilo. 

Jelikož se zpětně nepřepočítávaly, lidé je mohli dostat přiděleny nejpozději roku 1862, tudíž 

uběhlo 17 let bez jakékoliv úpravy. Zvláštní je, že almužny nedostačovaly, proto je navýšily, 
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Graf č. 2: Poměr podporovaných osob podle výše vyplácené podpory v celé Praze podle 
seznamu z června 1872. AMP, fond ÚSÚ, kart. 195. 
 

ale i o několik let později existovali lidé, kteří z nich žili. Sumy starých podpor nebyly sice 

výrazně nižší, ale určitý rozdíl bychom našli. Zároveň to dokládá neflexibilitu a ustrnulost 

pražské chudinské péče, kdy její představitelé nemodifikovali almužny podle aktuální potřeby 

i zpětně. Naopak při nutných změnách nechávali všechny staré výše příspěvků, které postupně 

mizely s úmrtím zaopatřených osob. 

Při celkových počtech bychom si měli uvědomit, že jednotlivé chudinské okresy 

nezahrnovaly stejně velké oblasti. V každém z nich žilo různé množství lidí, rozpětí mezi 

nejmenším a největším tvořilo až 6 000 obyvatel, tudíž při porovnávání používám procentní 

výpočty.188 Na území Prahy v roce 1870 dostávalo almužnu celkem 1965 chudých, což tvořilo 

asi 1,25 % ze všech obyvatel. V absolutních číslech získalo nejvíce lidí podporu v okresu u 

sv. Štěpána, ale vzhledem ke všemu jeho obyvatelstvu představovali jenom 1,3 %. Naopak při 

srovnání zaopatřených a celku měli největší podíl v okresu sv. Víta, činili 2,7 %. Na druhém 

konci spektra s malou částí podporovaných osob stály okres u sv. Jindřicha (0,43 %) a u 

Panny Marie Sněžné (0,47 %). Ve většině případů odpovídal podíl zaopatřených osob 

celkovému počtu obyvatel ve srovnání k ostatním chudinským okresům. Odchylky se však 

vyskytovaly i v tomto případě. V některých z nich žilo malé procento osob pobírající podporu 

(sv. Duch, sv. Štěpán). Častěji se vyskytovala možnost, že naopak toto procento bylo vysoké 

                                                 
188 Nejméně jich měl okres sv. Víte jenom 2663, nejvíce poté okres u sv. Štěpána, zde žilo 19502 obyvatel. 
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Graf č. 3: Zastoupení počtů zaopatřených osob v jednotlivých okresních ředitelství za rok 
1872. Statistická příruční knížka královského hlavního města Prahy: za léta 1872 a 1873. 
Praha, 1874. 
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(sv. Vít, Strahov) a zároveň u těchto okresů připadalo na jednoho otce chudého nadprůměrně 

více zaopatřených lidí. 189 

Vzhledem k různému územnímu rozsahu a počtu obyvatel jednotlivých okresních 

ředitelství se lišilo i množství otců chudých. V Praze roku 1870 jich pracovalo 162 a každý 

z nich se staral v průměru o 12 zaopatřených osob, ale opětně se konkrétní okresy od sebe 

odlišovaly. Zaměřila jsem se na extrémní hodnoty, které ukazují nedostatky pražské 

chudinské péče. Průměrně by mělo být v každém okrese osm otců chudých, ale z důvodů 

rozdílné velikosti toto pravidlo logicky neplatilo. Jejich počty se pohybovaly od tří (sv. 

Apolinář) až do 14 (sv. Štěpán). Jeden otec chudý vyšetřoval poměry v okrese nejméně u 3,4 

(sv. Jindřich) a nejvíce u 21,6 obyvatel (Podskalí).  

Zvláštní situace nastala právě v okrese u sv. Jindřicha, kde žilo celkem 9580 obyvatel, 

z toho podporu získalo 41 osob, ale působilo v něm 12 otců chudých, tudíž každý z nich by se 

měl starat pouze o 3 chudé. Takovýto značný přepych neodpovídal poměrům v Podskalí, kde 

                                                 
189 Statistická příruční knížka královského hlavního města Prahy: za léta 1872 a 1873. Praha, 1874. 
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připadalo 173 zaopatřených na 8 otců, tím pádem na jednoho vycházelo 21,6 osob. Problémy 

mohly nastat i v menších okresech jako například u sv. Apolináře, už zmiňovaného sv. Víta 

nebo na Strahově. V nich sice nežilo velké množství zaopatřených, ale zároveň jim bylo 

určeno méně otců chudých, čímž se dosáhlo vysokého čísla. Nejednalo se zajisté o nějaké 

pravidlo, jelikož v obdobně velkých okresech funkci otce chudých zastávalo více mužů, ale 

podporovaných osob bylo méně. Rozdílné počty vedly k nestejné péči. Když bylo více otců 

chudých než samotných zaopatřených, mohli se jim déle a častěji věnovat. Jestli opravdu tak 

činili, se z těchto statistik nedozvíme. Zároveň zůstane nezodpovězena kvalita chudinské 

péče.190 

Jestliže bychom shrnuli závěry statistiky z roku 1870, dojdeme k závěru, že podporu 

nejčastěji dostávaly ženy a osoby starší 50 let. U výše almužen nehrál věk a pohlaví roli, 

chudinské okresy se však přidržovaly v spodní části z možných pěti tříd. A na území Prahy 

žili necelé 2 000 zaopatřených, což činilo 1,25 % z celkového počtu obyvatel. Ale 

nekopírovali skupinu pražských chudých, pouze dostávali peníze na život. Nesmíme však 

zapomínat, že se jednalo o pravidelně vyplácené příspěvky. U těchto případů došlo 

k prošetření poměrů otcem chudých, schválení jeho návrhu od okresního ředitelství. Chudý 

následně dostával každý týden stejnou částku. Odlišná situace mohla panovat v případě 

okamžitých podpor. Naprosto rozdílně fungovaly pražské chudinské ústavy. 

                                                 
190 AMP, Sbírka rukopisů, sig. 7815, čís. 32. 
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6. Uzavřená péče v Praze 

 

V této kapitole se budu věnovat fungování a životu v jednotlivých pražských ústavech. 

V období do první světové války nad nimi vykonávalo dohled Vrchní ředitelství ústavu 

chudinského a podřízeny byly městské radě. Systém správy byl tudíž stejný pro všechny 

ústavy, městské rada jmenovala dozorce a správce jednotlivých ústavů. Správce zajišťoval 

každodenní chod instituce, dozorce kontroloval jeho práci a městská rada schvalovala 

rozpočty a nenadálé finanční výdaje. Pro toto období jsem věnovala svoji pozor chudobinci 

sv. Bartoloměje a sv. Vojtěcha a chorobinci na Karlově.  

Po skončení první světové války a vzniku Velké Prahy došlo k reorganizaci sociální 

péče, vznikl Ústřední sociální úřad, který se musel starat o ústavy v dalších městských 

částech. Některé z nich nedostačovaly svému poslání, a proto byly zrušeny, jejich chovanci se 

přemístili do chudobince sv. Bartoloměje nebo do chorobince na Karlově. Nadále fungovaly 

chudobince a chorobince na Smíchově a na Vinohradech, chudobince na Žižkově, v Karlíně a 

v Bubenči. 

Se vznikem nového nadřízeného orgánu docházelo k centralizačním úpravám. 

Zejména v oblasti financování jednotlivých ústavů. V dřívějších dobách měl každý ústav svoji 

vlastní sazbu za zaopatření. V roce 1924 se městská rada dotázala jednotlivých ústavů na 

náklady na jednoho chovance a následně rozhodla o jednotném ošetřovném, sice 10 korun na 

den pro pražské příslušníky a 15 korun pro mimopražské.191 Městská rada také schválila 

jednotné přilepšení chovancům v pražských ústavech. Stanovila přesnou částku, a to sice 

100 % denního stravného a konkrétní dny, bylo jich celkem 11.192 

Menší chudobince na Žižkově, Smíchově, v Karlíně a Bubenči neměly zvláštní 

nemocniční oddělení. V pražských nemocnicích nechtěli ani přijímat chovance těchto ústavů 

jako pacienty, protože už nějaké ošetření dostávali. O nemocné se tak starali jejich 

spolubydlící, což nevyhovovalo nárokům na péči. Aby se tato situace zlepšila, rozhodla 

městská rada v roce 1924 o umístění nemocných chovanců do nemocničního oddělení 

v chudobinci sv. Bartoloměje. Zároveň se toto oddělení rozšířilo a byla přijata další 

ošetřovatelka.193 Zpočátku se pro nemocného drželo v původním chudobinci místo, aby až se 

uzdraví, se měl kam vrátit. Toto opatření se ukázalo jako nevyhovující, proto od roku 1927 

přecházeli nemocní chovanci do stavů chudobince sv. Bartoloměje, tím uvolněné místo mělo 

                                                 
191 AMP, fond Chorobinec na Karlově, nezpracován. 
192 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě … , inv. č. 61, kart. 9. 
193 AMP, fond ÚSÚ, kart. 203. 
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být obsazeno novým člověkem.194 Neutěšený stav v péči o nemocné chovance dokládá žádost 

sociálního sboru na Žižkově ze srpna 1928 o rezervaci dvou až tří míst pro akutní případy.195 

A zejména poté odpověď ústavního lékaře z chudobince sv. Bartoloměje. Kdy popisoval, že 

v nemocničním oddělení bylo 109 obsazených lůžek, které obstarávalo šest ošetřovatelek. Pro 

velký zájem o umístění v tomto oddělení musely být některé normální pokoje upraveny pro 

nemocné chovance. V závěru odpovědi ještě dodává, že „další rozšíření nemocničního 

oddělení není možné bez současného rozmnožení počtu ošetřovatelek.“196 Tudíž pražské 

chudobince nezvládaly uspokojit poptávku ať nemocných nebo zdravých o umístění v nich. 

Se zdravotní problematikou souvisí i dohoda z roku 1925 mezi ministerstvem školství 

a národní osvěty a pražskou obcí o převzetí ošetřování chovanců v chorobinci na Karlově, 

chudobinci sv. Bartoloměje, Dětském chorobinci a filiálce městského zaopatřovacího ústavu. 

Péči o nemocné v těchto ústavech převzala lékařské fakulta.197  

Situace ve Velké Praze na poli ústavní péče byla velmi problematická. Některá 

zařízení neodpovídala dobovým požadavkům na zaopatření, tento nedostatek se netýkal 

jenom chudobinců a chorobinců, ale také institucí pro péči o nemocné děti. Existovalo 

několik variant jak tyto poměry změnit, nakonec vyhrála stavba úplně nových budov. 

Masarykovy domovy byly slavnostně otevřeny na podzim 1928, na jaře následujícího roku se 

do nich přestěhovali chovanci ze všech pražských chudobinců a chorobinců. Tím v Praze 

skončila humanitní péče o chudé a naplno se rozvinula sociální. 

 

 

6.1 Chudobinec sv. Bartoloměj a chudobinec sv. Vojtěcha na Vyšehradě 
 
 

Chudí obyvatelé Prahy neschopní práce nacházeli útočiště v domech na rohu ulic 

Vyšehradské a Na Slupi.198 V těchto místech stával už na počátku 16. století špitál. Založili ho 

v roce 1505 měšťané z Nového Města. Impulsem pro jeho zřízení se stala syfilis.199 V areálu 

stával i kostelík zasvěcený svatému Bartoloměji, který dal chudobinci jméno. V průběhu let 

byl několikrát přestavován a upravován.  

V rámci reforem císaře Josefa II. došlo v roce 1784 k  zavření, jak kostelíka, tak i 

chudobince. Budovy se měly adaptovat na ústav pro choromyslné, k tomuto kroku nakonec 

                                                 
194 AMP, fond ÚSÚ, kart. 203. 
195 Tamtéž. 
196 Tamtéž. 
197 AMP, fond ÚSÚ, kar. 204. 
198 V dnešní době zde sídlí ministerstvo spravedlnosti. 
199 SVOBODNÝ, P. a HLAVÁČKOVÁ, L. Pražské špitály a nemocnice…, s. 17. 
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nedošlo.200 Po jeho zrušení se neměl, kdo starat o přestárlé a chudé měšťany, proto v roce 

1808 začal pražský hejtman František hrabě Kolowrat a purkmistr Ondřej Steiner vybírat 

peníze na jeho obnovení. Opětovně začal chudobinec fungovat o rok později. Získali dost 

prostředků na chod, pražská obec měla doplácet, jen pokud by nestačily.201 Nicméně obec 

finančně přispívala i bez této podmínky.202 

Po vydání zákona o domovském právu přešel dohled nad ústavem zcela do rukou 

pražského obecního zastupitelstva. Administrativní správu začalo zastupitelstvo vykonávat od 

1. května 1864. Kontrolu prováděl určený inspektor, kterého jmenovala městská rada.203 

Na počátku 80. let 19. století prošel chudobinec celkovou rekonstrukcí.204 Kostelík i se 

starou budovou špitálu byly zbořeny a na jejich místě byly vystavěny dva obytné domy. Čímž 

se získaly větší prostory. Chovanci byli nyní ubytováni ve třech budovách o 50 pokojích. 

Původní kostel se obnovy nedočkal, otevřena a nově vysvěcena byla pouze kaple sv. 

