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Anotace 
Diplomová práce "Nalezenci - Historický vývoj a souvislosti ve vztahu 

k současné situaci v České republice" má za cíl prozkoumat historický vývoj 

nalezenectví dětí od doby starověkého Řecka a Říma do současnosti, a to na 

území Evropy, od 18. století se zaměřením na České země. Zvláštní část 

v práci je zaměřena na křesťanský přínos v dané problematice.  Kromě vývoje 

péče o nalezence se práce věnuje celospolečenským změnám, které vedly ke 

snížení četnosti nálezu dítěte. Práce se snaží zmapovat současnou situaci 

v České republice týkající se nalezených dětí, zjistit jejich četnost a na základě 

sondy výskytu náhodně nalezených mrtvých či živých dětí kriticky zhodnotit 

diskuzi o anonymním odkládání dětí na příkladu babyboxů. Konec práce je 

věnován medailonkům malých nalezenců, které ilustrují jednotlivé 

pravděpodobné příběhy v rámci jednotlivých historických etap a společenských 

vrstev.  

V diskuzi je reflexe historického vývoje promítnuta do současné situace 

ohledně nalezených dětí v České republice a do úvahy ohledně příčin 

rozhodnutí odložit dítě v minulosti a dnes. 

 

Klíčová slova 
nalezenec, historie, Evropa, Česká republika, babyboxy 

 

Summary 
The thesis entitled „Foundlings – Their Historical Context and 

Development in Connection with the Current Situation in the Czech Republic” 

aims to explore the historical development of the recovery and care of 

abandoned children from ancient Greece and Rome to the present, namely in 

Europe, focusing on Czech regions for the period since the 18th century. A 

specific part of this document is focused on the Christian contribution to this 

field. Besides the evolution of the care for abandoned infants, this work deals 
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with societal changes which have led to a reduction in the frequency of finding 

children. This work attempts to map the current situation in the Czech Republic 

with regard to foundlings and to determine their numbers. On the basis of an 

inquiry into the occurrence of randomly found children, dead or alive, this 

work also critically evaluates a discussion of the anonymous abandonment of 

children using the example of baby boxes. The final part of this document 

focuses on vignettes of baby foundlings, which illustrate probable individual 

stories within particular historical periods and social strata.   

In the discussion, a reflection on its historical evolution is projected into 

the current situation regarding foundlings in the Czech Republic and into 

considerations about the past and present causes of the decision to abandon a 

child. 

 

Keywords 

Foundling, history, Europe, Czech Republic, baby boxes 
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Úvod 
Péče o děti, které nemohou vyrůstat ve své biologické rodině, je 

dlouhodobě ve středu mého studijního zájmu. Proto jsem i téma své diplomové 

práce hledala v tomto okruhu. Chtěla jsem se zabývat historií a lépe jí 

porozumět, zároveň nezůstat jen u ní a získat z ní lepší pochopení současnosti. 

Chtěla jsem psát o křesťanské lásce k ohroženým dětem a o pěstounské péči. 

Na mysli mi celou dobu psaní této práce vyvstával verš "A kdo přijme jediné 

takové dítě ve jménu mém, přijímá mne." zapsané v Matoušově evangeliu 18,5. 

Nakonec jsem si zvolila téma "nalezené děti." 

Péče o nalezené děti je fenomén, který má dlouhou historii a zajímavý 

vývoj a křesťané v ní vykonali mnoho práce. Ačkoli v současnosti není tato 

problematika masově rozšířená, stále, soudě podle mediálního zájmu a 

veřejných diskuzí k tématu, je nález novorozeného dítěte aktuálním tématem. 

Hodně se mluvilo o tématu v souvislosti s nalezením stého dítěte v babyboxu 

posledního dne roku 2013 v Pardubicích. Do listopadu letošního roku (tj. 2014) 

stoupl počet nalezených v babyboxu na 109 dětí. 

Novinky do tématu v poslední době přinesla také novela zákona o 

sociálně právní ochraně dětí č. 401/2012 Sb. s platností od 1. 1. 2013, která 

mění pravidla pěstounské péče a dává si za cíl postupné rušení kojeneckých 

ústavů. Její snahou je mimo jiné, aby kojenec nebyl pokud možno vůbec svěřen 

ústavní péči, a tím se zlepšil jeho vstup do života. Tímto zákonem se 

srovnávají šance dětí přenechaných k adopci s dětmi nalezenými na brzký 

pobyt v rodinném prostředí.  

Cílem této diplomové práce je prozkoumat vývoj péče o nalezené děti a 

nahlédnout na tomto podkladě současnou situaci nalezenců v naší společnosti. 

Dále bych ráda zachytila aktuální diskuzi o nalezených dětech v České 

republice. Na základě výsledků zkoumání vytvořím dobové příběhy nalezenců 

s jejich předpokládaným původem a příčinou jejich odložení a s jejich další 

životní perspektivou v jednotlivých historických etapách.  

Územně je má práce ohraničena hranicemi Evropy, respektive územím 

České republiky v pozdějších historických etapách a v současnosti.  



10 

 

1. Základní termíny 
1.1 Nalezenec  

Základním termínem práce je "nalezenec". Obsah tohoto termínu se 

v průběhu doby proměňoval. Skutečným nalezencem je dítě, které bylo po 

porodu odloženo a náhodně nalezeno. V novověku, někde již dříve, začaly 

fungovat nalezince, které umožňovaly dítě přenechat personálu. Dopátrat se 

počtu skutečně nalezených není v mých možnostech, proto budu uvažovat 

termín nalezenec v celé jeho šíři.  

Jako nalezenci se označovaly děti, které byly narozeny v porodnici a 

převedeny do nalezince, i ty, které byly do nalezince přineseny odjinud. 

Nalezencem bylo i dítě, o které si matka později zažádala zpět do své péče.
1
 

Jako nalezence v Českých zemích v novověku vnímali každé opuštěné dítě do 

6 let. Dekretem z roku 1788 bylo zrušeno rozlišení mezi nalezencem a 

sirotkem, všechny děti měly být nazývány sirotky, ale ještě po celé 19. století 

se pojem nalezenec používal.
2
 To, že termín nalezenec měl negativní konotaci 

a vzbuzoval dojem nemanželského hříšného původu, zdůrazňuje Marie 

Čevinková-Riegrová
3
: "A všimneme-li si jen bedlivěji, jak zvykli jsme smýšleti 

a souditi o dětech, jimž nesprávně dáváme jméno nalezenců, musíme přiznati, 

že není to jen jméno, jsou to i předsudky a nechuť proti nim, které s jménem tím 

podědili jsme po dobách minulých, že dosud i my nejsme prosti té viny, že 

dáváme pykati dětem za hříchy rodičů."
4
 Kromě slova nalezenec byly tyto děti 

označovány např. jako pohoděnci nebo sebranci.
5
  

Naše zákony až donedávna neznaly termín nalezenec ani sousloví 

nalezené dítě. Jediný zákon, který mluví přímo o nalezených dětech, je zákon 

č. 186/2013 Sb. o nabývání a pozbývání občanství ČR. Naše současná 

společnost vnímá jako nalezence opět jen děti skutečně nalezené.  

1.2 Sirotek 

Podobné dobově vázané významové rozdíly panují i kolem označení 

"sirotek". V dnešní době je sirotkem dítě, které ztratilo oba rodiče. Až do 

poloviny 20. století to bylo dítě, které ztratilo otce jako živitele a ochránce 

                                                 
1
 LENDEROVÁ, RÝDL, Radostné dětství?, s. 286  

2
 HALÍŘOVÁ, Sociální patologie, s. 117 

3
 Marie Červinková-Riegrová (1856-1895), česká spisovatelka angažující se v 

charitativní oblasti 
4
 ČERVINKOVÁ-RIEGROVÁ, O nalezencích, s. 36 

5
 NAVRÁTILOVÁ, Situace sirotků a "nalezenců" jako projev kultury doby, Folia 

Ehnographica 34-35, 2000 - 2001, s. 41 
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rodiny.
6
 Navrátilová označuje za sirotky děti "na sirobu narozené" anebo 

“vůbec rodičů zbavené", pod toto vysvětlení pak spadají i děti nalezenci.
7
 

Termín "sirotek" se mohl vztahovat i na dospělé jedince, kterým zřejmě ještě 

nebyly vyplaceny sirotčí peníze. Označoval právní situaci jedince.
8
  

Péče o skutečné sirotky se rozvíjela už od středověku po trochu jiných 

kolejích, ale na přelomu 19. a 20. století už byly vnímány jako sirotci všechny 

děti bez rodičů a způsob péče splynul. 

1.3 Nalezinec x sirotčinec 

Nalezinec byl "Ústav, ve kterém opuštěné dítky nacházejí útulek." 

Nalezince se vyskytovaly po celé Evropě. První je datován do 8. století n. l. v 

Miláně, některé do 13. století. Mnoho velkých nalezinců vzniklo v 18. století.
9
 

Předpokladem bylo, že do nalezinců budou odkládat své novorozené děti 

výhradně svobodné matky, ovšem ve skutečnosti tam bylo nemálo dětí 

manželských.
10

 Nalezince byly většinou zřizovány státem. 

Sirotčince byly ústavy zřizované hlavně k péči o sirotky. Jejich 

zřizovateli byla hlavně církev, řády, různé spolky a jednotlivé osobnosti. První 

skutečné sirotčince vznikaly v 16. století. Jejich síť ale nebyla dostatečná, 

velký nárůst počtu sirotčinců nastal na našem území na začátku 20. století. Od 

roku 1900 do roku 1907 u nás vzrostl počet těchto ústavů z 60 na 83.
11

 Některé 

ze sirotčinců přijímaly i děti odložené, jednalo se převážně o děti starší. U 

většiny českých sirotčinců byl dolní věk na hranici 7 let.
12

  

Dnes nejlépe odpovídá dřívějšímu nalezinci "kojenecký ústav" pro děti 

od 0-3 let a sirotčinci "dětský domov" pro děti od 3-18 let.   

1.4 Otáčidlo 

Otáčidlo, nebo-li otáčivé jesle, torna (fr. tour, it. ruota), je zařízení, které 

umožňovalo ženě odložit novorozence diskrétně do ústavů. Již před vznikem 

                                                 
6
 HALÍŘOVÁ, Sociální patologie, s. 157 

7
 F.Š. Kott, Česko-neměcký slovník zvláště grammaticko-fraseologický, Díl 3, Praha 

1882 cit in NAVRÁTILOVÁ, Folia Ethnographica 34-35, 2000-2001, s. 41. Toto dokládá 

pokus vnímat děti osiřelé i odložené na stejné úrovni. 
8
 Z tohoto úhlu pohledu rozebírá sirotky Jan Horský a Markéta Seligová v knize Rodina 

našich předků. Dává příkladem záznam o 93letém sirotkovi. Viz HORSKÝ, SELIGOVÁ, 

Rodina našich předků, s. 89-90 
9
 Ottův slovník naučný, sedmnáctý díl, s. 1000  

10
 Výzkum o skutečném poměru dětí manželských a nemanželských v Londýnském 

nalezinci v období 1741-1760 Viz LEVENE, The origins of the children of the London 

Foundling Hospital, 1741–1760: a reconsideration, s. 201-235 
11

 HALÍŘOVÁ, Sociální patologie, s. 156-159 
12

 Tamtéž s. 160 
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otáčidel k podobnému účelu sloužily kamenné mísy u vchodu do kostelů.
13

 

Matějček zmiňuje, že roku 1198 byl v Římě papežem Inocencem III. zřízen 

nalezinec s tornem, schránou ve zdi kláštera. "Nemanželské matky tak mohly 

odkládat své děti tajně, v noci, nepoznány."
14

  

Převážně v katolických zemích byla tradice otáčidel velmi rozšířená, 

často byly také z ekonomických důvodů rušeny. Machálek například uvádí, že 

v Hamburku na začátku 18. století bylo takové zařízení v provozu jen 5 let.
15

  

Ve Francii obnovil tradici otáčidel Napoleon I., který ve snaze udržet na 

živu co nejvíce občanů, nařídil roku 1811, aby byla do dveří všech nalezinců a 

kostelů zabudována tato otočná zařízení. Rozhodnutím Pařížského prefekta 

byla roku 1860 opět zrušena.
16

 Většina otáčidel, stejně jako tajných oddělení 

byla na konci 19. století zrušena, protože se mělo za to, že je nutné alespoň 

něco o dítěti vědět.
17

 V Madridu fungoval nalezinec s otáčidlem až do roku 

1913, kdy byl jako jeden z posledních zrušen.
18

 

 Nalezla jednu zmínku o fungování tohoto způsobu odkládání dětí na 

našem území.
19

 Podle dětského psychologa Jaroslava Šturmy (*1944) se 

podobné zařízení nachází ve zdi kláštera sv. Voršily v Praze na Národní třídě. 

Na tradici otáčidel navazují dnešní babyboxy, které mají stejnou funkci, jen 

dokonalejší provedení. V okolních státech se těmto schránkám říká např. 

"hniezda záchrany" (Slovensko), "Babyfenster" (Švýcarsko), "Babyklappe" 

(Rakousko, Německo) atd.
20

 Renesance anonymního odložení dítěte do jakési 

schrány nastala v jednotlivých zemích kolem roku 2000 n. l.  

1.5 Odložené děti x nalezené děti 

Považuji za nutné objasnit vzájemný vztah mezi pojmy odložené a 

nalezené dítě, protože jejich užití v práci se různě prolíná. Význam sousloví 

odložené dítě se proměňuje v historii a nemá přesné hranice. V přesném slova 

smyslu by mělo být odložené dítě to, které bylo někde položeno a ponecháno 

samo sobě. Pokud bylo nalezeno, stalo se z něj nalezené dítě, nalezenec. Úvahy 

                                                 
13

 MACHÁLEK, Z historie, in HESS, co jste se nedočetli v novinách, s. 170 
14

 MATĚJČEK, Náhradní rodinná péče, s. 17 
15

 MACHÁLEK, Z historie, in HESS, co jste se nedočetli v novinách, s. 171 
16

 LENDEROVÁ, RÝDL, Radostné dětství?, s. 284 
17

 MATĚJČEK, Náhradní rodinná péče, s. 18 
18

 BUBLEOVÁ, Historický vývoj péče o opuštěné děti, s. 46 
19

 ŠTURMA in Čemu slouží babyboxy, rozhovor s Marií Vodičkovou, Františkem 
Schnebergem a Jaroslavem Šturmou, rodina.cz 8. 9. 2006  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: 

http://www.rodina.cz/clanek5222.htm 
20

 MACHÁLEK, Z historie, in HESS, co jste se nedočetli v novinách, s. 172 



13 

 

o nalezených dětech musí předpokládat, že dítě bylo odloženo. Nalezené děti, 

které nebyly odložené, jsou ty, které se ztratily a jsou pravděpodobně hledány, 

nejde o nalezence v našem slova smyslu. 

Při zkoumání doby velkých nalezinců jsem narazila na výrazy typu: 

"Matka odložila dítě do nalezince." Takové dítě nebylo nalezeno, protože jej 

matka předala osobně nebo prostřednictvím druhé osoby rovnou do péče 

ústavu. Přesto se mluvilo o nalezenci, jako chovanci nalezince. 

V dnešní řeči se sousloví odložené dítě spojuje většinou s dětmi z 

babyboxu, ne již s dětmi, které jsou ponechány v porodnici a předány k adopci. 

Nalezené dítě se spíše používá v případech, kdy bylo dítě nalezeno náhodně, v 

kontejnerech, křoví, chodbách a podobně. Oba výrazy ale splývají a je spíše 

otázkou jazykového citu, jak jsou používány. Já se ve své práci přidržím 

převážně spojení nalezené dítě, pouze v kapitole č. 7 "Nalezenci v České 

republice" použiji sousloví odložené děti v souvislosti s anonymním 

odkládáním dětí.       
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2. Starověká společnost a odkládání dětí  

2.1 Antické Řecko a Řím  

Odkládání dětí pro antické Řecko a Řím neznamenalo rozpor 

s tehdejšími hodnotami společnosti. Dítě získalo svoje místo ve společnosti až 

po přijetí do rodiny, jak bylo později shrnuto: „Všeobecně je vražda 

novorozeněte považována za čin téměř bezvýznamný, protože dítě se ještě 

nepodílí na životě společenské skupiny. Nemá reálnou existenci, pokud nebylo 

přijato stanovenými obřady, které mu propůjčují alespoň zárodek osobnosti, a 

zvláště pokud nedostalo jméno. Jeho odstranění nevyvolává to, co nazýváme 

přirozenými city.“
21

 Početná rodina nebyla ideálem antické společnosti, což 

platí hlavně pro starověké Řecko.
22

 I filosofové tohoto období, Platon a 

Aristoteles, považují odkládání dětí za oprávněný způsob, jak udržet ideální 

početní stabilitu obyvatelstva.
23

  

Společnost antického Říma vykazovala podobné tendence mít spíše méně 

potomků. Římský císař Gaius Octavianus Augustus (64 př. n. l – 14 n. l.) proto 

zavedl nepopulární zákony, jejichž inspirací byla tradiční římská rodina 

vychovávající hojné potomstvo ke službám státu.
24

 Cílem těchto zákonů bylo 

mimo jiné "zajištění dostatečného množství loajálních římských občanů pro 

vojenské služby i státní úřady, náprava manželské morálky a udržení prestiže 

senátorské třídy."
25

 Obsahem těchto zákonů bylo povinné manželství pro ženy 

mezi 20 a 50 lety a muže mezi 25 a 60 lety. Zákony propracovaly systém trestů 

pro svobodné a bezdětné, nejvíce se projevovaly v dědickém právu. Augustovy 

zákony platily v různé podobě až do roku 534 n. l., kdy císař Iustinian zrušil 

dědická omezení bezdětných a svobodných.
26

  

2.1.1 Příklady praxe v řeckých městských státech 

V antickém Řecku fungovaly tzv. polis, městské státy, a každá polis si 

upravovala svoje zákony sama. Proto i osud odložených dětí se lišil podle toho, 

kde se narodily. Mezi všemi polis byly nejvýznamnější dvě, Sparta a Athény. 

V Athénách byl život dítěte v rukou otce, který měl právo jej jako novorozeně 

                                                 
21

 P. Roussel, Lettresd´humanité, 9 (1950), s. 26, cit in FLACELIЀRE, Život v době 

Periklově, s. 67 
22

 HORSKÁ, KUČERA, MAUR, STLOUKAL, Dětství, rodina, stáří, s. 42 
23

 Tamtéž s. 43 
24

 MELOUNOVÁ, Augustovy reformy rodinného života, in FRÝDEK, Právní, 

náboženské a politické aspekty starověké římské rodiny (81-93) s. 84 
25

 Tamtéž s. 84 
26

 Tamtéž s. 85-91 
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přijmout, nebo opustit či nechat prodat, nebo dokonce nechat zemřít. Ve Spartě 

patřilo dítě obci a právo rozhodnout o jeho životě měla rada starších. Podle 

toho, jestli bylo dítě zdravé, mohlo buď žít, nebo bylo odloženo 

v lesích Taygetu, kde ho čekala jistá smrt. V Thébách bylo odložení dítěte 

zakázáno, rodiče je mohli nechat na úřadě, kde je prodali osobám, které si 

z nich vychovali otroky.
27

 Zdá se, že častěji byly odkládány dívky, protože 

chlapci znamenali budoucí pracovní sílu. Dokladem této praxe může být 

zachovaný papyrusový svitek z roku 1 př. n. l., ve kterém jakýsi chudý nádeník 

Hilarion píše těhotné manželce Alitě toto: „Jestliže s pomocí boží šťastně 

porodíš, bude-li to chlapec, ponech si ho, bude-li to děvče, odlož je!”
28

  

2.1.2 Otcovská moc v antickém Římě  

V antickém Římě platila absolutní otcovská moc nad dětmi. Právo otce 

naložit se svými dětmi podle své vůle se objevuje už v Zákoně dvanácti desek, 

který vznikl na začátku Římské republiky někdy v polovině 5. století př. n. l. 

Tyto zákony byly téměř po celé tisíciletí jedinou kodifikací římského práva až 

do 5. století n. l., kdy se Theodosius II. na západě a později Justinian na 

východě pokusili vytvořit nový kodex.
29

 Podle Zákona dvanácti desek mohl 

paterfamilias (otec rodu) libovolně své děti trestat, prodat nebo usmrtit. Otec 

rozhodl o tom, zda dítě přijme nebo ne. V případě, že ne, mohl jej odložit, 

prodat nebo zabít ve shodě s výše zmiňovaným zákonem. Takovéto právo měl 

až do své smrti, tedy i nad již dospělými dětmi, zneužití této moci bránila 

společenská tradice. Otec rodu musel svůj čin obhájit před přáteli, kteří byli 

důležití pro společenské konexe rodiny.
30

 Nalezené děti se stávaly otroky 

svých pěstounů, v horším případě byly mrzačeny za účelem žebrání, dívky se 

stávaly prostitutkami.
31

 

2.2 Změna ve společnosti ve 4. století n. l. 

2.2.1 Tolerování křesťanského kultu 

Roku 311 římský císař a odpůrce křesťanů Galerius krátce před svojí 

smrtí uznal neúspěch pronásledování křesťanů a vydal Toleranční edikt, ve 

kterém nařídil veřejnoprávní uznání křesťanského kultu. Tím křesťané získali 

                                                 
27

 VAŠEK, Dějiny s. 13 
28

 KALAŠOVÁ, Barbora: Děti ve starověku (2004) [online]  (cit. 12. 11. 2014). URL: 

http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1503 
29

 KOLOUCH, Alexandr; BÖHM, Daniel: Římské právo (2004) [online] (cit. 12. 11. 