Bartoloměje, kde se každý den sloužila mše.205 V téže době došlo také ke sloučení 

s chudobincem sv. Vojtěcha na Vyšehradě, stejně jako se připojil Vyšehrad k pražským 

obcím. 

V průběhu první světové války obsadil budovy chudobince sv. Bartoloměje vojenský 

lazaret. Nemocniční oddělení se přestěhovalo do dívčí školy sv. Petra v Klimentské ulici.206  

Zdraví chovanci byli umístěni u soukromníků za peněžní náhradu, která zahrnovala jak 

ubytování, tak stravu. Z tohoto soužití vyvstávalo mnoho problémů, kdy nedostačovaly 

finanční prostředky od města vzhledem k zhoršování zásobování. Chovanci si poté stěžovali 

na neuspokojivé stravování. Vše se řešilo zvyšováním náhrady a poskytováním naturálních 

dávek v podobě mouky a chleba.207 Chudobinec začal fungovat v předválečné podobě až od 1. 

května 1921, kdy mu byly navráceny budovy.208   

Vznik Velké Prahy přinesl proměněnou situaci v sociální péči. Nadřízenou institucí 

byl reorganizovaný Ústřední sociální úřad. Oba chudobince dostaly jednotné názvy, jelikož se 

jich používalo různě. Chudobinec u sv. Bartoloměje nesl jméno „Chudobinec hlav. města 

                                                 
200 SVOBODNÝ, P. a HLAVÁČKOVÁ, L. Pražské špitály a nemocnice…, s. 49 
201 Dobročinné ústavy královského hlavního města Prahy, Praha 1891, s. 6-11. 
202 FEJTOVÁ, Olga. Chudinská a sociální péče v Praze v letech 1781–2000. In: LEDVINKA, Václav, ed. a kol. 
Osm století pražské samosprávy. Praha, 2000. 
203 AMP, fond ÚSÚ, kart. 204, Instrukce pro správu pražské chudobnice městské u sv. Bartoloměje, z roku 1876. 
204 K novostavbě chudobince měl na plzeňském sympoziu (27.2.-1.3.2014) příspěvek Jindřích Vybíral. Nazval 
ho „Pravdivý styl“ našich staveb. Rozebíral v něm samotný průběh stavby, ale hlavně také fasádu a venkovní 
výzdobu, která nekorespondovala s účelem budovy. Provedení je velmi zdobné s několika sochami 
představujícími alegorie chudoby. Ve své době to vyvolávalo značné rozpaky, proč není fasáda strohá a 
praktická, čímž by se dávalo najevo funkce celé budovy. V provedení nicméně zvítězila estetika. 
205 AMP, fond ÚSÚ, kart. 204. 
206 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě…, inv. č. 72, kart. 11. 
207 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě…, inv. č. 43, kart. 7. 
208 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě…, inv. č. 72, kart. 11. 
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Prahy na Novém Městě“ a chudobinec u sv. Vojtěcha „Chudobinec hlav. města Prahy na 

Vyšehradě“.209 V textu dále bude užíváno původní označení, vzhledem k jeho jednoznačnosti 

a délce. 

V roce 1925 se dohodlo ministerstvo školství a národní osvěty s pražskou obcí na 

zřízení klinického pracoviště v chudobinci. Bezplatné léčení chovanců zajišťoval doktor 

Eiselt. Zároveň byla kaple přeměněna na posluchárnu a místnosti na laboratoře.210  

Na území Velké Prahy se nacházelo hodně nevyhovujících zařízení. Chudobinec sv. 

Bartoloměje nepatřil k nejhorším případům, přesto jeho kapacita nestačila pro všechny 

potřebné. Všechny tyto problémy skončily otevřením Masarykových domovů v roce 1928. Na 

přelomu května a června následujícího roku se do něho přestěhovali chovanci z chudobince 

sv. Bartoloměje a chudobince sv. Vojtěcha na Vyšehradě. Celkem odešlo z chudobince sv. 

Bartoloměje 450 osob. Tím skončilo čtyřsetleté působení tohoto ústavu na poli péče o 

přestárlé a chudé osoby.  

 

6.1.1 Správa, finance a zaměstnanci  
 
 

Na správu chudobince dohlíželo Vrchní ředitelství chudinského ústavu a jím vybraný 

dozorce, všechny otázky finanční schvalovala městská rada. Do čela ústavu byl postaven 

správce, který měl zajistit každodenní chod. Se správními a finančními záležitostmi mu 

pomáhali dva úředníci, jeden jako úřední čekatel a druhý jako doručovatel. Správce musel 

plnit instrukce, které dostal od městské rady, zároveň se jí zodpovídal za chod ústavu. Mezi 

jeho povinnosti patřilo obstarávání kancelářských prací, účetnictví, ústavní hospodářství a 

dohled nad dodržováním domácího řádu a kázně. Jeho úkolem bylo také předkládat týdenní a 

měsíční výkazy o stavu chovanců. Nejenom jejich počty, ale i v jakých nadáních jsou 

zaopatřeni, případně jestli nepobývají v  nemocnici.  

Od správce se vyžadovalo, aby pečoval o blaho a rozkvět svěřeného ústavu. Měl být 

mravný, pilný a měl mít lidumilné chování. Podřízení zaměstnanci a chovanci se měli chovat 

slušně, pokud tomu tak nebylo, měl proti těmto pokleskům zakročit. Správce bydlel přímo 

v budově, byl mu vyčleněn naturální byt, aby mohl být k dispozici, pokud by se vyskytly 

nějaké problémy. 211 

                                                 
209 AMP, fond ÚSÚ, kart. 203. 
210 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě…, inv. č. 107, kart. 16. 
211 AMP, fond Ústřední sociální úřad, kart. 204, Instrukce pro správu pražské chudobnice městské u sv. 
Bartoloměje, z roku 1876. 
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Fungování chudobince podléhalo úřednickým procesům v pražské správě, vše muselo 

být dopředu schváleno. Rozpočty na následující rok se odevzdávaly během června roku 

předešlého. Správce je měl nachystat podle aktuálních potřeb a dozorce následně 

zkontrolovat, podepsat a odevzdat městské radě. Nečekané výdaje musela projednat a povolit 

rada, pouze do určité částky mohl správce uhradit náklady a i ty se následně schvalovaly.  

Fond chudobince se od listopadu 1860 nacházel v hlavní městské pokladně a účtoval 

se v městské účtárně. Správce měl u sebe pouze finance na týden dopředu, ty mu musel 

schválit dozorce a rada. Všechny příjmy a výdaje se zapisovaly do peněžních deníků. 

Příspěvky na fond se získávaly ve sbírkách. Z něho se hradily výdaje na provoz 

chudobince.212 

Původně byly náklady na chovance stejné. V roce 1889 došlo k rozdělení a vznikly 

dvě třídy. První byla určena pro měšťany a členy z lepších rodin, jako bývalé obchodníky a 

živnostníky. Do druhé poté spadly ostatní osoby jako různí pomocníci, služky, posluhovačky, 

nádeníci apod. Jediný a výrazný rozdíl představovala velikost přídělů. První třída dostávala 

častěji maso a více peněz jako náhradu za večeři, druhá se musela v tomto uskromnit.213  

Finanční prostředky na zaopatření se získávaly, kromě chudinského fondu, i z různých 

nadací a jednorázových darů. Prvotní kapitál většiny nadací se stanovoval v závětích 

zakladatelů. Informace a instrukce jak s ním nakládat byl popsán v nadačních listinách, které 

vystavovala městská rada. Zároveň rozhodovala o změnách, kontrolovala hospodaření nadace, 

kupovala různé dluhopisy, schvalovala chovance na přiznání nadace, pokud to nebylo 

stanoveno jinak.  

Dárce odkazoval peníze, dluhopisy, ale i domy. Městská rada následně rozhodla, jak 

s darem zacházet, většinou se za peníze nakoupily státní dluhopisy. Úroky využívala na 

zaplacení výdajů z nadace. Mohlo se stát, že mezi úmrtím dárce a sepsáním nadační listiny 

uplynulo několik let. Příčinou byl nedostatečný finanční obnos k vyplnění jeho poslední vůle, 

proto se čekalo, až se zisky zvednou na dostatečnou míru. Obdobný problém mohl vyvstat i 

v průběhu fungování nadace, pokud výdaje převýšily příjmy. Schodek někdy uhradila 

městská rada z chudinského fondu. Když byl moc velký, neobsazovala uvolněná místa, dokud 

se nezmenšil. 

Kdo a jakým způsobem bude zaopatřen z nadace, stanovil sám její zakladatel, městská 

rada jeho přání plnila, nicméně někdy udělala určité korekce např. v počtu obdarovaných, 

když zmenšila jejich počet. Když se uvolnilo místo v nadaci, městská rada vydala vyhlášku, 

ve které určila podmínky a datum, do kdy se mají zájemci o přidělení místa přihlásit. Správa 
                                                 
212 AMP, fond ÚSÚ, kart. 204, Instrukce pro správu pražské chudobince městské u sv. Bartoloměje, z roku 1876. 
213 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě…, inv. č. 42, kart. 7. 
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chudobince vybrala na základě těchto požadavků kandidáty, těch bylo více, než kolik se 

potřebovalo. Městská rada si poté zvolila chovance a přidělila mu místo v nadaci. Konkrétní 

peníze vyplácela městská účtárna správě chudobince, ta je následně rozdělovala.  

Všechny můžeme rozčlenit na dvě základní skupiny podle způsobu financování 

chovanců. První představovala úplné zaopatření chovanců, z nadace se platila strava a pobyt 

v chudobinci. V některých případech se i vyplácelo jednorázové přilepšení. Ve druhé skupině 

získal chovanec jenom jednorázově sumu peněz. 

Jednu z nejstarších nadací založil Václav Bayer, v roce 1835 odkázal chudobinci sv. 

Bartoloměje 10 tisíc zlatých. Dostávalo se z ní největší přilepšení, v roce 1891 to bylo 5 

zlatých a ¼ kr,214 po skončení první světové války 10 korun a 25 haléřů. Zároveň v ní bylo 

zaopatřeno nejvíce osob. Václav Bayer v poslední vůli ustanovil, že v den jeho smrti se mají 

za něho zaopatřené osoby modlit.215  

Druhá největší byla nadace manželů Jana a Johany Richterových. Původní smlouvu o 

jejím vzniku uzavřel pražský měšťan Jan Richter, rytíř rádu sv. Silvestra s vrchním 

ředitelstvím chudobince v roce 1861, když správa přešla na městskou radu, převzala i tuto 

dohodu. Nadace začala fungovat až v roce 1877. Její základ tvořilo 20 tisíc zlatých, za ně se 

koupily úpisy státního dluhu. V nadační listině se přímo uvádělo, „že scházející roční část pro 

toto nadání z důchodů chudobince u sv. Bartoloměje uhrazovati bude“.216 Zároveň se podle ní 

zaopatřovalo 10 chudých, ale v různých statistikách jsem nalezla i číslo vyšší, až kolem 23, 

nejspíše došlo k navýšení počtu míst. Kromě úplného zaopatření dostávali lidé v nadaci 

přilepšení v den narození a úmrtí obou manželů. V roce 1914 to bylo 4 Kč.217 

Zakladatelé nadací si ukládali různé podmínky k rozdělování peněz. Eliška Dousková 

chtěla, aby dvě osoby z celkových šesti vybíral její dědic JUDr. Karel rytíř Worowek, až po 

jeho smrti je určovala jenom městská rada. Další požadavek stanovoval věk nad 65 let a 

národnost, dvě místa pro Čechy a dvě pro Němce. Na tabulkách nad jejich postelí mělo být 

napsáno, že jsou zaopatřeni z nadace Elišky Douskové.218 

Zajímavá je nadace Jana Duchka, faráře u Panny Marie Sněžné, který nebyl jejím 

přímým zakladatelem. Odkázal svoje veškeré jmění k dobročinným účelům z poloviny 

arcibiskupské konzistoří a z poloviny pražské městské radě, která z něho učinila nadaci, 

                                                 
214 Dobročinné ústavy …, s. 8. 
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216 Tamtéž. 
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základ čítal 10 700 zlatých. Zaopatřeni v ní byli dva chudí, pokud by zbyly peníze, měly jim 

být rozděleny v den úmrtí faráře Jana Duchka 10. listopadu.219 

Zaopatření v chudobinci mohli lidé získat také z nadace České spořitelny. Nadace 

nesla název Böhmische Sparkassa-Stiftung, založila ji Böhmische sparkasse v roce 1860. Ve 

statistikách z pozdější doby byla označována jako nadace Spořitelny. Základní jmění čítalo 

4 000 zlatých. O umístění v této nadaci rozhodovalo samo ředitelství spořitelny na návrh 

Vrchního ředitelství chudinského ústavu.220 

Úplné zaopatření mohli chovanci získat i ve třech nadacích, které se od ostatních lišily 

a byly specifické. Založila je městská rada k významnému dni, neměly žádné nadační jmění, 

proto také byly v roce 1922 zrušeny. Jednalo se o nadace císaře Ferdinanda a císařovny Anny, 

korunního prince Rudolfa a poslední nadace Františka Josefa I. První byla založena na počest 

stříbrné svatby císaře Ferdinanda a jeho manželky v roce 1856. Druhá vznikla o dva roky 

později, když se narodil korunní princ Rudolf. V den jeho narození, 21. srpna, měl být zvláště 

připomínán v modlitbách. Ve všech získali chovanci úplné zaopatření a roční dar. 