2014). URL: http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1497 
30

 MATYSZAK, Starověký Řím, s. 59-6 
31

 VAŠEK, Dějiny, s. 14-15 

http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1503
http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1497
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právo na ochranu, právo sdružovat se, zakládat hřbitovy a vlastnit společný 

majetek. Podmínkou bylo konat modlitby za panovníka a říši a nenarušovat 

veřejný pořádek. Byl tak prvním, kdo uznal křesťany za legitimní společenství. 

Pronásledování křesťanů ale pokračovalo zvláště na východě i po vydání 

ediktu.
32

 Na Galeria navázal římský císař Konstantin vydáním Ediktu 

milánského, kde uznává křesťanství za právoplatný kult.  

2.2.2 Postavení dětí 

V tomto období se v nových zákonech objevuje kromě respektu 

k novému náboženství též více prosociálního cítění. Konstantin zakázal 

usmrcovat a odkládat novorozence nebo je prodávat.
33

 Tím zrušil neomezenou 

otcovskou moc nad dětmi. Vašek a Šmerda přisuzují Konstantinovi zavzetí 

křesťanské morálky do nových zákonů, kdežto Manfred Clauss se domnívá, že 

hledat v Konstantinově zákonodárství vliv křesťanství je marné.
34

 Češka tvrdí, 

že již císař Diocletian v roce 294 n. l. vydal zákon, v němž zakazuje rodičům 

děti prodávat, darovat, nebo dávat do zástavy. Naopak prý v Konstantinově 

reskriptu z roku 313 se mluví o tom, že rodiče, kteří chtějí získat své děti 

z otroctví zpět, musí za ně dát jiného otroka nebo zaplatit, čímž naznačuje, že 

Konstatntin stále připouští možnost prodání dítěte.
35

 Lze najít i zmínky o tom, 

že tento zákon zrušil již Alexandr Severius v první polovině 3. století n. l.
36

 

Svoji úlohu sehrál také císař Justinián, který dal odloženým dětem svobodu, a 

jejich rodiče tak ztratili všechna rodičovská práva, která získali noví 

vychovatelé.
37

 

 

                                                 
32

 CLAUSS, Konstantin Veliký, s. 29 a 34 
33

 VAŠEK, Dějiny, s. 29 a ŠMERDA, Křesťanská charita, s. 54 
34

 CLAUSS, Konstantin Veliký, s. 71 
35

 HANUŠ, Od katakomb ke světové církvi, Rozhovory s historikem starověku Josefem 

Češkou s. 74  
36

KALAŠOVÁ, Barbora: Děti ve starověku (2004) [online]  (cit. 12. 11. 2014). URL: 

http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1503  
37

 VAŠEK, Dějiny, s. 29 

http://antika.avonet.cz/article.php?ID=1503


17 

 

3. Nalezenci v Evropě 
3.1 Vývoj nalezenectví v Evropě  

3.1.1 Nalezenci ve středověku 

Evropská kultura se po pádu Římské říše utvářela pod vlivem 

křesťanství. Církev získala silné postavení. S mocí církve rostl i její majetek. 

Např. ve Francii v době raného středověku patřila církvi 1/3 pozemků, z nich 

¼ výnosu byla ale údajně určena na potřeby chudých, nemocných, sirotků, 

vdov a malomocných. Karel Veliký (8. – 9. století) dal církvi oficiální 

pověření, aby řídila rozdělování majetků chudým, aby provozovala hospice a 

podporovala vdovy a sirotky.
38

 Svět člověka v raném středověku byl světem 

hladu, strachu z neúrody, epidemií a velké dětské úmrtnosti. Průměrný věk 

nepřesahoval příliš 30 let. Nemoci se nevyhýbaly ani šlechtickým vrstvám.
39

 

Celou epochu středověku charakterizuje náboženská jednota společnosti a 

polarizace moci světské a církevní.
40

 

Odkládání dětí ve středověku bylo zřejmě běžným jevem hlavně 

v měšťanském prostředí, ale ještě nenabralo takových rozměrů jako později 

v novověku. Důvodem k odložení dítěte byla chudoba a hlad a také strach 

z veřejného pohoršení, bylo-li dítě nemanželské. Nejprve nacházely nalezené 

děti útočiště ve všeobecných hospicích. První nalezinec vznikl údajně roku 

787 n. l. v Miláně, ve 12. století v Římě. Do 13. století se pak datuje založení 

nalezince ve Florencii,
41

 Norimberku a Benátkách. Později bylo založeno velké 

množství nalezinců v Itálii, Francii a ve Španělsku.
42

   

Kde nebyly nalezince a sirotčince, měly povinnost se postarat farnosti, 

jinde obec či státní úředníci. Existují i záznamy, které dokazují, že tato 

povinnost nebyla příliš vítána.
43

  

Le Goff naopak uvádí že: "S nalezinci, pod jejichž patronací jsou 

nalezené děti, se téměř nesetkáváme před 15. stoletím."
44

 Leah Otis-Cour, 

                                                 
38

 MESSINA, Dějiny, s. 79 
39

 POSPÍŠIL, Teologie služby, s. 82-83 
40

 SPUNAR, Kultura středověku, s. 44 
41

 Už v roce 1419 se začal stavět ve Florencii jeden z prvních nalezinců v Evropě, Špitál 

neviňátek, na jeho stavbě se podílel Filippo Brunelleschi.  
42

 Ottův slovník naučný, sedmnáctý díl, s.1000 
43

 Např. ve stanovách Hotel-Dien-le-Comte v Troyes je napsáno: „Dětí nalezenců 

v našem domě nepřijímáme. Kdybychom je přijímali, nahrnulo by se nám tolik dětí, že by na to 

nestačily naše prostředky; a tato péče o nalezence není povinností naší, nýbrž farností“ cit. 

VAŠEK, Dějiny křesťanské charity, s. 68, převzato z Chenón, Lallemand II)  
44

 LE GOFF, Kultura středověké Evropy, s. 382 
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americká historička, také klade začátek systematické péče o nalezence teprve 

do 15. století a to v souvislosti se vzestupem šlechtických levobočků a s velkou 

úmrtností dětí při epidemiích: "A není náhoda, že v době tzv. "vzestupu" 

šlechtických levobočků se začala i města poprvé systematicky starat o opuštěné 

děti, z nichž většina byla pravděpodobně nemanželská. Jak rodiče, tak města si 

uvědomili, jakou cenu má každé žijící dítě."
45

 

Do péče o nalezené děti se zapojily také některé rytířské řády, jejichž 

meče měly zajišťovat „obranu a ochranu kostelů, vdov, sirotků, nemocných, 

chudých a všech Božích služebníků“
46

. Stejně tak se na charitativní činnosti 

podílela i různá sdružení laiků. Feudálové také hojně přispívali, aby si zajistili 

posmrtnou spásu a modlitby. Například o svaté Ludmile se píše, že byla 

matkou sirotků, o svatém Václavovi, že byl otcem sirotků.
47

 Na charitativní 

práci byli orientováni také někteří biskupové, i když jejich vliv již nebyl 

takový, jako ve starověku. Soukromý zájem o pomoc zesílil v 15. století. Italští 

kupci této doby financovali nebo sami zakládali ústavy pro opuštěné děti a 

diskrétně tam odkládali i své nemanželské děti.
48

 

3.1.2 Nalezenci po reformaci 

Počátek reformace po roce 1517, kdy Luther vyvěsil svých 95 tezí ve 

Wittenbergu, znamenal důležitý milník pro Evropu. Reformace se svým 

učením o spáse z pouhé víry, nikoli ze skutků, měla dopad na dosavadní 

charitativní péči. Vašek v tomto vidí propad charitativní péče v protestantských 

zemích.
49

 Pospíšil toto potvrzuje i slovy protestantského teologa Adolfa 

Harnacka, který dává katolíkům zapravdu, že lutherské oblasti na tom byly 

daleko hůře než katolické v oblasti charitativní péče.
50

 Katolická církev 

reagovala na reformaci Tridentským koncilem v letech 1546 – 1563, kde 

zdůraznila, že člověk není spasen pouhou vírou, ale i ze skutků, čímž se 

v katolických zemích rozvoj charity utvrdil a povzbudil.
51

 Po Tridentském 

koncilu se znovu objevila laická charitativní bratrstva ve farnostech,
52

 ale 

hlavní úlohu v péči o opuštěné děti začal v následujícím období přebírat stát. 

                                                 
45

 OTIS-COUR, Rozkoš a láska, s. 65 
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 MESSINA, Dějiny, s. 87  
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 VAŠEK, Dějiny, s. 73 
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 OTIS-COUR, Rozkoš a láska, s. 65 
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 VAŠEK, Dějiny, s. 94-98 
50

 POSPÍŠIL, Teologie služby, s. 119 
51

 VAŠEK, Dějiny, s. 108-109 
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Od 16. století se z odkládání dětí stal vážný problém většiny evropských 

měst. Reformace rozdělila vývoj péče o nalezence v Evropě. Zatímco katolické 

země více podporovaly péči o potřebné a s ní i péči o nalezence, v oblastech 

protestantských se pomoc nenabízela tak štědře, o to více se podporoval smysl 

pro odpovědnost. Podobně to shrnuje i Marie Červinková-Riegrová v roce 

1888.
53

 Tvrdí, že problém nalezenců se více prohlubuje tam, kde jsou nalezince 

přístupnější, tudíž se obecně odkládá více dětí v  katolických románských 

zemích a Rusku než v zemích protestantských.  

Marie Červinková-Riegrová si všímá též toho, že způsob péče o děti 

záleží i na povaze národů. Tam, kde hledí na zachování cti matky, je více 

nalezenců, naopak kde se snaží po otci vymáhat výživné, není odložených dětí 

tolik. Otáčidla a možnost utajeného porodu byla zachována déle v románských 

zemích, naopak v severských byly již rušeny dříve. Takže v téže době (1888) 

existoval starý typ nalezinců s otáčidly v Itálii a Španělsku. Autorka to shrnuje 

těmito slovy:  "Čím méně chrání zákon práva nemanželského dítěte a matky 

vůči otci - tím více nalezinců musí otvírat a děti adoptovat sám; čím větší však 

váhu klade na zodpovědnosť rodičů, tím více zúžuje podmínky přijetí dítěte."
54

 

Dodává k tomu jednoduchou rovnici, čím více podpory pro matku, tím méně 

dětí v nalezinci. 

Příkladem individuální aktivity v nalezenecké péči může být svatý 

Vincenc De Paul (1581-1660). Jednoho dne se na ulici stal svědkem mrzačení 

dítěte jeho opatrovníkem. V Paříži to byl častý jev, kdy si žebráci snadno 

opatřili dítě z nalezince, zmrzačili jej a nechali žebrat. Příběh vypráví, jak 

Vincenc opatrovníkovi dítě vyrval a odnesl do nalezince, kde byl zděšen tím, 

co tam viděl.
55

 Dokázal spojit pařížské dámy, které se těmto dětem věnovaly,
56

 

a založil společenství sester Dcery křesťanské lásky, kterým se říkalo 
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Vincentky. S velkým nasazením se věnoval práci nejen pro nalezence, ale též 

pro ostatní chudé.
57

   

3.1.3 Nalezenci v 18. a 19. století   

Osvícenství, filosofický směr, intelektuální hnutí a životní postoj, 

rozvíjející se od 17. století ovlivnil významně 18. a 19. století. Toto hnutí 

kladlo důraz na vzdělanost, osobní svobodu a práva člověka, demokratickou 

formu vlády a odluku církve od státu.
58

 Hlavní roli v tomto směru získal 

rozum.
59

 Přelomovou událostí osvícenství byla Velká francouzská revoluce 

(1789 - 1799). V duchu osvícenství se stát snažil převzít péči o sociální oblast, 

která se stala jedním z pilířů politického a sociálního programu. Roku 1790 

došlo ke znárodnění církevního majetku, 1792 ke zrušení řeholních řádů a 1793 

ke znárodnění nemocnic.
60

  Našeho tématu se týká zvláště dekret z roku 1793 

slibující zabezpečení péče o těhotné a kojící ženy různými přídavky. Mladá 

francouzská republika neměla finanční prostředky na zaplaceních svých slibů, 

a proto nastal velký propad v péči o potřebné, což se dotklo i nalezinců. 

Činnost spolků byla později opět obnovena.
61

 Na našem území myšlenky 

osvícenství oslovily Marii Terezii a po ní Josefa II., který se zasadil o sociální 

reformy, o nichž podrobněji píšu níže. 

Společně s osvícenstvím měnila dosavadní společnost také průmyslová 

revoluce na konci 18. století. Za průmyslovou revoluci považujeme proces 

ekonomické, sociální a politické přeměny spojený s přechodem výroby 

z manufakturní na hromadnou tovární. Tento proces byl umožněn technickým 

pokrokem, zvláště vynálezem parního stroje, začal v Anglii a odtud se rozšířil 

po celé Evropě. Průmyslová revoluce je spojena s urbanizací, proměnou 

kultury, změnou demografické struktury a jejím důsledkem bylo hospodářství 

kapitalistického tipu.
62

  

V tomto období stále docházelo k prohlubování problému odkládání dětí 

ve velkých městech. Milena Secká hledá příčinu tohoto nárůstu v rozpadu 

tradičních rodinných vztahů
63

 a v nástupu tovární výroby.
64

 Do města za 
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vidinou lepší budoucnosti přišlo mnoho chudých, kteří dříve náleželi 

k domácnostem jako čeleď. Alysa Levene se zmiňuje k tématu ve svém článku 

o Londýnském nalezinci. Upozorňuje, že přistěhovalci z venkova ve městě 

neměli potřebné širší příbuzenské vztahy a chyběla jim tudíž podpůrná sociální 

síť v dobách nouze.
65

 Levene také dává do souvislosti větší množství nalezenců 

konkrétně východně od St. Giles, kolem okraje Shoreditch s velkou úmrtností. 

Tvrdí, že přistěhovalcům chyběla imunita na patogeny v městském prostředí. A 

konečně vyšší počet odložených dětí ve městech mohla také zvyšovat větší 

hustota obyvatel a s ní spojená větší anonymita.
66

  

Prameny přinášejí různé zprávy o tom, kolik dětí se dostávalo v různých 

obdobích do nalezinců. Ludvík XIV. založil v Paříži v polovině 17. století 

Hopital general, všeobecnou nemocnici až pro 10 000 lidí včetně nalezenců.
67

  

Podle Abbé Malvauxa přijala v prvním roce 312 nalezenců, deset let poté 890, 

v roce 1700 to bylo 1738 dětí, v roce 1740 dokonce 3150 dětí. V roce 1776 

bylo nalezeno 6419 dětí. Abbé Malvaux upozorňuje, že je to více než třetina 

dětí, které se v tom roce v Paříži narodily.
68

 Nárůst odložených dětí ve Francii 

ještě pokračoval. V letech 1830-1848 narostl asi o třetinu oproti dřívějším 

počtům. V těchto letech se jich rodilo průměrně asi 1 000 000 ročně a z toho 

víc než 100 000 bylo nalezenců.
69

  

Zajímavá čísla přidává ještě Rheinheimer z Madridu a Milána. V letech 

1586 až 1700 bylo v Madridu nalezeno 55 420 dětí a v Miláně se mezi lety 

1659 až 1843 nalezlo 181 169 dětí.
70

 

Důvody k odložení dítěte se příliš neměnily. Nalezenec byl očima 

společnosti vnímán jako dítě s nemanželským původem, avšak polovinu až dvě 

třetiny odložených dětí mohly tvořit děti manželské, na což upozornil italský 

lékař Andrea Buffini (1806-1872). Hlavní příčinu odkládání manželských dětí 
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spatřuje v chudobě.
71

 Dalšími důvody mohly být například neexistence obydlí 

nebo alkoholismus otce.
72

  

3.2 Život nalezence 

Život všech obyvatel ovlivňovala vysoká úmrtnost dětí. V nalezincích 

byla úmrtnost ještě mnohokrát vyšší a většina nalezenců brzy zemřela. 

Abychom mohli mluvit o životě nalezence, musíme se nejprve vypořádat 

s touto problematikou. 

3.2.1 Úmrtnost nalezenců            

Problémem dětí odložených byla od počátku jejich velká úmrtnost. 

Francouzská historička, specializující se na středověk Christiane Klapisch-

Zuberová (*1936) píše, že: „Chudé rodiny odkládaly své legitimní potomky 

v městských útulcích s nadějí, že se o ně časem budou moci starat samy a že je 

útulek lépe ochrání před smrtí,“ zároveň ale dodává, že úmrtnost dětí v těchto 

ústavech je děsivá.
73

  

Problém úmrtnosti nalezených dětí se od období středověku nikterak 

nezlepšil, možná se spíše zhoršoval. Vašek uvádí čísla úmrtnosti nalezenců 

v Paříži, kdy v roce 1690 to bylo necelých 47% úmrtí v 1. roce života, zato 

v roce 1751 něco přes 68%. V Aix ve Francii bylo přijato mezi lety 1768 – 

1772 1114 dětí, z nichž se pouze 239 dožilo pěti let. Mnoho dětí umíralo při 

dopravě do nalezinců nebo pak ke kojným na venkov, nebo u kojných, které se 

o děti často nestaraly svědomitě.
74

 V Madridské Incluse zemřelo 58% dětí 

dříve, než se dostaly ke kojným, 88% přeživších zemřelo později u kojných.
75

  

Příčinou úmrtí byl podle Rheinheimera hlad nebo otrava omamnými 

látkami, které dětem podávali zaměstnanci na zklidnění, a špatné zacházení.
76

 

V nalezincích se také velice snadno šířily infekční nemoci, s kterými si tehdejší 

medicína nevěděla rady. Patřily mezi ně černé neštovice, záškrt, černý kašel, 

dýchací a zažívací onemocnění. 

3.2.2 Odrostlí nalezenci 

Děti, které přežily první roky a vrátily se od kojných, se mohly dostat do 

ústavů pro ně zřízených, do sirotčinců, kde se připravovaly na soběstačnost 

v dospělosti. V rámci ústavu fungovaly dílny a dětem bylo vštěpováno 
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křesťanské učení. Výchovou k práci se mělo působit preventivně proti 

zahálčivosti. Aby se jejich práce vyplatila, byli učni vystaveni velmi tvrdé 

práci za minimální odměnu. Chovanci tak získali spíše dojem, že ani nejtěžší 

prací si nevydělají víc, než kdyby nic nedělali.
77

 

Na těžkou práci v sirotčincích upozorňuje i Jiří Klabouch. Podle něj 

kapitalismus masově využíval práci opuštěných a osiřelých dětí v ústavech, 

které vydával za dobročinné. Jako příklad uvádí denní řád ústavu v Bělé pod 

Bezdězem, kde děti údajně 11 a 3/4 hodiny denně pracovaly v dílně.
78

  

Zatímco Klabouch popisuje z perspektivy socialistické ideologie 

vykořisťování dětí kapitalismem, Rheiheimer píše o využívání dětské práce 

v důsledku potíží s financováním ústavů.  

Významnou osobností v péči o odrostlé opuštěné děti byl například 

pietista August Hermann Francke, který zřídil v roce 1699 sirotčinec v Halle. 

Jeho snahou bylo vést děti ke křesťanské výchově a kladnému vztahu k práci, 

ale Rheinheimer uvažuje spíše o práci dětí pro uživení ústavu.
79

  

Některé děti se dostávaly k pěstounům a zůstávaly u nich po odstavení. 

Švýcarský pedagog J. H. Pestalozzi (1746 - 1827) se zasloužil o změny 

v dosavadním systému velkých ústavů a zdůraznil význam výchovy 

v rodinném prostředí. Nastolil tak nový trend a zvláště ve Francii mu bylo 

dopřáno uznání. V roce 1804 zde bylo zavedeno osvojení a pěstounská péče, 

což znamenalo, že děti byly v ústavu jen přechodně a pak byly za peněžní 

odměnu svěřeny do rodiny pěstounů.
80

 O konkrétním fungování pěstounské 

péče máme mnoho zpráv z našeho prostředí a budu se jí věnovat níže. 

Na rozdíl od pěstounské péče, osvojení dítěte má delší historii. 

Osvojované byly děti již v Římské říši. Matějček ve své knize předává vývoj 

adopce podle P. Vodáka (1967) Uvádí, že ve středověku k osvojování také 

docházelo, ale šlo až do konce 18. století spíše o zájmy osvojitele. Formálně 

byli osvojiteli zpravidla bohatí bezdětní partneři, kteří sledovali především 

zajištění budoucnosti svého rodového jména a majetku. Často tak řešili rodiny 

legalizaci levobočků.
81

 Toto tvrzení Matějček potvrzuje tehdejšími zákony. 

Podle zákoníku z roku 1811 mohli adoptovat dítě pouze muži nad 50 let sami 
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bezdětní. Matějček zároveň říká, že teprve zákonem o rodině z roku 1963 se 

přenesl důraz ze zájmů osvojitele na zájmy osvojence.
82
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4. Nalezenecká péče v Čechách od 17. století do 

20. století 
První ucelenější zmínky o péči o opuštěné děti jsem nalezla ze 17. století. 