Samozřejmostí pro ně byla oddanost k císařské rodině a povinností denně se modlit za Boží 

požehnání císařskému domu.221 

Druhá skupina nadací nabízela jenom jednorázové přilepšení, na rozdíl od úplného 

zaopatření. V konkrétní den, který určil dárce, se rozdělily mezi chudé peníze. Často se 

jednalo o den úmrtí zakladatele, zároveň se měli obdarovaní za něj modlit. Základní kapitál 

nadace neměly velký na rozdíl od výše zmíněných. 

Jednu takovou založil Matěj Mottl, krejčovský mistr a majitel domu. V poslední vůli 

z roku 1874 odkázal chudobinci sv. Bartoloměje 200 zlatých, městská rada za ně koupila dva 

pražské úpisy. Úroky z nich se každý rok v den úmrtí Matěje Mottla 25. listopadu rozdělovaly 

mezi všechny chovance, kteří se měli při Mši svaté modlit za zakladatele a jeho rodinu. 

Během války tato nadace nefungovala, vzhledem k přemístění chudobince a ubytování 

chovanců po Praze. Jelikož se snížilo nadačního jmění, rozhodla se městská rada v roce 1924, 

že se úroky nebudou rozdělovat všem chovancům, ale každý rok jenom deseti různým.222 

Na fungování chudobince přispívali lidé i různými dary, ať se jednalo o finanční nebo 

materiální. Finanční příspěvky mohly mít svůj konkrétní účel, tak jako v roce 1872, kdy bylo 

při příležitosti rekviem za zesnulého rozděleno 50 zlatých mezi deset chovanců 

chudobince.223 Někteří chovanci při vstupu do chudobince odevzdali svůj majetek na svoje 
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zaopatření. Chovanka Kateřina Hessanová věnovala v roce 1890 svoji spořitelní knížku 

s částkou 170 zlatých správě ústavu, městská rada knížku vybrala a spojila s chudinským 

fondem, z něho byla poté Kateřina Hessanová ošetřována.224 

Nejčastěji dostávala správa chudobince jako materiální pomoc knihy, poté různé druhy 

potravin, hlavně mouku. Dále získávala různorodé dary. Po konci první světová války získala 

zásilku mýdel.225 V roce 1928 obdržela nabídku na látky pro chudé.226 Těmito dary si různí 

lidé a firmy plnily povinnosti v oblasti sociální pomoci bližnímu a náboženské cítění. V druhé 

polovině 19. století tento druh dobročinnosti představoval i určitou nezbytnost pro 

společenský status člověka.  

Umístění v chudobinci si mohli lidé i zaplatit, pokud bylo místo. Za zaopatření 

přenechali svoje životní úspory do chudinského fondu, případně odevzdali celou nebo jenom 

část penze. Hlavně ve 20. letech 20. století přenechávaly tímto způsobem osoby své starobní 

penze.227 Někdy jejich pobyt hradili i jenom z části jejich příbuzní, kteří se nemohli nebo 

nechtěli o ně starat. Ojediněle byl zaopatřen chovanec na náklady svého bývalého 

zaměstnavatel, pokud pracoval dobře a spolehlivě.  

O bezproblémový chod chudobince se staralo několik osob, najatých jako personál, 

jejich počty ne vždy dostačovaly a v průběhu doby se různě měnily, většinou byla snaha o 

navýšení zejména na pozici opatrovnic. Jelikož chudobinec spadal pod správu města, tak také 

jeho zaměstnanci museli dodržovat magistrátní nařízení v zaměstnaneckých otázkách.  

V čele chudobince stál jeho správce, který byl vybírán Vrchním ředitelstvím 

chudinským. O zdraví chovanců se staral lékař, který byl společný i pro chorobinec na 

Karlově, kde také sídlil. Do chudobince přicházel každý den v 9 hodin, prohlédl nemocné 

ošetřovance, poslal si pro léky. Nemocným byly vyčleněny speciální pokoje, taková ústavní 

nemocnice. Pokud bylo onemocnění vážné, lékař rozhodl o převezení ošetřovaného do 

všeobecné nemocnice, případně do městského chorobince.228 Ve 20. letech 20. století se ještě 

v chudobinci staral o chovance dr. Eiselt. Nemocniční oddělení navštěvovalo mnoho pacientů, 

jak dokládá výroční zpráva za rok 1927. Ambulantně bylo ošetřeno 2 138 osob, léčeno 294. 
229 
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Přímo v ústavu se o chovance staraly opatrovnice, jejich počet se různil. Například 

v roce 1923 zastávaly tuto funkci čtyři ženy.230 V některých případech mohla být určena 

k tomuto účelu některá z chovanek, případně se přijala i mnohem mladší žena než byl 

průměrný věk. Opatrovnice měly na starost pacienty v nemocničním oddělení, zároveň 

obstarávaly ordinaci, ambulanci, rentgen a laboratoř. V roce 1928 se v ústavní nemocnici 

nacházelo 103 lůžek a šest opatrovnic. Na každou připadalo tudíž 17 nemocných. Neustálé 

zaplnění postelí vedlo k odmítání nemocných z jiných chudobinců po Praze, které nevlastnily 

zvláštní oddělení pro ošetřování.231 Z celkového počtu chovanců potřebovala až jedna čtvrtina 

speciální péči. Nicméně i to nedostačovalo a ústavní nemocnice se musela rozšiřovat, nejdříve 

však musela správa přijmout nové ošetřovatelky. Problém s nedostatkem místa se nepodařilo 

vyřešit až do otevření Masarykových domovů. 

V ústavu pracoval tzv. pomocný personál, byl to jeden vrátný a dva podomci. Jídlo 

vařila jedna kuchařka se dvěma kuchyňskýma. Nádobí poté myly dvě myčky, prádlo měly na 

starosti tři pradleny. Při hygieně pomáhala chovancům jedna lázeňská. Tito zaměstnanci měli 

velmi špatné postavení. Jejich platy byly minimální, stravu měli stejnou jako chovanci, 

ubytování našli v ústavu. Často se stávalo, že na jednom místě vydrželi pouhých pár měsíců a 

správa chudobince musela neustále hledat nové zaměstnance. Největší fluktuaci měly myčky 

a pradleny. 232  

S dalšími drobnými pracemi mohli vypomoci sami chovanci, kteří toho byli schopni. 

Často pomáhali s lidmi, kteří se hůře pohybovali a nemohli se o sebe postarat sami. Každý 

den měli dva z nich službu v kuchyni, kde škrabali brambory a byli nápomocni kuchařce. Na 

pokoji vždy dohlížel jeden chovanec na pořádek. 

 

6.1.2 Chovanci 
 

„V ústavě tomto zaopatřeno jest zpravidla 400 osob […] Každý ošetřovanec požívá 

úplného zaopatření, obdrží totiž: postel ze železného plechu, drátěnou matraci, houni, 

žíněnku, peřinu a polštář, ložní prádlo, noční stolek a díl almary, jídelní náčiní, pak šatstvo, 

prádlo, obuv a sice mužští: klobouk, čepici, nákrčník, zimník, černý souk, kabát, souk, 

kapesníky a punčochy; ženy: čepce, vlněný šátek, souk, černou sukni a jupku, letní šaty, 

spodničku, zástěrky, košile, šátky na krk, kapesníky, punčochy a střevíce; vše vydává a 

vyměňuje se dle potřeby. Staré šatstvo a prádlo odvádí se za náhradu do městské věznice. 
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Stravu teplou: ráno kávu s houskou, v poledne polévku, hovězí maso a příkrm. […] 

Obyčejně přijímá vrchní ředitelství ústavu chudinského ošetřovance v stáří 70 let, v nutných 

případech však i mladší, jsou-li ku práci úplně neschopni.“233 

Tento úryvek pochází z publikace o dobročinných ústavech v Praze. Autor v něm 

přibližuje situaci v chudobinci sv. Bartoloměje v roce 1896. Po celé sledované období se 

mnoho neměnila. Zaopatření získaly osoby starší 70 let, o které se nikdo nestarala a ani ony 

samy toho nebyly schopny. V některých případech se přijímali i lidé mladší, když byli práce 

plně neschopni. 

 

 

Jak je napsáno výše počet chovanců se ve sledovaném období pohyboval kolem 400. 

Pro základní přehled o vývoji zaopatřených osob byly využity údaje z publikace Statistická 

knížka královského hlavního města Prahy.234 První vyšla v roce 1873, v různých letech se 

uváděly rozdílné charakteristické údaje, někdy informace o chudobinci úplně chyběly. První 

takto dostupná statistika Prahy zachycuje údaje pro rok 1871, v té době žilo v chudobinci 109 

mužů a 261 žen, což celkem činí 370 osob. Během válečných let bylo zaopatřeno minimum 
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osob. Po návratu chudobince do svých budov začalo přibývat chovanců. Na konci roku 1921 

bylo v ústavě 192 osob, 39 mužů a 153 žen. V průběhu jednoho roku se celkové počty zvedly 

o sto chovanců. Když chudobinec ukončoval v roce 1929 svoji působnost, bylo do 

Masarykových domovů přemístěno 450 osob.235  

Přínosným pramenem pro zjištění struktury chovanců jsou matriky přijatých. Každý 

nově příchozí byl do této knihy zapsán. V archivu hlavního města Prahy se zachovaly dvě 

matriky, zvlášť pro ženy vedená od roku 1894 a muže od roku 1896.236 Nacházejí se v nich 

základní informace o osobě jako je jméno, datum a místo narození, poslední pobyt a bývalé 

zaměstnání. Do dalších kolonek se zapisovaly údaje o samotném zaopatření. Jednak jsou 

zachycena data přijetí a odchodu z chudobince. Nemuselo se jednat jenom o úmrtí, chovanec 

mohl být přeložen do jiného ústavu, nebo odejít ke své rodině. Správu také zajímalo, zda 

přijímaný člověk pobíral v minulosti nějaké přípěvky, v jaké výši a na jaké faře. Nechyběly 

ani podstatné informace o financích na pohřeb, příbuzných a soukromých věcech, které si 

chovanec přinesl sebou do chudobince.  

Pro účely své práce jsem si vybrala dva roky a pokusím se na nich ukázat strukturu 

osazenstva chudobince sv. Bartoloměje. Uvědomuji si jisté nedostatky tohoto postupu, 

výsledné údaje budou charakteristické pro osoby přijaté v konkrétním roce. Nicméně jisté 

zákonitosti mohou platit pro všechny chovance jako celek.  

Hledala jsem nějaké roky, které by nebyly příliš ovlivňovány okolními událostmi jako 

první světovou válkou apod. První z nich je rok 1922, kdy chudobinec fungoval opět ve svých 

budovách. Poté jsem si vybrala odstup desíti let a jako druhý rok jsem si určila 1912. 

V obou letech bylo do chudobince přijato stejné množství jedinců, v roce 1912 přibylo 

112 osob, o deset let později 113. Zajisté nepřekvapí, že nejčastějším novým chovancem byla 

vdova mezi 70 a 80 roky. Tato skupina obyvatelstva byla nejvíce náchylná k finančním 

potížím, jelikož ženy z měšťanských a řemeslnických rodin většinou nepracovaly, proto také 

po smrti živitele neměly dostatek příjmů na svoji samostatnou existenci. V kolonce 

zaměstnání se u nich opětovaně objevuje údaj vdova, manželovo jméno a jeho profese, 

většinou řemeslnická. Když do chudobince nastoupila nějaká svobodná žena, před příchodem 

pracovala jako služebná, kuchařka, vychovatelka nebo švadlena.  

Naopak muži se o sebe zvládli postarat i v případě úmrtí manželky. Opět velká většina 

z nich byli vdovci, ale věkově byli o něco starší než příchozí ženy. V roce 1912 do 

chudobince přišli dokonce dva muži starší 90 let. Původně jich mnoho pracovalo v různých 

řemeslech jako pekař, kamnář, zlatník, truhlář, řezník apod. Z tohoto druhu profesí nejvíce 
                                                 
235 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě…, inv. č. 14 a inv. č 15. 
236 Tamtéž. 
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převažují obuvníci a krejčí. Nedokážu si tento trend vysvětlit. Možná v tom hrála roli 

náročnost práce, kdy se dožívali vyššího věku, nebo snad jejich přebytek na pracovním trhu, 

případně byly roky 1912 a 1922 nějak specifické pro toto povolání. V menší míře zde byli 

dělníci a pomocníci. Z tohoto rozvrstvení si může všimnout, že chudobinec byl přednostně 

určen pro měšťanské kruhy. 

Do matrik se zapisovala i předcházející chudinské příspěvky. Očekávala jsem vysoké 

procento osob s dřívější podporou, ale výsledek mě překvapil. V roce 1912 ji získávalo 50 

osob (44 %), v roce 1922 jenom 44 osob (39 %). Opětovně převažovaly ženy při udělování 

dřívější pomoci. Není mi známo, jaký byl systém zanášení těchto údajů do matriky, zda je 

zajímala pouze podpora těsně před vstupem do ústavu, nebo za celý jejich život. I přes tuto 

nejednoznačnost se můžeme domnívat, že chovanci vedli život bez nutnosti finanční pomoci a 

až k jeho konci se dostali do horších podmínek, kdy museli odejít do chudobince.  