Z období předchozího jsem narazila pouze na kusou informaci, že budova při 

kostele sv. Apolináře, kterou Josef II. věnoval nalezinci a porodnici v Praze, již 

roku 1363 za Karla IV. sloužila podobnému účelu.
83

 

Ve vývoji péče o opuštěné děti, který následoval v dalších stoletích na 

našem území, považuji za důležité dva mezníky. Prvním jsou osvícenské 

reformy Josefa II. a s nimi spojený počátek institucionalizované specializované 

péče o chudé. Druhým je změna režimu v roce 1948, která přinesla důraz na 

kolektivní péči. Naše současná realita bude pojednána ve zvláštní kapitole.  

4.1 Nalezenecká péče do Josefínské reformy 

Péče o odložené děti nebyla v té době vyčleněna z péče o chudé obecně, 

pro starší opuštěné děti byly zakládány sirotčince. Ústavy pro chudé zřizovaly 

jednotlivé soukromé skupiny a osobnosti. Zpráv o těchto ústavech je pomálu, 

známá je například zpráva o zřízení sirotčince v Litvínově hrabětem 

Emanuelem z Waldsteina.
84

   

O nalezinci máme první zprávy z roku 1602, kdy byl v Praze otevřen 

Vlašský špitál, založený Italy, kteří se usadili na Malé Straně.
85

 Nejprve se 

jednalo  o špitál všeobecný, později se jeho péče soustředila na nalezence. V 60. 

letech 18. století založila Marie Terezie nalezinec s porodnicí Máří Magdalény. 

Vznik umožnila hraběnka Kinská, která pro něj zakoupila domy v Soukenické 

ulici. Roku 1765 přijal první nalezence, o rok později i první rodičky. V roce 

1776 byl spojen s Vlašským špitálem.
86

 Podrobné informace o Vlašském 

špitále lze najít na stránkách Fakultní nemocnice Motol, bohužel však není 

jmenován autor textu ani zdroje. O tomto zařízení se zde píše, že byl 

v posledních letech před svým zrušením 1789 největším a nejbohatším 

v Čechách. Plnil kromě funkce zdravotní i funkci sociální a výchovnou. Jeho 

součástí byl i sirotčinec a porodnice. Od 80. let zde získávali své zkušenosti i 

budoucí lékaři a porodní asistentky. Po svém zrušení byl jeho majetek 
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zestátněn a jeho správa byla svěřena ředitelství Správy církevních zařízení.
87

 

Podle Halířové byl majetek převeden do Nadačního fondu, blíže jej však 

nespecifikuje.
88

 Roku 1804 byl na stejném místě zřízen Vlašský sirotčinec pro 

hochy. Do roku 1905 vychoval 640 sirotků.
89

  

4.2 Osvícenské reformy  

První reformátorkou dosavadní sociální péče byla Marie Terezie. Josef II. 

pokračoval ve stejném duchu a v roce 1781 vyšla tzv. direktivní pravidla, která 

vydělila skupiny obyvatel, pro které budou zřizovány ústavy. V každé zemi 

měl být zřízen nalezinec s porodnicí,
90

 dále také nemocnice, chudobince a 

ústavy pro duševně choré a lidi vzbuzující veřejné pohoršení, např. 

znetvořené.
91

 Podle Wintera znamenala specializace péče o potřebné pokrok 

josefínské doby. Byl to konec společných domů pro sirotky, blázny a kárance, 

jak tomu bylo dosavad.
92

  

V roce 1772 vznikl nalezinec v Brně, v roce 1780 v Olomouci
93

 a v roce 

1789 byla otevřena porodnice s nalezincem v Praze. V péči o opuštěné děti 

začala být dávána přednost péči veřejné před ústavní.
94

 Úkolem porodnic a 

nalezinců vznikajících ve velkých městech bylo zachytit ohrožené ženy, 

svobodné a chudé matky, a umožnit jim porodit a přenechat dítě k výchově u 

pěstounů. Snahou bylo zabránit vraždám novorozenců a nelegálním potratům. 

Roli kontroly nad pěstouny svěřil Josef II. místním farářům, kteří se měli 

těchto dětí ujímat a každý měsíc psát zprávy o tom, jak se jim v rodině vede. 

Ačkoli se zdá, že církev v tomto systému ztrácí své prvenství, Winter 

upozorňuje na to, že podle Josefa II. měla církev být hlavní nositelkou péče o 

chudé a jejím základním článkem měl být místní farář.
95
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Celý systém péče o nalezence v tomto období promítla do svého románu 

Opuštěné dítě Sofie Podlipská. Příběh hlavního hrdiny sleduje osud pražského 

nalezence od jeho početí až k dospělosti a odráží tehdejší stereotypy ve 

smýšlení o těchto dětech.
96

  

4.2.1 Zemská porodnice a nalezinec v Praze 

O zemské porodnici a nalezinci v Praze se dochovalo z této doby mnoho 

pramenů a proto popíši systém fungování na tomto příkladu. 

Pražská zemská porodnice a nalezinec se otevřely v roce 1789 

v upravených budovách u Apolináře s 50 lůžky pro rodičky a 100 lůžky pro 

děti.
97

 Původně měl nalezinec sloužit jen dětem v porodnici narozeným, ale 

nakonec sloužil i dětem přineseným odjinud.  

Ženy, které přicházely porodit do porodnice, si vybíraly platovou třídu 

podle svých schopností. Pokud chtěly rodit zdarma, musely souhlasit s tím, že 

zůstanou v nalezinci čtyři měsíce jako kojné, pokud budou moci kojit.
98

 Dítě 

bylo chvíli ponecháno u matky ve snaze, aby si ho zamilovala a odnesla sebou. 

Fungovalo také tajné oddělení, kam vedla postranní branka. O ženě, která 

zde rodila, nezjišťoval ústav žádné informace. Původ dítěte zůstal neznámý, o 

jeho domnělém aristokratickém původu svědčí jména, která tyto děti dostávaly, 

např. Richard, Ludvík, Napoleon, Milada, Hedvika.
99

  Dítě odtud bylo 

odnášeno okamžitě, a žena byla v izolaci od ostatních.
100

  

Pro děti nenarozené v porodnici platila pravidla pro přijetí. Dítě muselo 

mít pražskou příslušnost a rodiče, většinou ovdovělá matka, museli být chudí. 

O přijetí rozhodovalo gubernium. Za matku mohl požádat i farář. Do nalezince 

se dostali také skuteční nalezenci na území Prahy. Za děti byla požadována 

jednorázová finanční částka max. 50 zlatých za děti s mimopražským 
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původem. Většina dětí zvnějšku byla ale ve skutečnosti do ústavu přijata 

bezplatně.
101

 Převzetím do péče se poručníkem dítěte stalo ředitelství nalezince 

a rodiče už nemohli zasahovat do dalšího osudu dítěte. Právo jej znát jim ale 

zůstalo a mohli znát i adresu pěstounů a kontrolovat je. Možnost zjistit jméno 

matky měly i děti, kromě těch z tajného oddělení. Po zrušení tajného oddělení 

1883 byla zachována možnost rodit v utajení, ale záznamy o ženách se již 

vedly a utajení jména jim ústav garantoval pouze do 6 let věku dítěte, což byla 

doba, po kterou bylo dítě v jeho péči. Zrušením tajného oddělení bylo uznáno 

právo dítěte znát alespoň svoji matku.
102

 

V prvních letech fungování se v Pražské porodnici narodilo zhruba 

kolem 200 dětí za rok a něco přes 200 dětí bylo přinášeno z venku.  Později 

dosahoval roční přírůstek zhruba 670 novorozeňat za rok.
103

 O necelých 100 let 

později spisovatelka Marie Červinková-Riegrová
104

 (1854-1895) uvádí, že 

v Pražské porodnici porodí ročně asi 2500 až 3000 žen, 41,5% pražských, 

58,5% z venkova, z 88% služky. Do nalezince je přijímáno asi 2000 - 2700 dětí 

z porodnice a s dětmi přinesenými odjinud jich ročně přibude asi 3000. Podle 

Marie Červinkové-Riegrové počet dětí klesal nebo rostl podle výše výdělku a 

ceny potravin.
105

 Celkový počet všech nalezenců pod správou Pražského 

ústavu v roce 1863 byl 2932 dětí, v roce 1881 už to bylo 8684 dětí.
106

  

Vzhledem k nárůstu počtu dětí se v 60. letech 19. století začaly stavět 

nové účelové budovy na Karlově. Porodnice byla uvedena do provozu v roce 

1875 a nalezinec v roce 1898, celý ústav byl dokončen v letech 1901 - 1902.
107

 

Nalezinec fungoval až do zrušení po druhé světové válce, kdy zde vznikla 

dětská klinika. 
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Největším problémem nalezince byla vysoká úmrtnost dětí.
108

 Pro 70. – 

80. léta 18. století se udává, že ve Vlašském špitále umíralo 80-95% dětí do 

1 roku. To se nezlepšilo ani v následujícím století. V roce 1858 údajně zemřely 

dokonce všechny děti do nalezince přijaté i všechny z minulého roku.
109

 Nárůst 

úmrtnosti v 50. letech můžeme vysvětlit převedením ústavu do správy sester 

Karla Boromejského, které měly dohlížet nad personálem a vést rodičky 

k  mravní nápravě. Zároveň s tím se ale změnilo financování. Ústav dostával 

zaplaceno za chovance umístěné v ústavu, což vedlo k omezení pěstounské 

péče, a tím ke zvýšení úmrtnosti. Proto byl ústav v roce 1861 opět převeden, 

tentokrát do zemské správy.
110

 

Odložené děti byly oslabeny pokusy o potrat, špatnými poměry matky, 

nevhodným zacházením a celkově vrozenou slabostí.
111

 Koncem 70. let 19. 

století se uvažovalo i o zrušení nalezenecké péče právě z tohoto důvodu, ale 

český pediatr Alois Epstein vysvětlil, že úmrtnost v nalezinci je vysoká právě 

proto, že zde zůstávaly jen děti slabé a nemocné. Upozornil, že nejvíce umírají 

děti z tajného oddělení, které jsou odneseny od matky hned po porodu, a 

zasloužil se o jeho zrušení.
112

 Výrazné zlepšení úmrtnosti přišlo až na konci 19. 

století, kdy klesla úmrtnost na 15,6% chovanců.
113

 Konec 19. století však 

znamenal celkové snížení úmrtnosti v souvislosti s rozvojem lékařství, jeho 

specializací, ale také s důrazem na hygienu a vnímání zdraví jako hodnoty. 

Zkvalitnila se hlavně péče o děti, školený lékař navštěvoval školy, porodní 

báby byly kvalifikované, začalo se propagovat kojení vlastní matkou.
114

 

Pražský nalezinec sehrál významnou roli v rozvoji lékařství u nás. Od 

roku 1759 se ve Vlašském špitále učili lékaři a porodní báby, roku 1803 se 

otevřela klinika lékařské fakulty v porodnici a nalezinci. Později došlo 

k oddělení výuky lékařů a porodních bab a otevření dalších klinik.
115

  

Nalezince přispěly k rozšíření očkovací látky proti pravým neštovicím. 