V náboženství chovanců převládala jednotnost, naprosto jednoznačně převažovalo 

katolictví. V roce 1912 byla přijata sice žena augšpurského vyznání, ale ta chudobinec 

opustila už po dvou měsících. Rozdílná situace nastala po změně politických poměrů, v roce 

1922 sice stále mělo převahu katolické náboženství, ale někteří chovanci byli vyznání 

československého, jeden z nich byl dokonce bez vyznání.  

Z matrik se dá, zjisti i délka pobytu v chudobinci, nicméně tyto informace nemají 

žádný zásadní význam. V roce 1912 byla průměrná délka pět a půl roku, v roce 1922 jenom 

čtyři roky. Zkrácení mělo příčinu v uzavření chudobince a přemístění chovanců do 

Masarykových domovů. Podle dat příchodů můžeme zjistit, ve kterých měsících přišlo 

nejvíce nových chovanců. Počty přijatých mohly být nicméně uměle zvyšovány přeřazení 

osob z jiných ústavů, jako městská věznice nebo chorobinec. Což nám ztěžuje určit, v kterých 

měsících byla největší poptávka po umístění v chudobinci. Zda více zájemců bylo v zimních 

měsících, nebo nezáleželo na ročním období. Pro jasnější a přehlednější závěry by bylo 

potřeba zpracovat delší časový úsek. 

Lidé zůstávali v chudobinci různě dlouho dobu, od několika měsíců až po roky. 

Zajímavější by bylo znát důvody opuštění chudobince, kolik osob odešlo na vlastní žádost, 

kolik jich bylo propuštěno a z jakých příčin, jak vysoká byla úmrtnost v ústavu. Nicméně do 

matrik se zapisovalo pouze datum odchodu bez dalšího upřesnění.  

Poslední okénko bylo určeno pro zápis poznámek. Správu ústavu nejvíce zajímalo, zda 

má přicházející člověk nějaké úspory na pohřeb, jestli má příbuzné a zda by případně uhradili 

pohřební výlohy. Chovanci mohli také odmítnout udat, jestli mají nějaké příbuzné, což se také 

několikrát stalo. Ve dvou případech z roku 1912 muž uvedl, že má manželku, která stále bydlí 
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v jejich domě. Otázkou zůstává, proč nenastoupili oba manželé dohromady, i to bylo možné. 

Mohly za to nejspíše rodinné poměry, které nedovolily nastoupit oběma. S touto zkušeností se 

setkal i František Hais237, který o tom vzpomíná ve svých pamětech. Do chudobince nastoupil 

v říjnu 1888, jeho manželka zůstala bydlet v jejich domě, jelikož byla o sedm let mladší a 

nesplňovala věkovou hranici 70 let pro přijetí do ústavu.238 Na pohřeb měli lidé různá 

bratrstva, nejčastěji Svatodušské, která zaplatila náklady s ním spojené. V případě že 

chovanci neměli žádné úspory a ani příbuzných, uhradila pohřeb městská pokladna. 

Pokud se podíváme na strukturu chudobince jako celku, tak největší část tvořily 

vdovy. V předchozím životě nemusely pracovat a vydělávat peníze, jelikož se o ně postaral 

jejich manžel. Muži byli zastoupeni podstatně méně, původně pracovali jako řemeslníci. Věk 

přijímaných odpovídal podmínkám, stáří nad 70 let převažovalo. Mladší lidé byli zastoupeni 

v menší míře, ale nižší věk než 60 let se vyskytoval ojediněle. V roce 1912 byla sice přijata 

žena ve věku 48 let, zda se nejednalo o chybu v zápise, už nezjistíme. Takto mladá žena 

mohla být určena k práci opatrovnice. Jedná se však spíše o výjimečný případ. K těmto 

závěrům mi dopomohly právě matriční zápisy. Při širším zkoumání bychom mohli získat 

přesnější a podrobnější údaje, ale i z tohoto výseku můžeme jasně vidět strukturu chovanců. 

V následující části se pokusím přiblížit každodenní život v chudobinci. 

Muži a ženy byli ubytováni odděleně na 52 pokojích. Osoby, které měly problém 

s chůzí, bydlely v nižších patrech. Na každém pokoji byl určen opatrovník, který se měl starat 

o pořádek. Tuto funkci zastával některý z chovanců za finanční náhradu.  

Když do chudobince přišel nový člověk, byl zapsán do matriky chovanců, 

zaznamenaly se všechny jeho osobní věci, které si přinesl sebou. Nejčastěji sebou měli 

polštáře a přikrývky, někteří vlastnili i cenné předměty, ty uschoval správce. Pokud by 

chovanec odešel, mohl si své věci odnést, v případě úmrtí jeho věci propadly ústavu.  

Zároveň získal při vstupu nové oblečení, o které se musel dobře starat, nesměl ho 

prodat a nijak zničit. Pokud by bylo nějak poškozené, pracovala v ústavě švadlena, o čistotu 

se staraly pradleny. Obnošené šatstvo se prodávalo do městské věznice. Každý měl svoji 

osobní knížku, do které se zapisovalo vše, co si sebou přinesl a zároveň co dostal od ústavu 

jako oblečení, prádlo, postel.239 

Chovanci museli dodržovat domácí řád a nařízení správce. Snídaně se konala v sedm 

hodin, skládala se z půl litru kávy a housky. Dobu před ní vyplnilo oblékání, stlaní postelí, 

                                                 
237 František Hais (1818-1899) pražský písničkář a flašinetář, který ve svých pamětech popisuje dobu druhé 
poloviny 19. století v Praze a okolí. Zemřel právě v chudobinci sv. Bartoloměje. 
238 RYŠAVÁ, Eva. Paměti pražského písničkáře Františka Haise: šestá a sedmá kniha. In: Sborník národního 
muzea v Praze. Řada C, literární historie. 1979, sv. 24, č. 1-2, s. 173-174. 
239 AMP, fond ÚSÚ, kart. 204, Instrukce pro správu pražské chudobnice městské u sv. Bartoloměje, z roku 1876. 
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úklid a motlitba. Oběd byl v půl dvanácté, chovanci dostali půl litru polévky, jako hlavní chod 

bylo hovězí maso s různými omáčkami a příkrm. Záleželo na třídě, jak často dostávali hovězí, 

u první to bylo každý den mimo pátek, u druhé pouze třikrát za týden. Jako příkrm se 

podávala různá jídla, koláče, buchty, brambory, nudle apod.  

Místo večeře dostávali finanční náhradu, aby si ji obstarali sami. Opět záleželo na 

třídě, v roce 1890 dostávala první 11 krejcarů a druhá pouze 8 krejcarů.240 Postupně se 

opatření upravovalo. Jelikož chovanci neměli možnost, kde si ohřát kávu, rozhodla správa a 

vrchní chudinský úřad o zavedení večeře. Ta se skládala z kávy a žemle a finanční náhrady, 

která se celé sledované období zvyšovala. V roce 1923 to bylo 1 koruna 25 haléřů.241 Po 

večeři a uzavření brány zůstávali chovanci na svých pokojích, nesměli se bez dovolení 

vzdalovat.  

Při zvláštních příležitostech jako Vánoce, Velikonoce a různé další svátky a významné 

dny se rozdělovalo mezi chovance různá přilepšení.242 Zejména dostávali maso například 

husu, hovězí nebo různé pečeně, poté vánočky, buchty, koláče, nebo i pivo, víno a tabák. 

Částku na nákup těchto věcí musela zvlášť schválit městská rada, podle archivních pramenů 

s tím neměla nikdy problém. Částka určena na vánoční přilepšení se na počátku 70. let 19. 

století pohybovala kolem 250 zlatých.243 Po vzniku Velké Prahy došlo k určitému sjednocení, 

když městská rada schválila jednotné přilepšení pro všechny pražské ústavy. Stanovila 

přesnou částku, a to sice 100 % denního stravného a konkrétní dny, bylo jich celkem 11.244 

Nejenom při oficiálních příležitostech se dostalo chovancům přilepšení. V roce 1874 

slavili manželé Němečkovi, chovanci ústavu, zlatou svatbu. Na její oslavu poskytla městská 

rada 40 zlatých, z toho 12 zlatých a 54 krejcarů dostali přímo oslavenci.245 O tři roky později 

získali manželé na zlatou svatbu 20 zlatých.246 Z těchto případů je vidět, že se správa ústavu a 

nadřízené složky zajímaly o osudy lidí žijících v chudobinci. Chtěli jim nějak vyjádřit zájem 

při jejich významném dni. Nemuselo to být samozřejmě pravidlem a otázkou zůstává, jak 

tento dar přijímali obdarovaní, ale v jejich situaci se peníze hodily vždy. 

Pokud některý z chovanců chtěl opustit chudobinec, mohl v době otevření brány. 

Vrátný ji otevíral každý den v sedm, zavíral ji na dobu oběda od půl 11 do jedné a odpoledne 

byla otevřena do večera podle ročních období. Když chtěl někdo odejít na delší dobu na 

                                                 
240 Dobročinné ústavy…, s. 8-9. 
241 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě…, inv. č. 42, kart. 7. 
242 Za Rakouska-Uherska to byly narozeniny císaře Františka Josefa I., výročí jeho nástupu na trůn, případně 
svatby, po vzniku republiky se tyto příležitosti zrušily a místo nich přibyl 28. říjen. 
243 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě…, inv. č. 65, kart. 9. 
244 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě…, inv. č. 61, kart. 9. 
245 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě…, inv. č. 65, kart. 9. 
246 Tamtéž. 
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dovolenou třeba za příbuznými, schvalovala to správa ústavu. Před jeho odchodem sepsali 

všechny věci, aby po jeho návratu nic nechybělo.247  

Chovanci se museli na veřejnosti chovat slušně, pokud došlo k nějakým přestupkům, 

mohl správce nařídit zákaz vycházení, případně až vyloučení z ústavu. Největší problém 

představovala žebrota a opilství. Objevil se i případ krádeže, dotyčný muž byl po vynesení 

rozsudku z chudobince vyloučen. Proti žebrání na ulici vydávalo Vrchní ředitelství Ústavu 

chudinského různé oznámení a výstrahy, kdo by byl při ní chycen, byl by přeložen do městské 

věznice.248 Jelikož se podobné vyhlášky objevují i ve 20. letech 20. století, můžeme 

předpokládat, že se tento přestupek nepodařilo odstranit. Hlavní příčinu k žebrání bych viděla 

v nedostatku finančních prostředků. V chudobinci se jim dostalo celkového zaopatření, 

nicméně ne dostačujícího, proto se ubírali k této formě zisku peněz.  

Pro uspokojení hygienických potřeb fungovaly lázně, které se nacházely v přízemí 

druhé budovy. Jejich obsluhu měla na starosti jedna lázeňská. Ohřívala vodu, naplňovala 

vany, pomáhala se svlékáním a oblékáním, česáním, dohlížela na inventář a zajišťovala 

čistotu. Do první světové války se koupalo pouze jednou týdně odpoledne, poté dvakrát 

v úterý a ve čtvrtek.249 Holení a stříhání obstarával holič, který do ústavu docházel. Zaplaceno 

dostával podle počtu oholených a ostříhaných osob.250   

Pro chvíle volného času byla v ústavu knihovna. Tématicky nejvíce zastoupeny byly 

romány a lehčí četba. Knihy se získávaly z darů, mezi dárce patřil například i Vojta Náprstek 

a Americký klub dam. Do fondu přibývaly i vyřazené knihy z městské knihovny.251 Vrchní 

ředitelství Ústavu chudinského zajišťovalo také divadelní představení. Nejčastěji se 

navštěvovalo Vinohradské divadlo, poté Národní divadlo. Chovanci se dopravovali do divadla 

zvláštně vypravenou tramvají, případně šli pěšky. Představení se konala v odpoledních 

hodinách. Z ústavu na něj šlo vždy kolem 200 osob a personál. 252 

Každý rok pořádala správa ústavu výlet, kterého se účastnilo 100 chovanců a potřební 

zaměstnanci. Za cílem cesty byla Závist nebo Velká Chuchle, jednou se vydali do Krče. 

K přepravě se využívalo parníku jako nejlepšího dopravního prostředku. Finance musela 

schválit městská rada, případně se použily peníze, které správa ušetřila ze stravování.253 

Chovanci nezůstávali zavřeni pouze za zdmi ústavu, měli možnost jít na procházku, jet 

na dovolenou za příbuznými, navštívit divadelní představení, zúčastnit se výletu. Zbytek 

                                                 
247 AMP, fond ÚSÚ, kart. 204, Instrukce pro správu pražské chudobnice městské u sv. Bartoloměje, z roku 1876. 
248 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě…, inv. č. 120, kart. 20. 
249 AMP, fond ÚSÚ, kart. 203. 
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251 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě…, inv. č. 85, kart. 12. 
252 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě…, inv. č. 131, kart. 20. 
253 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě…, inv. č. 132, kart. 20. 
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jejich života nemusel být naplněn strádáním, spíše naopak. Pokud je netrápila nějaká nemoc, 

mohli prožívat příjemné chvilky.  