Lékař Jean de Carro, který působil v Karlových Varech, ji vyzkoušel v roce 
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1799 na svých synech a v roce 1801 i na dětech z vídeňského a pražského 

nalezince. Lékař A. Carl zkoušel očkovat děti v nalezinci v Brně.
116

 V roce 

1803 byl otevřen při nalezinci v Praze také Očkovací ústav, jehož úkolem bylo 

dohlížet nad očkovacími látkami.
117

 V roce 1864 založil primář pražského 

nalezince Gottfried Ritter z Rittershainu při nalezinci kliniku pro nemoci 

novorozenců.
118

 Pouze v nalezinci bylo možné zkoumat děti 

v novorozeneckém a kojeneckém věku. K tomu propůjčovaly své děti matky, 

které chtěly v porodnici porodit zdarma.
119

 

4.2.2 Nalezenecká pěstounská péče  

Pěstounská péče byla preferovanou formou péče o dítě, protože 

přispívala k menší úmrtnosti chovanců. Ve snaze ochránit děti, byly ty zdravé 

co nejdříve posílány do pěstounské péče ke kojným, v nalezinci často strávily 

jen několik týdnů. Kojné byly hledány podle Halířové nejprve na venkově, 

protože podle tehdejšího mínění tam bylo čistší prostředí, při nedostatku také 

v Praze. Podle záznamů je patrné, že ve 20. letech 19. století odcházely zdravé 

děti na venkov už pátý den po porodu,
120

 což vedlo ke snížení kojenecké 

úmrtnosti.
121

  

Pěstounství bylo vítaným přivýdělkem zvláště pro chudé rodiny. 

Pěstounce náležela koncem 18. století odměna první rok 6 zlatých, druhý rok 

4 zlaté a 3. - 6. rok 3 zlaté. Pokud dítě kojila alespoň 6 měsíců, dostala navíc 

8 zlatých. Musela ale předložit vysvědčení, vydané farním, později obecním 

úřadem, týkající se jejího bydliště, vyznání,
122

 stavu, počtu dětí, majetkových 

poměrů, posledního porodu a musela být schopná dítě kojit.  

Majetkové poměry se ale příliš důkladně nezkoumaly a pěstounky se 

rekrutovaly převážně z vrstev nejchudších, pro které to byl přivýdělek.
123

 

Červinková-Riegrová zdůrazňuje: "A tyto dobré skutky nekonají lidé hovící si 

v nadbytku; ti, kdož cizí dítě přijímají, mnohdy nevědí, čím nasytí je zítra - ale 
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rozdělují se s nimi o to, co mají - o svůj chléb a svou bídu."
124

 Avšak chudoba 

ve vztahu k nevlastnímu dítěti neměla vždy tak idylickou podobu, jak ukazuje 

jiný citát: "A ubohý nalezenec? Leží v chudičké kolébce a pláče hladem. Dej 

mu něco, ať nevřeští! Zlobí se mrzutý otec... Dejte tomu vyžleti něco, ať 

nemusím ten křik poslouchat; mám dost od svých... horlí nádeník. Matka skočí, 

nechá loupání brambor, nasliní špinavý prst a dá jej dítěti do úst. Konečně 

našla v kolébce silně páchnoucí cumel... osvobodí svůj prst ... a nahradí tento - 

zakysanou kaší, zatočenou v jakési hadře. Od čtyř měsíců soudí jeho pěstouni, 

ať se nacpe brambor jako my!"
125

 Není ovšem jisté, jestli se stejného zacházení 

v mnoha rodinách nedostávalo i dětem vlastním. Nedostatečná náhradní strava 

pro kojence byla jednou z příčin častých úmrtí, stejně jako špatné hygienické 

návyky. 

V rodině mohly být maximálně dvě pěstounské děti a nad řádnou péčí o 

ně dohlížel místní farář, který podával zprávu pražskému nalezinci.
126

 Tato 

praxe leckde selhávala a ozývaly se hlasy volající po reformě péče. Např. 

Marie Červinková-Riegrová v roce 1888 spojovala velkou úmrtnost dětí 

s laxním dozorem faráře nad pěstouny, špatným systémem odměňování a trestů 

a nedostatečnou podporou pro péči o děti. Uvádí, že v Německu fungují 

dámské komitéty, které navštěvují až dvakrát do měsíce dítě u pěstounů a mají 

možnost dítě odejmout nebo přiznat odměnu. Navíc dvakrát do měsíce musí 

dítě zkontrolovat i člen chudinské rady.
127

 Pěstounka dostane od ústavu jen 

2 košilky a 2 plenky, a když dítě zemře do půl roku, musí je navíc vrátit. Na 

cestu nedostane od roku 1880 ani zapůjčenou peřinku. Vydávání novorozenců 

do pěstounské péče bez ohledu na roční období, a to do rodin ve vzdálených 

chudých oblastech, je dalším důvodem velké úmrtnosti. Pro srovnání v okresu 

Táborském bylo v roce 1884 umístěno 1400 dětí, na Pelhřimovsku 900, 

zatímco v Praze a okolí je dětí poměrně málo.
128

  

V roce 1872 byla zavedena tzv. dvoutřetinová péče, která byla krokem 

k podpoře biologických matek. Jedná se o systém, který po prozkoumání 

hmotného zázemí biologické matky nebo blízkého příbuzného, přisoudil jim 

2/3 odměny, kterou dostávali za péči o dítě pěstouni, a to do 4 let věku 
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dítěte.
129

 Marie Červinková-Riegrová soudí, že kdyby byla odměna v plné výši 

jako pro pěstouny, bylo by více dětí ve výchově u své biologické matky nebo 

příbuzného, což je pro dítě nejlepší. Zároveň by ale musely být zřízeny dámské 

komitéty, které by nad matkami měly dozor, aby příspěvek čerpaly jen ty 

potřebné.
130

  

Když podpora pěstounů skončila, mělo být dítě vráceno do ústavu nebo 

osvojeno. Matějček k tomu dodává, kdo byl potencionálním osvojitelem těchto 

dětí. Jednak to byli bohatí manželé, kteří tím prokazovali "ubohým dětem 

dobrodiní", a pěstouni, kteří si osvojili dítě, které měli do té doby v pěstounské 

péči, ačkoli již na ně nedostali žádný příspěvek. Podle Vojtěcha France (1884) 

se tak stávalo jen zřídka.
131

 Naopak Marie Červinková-Riegrová (1888) udává, 

že až 3/4 dětí byly svými pěstouny trvale osvojeny, jen 1/4 vrácena a často se 

smutkem.
132

 

4.2.3 Následná péče o odrostlé nalezence  

Vlašský špitál pečoval o děti do 15 let, přispíval chlapcům na vyučení a 

dívky odesílal do služby a přispíval jim na věno. Najít mistra pro nalezence, 

aby se mohl vyučit, jinak nebylo příliš snadné, protože se to mistrům 

nevyplácelo.
133

 Po zrušení Vlašského špitálu převzal péči o odrostlé děti nový 

nalezinec.  

Na osudy opuštěných dětí dohlížel také Spolek ku blahu nuzných dítek, 

založený roku 1842. Hledal pro děti rodiny, přispíval na jejich potřeby a staral 

se o vyučení, případně i studium u nadaných žáků. Tento spolek pořádal také 

každé vánoce na Žofíně slavnost vánočního stromku, kde se setkávali svěřenci 

Spolku se svými pěstounskými rodinami ze všech okrsků Prahy. Cílem spolku 

bylo zabezpečit, aby dítě bylo vychováno u hodných rodin a mohlo se následně 

zapojit do společnosti jako platný člen. Z tohoto důvodu také zabezpečovali 

děti až do doby, než byly schopné se osamostatnit, zpravidla do 16 až 18 let, u 

nadaných i déle. Během svého působení zaopatřil 725 dětí.
134

 

Domovský zákon z roku 1862 určil obce jako zodpovědné za péči o své 

chudé.
135

 Děti vrácené nalezinci byly posílány do obce, kde byly hlášeny a tam 
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měly být zabezpečeny.
136

 V roce 1873 se snížila věková hranice, do níž 

pečoval stát o děti, ze 14 na 6 let, stát tak ušetřil náklady na vzdělání dětí
137

 a 

do domovských obcí byly posílány už 6leté děti. Nejprve byly děti do 

domovské obce dopravovány tzv. "postrkem". Tento způsob znamenal příchod 

dítěte do vesnice v doprovodu četníka s tuláky a poběhlicemi, kteří k obci také 

náleželi.
138

 Od roku 1883 se těchto dětí v Praze ujaly Boromejky v Karlíně, kde 

si je pak domovská obec začala vyzvedávat sama a ušetřila je tak potupné cesty 

"postrkem".
139

  

V domovské obci, kde mnohdy ani nevěděli o existenci dítěte a kde 

matka třeba již dávno nebyla, přijímali tyto děti velmi chladně a bránili se 

odpovědnosti za ně, protože pro ně znamenala velké finanční náklady.
140

  

Marie Červinková-Riegrová chápe trpkost obyvatel domovské obce, že se musí 

starat o "Práže", jak dětem z Pražského nalezince říkali, i když sami nemají 

dost ani pro svoje děti, a tuto praxi kritizovala. Tato péče vykoření malé dítě 

z jeho dosavadní pěstounské rodiny a přesune ho na jiné místo, kde to nezná a 

kde nikdo nezná jeho. Domovská obec může naložit s dětmi různým 

způsobem. Dobré opatření je řídké, špatné pravidlem, píše Červinková-

Riegrová. Dítě, které pošle obec do ústavu, je na tom ještě dobře, ale v celých 

Čechách bylo v roce 1884 jen 862 dětí umístěných v sirotčincích pro starší děti, 

soukromých i obecních. Častěji se stávalo, že dítě bydlelo v obecní pastoušce a 

chodilo k místním obyvatelům na stravu. Tím se učilo potulce a žebrotě.
141

 

Tomuto způsobu se říkalo "střída".  

Chodit po "střídě" byl způsob péče o opuštěné děti, mnohde se od něj 

upustilo, ale část obcí jej praktikovala ještě na začátku 20. století. Lukáš Fasora 

píše, že mnohé chudší obce tak redukovaly náklady na péči o děti. Dítě 

přidělovaly rodinám podle předem určeného klíče, a rodiny se střídaly 

nejčastěji po týdnu. Rodiny dostaly zároveň výslovné svolení, že děti mohou 

být používány jako pracovní síla na nejtěžší zemědělské práce. Tyto děti často 

bydlely s hospodářskými zvířaty v jedné stáji. Takto praxe fungovala například 
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na Valašsku.
142

 Licitace byl další způsob, jak obce dostály své povinnosti. Dítě 

vystavily na veřejné dražbě a svěřily ho do péče tomu, kdo za to chtěl nejmenší 

odměnu.
143

  

Šťastnější děti se dostávaly do sirotčinců, které zřizovaly obce,
144

 

soukromé osoby nebo náboženské a profesní spolky. Sirotčince byly často ve 

větších městech, nejvíce jich měla Praha, kapacita byla ale nedostatečná. 

K roku 1907 se na našem území nacházelo 83 sirotčinců.
145

 Rudolf Secký 

udává, že i toto číslo je velkým pokrokem, protože v roce 1850 bylo v Praze 

pouze 8 ústavů zaměřených na výchovu opuštěných dětí. V roce 1902 jich bylo 

již 28.
146

 

Pro děti nalezence sloužila například Družina blahoslavené Anežky 

České v Praze, založená roku 1891, která poskytovala podporu alespoň 

14letým dívkám, a to i nalezenkám. K roku 1902 měl tento spolek 52 

chovanek.
147

 Na náboženství ani národnost nehleděl Útulek sv. Josefa pro 

zpustlé a opuštěné dítky, který se od roku 1899 ujímal zvláště dětí toulavých a 

opuštěných. Jeho cílem bylo děti vychovávat a případně nalézt pěstounskou 

rodinu. Za tímto účelem také vydával inzeráty v novinách.
148

 

Roku 1773 byl založen nejbohatší a největší sirotčinec v Praze (k roku 

1902) Soukromý sirotčinec pro hochy u sv. Jana Křtitele. Tento sirotčinec 

vylučoval přijetí nalezenců. Jeho podmínkami přijetí byl věk 7 let, doložený 

křestní list, potvrzení úmrtí rodičů, potvrzení chudoby, poslední školní 

vysvědčení.
149

     

Některé sirotčince byly pro nalezené děti nepřístupné, neboť podmínky 

přijetí byly vázány na existenci obou rodičů.
150

 

Lenderová a kol. uvádějíí, že některé děti byly také poslány do různých 

manufaktur, aby konaly často těžkou práci. Příkladem může být bavlnářská 
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manufaktura v Kosmonosích, kde pracovalo osmačtyřicet dívek ve věku od 

osmi do deseti let jako malířky vzorů. Špatné podmínky panovaly také 

v textilní manufaktuře v Bělé pod Bezdězem, která byla roku 1765 založena 

jako výchovný ústav pro děti z nalezinců a pro děti chycené při potulce. 

V tomto ústavu pracovalo kolem osmdesáti dětí ve věku od deseti do dvaceti 

let. Proslula častými útěky svých svěřenců.
151

  

Tento systém a zvláště snížení státní péče o dítě na 6 let byl kritizován. 

Marie Červinková-Riegrová píše, že z dětí ponechaných v péči obce se 

rekrutují zástupy tuláků, zločinců a prostitutek, a finance, které stát ušetří na 

výchově těchto dětí, musí později věnovat na stavby káznic a věznic.
152

 Na 

začátku 20. století si Arnošt Bláha všímá toho, že nekonzistentní výchova a 

špatné zacházení s dětmi vede k pozdějšímu zločinnému jednání dětí. Věnuje 

se dětem vyrůstajícím sice v biologické rodině, ale v rozvrácených vztazích, a 

zmiňuje se též o výchově nalezenců. Osiřelé děti, nalezenci, děti od rodičů 

opuštěné procházejí často "desaterým i dvacaterým prostředím cizích rodin ve 

svém nejtvárnějším věku, prostředími, jež po stránce úrovně intelektuální a 

mravní jsou tak nesmírně různorodá, takže tu o nějakém koncentrovaném 

působení na dítě nemůže být vůbec řeč".
153

 

Rudolf Secký ve stejném období (1902) upozorňuje na to, že vedle řady 

poctivých a hodných pěstounů, se o přijetí starších děti hlásí podivná individua 

pochybné pověsti, která chtějí děti za účelem žebrání, využívání k práci a 

podobně.
154

      

4.3 Reforma a následný vývoj v 1. polovině 20. století 

Na začátku 20. století vyvstala potřeba stávající systém reformovat. 

Kritizované bylo hlavně přílišné přenechávání povinností obcím, které nebyly 

schopné řádně pečovat o všechny chudé a opuštěné, vůči nimž měly povinnost. 

Úroveň jejich péče byla závislá na prostředcích obce.
155

 Lukáš Fasora si všímá 

toho, že lépe na tom byly děti z obcí blíže větším městům nebo naopak 

v odlehlejších vesnicích, které byly mnohdy soudržnější, dále v religióznějších 

krajích a u národnostních hranic, kde byla větší soutěživost spolků německých 
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a českých. Hůře na tom byly děti v obcích s velkou mírou alkoholismu, který 

byl velmi rozšířený.
156

  

4.3.1 Změny v systému nastoleném Josefem II. 

V této době se začal dle Lenderové a Rýdla vytvářet první opravdu 

funkční systém sociální péče.
157

 Roku 1902 byl založen Sirotčí fond, který 

opuštěné děti podporoval finančně.
158

 V roce 1904 bylo zřízeno zásluhou 

lékaře a od roku 1903 ředitele nalezince v Praze Jana Dvořáka (1849-1916) při 

Pražském nalezinci právní oddělení, které vyhledávalo otce a snažilo se 

vymáhat alimenty na podporu dítěte.
159

 

Snaha o reformu vrcholila roku 1907 setkáním odborníků ve Vídni, 

jejímž cílem bylo iniciovat změny v péči. Díky setkání vznikly centralizované 

Okresní spolky péče o mládež,
160

 které měly sdružovat všechny dílčí instituce 

zabývající se péčí o mládež. Neměly ale zatím oporu v legislativě, a tudíž 

žádné finanční pravomoci.
161

 V roce 1908 byla založena Česká zemská komise, 

která podporovala a koordinovala činnost Okresních spolků.
162

 Další vývoj 

pozastavila první světová válka. I během této války zůstávaly spolky aktivní a 

některé i nově vznikaly. Například roku 1915 vznikl spolek Ochrana matek a 

kojenců v Království Českém pod patronací císařovny Zity.
163

 Aktivní byla i 

Česká zemská komise, která na konci války spravovala již 15 ústavů a další 

děti podporovala v ústavech jiných.
164

 

4.3.2 Československá republika a její systém péče  

Po první světové válce navázala péče o děti v nově vzniklé republice na 

předešlý systém a snažila se jej dále rozvinout. První světová válka zhoršila 

ještě více situaci dětí, které neměly nikoho, což znamenalo výrazně větší 

zatížení domovských obcí a v důsledku vyhrocení sociální otázky.
165

 Po vzniku 

samostatné republiky byly okresní komise přejmenovány na Okresní péče o 

mládež, které se staly výkonným orgánem ochrany nemanželských dětí a 
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sirotků. Česká zemská komise se stala Zemským ústředím péče o mládež.
166

  

Byl to demokratický centrální koordinační orgán, který sdružoval 220 

Okresních péčí o mládež. Měl finanční pravomoci a hospodařil s nimi ve 

prospěch potřebných. Těžištěm Okresních péčí o mládež byla terénní práce 

vyškolených pracovnic, které měly odhalovat skutečné potřeby dětí.
167

 Podle 

Lukáše Fasory bylo cílem Okresních péčí o mládež ustanovení sítě 

spolehlivých dobrovolných pracovníků, nejlépe v každé obci, kteří by se 

rekrutovali z významných osobností obce, uměli by včas rozpoznat potřebu 

pomoci a včas ji také ukončit, vyhledávat pěstouny a odhalovat nepravosti 

v systému. Výkladními skříněmi takového systému měla být velká moravská 

města a hanácké venkovské okresy.
168

Věk, do něhož se stát staral o dítě, se 

opět zvedl na 14 let, pak měly být děti předány do učení.
169

 

Stávající systém porodnice a nalezince byl zachován, změnil se způsob 

následné péče. Od dob Rakousko-Uherska přetrvala jen pěstounská péče 

nalezenecká a pěstounská vytvářená, kdy bylo dítě svěřeno tomu, kdo si žádal 

nejméně, s tím rozdílem, že se nově kladl důraz na kvalitní výběr pěstounů. 

Cílem mělo být podchycení ohrožených dětí, "dětí nikoho" a snaha je 

integrovat do společnosti.
170

 

V roce 1910 byl zaveden institut hromadného (později veřejného) 

poručnictví. Poručník byl pověřen soudem dozorem nad dětmi bez otců a nad 

nemanželskými dětmi, protože matka neměla právo rozhodovat o svých 

dětech.
171

 Tito poručníci zastupovali zájmy přiděleného dítěte a také 

upozorňovali na konkrétní sociální případy v obcích, kde pracovali.
172

 

Poručníky školilo Zemské ústředí. V roce 1932 bylo hlášeno 211 poručníků a 

v jejich péči bylo následující léta zhruba 30 000 dětí.
173

 

Okresní péče o mládež i její německá obdoba začaly zřizovat dětské 

domovy, jejichž cílem bylo připravit děti na umístění do pěstounské rodiny, či 
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na návrat dítěte do rodiny původní, pokud se podmínky upravily. Dítě se zde 

mělo zotavit a osvojit si chybějící návyky. Dětské domovy byly pouze 

přechodné, protože se jako nejlepší způsob péče o dítě jevila pěstounská péče 

nebo ještě lépe adopce. Ústav měl mít rodinný charakter a neměl přesáhnout 20 

míst.
174

 Vedle dětských domovů existovaly stále sirotčince, které zřizovaly 

hlavně církve a dobročinné spolky. Sem se umísťovaly podle Fasory děti pro 

pěstounskou péči nevhodné, často zmrzačené nebo nemocné, takže mezi ústavy 

nepanovala nevraživost, ale spolupráce.
175

 

Novou formou pěstounské péče byly tzv. rodinné kolonie. Z Moravy se 

tento způsob rozšířil i do Čech. V roce 1927 existovaly tři kolonie na Moravě, 

roku 1937 již 24. Pak nastal opět pokles. Vyhledávalo se vždy 15-20 vhodných 

rodin v blízkém sousedství, takže se práce lépe kontrolovala i vedla.  

Další novou formou pěstounské péče bylo svěřování dítěte cizím osobám 

na základě soukromé dohody mezi rodiči a osobami bez soudního jednání.  

Za nejlepší formu náhradní rodinné péče byla považována adopce. 