 

6.1.3 Chudobinec sv. Vojtěcha na Vyšehradě 
 

Počátky fungování tohoto ústavu jsou spojeny s proboštem Vyšehradské kapituly 

Vojtěchem Ruffrem, který v roce 1865 věnoval 8 000 zlatých na zřízení vyšehradského 

chudobince, z těchto peněz byl zakoupen dům.254 Podle požadavků nadace Vojtěcha Ruffera 

spravovala dům s chudobincem Vyšehradské obec, která určovala i počet míst, zpočátku zde 

mělo být umístěno 12 chovanců. Prvních šest z nich určovala Vyšehradská kapitula, zbytek 

představenstvo obce. Přednost dostávali příslušníci Vyšehradu. Od roku 1883 byl tento 

chudobinec spravován společně s chudobincem sv. Bartoloměje, jelikož došlo ke spojení 

Prahy a Vyšehradu.255 

Tudíž všechny záležitosti správy procházely přes chudobinec sv. Bartoloměj, jeho 

správce zajišťoval dodávky potravin, vedl statistiky apod. Dozorce byl společný pro oba 

ústavy.  

Chod chudobince sv. Vojtěcha financovala městská rada. Jediná nadace na zaopatření 

byla nadace Vojtěcha Ruffera nebo také bývala nazývána Vyšehradské kapituly. Z ní se platil 

pobyt šesti chovancům. Dvakrát do roka, v dubnu a na začátku října, se rozdělovaly úroky 

z nadace manželů Svobodových, kterou založila Eva Svobodová. V určené dny se měli 

obdarovaní zúčastnit requiem za oba manžele.256  

Chudobinec sv. Vojtěcha nedosahoval takových rozměrů jako sv. Bartoloměje. 

Zaopatření v něm získalo kolem 30 chovanců. V roce 1883 zde žilo 31 osob257, v roce 1919 

v něm bylo 28 osob.258 

Chovanci ústavu nezískali úplné zaopatření, dostali byt, otop a světlo, ale stravu si 

museli zajistit sami. Z toho důvodu chodili žebrat, což se nelíbilo městské radě. Ta v roce 

1905 rozhodla, že dostanou snídaní a oběd v chudobinci sv. Bartoloměje, kterou jim také 

uhradila.259 Po první světové válce dostávali peněžní náhradu místo stravy.260 

Každodenní režim nebyl tak striktní jako v chudobinci sv. Bartoloměje. Chovanci 

samozřejmě museli dodržovat domácí řád, podle něho měli udržovat čistotu, nechodit do 
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256 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě…, inv. č. 144, kart. 22. 
257 AMP, fond ÚSÚ, kart. 204. 
258 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě…, inv. č. 147, kart. 22. 
259 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě…, inv. č. 145, kart. 22. 
260 AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém Městě…, inv. č. 155, kart. 22. 
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hospod, chovat se slušně a hlavně nežebrat. Pokud by došlo k jeho porušení, mohl správce 

viníka i vyloučit. Ráno v létě chovanci vstávali v šest hodin, v zimě poté v sedm. Jelikož 

neměli v chudobinci oběd, mohli se zdržovat celý den na vycházce, vracet se měli v létě 

v devět, v zimě v sedm hodin.261 

 

6.2 Chorobinec na Karlově 
 

Fungování chorobince na Karlově na poli péče o chudé netrvalo tak dlouho jako u 

chudobince sv. Bartoloměje. Jeho brány se otevřely 1. prosince 1789. Historie tohoto prostoru 

se však datuje až do dob Karla IV., který zde nechal vystavět osmiboký chrám P. Marie a sv. 

Karla Velikého. O něco později, v roce 1379, začal u kostela vyrůstat klášter pro 

augustiniány. Podoba komplexu budov se v průběhu doby měnila, zároveň prošla stavebními 

úpravami.262 Klášter zrušil v roce 1785  Josef II..263 

V rámci reforem Josefa II. došlo i na změnu péče o nemocné, přeměnu dosavadních 

špitálů v nemocnice a vzniku nových zdravotních ústavů jako porodnice nebo chorobince. 

Vše se neslo v duchu osvícenských názorů. O umístění jednotlivých ústavů se dlouho 

uvažovalo a existovaly mnohé varianty. Jak bylo napsáno výše, v chudobinci sv. Bartoloměje 

měl být zřízen blázinec, chorobinec měl vzniknout za Prahou. Vše nakonec dopadlo jinak, pro 

všeobecnou nemocnici byl adaptován ústav šlechtičen, pro porodnici a nalezinec budova pro 

duchovní u kostela sv. Apolináře a pro chorobinec augustiniánský klášter na Karlově.264 

Chorobinec byl určen pro nevyléčitelně nemocné a mrzáky bez ohledu na věk, 

pobývaly zde i děti. V některých případech se přijímaly i osoby sešlé věkem, případně se 

odkázaly na chudobinec v místě bydliště. Zpočátku zde byli umisťováni i tišší blázni a na čas 

prostitutky s pohlavními chorobami. V době různých epidemií zde bývalo infekční oddělení. 

Správa chorobince spadala pod Vrchní ředitelství ústavů zaopatřovacích, které bylo v roce 

1829 zrušeno, a jeho agenda přešla do nově vzniklého c. k. ředitelství všeobecné nemocnice. 

O zdraví chorých se staral lékař, který měl hlavní dohled, k ruce měl ranhojiče a jeho 

asistenta.265 Po otevření chorobince v něm bylo umístěno 197 žen, 80 mužů a 25 dětí.266 

                                                 
261 AMP, fond ÚSÚ, kart. 204. 
262 V dnešní době se zde nachází Muzeum Policie ČR. 
263 SVOBODNÝ, P. a HLAVÁČKOVÁ, L. Pražské špitály a nemocnice…, s. 51. 
264 Tamtéž, s. 46-55. 
265 Dobročinné ústavy…, s. 18-20. 
266 SVOBODNÝ, P. a HLAVÁČKOVÁ, L. Pražské špitály a nemocnice…, s. 54. 
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Správa chorobince byla pražské obci předána 31. října 1862. „Po odevzdání 

chorobince do správy obecní nastala ústavu tomu nová, lepší doba.“267 Péče o chovance se 

tedy od tohoto data zlepšila, došlo k opravám budov i stavbě nových domů. Dohled nad 

chorobincem vykonávalo Vrchní ředitelství ústavu chudých a jím určený dozorce, správce 

ústavu poté podléhal magistrátu a jeho rozhodnutím. 

V období první světové války potkal chorobinec na Karlově stejný osud jako 

chudobinec sv. Bartoloměje, jeho budovy zabrala vojenská správa pro nemocnici a 

chorobinec se musel přestěhovat do prostor školy na Karlově.268 Po jejím skončení muselo 

nejdříve dojít k opravám budov chorobince a až následně se sem mohli přestěhovat chovanci.  

Po dohodě mezi ministerstvem školství a národní osvěty s pražským magistrátem 

převzala lékařskou službu v chorobinci Karlova univerzita, konkrétně dr. Haškovec. Tato 

změna se uskutečnila až v závěrečném období fungování této instituce. Po otevření 

Masarykových domovů v roce 1928 se i obyvatelé chorobince na Karlově přestěhovali do 

nových prostor.  

 

6.2.1 Správa, finance a zaměstnanci 
 

Správa chorobince byla obdobná jako u chudobince sv. Bartoloměje. Každodenní chod 

ústavu zajišťoval její správce, který podléhal městské radě. Měl mít dobrou pověst a v budově 

dostal naturální byt, aby byl vždy k dispozici. Mezi jeho povinnosti patřily kancelářské práce, 

vedení matrik chovanců a jejich statistik, vedení pokladního deníku, výplatní knihy apod.269 

Na jeho práci dohlížel dozorce a Vrchní ředitelství ústavu chudých. Správce zajišťoval i 

pořádek v ústavu a slušné chování chovanců, pokud by snad porušili domácí řád, měl je 

potrestat.270 

Správce musel dodržovat dobré vztahy s ústavním lékařem a duchovní správou. Lékaři 

připadla hlavní starost o choré, měl hlídat a odstraňovat všechny vady, které by ohrožovaly 

zdraví. Podle jeho uvážení se nemocní přesouvali do všeobecné nemocnice. V Instrukcích pro 

správu chorobince mu byly přesně určeny hodiny, ve kterých měl navštěvovat chovance a 

kontrolovat jejich stav. Neměl se však ohlížet pouze na tuto dobu, ale podle potřeby docházet 

i jindy. Zároveň dohlížel i na opatrovnice, aby se dobře staraly o choré. Pokud se některý 

z chovanců provinil proti kázni, měl ho nahlásit správci na potrestání, sám neměl dělat žádné 

                                                 
267 Dobročinné ústavy…, s. 21. 
268 AMP, fond Chorobinec na Karlově, nezpracován. 
269 AMP, fond ÚSÚ, kart. 204, Instrukce pro správu pražské městské chorobnice na Karlově. 
270 AMP, fond ÚSÚ, kart. 204. 
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kroky. Mezi jeho povinnosti patřily i kancelářské práce, jako vedení statistik, zajištění 

dostatečných zásob.271  

Duchovní správce zajišťoval církevní záležitosti, jako mše, zpovědi nebo poslední 

pomazání. Jelikož v chorobinci byly umístěny i děti, vedl pro ně hodiny náboženství.272 

Mužové, kteří zastávali tyto funkce, měli přímý vliv na chod chorobince. Museli mezi sebou 

udržovat korektní vztahy, ostatně jak jim to určovaly Instrukce pro správu chorobince, a jejich 

rozhodnutí určovala každodenní život v ústavu. 

Kromě nich byl v chorobinci zaměstnán pomocný personál, jako vrátný, úřední sluha, 

dvě kuchařky. Na rozdíl od chudobince se zde chovanci více podíleli na každodenním chodu, 

zejména v lehčích pracích. Mohli se uplatnit jako pradleny, podomci, ponocní, myčky, 

varhaník, kostelník, lázeňská. Vedlejší příjmy mohli získat i šitím prádla a šatů, jelikož se 

potřebné oblečení a povlečení získávalo tímto způsobem.273 V roce 1923 potom můžeme 

vidět, že došlo k určitému posunu, jelikož už jsou zaměstnány jako pradleny, myčky osoby 

z venku a ne chovanci ústavu. Ti nacházeli uplatnění ve správkárně, v úklidu a topení.274 

Náklady na chod chorobince se platily z jeho fondu, který byl uložen v městské 

pokladně. Každoroční schodek byl poté doplácen z pražských obecních důchodů. Choří byli 

rozděleni do čtyř ošetřovacích tříd. I. – III. třída si pobyt v chorobinci hradila sama, poslední 

čtvrtá byla zaopatřena zdarma, na náklad fondu, nebo některé z nadací. Z fondu chorobince 

získávali zaopatření jenom chudí příslušníci Prahy, mimopražští si vše museli zajistit sami 

nebo za ně musela platit jejich domovská obec.275 

Rozdíly mezi třídami byly hlavně v ubytování a ve stravě. Příslušníci I. třídy měli svůj 

vlastní byt, sluhu a zvláštní stravu, kromě snídaně, oběda a večeře dostávali i svačiny, za to 

museli v roce 1891 platit 2 zlaté na den. II. třída nedostávala svačiny a byli ubytováni 

společně s několika osobami, všechno oblečení a ložní prádlo si museli obstarávat sami. III. a 

IV. třída získávali kompletní zaopatření od chorobince, jak ubytování, stranu, tak i šatstvo. 

Jediný rozdíl byl, že III. třídu si hradil každý sám, 60 krejcarů denně v roce 1891, a čtvrtá 

byla zdarma.276 Tento systém fungoval až do první republiky, kdy městská rada sjednotila 

ošetřovací sazbu. 

 

                                                 
271 AMP, fond ÚSÚ, kart. 204, Instrukce pro správu pražské městské chorobnice na Karlově. 
272 Tamtéž. 
273 Dobročinné ústavy…, s. 25. 
274 AMP, fond ÚSÚ, kart. 204. 
275 AMP, fond ÚSÚ, kart. 204, Instrukce pro správu pražské městské chorobnice na Karlově. 
276 Dobročinné ústavy…, s. 23. 
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6.2.3 Chovanci 
 

Do chorobince na Karlově byli přijímáni jiná skupina lidí než do chudobince. 

Chorobinec byl určen pro osoby, které nechtěly ošetřovat v nemocnicích, jelikož jejich 

choroby byly dlouhodobého charakteru. Na druhou stranu ale potřebovali ošetření a pomoc. 

V matrikách a chorobopisech chovanců se nejčastěji vyskytují nemoci jako obrna, epilepsie, 

ochrnutí po mozkové mrtvici, šílenství, hluchota, slepota, revmatismus, tuberkulosa, 

slabomyslnost, sešlost věkem, marasmus a další. 277 

Tudíž při přijímání nerozhodoval věk pacientů. Do chorobince přicházeli lidé už mezi 

15 a 20 rokem, poté zde ve většině případů strávili zbytek života, jako Kateřina Daňková. 

Chovankou chorobince se stala v roce 1881, kdy jí bylo 20 let, měla epilepsii. V chorobinci 

také zemřela v prosinci 1928, takže zde žila 27 let.278  

 

 

V chorobinci bývalo zaopatřeno 300 až 400 osob. Většinu tvořily jako v jiných 

podobných ústavech ženy. V roce 1912 jich bylo sice přijato o šest méně než mužů, ale na 

celkovém poměru, to nic nezměnilo. V tomtéž roce přišlo tedy do chorobince 60 osob, 

                                                 
277 AMP, fond Chorobinec na Karlově, čtyři knihy matrik a kniha chorobopisů, nezpracováno. 
278 AMP, fond Chorobinec na Karlově, nezpracováno. 

Graf č. 5: Vývoj počtu chovanců v chorobinci Na Karlově. Statistická příruční 
knížka královského hlavního města Prahy za rok ... Praha, 1873-1937. 
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většinou starší 50 let. Mezi nejčastějšími chorobami, které je trápily, se opakuje sešlost 

věkem, marasmus a epilepsie. O deset let později byla situace obdobná. Přijalo se více lidí, 

celkem 105 a opět více žen než mužů. Za zvýšení počtu přijatých mohla i poválečná situace, 

kdy bylo do chorobince na Karlově přesunuto celkem 12 chovanců ze zrušených chudobinců 

z připojených obcí k Velké Praze. Jejich onemocnění se většinou opakuje, přibylo navíc 

zkornatění tepen. Pokud došlo ke zlepšení zdravotního stavu, zejména u starých lidí, byl 

chovanec přesunut do chudobince sv. Bartoloměje. 279 

Podle zápisu v matrikách chovanců můžeme zjistit, že systém financování nefungoval 

tak, jak byl nastaven a to zejména na počátku 20. století. Většina chovanců byla zaopatřena ve 

IV. třídě tedy bezplatně. V některých případech se chovanec vzdal své penze nebo uspořených 

peněz ve prospěch ústavu, ale dělo se to spíše výjimečně.  

Chorobinec na Karlově poskytoval útočiště dlouhodobě nemocným, kteří zde žili i 

několik desítek let. Jejich onemocnění byla různorodá, což ovlivňovalo i život v ústavu.  

 
 

6.3 Chudobinec a chorobinec na Smíchově 
 

Na Smíchově existovaly dva ústavy pro péči o dospělé, chorobinec a chudobinec. 

Chorobinec sídlil v Bělohorské ulici280 a jeho zřizovatelem bylo zastupitelstvo okresu 

Smíchovského, nepatřil tudíž obci, ale byl okresní. Vznikl v prosinci 1888. Chovanci v něm 

získávali celkové zaopatření, jak ubytování, tak i stravu, dále lékařské ošetření, léky 

a případně pohřeb. Kapacita chorobince byla 70 osob. Smíchovská obec v něm měla 35 míst 

pro své obyvatele, musela je samozřejmě uhradit. V roce 1920 platila stravné dvě koruny na 

osobu denně a 400 korun ročně na oblečení pro jednotlivce.281 

Po sloučení s Velkou Prahou, přešla správa chorobince na pražskou obec. Financován 

byl ze svého fondu, z nadací a schodek platila z poloviny Praha a z poloviny Zemský fond. 

Rozhodování ve věcech finančních a správních příslušelo městské radě. Ta také jmenovala 

domácího správce, který dohlížel na chod chorobince a dodržování jejích nařízení. O zdraví se 

poté staral ústavní lékař. Chovanci byli přijímáni z řad pražských a smíchovských příslušníků, 

kteří byli choří, k práci neschopní a postiženi nějakou nemocí, která nepatřila do nemocnic. 

Nejdříve se přijímali chudí, kteří si nemohli pobyt hradit sami, až posléze osoby na své vlastní 

náklady. Umístěni zde mohli být i mimopražští, pokud jejich obec souhlasila a platila za ně 

útratu. O přijetí do chorobince rozhodovala obec pražská na základě dodaných podkladů a 

                                                 
279 AMP, fond Chorobinec na Karlově, čtyři knihy matrik nezpracováno. 
280 V současné době zde sídlí základní škola.  
281 AMP, fond ÚSÚ, kart. 204. 
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kritérií. Chovanci museli dodržovat domácí řád, v případě jeho porušení mohli být 

propuštěni.282 

Druhým ústavem byl chudobinec, ten už zřizovala smíchovská obec. Nacházel se 

v domě na Radlické ulici čp. 31. Úplné zaopatření zde nacházelo v průměru 110 osob, 

o jejichž blaho se staral správce, lékař, dvě ošetřovatelky, kuchařka a čtyři služky.283 Jejich 

pobyt v chudobinci hradila městská rada. V roce 1923 vydala na jeho chod 383 389 Kč, což 

činilo průměrně na jednoho chovance 3 249 Kč a 11 haléřů.284 Zaopatření jednoho člověka 

v chudobinci stálo 7 Kč a 48 haléřů, započítána je strava, ubytování, ale také platy 

personálu.285 
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Chovanci se museli řídit domácím řádem, který určoval denní režim. V zimě se 

vstávalo v sedm hodin a spát se šlo v osm, v létě se vstávalo už v šest a do postele se chodilo 

v devět hodin. Všichni museli udržovat pořádek a čistotu. Pokud někdo zůstal přes oběd 

mimo chudobinec a nedokázal vysvětlit, co dělal, byl mu odebrán oběd.286 

                                                 
282 AMP, fond ÚSÚ, kart. 203. 
283 AMP, fond ÚSÚ, kart. 209. 
284 AMP, fond ÚSÚ, kart. 210. 
285 AMP, fond ÚSÚ, kart. 211. 
286 AMP, fond ÚSÚ, kart. 204, Domácí řád pro městský chudobinec na Smíchově. 

Graf č. 6: Vývoj počtu chovanců v chudobinci na Smíchově. Statistická příruční knížka 
královského hlavního města Prahy za rok ... Praha, 1873-1937. 
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Rozdílné od ostatních podobných ústavů byla práce chovanců. Většinou dostávali za 

drobnou práci zaplaceno. Ve smíchovském chudobinci museli pomáchat při domácích pracích 

nebo na zahradě zdarma.287 Možná pro odpor chovanců, nebo změnu poměrů se tato činnost 

začala od roku 1924 platit. Pokud někdo uklízel dvůr, štípal dřevo nebo škrábal brambory, 

dostával odměnu. V zimních měsících k tomu přibylo uklízení sněhu.288 

Pozoruhodné jsou i tresty za porušení domácího řádu a jejich stupňování. První bylo 

napomenutí, následoval zákaz vycházek, pokud viník opakoval svůj prohřešek, dostal 

pokárání od předsedy chudinské rady na Smíchově, jako poslední trest bylo propuštění 

z ústavu.289 Zvláštní je zejména bod tři, nemyslím si, že by domluvení od úředníka z radnice 

mělo nějaký vliv. Spíše mělo hříšníkovi připomenout, že je zaopatřen na náklady obce a nebyl 

by problém ho z chudobince propustit. 

Způsob stravování byl obdobný jako v chudobinci sv. Bartoloměje. Chovanci 

dostávali ráno kávu a housku, v poledne polévku, jídlo a příkrm a místo večeře náhradu, aby 

si ji obstarali sami.290 Kromě toho dostávali ve vybrané dny přilepšení.291 I chovanci 

smíchovského chudobince docházeli na divadelní představení, které pro ně zajišťoval 

Ústřední sociální úřad. 

Oba ústavy ukončily svoji činnost se vznikem Masarykových domovů. Z chudobince 

na Smíchově do nich bylo 15. května 1929 přemístěno 62 chovanců.292 

 

6.4 Chorobinec a chudobinec na Vinohradech 
 

Královské Vinohrady měly taktéž chudobinec i chorobinec. Oba ústavy byly spojeny 

v jedné budově v ulici Jablonského čp. 505.293 Místo v něm bylo pro zaopatření 55 osob. Před 

sloučením s Velkou Prahou je spravovala městská rada na Královských Vinohradech. 

Chorobinci byla vyčleněna jedna místnost, kam se umisťovali osoby potřebující ošetřování. 

Správcem ústavu byl městský úředník, který se zároveň staral o školní a lidovou 

kuchyni. Jeho povinnosti mu dovolovaly se vzdálit z ústavu na rozdíl od svých kolegů z výše 

jmenovaných ústavů, kteří museli být oddáni své práci a neustále k dispozici. Přímo 

v chudobinci byl jeden člověk jako vrátný, další jako výpomocný sluha. O chovance se staraly 

tři služky, opatrovnice, kuchařka, pomocnice. Opatrovnice se řídila pokyny městského 
                                                 
287 Tamtéž. 
288 AMP, fond Městský chudobinec Smíchov, kart 1. 
289 AMP, fond ÚSÚ, kart. 204, Domácí řád pro městský chudobinec na Smíchově. 
290 Tamtéž. 
291 AMP, fond Městský chudobinec Smíchov, kart. 1. 
292 AMP, fond Městský chudobinec Smíchov, kart. 1.  
293 Dnes ulice nese jméno Rybalkova. 
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okresního lékaře, který do ústavu jenom docházel.294 Pro fungování chudobince a chorobince, 

tak bylo potřeba mnohem méně osob, než kolik jich zaměstnávaly již popsané ústavy. 

Důvodem byl nižší počet chovanců.  
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Nicméně se městské zastupitelstvo, ať vinohradské nebo pražské, vzorně o chod 

ústavu staralo. Dokladem jsou i návštěvy Petra Zenkla během roku 1925. První se uskutečnila 

12. ledna v ranních hodinách, vše proběhlo bez problémů.295 Nedostatky nalezl Petr Zenkl až 

během své druhé návštěv v srpnu. Shledal maso k obědu příliš malé a tuhé, té nejhorší jakosti. 

Chovanci si poté stěžovali na tvrdé housky a nepřístupnou vodu během dne.296 Úřadovna 

hlavního města na Král. Vinohradech vše prošetřila a došla k závěru, že se jednalo pouze o 

nedorozumění. Na konci zprávy podává toto vysvětlení: „Příčinou žaloby spíše než v podstatě 

skutkové nutno spatřovati v psychologickém stavu těchto starých lidí, kteří vždy, i za 

nejlepších okolností budou pociťovati na sobě páchanou křivdu, cosi, o čem chudý člověk se 

vždy domnívá, že se mu děje: bezpráví. Není tedy divu, že při návštěvě vysokého hodnostáře 

                                                 
294 AMP, fond ÚSÚ, kart. 209. 
295 Tamtéž. 
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Graf č. 7: Vývoj počtu chovanců v chudobinci a chorobinci na Vinohradech. 
Statistická příruční knížka královského hlavního města Prahy za rok ... Praha, 1873-
1937. 
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tlumočí mu vlastně jen svoje sociální rozhořčení a nespokojenost a že to, co se snad stalo 

jednou a skromnou měrou odsuzuje šmahem jako zlo trvalé.“297 

Z této citace je zřejmé, jaký vztah měl autor ke starým a problémovým lidem. Pokud 

by existoval nějaký problém, nechtěl jej přiznat a snažil se před svým nadřízeným vše urovnat 

a vysvětlit. Ke zprávě byla připojena i 27 stránková příloha s výpověďmi chovanců. Záznamy 

se od sebe mnoho neliší. Všichni tvrdili, že s panem Zenklem nemluvili, na nic si nestěžovali, 

se stravou i panem správcem jsou spokojeni. Pokud by housky byly snad tvrdší, tak jim je to 

jedno, stejně si je namočí do kávy. Svůj faktor zde představoval zajisté i strach. O zaopatření 

v chudobinci rozhodovaly místní úřady, proto si je chovanci nechtěli znepřátelit. „Vysoký 

hodnostář“ byl pryč, tak raději vypovídali pro správu.298 

Chovanci získali plné zaopatření, v chudobinci našli ubytování, oblečení, ale i stravu. 

Ráno dostávali kávu a chléb, v poledne polévku s příkrmem, odpoledne opět bílou kávu a 

večer polévku.299 Ve významné dny jim správa přidělila přilepšení v podobě větších porcí.300 

Chovanci pomáhali při domácích pracích v ústavu, chodili na divadelní představení, které pro 

ně zajišťoval Ústřední sociální úřad.301 Dokonce je správa ústavu využívala při doručování.302 

O každodenním životě v chudobinci se mi nepodařilo nalézt bližší informace, ale zajisté byl 

velmi podobný jako u ostatních ústavů. Rozdíl byl jenom v počtu chovanců, což mohlo mít 

vliv na atmosféru v budově. 

Jak jsem napsala výše, v chudobinci bylo místo pro 55 osob, počet chovanců se 

pohyboval kolem tohoto čísla. Tuto skutečnost dokládá i přiložený graf. Na počátku 20. 

století docházelo k výraznému nárůstu chovanců. V době první světové války a hlavně po ní 

se tento počet ustálil na 50 až 60 zaopatřených osob. Jako většina chudobinců i vinohradský 

ukončil svoji činnost v roce 1929, když přemístil svoje chovance do Masarykových domovů.  

  

6.5 Chudobinec v Bubenči 
 

Dalším spíše menším ústavem byl chudobinec v Bubenči. Nacházel se v ulici Ve 

Struhách kousek od hřbitova. Vzhledem k velikosti chudobince nebylo potřeba samostatného 

správce, účetní agendu obstarávalo účetní oddělení úřadovny v Dejvicích a každodenních 

chod měla na starosti hospodyně. Zajišťovala nejenom stravování chovanců, ale dohlížela i na 
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301 Tamtéž. 
302 Tamtéž. 



 81 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929

muži

ženy

celkem

jejich chovaní a mohla jim udělit tresty.303 Po vzniku Velké Prahy došlo k organizaci 

administrativy, kdy tuto práci převzal některý z úředníků místní úřadovny Ústředního 

sociálního úřadu. Na pomoc hospodyni byla přijata až na počátku roku 1927 pradlena.304 

Chovanci získali úplné zaopatření. Podle zprávy z roku 1923 v chudobinci jich mohlo 

být až 24. Nicméně o dva roky později souhlasil Ústřední sociální úřad a pražská městská 

rada se zvýšením počtu míst z 15 na 37.305 Rozvrstvení mělo být následující 26 žen a 11 

mužů.306 V chudobinci vládl přísnější režim oproti ostatním. Aby se zabránilo žebrotě, 

protože „není důstojno veleobce Pražské, aby chovanci, jak se dle doslechu dělo, obtěžovali 

návštěvníky žebrotou“,307 zavedla Úřadovna hlavního města Prahy v Dejvicích vycházky 

pouze mezi druhou a čtvrtou hodinou odpolední. Zároveň musel chovanec dostat povolení od 

městského lékaře, který vydával dovolenky na pravidelnou vycházku.308 

Na připojeném grafu, kde je zachycena statistika vývoje počtu chovanců v chudobinci, 

je dobře patrný skok, který nastal navýšením počtu míst. I bubenečský ústav ukončil svoji 

působnost v roce 1929. 

Graf č. 8: Vývoj počtu chovanců v chudobinci v Bubenči. Statistická příruční knížka 
královského hlavního města Prahy za rok ... Praha, 1873-1937. 
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6.6 Chudobinec v Karlíně 
 

Karlínský chudobinec sídlil na Sokolské ulici. Co se velikosti týče, patřil spíše k těm 

menším. Na přelomu 19. a 20. století v něm nacházelo zaopatření v průměru 25 osob. Od roku 

1925 se poté začínal počet zvyšovat až na 40 a v letech 1926-1929 poskytoval přístřeší 

stabilně 46 osobám. Po vzniku Velké Prahy dodržovala správa chudobince nařízení, aby 

průměrný náklad na chovance a den nepřekročil 10 Kč, takže v roce 1923 to bylo 8,50 Kč, 

v roce 1924 7 Kč, a o rok později 9 Kč.309 Stravování bylo obdobné jako u ostatních 

chudobinců, místo večeře poté dostávali chovanci peněžitou náhradu. 

V ústavu nebyl, stejně jako v Bubenči, správce. Každodenní chod zajišťovala 

hospodyně a kuchařka v jedné osobě. K pomoci jí byly dvě služky. Na správní záležitosti 

dohlížel jeden úředník jako komisař. O zdraví chovanců se staral městský lékař.310 
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6.7 Chudobinec na Žižkově 
 

Poslední chudobincem, který fungoval i po vzniku Velké Prahy a sjednocení sociální 

péče, byl žižkovský. Počet chovanců před jeho zavřením v roce 1929 se pohyboval kolem 90. 

Větší počet osob si vyžádalo i více administrativy, tudíž v čele úřadu stál správce na rozdíl od 
                                                 
309 AMP, fond ÚSÚ, kart. 211. 
310 AMP, fond ÚSÚ, kart. 209. 

Graf č. 9: Vývoj počtu chovanců v chudobinci v Karlíně. Statistická příruční knížka 
královského hlavního města Prahy za rok ... Praha, 1873-1937. 
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chudobince v Karlíně nebo Bubenči. Každodenní chod měla poté na starosti hospodyně, která 

dohlížela na dostatek zásob a na fungování kuchyně. O zdraví chovanců pečoval městský 

lékař. Dále zde byly dvě služky a jedna kuchařka.311 

Jak je v grafu vidět za 20 let se zvýšil počet chovanců téměř pětkrát. S tím muselo 

souviset rozšiřování, případně stěhování chudobince. Podle dotazníku z roku 1920 žili muži a 

ženy v oddělených budovách. Mužů bylo 24 a žen 34.312 V pramenech z pozdější doby se jako 

sídlo uvádí jediný dům v Chelčického ulici č. 1290.313 S přesunutím do nové budovy došlo i 

k zásadnímu nárůstu počtu chovanců.  

V srpnu 1927 se v chudobinci stal incident, který měl následky pro všechny humanitní 

ústavy v Praze. Dva opilí chovanci způsobili výtržnost a správce chudobince si s nimi nevěděl 

rady, proto odešel na policejní komisařství na Žižkově s prosbou o pomoc. Strážmistr 

nicméně nechtěl zakročit, pokud neohrožovali lidské životy nebo majetek, což se nedělo, šlo 

pouze o porušení domácího řádu. Ústřední sociální úřad rozhodl, pokud by se podobná situace 

udála v některém z pražských humanitních ústavů, měl se správce obrátit na filiálku 

městského zaopatřovacího ústavu. Ta by následně vyslala městskou stráž.314 
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Graf č. 10: Vývoj počtu chovanců v chudobinci na Žižkově. Statistická příruční knížka 
královského hlavního města Prahy za rok ... Praha, 1873-1937. 
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7. Závěr 
 

Pražská chudinská péče prošla ve sledovaném období značným vývojem, od pouhého 

poskytování zaopatření se vyvinula až v široce pojatou sociální péči. Tento přechod měl 

dlouhodobý charakter a byl nejednou ovlivněn zákony, které upravovaly podporování 

chudých. Zákonná ustanovení si ve své době našla nejednoho odpůrce, jelikož nemusely 

odpovídat skutečnému stavu a mohly přinést více dalších překážek než jejich řešení. I přes 

tyto potíže se chudinské péče v Praze rozvíjela a vylepšovala své služby pro chudé. 

Počátky novodobé organizace pražské chudinské péče byly položeny v době panování 

Josefa II., který v rámci svých reforem doporučoval upravit systém vyplácení almužen. Za 

vzor si vzal úpravy, jež na svém panství zaváděl hrabě Bouqouy. Základem se staly farní 

chudinské ústavy a tzv. „Armenvater“. Následně se stejná forma zavedla i v Praze, kde vznikl 

také obdobný chudinský ústav, který dohlížel na jednotlivé chudinské okresy ve farnostech. 

Tato instituce nicméně zůstala po celou 1. polovinu 19. století dobrovolnou, tudíž na ní měla 

pražská městská rada minimální vliv. Josefínské reformy zasáhly i do ústavní péče, direktivní 

nařízení zaváděly nové typy těchto zdravotně-zaopatřovacích institucí jako např. chudobinec, 

chorobinec, porodnice, nalezinec. Všechny tyto ústavy spadaly přímo pod zemské gubernium 

a v Praze sídlily z důvodu, že byla hlavním městem země. Stejně jako v případě chudinských 

ústavů i zde nemohla ovlivňovat jejich chod, pouze přispívala finančními částkami a hradila 

pobyty v nich svých obyvatel. 

Zásadní zlom nastal s přechodem chudinské péče pod správu obce, což se s definitivní 

platností stalo po vydání zákona o domovském právu v prosinci 1863. Od této chvíle udávala 

směr vývoje pražské chudinské péče pouze městská rada a chudinské správní orgány určené 

pro zajištění každodenního chodu. Druhým mezníkem ve sledovaném období byl rok 1920 a 

s ním spojený vznik Velké Prahy. Na chudinskou péči měla tato změna podstatný vliv, jelikož 

se sloučily obce s různou úrovní poskytovaného zaopatření, přikročil pražský magistrát 

k reorganizaci celého systému, která mu přinesla profesionalizaci a sjednotila panující rozdíly. 

Celý tento proces dokončilo otevření Masarykových domovů, které představovalo vrchol 

reformních snah v Praze.  

Struktura chudinské péče byla pevně daná a po celou dobu prakticky neměnná. V čele 

celé organizace stálo Vrchní ředitelství chudinského ústavu, které koordinovalo činnost 

podřízených částí, vydávalo různá nařízení a řády, přidělovalo peníze a vykonávalo další 

aktivity spojené s vedoucím postavením. Zároveň muselo spolupracovat s městskou radou a 

jednotlivými odbory pražského magistrátu, jelikož nebylo přímo jeho součástí. Péče o chudé 

neměla svůj vlastní referát, ale její agenda spadala do různých referátů podle dané 
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problematiky. Významný posun nastal až na počátku 20. století, kdy vznikl humanitní referát, 

který sjednotil všechny záležitosti týkající se chudinské péče, čímž se dosáhlo výrazného 

zlepšení. Při reorganizaci na počátku 20. let 20. století poté zaniklo vrchní ředitelství a na jeho 

místě nově působil Ústřední sociální úřad. Obě instituce se zásadně odlišovaly svým 

personálním obsazením. Vrchní ředitelství fungovalo na principu dobrovolnosti, i když 

zaměstnával i úředníky, v jeho čele stál zvolený ředitel bez nároku na plat. Oproti tomu ÚSÚ 

byl plně byrokratický a profesionalizovaný úřad, kde všichni jeho zaměstnanci dostávali plat 

a mohli se plně věnovat svojí náplni práce bez starostí o obživu. 

Po celé sledované období vedle sebe fungovaly dva způsoby podpory, vyplácení 

almužen a zaopatření v chudinských ústavech. Oba měly své kořeny v reformách Josefa II., 

ale následný vývoj je značně odlišil. Otevřená chudinská péče vykonávala svoji činnost 

v rámci okresních chudinských ředitelství, která korespondovala s pražskými farnostmi. 

V obvodech jednotlivých okresů pracovali otcové chudých, což byla opět dobrovolná funkce. 

Mezi jejich hlavní povinnosti patřilo vyšetřování poměrů u chudých, kteří žádali o podporu, a 

získávání příspěvků na chudinskou péči. Po vzniku Velké Prahy zůstal zachován princip 

decentralizace, ale došlo k přesunu z farností na nové městské části, kde byly zřízeny místní 

úřadovny.  

Velikost finanční podpory byla předem stanovena v pěti třídách, nemohlo se stát, že 

by chudý dostal jiný obnos. V průběhu doby se jednotlivé částky zvyšovaly podle potřeby a 

okolních vlivů. Vyplácení probíhalo jednou týdně v pátek, od 80. let 19. století došlo k úpravě 

a peníze se rozdělovaly jednou měsíčně, což zůstalo v platnosti i za první republiky. 

Chudí obyvatelé mohli také získat zaopatření v některém z chudinských ústavů. Pro 

období do první světové války existovaly na území Prahy jenom dva, chudobinec sv. 

Bartoloměje a chorobinec Na Karlově, které si i po sloučení okolních obcí zachovaly svoje 

významné postavení. Každá z připojených obcí sice měla alespoň svůj chudobinec, nicméně 

ty často nevyhovovaly a ani nezvládaly pokrýt potřeby konkrétních obcí, popřípadě při lepší 

kvalitě zázemí nedosahovaly rozměrů jako dva výše jmenované ústavy. Zaopatření 

v chudinských ústavech bylo převážně komplexní, chovanci dostávali jídlo, nocleh a oblečení. 

Na druhou stranu museli ale dodržovat pravidla stanovená v domovním řádu, za jejich 

porušení mohli být až vyloučeni, což se u nich nesetkávalo často s pochopením.  

Praha poskytovala zaopatření v největší míře starším osobám, které se o sebe nemohly 

starat samy. Příčina se nachází v tom, že pražský chudobinec byl určen výhradně pro osoby 

starší 70 let a i v chorobinci převážná část chovanců odpovídala tomuto věku. V systému 

otevřené chudinské péče převládala skupina osob o něco mladší ve věkovém rozmezí 50-70 
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let, což mohlo být z důvodu, že nedosáhly stáří pro umístění v chudobinci a zároveň si už 

nezvládaly získat příjmy prací. Tento způsob podpory však získávaly víceméně všechny 

věkové kategorie. Větší zastoupení u pohlaví měly ženy, jednak se dožívaly vyššího věku, ale 

také po smrti manžela potřebovaly pomoc s obstaráváním základních životních potřeb. 

Zároveň to také souviselo s jejich společenským postavením, kdy neměly zásadní problém 

zažádat o podporu v případě nouze. 

U celkového počtu zaopatřených osob se jednalo přibližně o dvě procenta veškerého 

obyvatelstva Prahy. Toto číslo se nicméně nevztahuje na pražské chudé, ale pouze na osoby, 

které získaly nějaký druh podpory, ať prostřednictvím vyplácení almužny nebo umístěním 

v chudinském ústavě. Zaopatření se tudíž týkalo menšího počtu osob.  

Problematickými momenty ve vývoji pražské chudinské péče byla zejména 

dobrovolnost funkcí, tudíž se někdy nedostávalo vhodných kandidátů. Zároveň jejich přístup 

a ochota řešit problémy jiných mohla být různé. Jelikož pražská otevřená péče fungovala na 

základě funkce otců chudých, kteří vedle toho měli svá zaměstnaní, mohlo dojít k rozdílné 

kvalitě vyšetření poměrů chudých a následnému rozhodnutí o výši přidělené podpory. 

Všechny tyto obtíže se podařilo vyřešit se za první republiky, kdy proběhla reorganizace.  

Během ní se zrušila podmínka dobrovolnosti a všechny funkce zastávali řadoví zaměstnanci, 

což výrazně napomohlo zlepšení poskytovaných služeb. 

Avšak na druhou stranu byla pražská chudinské péče velmi diferenciovaná, lidé mohli 

získat okamžitou podporu, dlouhodobě vyplácenou almužnu nebo zaopatření v ústavu. Druh 

pomoci chudým osobám se měl upravovat podle jejich individuálních a aktuálních potřeb a 

problémů, který tím měl být definitivně vyřešen. Důležitou podmínkou tvořil ve sledovaném 

období princip centralizace správy a decentralizace práce, který byl uplatňován zejména 

v systému otevřené chudinské péče. 

Otevřením Masarykových domovů skončila jedna etapa vývoje pražské chudinské a 

sociální péče. Už od počátku 20. let 20. století probíhaly zásadnější sociální reformy, ale až se 

zprovozněním této instituce se definitivně ukončily, jelikož zanikly nevyhovující chudinské 

ústavy a chudobince a naopak vznikl moderní ústav pro zaopatření nemocných a starých osob. 

Zároveň se v Praze mohla plně rozvíjet sociální politika v celém svém spektru činností.  
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Celkem: 
 
  90-89 80-89 70-79 60-69 

1912 2 1,79% 12 10,71% 71 63,39% 26 23,21% 
1922 X X 27 23,89% 71 62,83% 15 13,27% 

 

Ženy: 

  90-89 80-89 70-79 60-69 
1912 X X 10 10,71% 48 63,16% 17 22,37% 
1922 X X 18 21,95% 53 64,63% 11 13,41% 

 

Muži: 

  90-89 80-89 70-79 60-69 
1912 2 5,56% 2 5,56% 24 66,67% 8 22,22% 
1922 X X 9 29,03% 18 58,06% 4 12,90% 

 

 Tabulka č. 1: Porovnání přijatých chovanců do chudobince sv. Bartoloměje podle věku a 
pohlaví v letech 1912 a 1922. AMP, fond Chudobinec hlavního města Prahy na Novém 
Městě…, inv. č. 14 a inv. č 15. 
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Celkem:  

  90-81 80-71 70-61 60-51 50-41 
1912 2 3,33% 8 13,33% 19 31,67% 15 25,00% 7 11,67% 
1922 4 3,85% 28 26,92% 42 40,38% 12 11,54% 5 4,81% 
           
  40-31 30-21 20-15     
1912 5 8,33% 2 3,33% 2 3,33%     
1922 7 6,73% 1 0,96% 5 4,81%     
 

Ženy: 

  90-81 80-71 70-61 60-51 50-41 
1912 2 7,00% 3 11,00% 8 30,00% 5 19,00% 5 19% 
1922 3 4% 20 29,00% 26 37,00% 10 14,00% 5 7% 
           
  40-31 30-21 20-15     
1912 3 11% 1 4% X X     
1922 3 4% X X 3 4%     
 

Muži: 

  90-81 80-71 70-61 60-51 50-41 
1912 X X 5 15,0% 11 33,0% 10 30,0% 2 6% 
1922 1 3% 8 24,0% 16 47,0% 2 6,0% X X 
           
  40-31 30-21 20-15     
1912 2 6% 1 3% 2 6%     
1922 4 12% 1 3% 2 6%     

Tabulka č. 2: Porovnání přijatých chovanců do chorobince Na Karlově podle věku a pohlaví 
v letech 1912 a 1922. AMP, fond Chorobinec na Karlově, čtyři knihy matrik a kniha 
chorobopisů, nezpracováno. 
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Okresní ředitelství celkem obyvatel 
zaopatřené 
osoby 

procentuální 
zastoupení 

Matky boží před Týnem 6379 44 0,69% 

sv. Jakuba 3542 40 1,13% 

sv. Havela 5230 42 0,80% 

sv. Jiljí 9497 117 1,23% 

sv. Františka 7128 74 1,04% 

sv. Haštala 7937 145 1,83% 

sv. Ducha 14207 141 0,99% 

sv. Jindřicha 9580 41 0,43% 

sv. Petra 12025 164 1,36% 

Panny Marie Sněžné 6186 29 0,47% 

Nejsvětější Trojice 5356 35 0,65% 

sv. Štěpána 19502 254 1,30% 

sv. Apolináře 5238 52 0,99% 

sv. Vojtěcha 8410 122 1,45% 

Nejsvětější Trojice v Podskalí 9427 173 1,84% 

sv. Mikuláše 9231 140 1,52% 

sv. Tomáše 5666 87 1,54% 

Panny Marie Vítězné 6969 127 1,82% 

sv. Víta 2663 72 2,70% 

Strahov 3580 66 1,84% 

celkem 157753 1965 1,25% 
 

Tabulka č. 3: Srovnání počtu obyvatel jednotlivých chudinských okresů 
s počty zaopatřených osob v roce 1872. Statistická příruční knížka královského 
hlavního města Prahy: na rok 1871 (1872). Praha, 1873. 
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Okresní ředitelství celkem muži ženy 

Matka Boží před Týnem 44 9 35 

sv. Jakuba 40 7 33 

sv. Havla 42 3 39 

sv. Jiljí 117 15 102 

sv. Františka 74 9 65 

sv. Haštala 145 23 122 

sv. Ducha 141 24 117 

sv. Jindřicha 41 4 37 

sv. Petra 164 25 139 

Panny Marie Sněžné 29 6 23 

Nejsvětější Trojice 35 2 33 

sv. Štěpána 254 37 217 

sv. Apolináře 52 15 37 

sv. Vojtěcha 122 17 106 

Nejsvětější Trojice v Podskalí 173 34 139 

sv. Mikuláše 140 20 120 

sv. Tomáše 87 14 73 

Panne Marie Vítězné 127 19 108 

sv. Víta 72 7 65 

Strahov 66 8 58 

Tabulka č. 4: Srovnání zaopatřených osob v roce 1872 podle pohlaví. 
Statistická příruční knížka královského hlavního města Prahy: na rok 
1871 (1872). Praha, 1873. 
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Okresní ředitelství 
zaopatřené 
osoby 

otcové 
chudých 

poměr ot. chudých 
a zaopatřených 
osob 

Matky boží před Týnem 44 7 6,29 

sv. Jakuba 40 4 10,00 

sv. Havla 42 7 6,00 

sv. Jiljí 117 10 11,70 

sv. Františka 74 7 10,57 

sv. Haštala 145 7 20,71 

sv. Ducha 141 10 14,10 

sv. Jindřicha 41 12 3,42 

sv. Petra 164 12 13,67 

Panny Marie Sněžné 29 8 3,63 

Nejsvětější Trojice 35 7 5,00 

sv. Štěpána 254 14 18,14 

sv. Apolináře 52 3 17,33 

sv. Vojtěcha 122 7 17,43 

Nejsvětější Trojice v Podskalí 173 8 21,63 

sv. Mikuláše 140 11 12,73 

sv. Tomáše 87 8 10,88 

Panny Marie Vítězné 127 11 11,55 

sv. Víta 72 5 14,40 

Strahov 66 4 16,50 

celkem 1965 162 12,13 
 

Tabulka č. 5: Srovnání počtu zaopatřených osob v jednotlivých 
chudinských okresech a počtů otců chudých za 1872. Statistická příruční 
knížka královského hlavního města Prahy: na rok 1871 (1872). Praha, 
1873. AMP, Sbírka rukopisů, sig. 7720, Seznam otců chudých a ředitelů 
okresních. 
 



  
 

Mapka č. 1: Mapa I. 
pražského vikariátu 
s vyznačenými 
chudinskými okresními 
ředitelstvími. Hranice 
odpovídají současnému 
stavu. Nicméně je vidět 
nerovnoměrné rozmístění 
a různou velikost. 



  
 

Tabulka č. 6:  Srovnání počtu zaopatřených osob v jednotlivých chudinských okresech v roce 1872 podle data narození. AMP, fond ÚSÚ, kart. 195. 

 

 Okresní ředitelství 1856-1870 1820-1855 1801-1819 1800 a dříve bez data celkem 

Matky Boží před Týnem 4 7,4% 3 5,6% 33 61,1% 14 25,9% X X 54 

sv. Jakuba 1 2,2% 5 11,1% 23 51,1% 16 35,6% X X 45 

sv. Havla 3 8,1% 1 2,7% 20 54,1% 11 29,7% 2 5,4% 37 

sv. Jiljí 21 20,6% 5 4,9% 41 40,2% 34 33,3% 1 1,0% 102 

sv. Františka 8 10,8% 4 5,4% 43 58,1% 19 25,7% X X 74 

sv. Haštala 22 16,4% 11 8,2% 80 59,7% 20 14,9% 1 0,7% 134 

sv. Ducha 17 11,0% 9 5,8% 85 54,8% 35 22,6% 9 5,8% 155 

sv. Jindřicha 6 13,6% 4 9,1% 22 50,0% 12 27,3% X X 44 

sv. Petra 12 9,7% 5 4,0% 75 60,5% 32 25,8% X X 124 

Panny Marie Sněžné 3 7,9% 3 7,9% 16 42,1% 6 15,8% 10 26,3% 38 

Nejsvětější Trojice 4 8,7% 3 6,5% 25 54,3% 14 30,4% X X 46 

sv. Štěpána 25 9,5% 26 9,8% 127 48,1% 69 26,1% 17 6,4% 264 

sv. Apolináře 10 16,9% 2 3,4% 38 64,4% 9 15,3% X X 59 

sv. Vojtěcha 8 5,6% 13 9,1% 86 60,1% 30 21,0% 6 4,2% 143 
Nejsvětější Trojice v 
Podskalí 41 20,3% 19 9,4% 87 43,1% 40 19,8% 15 7,4% 202 

sv. Mikuláše 18 14,5% 9 7,3% 68 54,8% 25 20,2% 4 3,2% 124 

sv. Tomáše 9 10,7% 6 7,1% 51 60,7% 17 20,2% 1 1,2% 84 

Panny Marie Vítězné 29 22,0% 14 10,6% 68 51,5% 21 15,9% 1 0,8% 132 

sv. Víta 3 4,7% 6 9,4% 34 53,1% 21 32,8% X X 64 

Strahov 10 14,3% 6 8,6% 38 54,3% 16 22,9% X X 70 

celkem 254 12,7% 154 7,7% 1060 53,1% 460 23,1% 67 3,4% 1995 
 

 



  
 

Tabulka č. 7:  Srovnání počtu zaopatřených osob v jednotlivých chudinských okresech v roce 1872 podle výše podpory. AMP, fond ÚSÚ, kart. 195. 

Okresní ředitelství 40 kr. 60 kr 80 kr 1 zl 1 zl 20 kr jiná částka celkem 

Matka Boží před Týnem 14 25,9% 25 46,3% 9 16,7% 1 1,9% X X 5 9,3% 54 

sv. Jakuba 2 4,4% 18 40,0% 14 31,1% 8 17,8% 1 2,2% 2 4,4% 45 

sv. Havla 8 21,6% 14 37,8% 9 24,3% 4 10,8% 1 2,7% 1 2,7% 37 

sv. Jiljí 31 30,4% 34 33,3% 20 19,6% 8 7,8% 1 1,0% 8 7,8% 102 

sv. Františka 15 20,3% 36 48,6% 14 18,9% 9 12,2% X X X X 74 

sv. Haštala 48 35,8% 46 34,3% 32 23,9% 6 4,5% 1 0,7% 1 0,7% 134 

sv. Ducha 39 25,2% 68 43,9% 36 23,2% 7 4,5% X X 5 3,2% 155 

sv. Jindřicha 10 22,7% 20 45,5% 10 22,7% 1 2,3% 1 2,3% 2 4,5% 44 

sv. Petra 36 29,0% 50 40,3% 31 25,0% 7 5,6% X X X X 124 

Panny Marie Sněžné 8 21,1% 16 42,1% 8 21,1% 2 5,3% X X 1 2,6% 38 

Nejsvětější Trojice 14 30,4% 15 32,6% 6 13,0% 7 15,2% 1 2,2% 3 6,5% 46 

sv. Štěpána 62 23,5% 107 40,5% 54 20,5% 27 10,2% X X 14 5,3% 264 

sv. Apolináře 23 38,9% 24 40,7% 8 13,6% 3 5,1% X X 1 1,7% 59 

sv. Vojtěcha 32 22,4% 47 32,9% 44 30,8% 18 12,6% X X 2 1,4% 143 

Nejsvětější Trojice v Podskalí 77 38,1% 76 37,6% 35 17,3% 1 0,5% 1 0,5% 12 5,9% 202 

sv. Mikuláše 40 32,3% 34 27,4% 32 25,8% 11 8,9% 1 0,8% 6 4,8% 124 

sv. Tomáše 18 21,4% 33 39,3% 23 27,4% 9 10,7% 1 1,2% X X 84 

Panne Marie Vítězné 52 39,4% 33 25,0% 29 22,0% 14 10,6% X X 4 3,0% 132 

sv. Víta 21 32,2% 12 18,8% 15 23,4% 9 14,1% X X 7 10,9% 64 

Strahov 27 38,6% 31 44,3% 7 10,0% 2 2,9% X X 3 4,3% 70 

celkem 577 28,9% 739 37,0% 436 21,9% 154 7,7% 9 0,5% 77 3,9% 1995 
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