Zemské ústředí se snažilo propracovat dokonalý systém výběru dětí i 

rodičů vhodných pro náhradní rodinnou péči. Počet umístěných dětí byl 

vysoký.
176

  

Volné pole působnosti pro dobročinné spolky poskytovala také péče pro 

děti starší čtrnácti let, protože československá legislativa poskytovala péči do 

tohoto věku. Na Moravě byla vzorem práce s mládeží spolek Americká 

domovina, založený v Brně podnikatelem Václavem Františkem Severou, 

jehož cílem byla výchova prací. Spolek měl velice dobré výsledky, během 2. 

světové války byla však jeho činnost omezovaná a roku 1948 zrušená.
177

 

V roce 1921 vznikl nový zákon o sociální péči. Byl kompromisním 

projektem mezi představami aktivistů v péči o děti a mezi náladou společnosti, 

která si nepřála příliš velkou byrokracii. Zákon musel respektovat dosavadní 

fungující spolky, z nichž největším byly církve, a přimět je ke spolupráci, 

zároveň respektovat národnostní rozdělení země, protože mezi českými a 

německými spolky panovala jistá řevnivost a obviňování z čechizace nebo 

germanizace.
178

 Na konci 20. let byla péče o děti a mládež centrálně 

organizovaná a odborně řízená. Do tohoto systému se zapojovaly instituce 
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veřejnoprávní, které měly svůj díl odpovědnosti. Stát řídil péči prostřednictvím 

ministerstev, jednotlivé země spravovaly Zemský sirotčí fond, okresy zřizovaly 

sirotčince spolu s bohatšími obcemi. Mezi institucemi polooficiálními 

zaujímaly nejdůležitější místo Okresní péče o mládež, které byly 

nejvýznamnějšími jednotkami v péči o mládež vůbec. Do péče se zahrnovaly 

také instituce soukromoprávní, kam spadaly dobrovolné spolky.
179

  

Vedle reálně fungujícího systému existovaly politické snahy ženských 

aktivistek o změnu některých zákonů. Matka a dítě byly středem zájmu 

ženských spolků a též na půdě politiky to byly ženy revolucionářky, které se 

snažily prosadit lepší podmínky pro matky. Revoluční aktivistka Božena 

Viková-Kunětická považovala péči o matku a dítě za "první povinnost státu". 

Zatímco systém fungoval, aby bylo o ohrožené děti dobře postaráno, a tato 

činnost byla poměrně dobře koordinována, sociální postavení matek bylo stále 

odkázáno jen na činnost dobrovolných spolků. Platila představa, že žena matka 

má být zajištěna i s malými dětmi svým manželem, jejich otcem, což byla ale 

představa nereálná. První změna nastala v roce 1924, kdy byl přijat zákon o 

sociálním pojištění, který považoval mateřství za nemoc a ženě, ale pouze 

profesně aktivní, přiznal nemocenské dávky v době 6 týdnů před a 6 týdnů po 

porodu a příspěvek na kojení. Aktivistky dosáhly jen dílčích změn, jako je 

například 8hodinová pracovní doba pro ženy a výše zmíněné sociální pojištění. 

Skutečná změna přišla až se zákonem č. 99/1948 Sb., o národním pojištění.
180

    

4.4 Převrat v péči o opuštěné děti po roce 1948 

Druhá světová válka znamenala velké omezení dobrovolných organizací 

v péči o opuštěné děti, přesto ale nepřinesla jejich úplný zánik. Teprve nová 

ideologie v duchu marxismu-leninismu, která se prosadila po roce 1948, vedla 

k úplnému zrušení všech dosavadních zařízení péče o děti.  

4.4.1 Nový systém péče o děti   

V roce 1949 byly zrušeny statuty nalezinců a přejmenovány na Ústavy 

péče o dítě. Zrušeno bylo také Zemské ústředí péče o mládež a Okresní péče o 

mládež. Veškeré pravomoci v této oblasti přešly na státní orgány, ministerstva 

a na nižší úrovni na sociální odbory při okresních národních výborech. Změny 

se dočkaly také zákony o náhradní rodinné péči. V zákoně č. 265/1949 o právu 

rodinném se v §63-69 řeší možnosti osvojení dítěte, o pěstounské péči se zákon 
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vůbec nezmiňuje, čímž ji zrušil.
181

 Zákon přinesl rovnoprávnost mezi mužem a 

ženou a také mezi manželskými a nemanželskými dětmi.
182

 V zákoně 

č. 68/1952 o sociálně právní ochraně dětí je již v §9 napsáno: "Je-li třeba dítě 

svěřit do péče nahrazující péči rodičů, bude umístěno zásadně do péče 

kolektivní; jinak lze umístit dítě jen v rodině, která skýtá záruku, že dítě bude 

vychováno k lásce k lidově demokratickému státu,..."
183

 Tento zákon se dočkal 

novely č. 58/1955 Sb. Zákonné opatření o dětských příspěvcích a o ochranné 

výchově, kde se již v §4 mluví pouze o výchově v kolektivních zařízeních. 

Tímto zákonem byla zrušena jakákoli možnost náhradní rodinné péče.
184

 

Výchova dětí ve skupinách s cílem vést je ke kolektivnímu cítění odpovídala 

duchu nové vládnoucí strany. 

Děti byly odděleny podle věku, nedbaje ani sourozeneckých vztahů, a 

byly umisťovány do velkých ústavů, často ve zrušených klášterech a 

zestátněných zámcích na odlehlých místech, izolovány od okolí. Pod 

ministerstvo zdravotnictví spadaly ústavy pro děti 0-3 roky, pod ministerstvo 

školství děti starší.
185

  

V 60. letech se objevili první kritikové stávajícího systému. Bubleová 

uvádí, že se v této době začalo mluvit o tom, že kolektivní výchova dětí má 

neblahý vliv na jejich rozvoj. Děti v ústavní výchově byly často opožděné 

ve vývoji, s problémy zapojit se následně do společnosti.
186

 První změnou byl 

zákon č. 15/1958 upravující opět možnosti osvojení.
187

 Tento zákon nahradil 

zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, který zpřesnil podmínky a formy osvojení.
188

  

Další změny následovaly ve formě experimentů. V roce 1967 se podařilo 

změnit dětský domov v Kašperských Horách na první dětský domov rodinného 

typu. O rok později byla založena první SOS vesnička v Doubí, začaly se také 

rozvíjet krajské poradny pro náhradní rodinnou péči. Od roku 1971 mohly být 

děti v dětských domovech do 18 let, v roce 1978 dokonce až do ukončení 
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přípravy na povolání. Ještě dva roky po odchodu z ústavní péče mělo být dítě 

sledováno sociálním pracovníkem. V roce 1973 byla opět legalizována 

pěstounská péče.
189

 

Ačkoli nově nastolený systém měl pro děti velká negativa, pozitivum tato 

doba přinesla nastávajícím matkám. Zákon o národním pojištění č. 99/1948 Sb. 

mimo jiné upravuje určitým skupinám povinnost se pojistit a upravuje 

vyplácení dávek pro případ nemoci nebo mateřství.
190

 Další zákony na podporu 

těhotných matek přibývaly. Pod vlivem klesající porodnosti se také postupně 

prodlužovala peněžitá pomoc v mateřství a rodičovství. Zákoník práce 

č. 65/1965 určuje povinnost zaměstnavatele dát ženě 22 týdnů mateřské 

dovolené a rok rodičovské dovolené.
191

 V roce 1970 dosáhl nárok na 

mateřskou dovolenou dvou let,
192

 později byl prodloužen na tři roky. 

4.4.2 Existence nalezených dětí 

V období 2. poloviny 20. století je téměř nemožné najít nějaké zprávy o 

nalezených dětech. Děti vyrůstající mimo rodinu se nijak zvlášť neoznačovaly, 

mluvilo se spíše o ohrožených dětech, kam spadaly všechny děti s problémem. 

Našla jsem jen málo zmínek k tématu pro toto období. Jednou z nich je 

zamyšlení Ludvíka Hesse v rozhovoru k nalezení 18měsíčního chlapce. 

"Z dějinných zkušeností ovšem vybočují zkušenosti z dob socialismu. V té době 

se něco takového nestávalo, protože to prostě nebylo možné. Byl tady takový 

sociální systém a administrativní dohled, že by si lékaři nebo sociální 

pracovníci zřejmě neobvyklého případu všimli."
193

  

Nalezla jsem jen tři případy vraždy novorozence zmiňované 

v internetových denících Aha a iDNES.cz. Prvním je případ zavražděného 

novorozence babičkou z roku 1971. Rodiče o těhotenství dcery nevěděli, 

babička měla strach z manžela a dítě zabila. Otec při výslechu prohlásil, že 

"nemanželské dítě by znamenalo hanbu pro celou rodinu a on by jej 
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nepřijal".
194

 Ze stejného roku je i případ, kdy bylo nalezeno mrtvé dítě na 

skládce. Dostalo se tam chybou nemocnice, ale v článku je dopsáno 

konstatování: "Detektivové se domnívali, že před sebou mají oběť klasické 

vraždy novorozence matkou, což nebylo v Československu sedmdesátých let 

minulého století bohužel nic neobvyklého."
195

 Doklad tohoto tvrzení přímo 

z primárních pramenů bohužel nemám.  

Zmínka o nalezeném novorozenci v tomto období je také v článku 

www.iDNES.cz ze dne 15. 5. 2001. Zde se mluví o tom, že v polovině 80. let 

20. století policisté šetřili případ nalezeného mrtvého novorozence v popelnici 

v Olomouci.
196

 O případu nalezence jsem se nedočetla žádné zmínky. 
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5. Přínos křesťanství v péči o nalezené děti 
V kapitole páté se budu věnovat péči o nalezené děti z křesťanského 

pohledu a zvýrazním činnost křesťanských církví v této oblasti péče o 

nalezence. 

5.1. Biblický úvod do tématu 

Bible je nejdůležitějším zdrojem chování křesťanů, proto kapitolu 

uvozuji krátkým vhledem do biblického učení.  

5.1.1 Starý zákon ve vztahu k dětem 

Děti ve Starém Zákoně byly považované za Boží požehnání a dar.
197

 

Novotný uvádí: "Jako dar od Boha nebyly děti majetkem člověka, nýbrž 

Božím"
198

 Děti byly v rodině opečovávané, dlouho kojeny a jejich odstavení 

bylo spojeno s rodinnou slavností.
199

 V bibli je kladen velký důraz na řádnou 

výchovu dětí, a to k víře v Hospodina. V páté knize Mojžíšově je napsáno: 

"Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat 

Hospodina, svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou 

silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vštěpovat 

svým synům a budeš o nich rozmlouvat, když budeš sedět doma nebo půjdeš 

cestou, když budeš uléhat nebo vstávat."
200

 Otec byl pánem svého domu, byl 

prostředníkem Boha, jeho obětníkem. Děti byly obrazem otcova charakteru. 

Synové měli být budoucími prostředníky Božími ve svých rodinách a na jejich 

řádnou výchovu k poslušnosti Hospodinu klade Starý zákon velkou váhu. Proto 

je i neúcta k rodičům, a tím i k Bohu samotnému, vážným proviněním.
201

 

Zvláštní pozornosti se ve Starém zákoně věnovalo pomoci sirotkům a 

vdovám. Sirotek ve Starém zákoně je dítě, které ztratilo otce a tudíž právní 

ochranu. Jeho právo zjednává sám Bůh. Zvláštní ustanovení mají za cíl 

zabezpečit sirotkům a vdovám zdroje k životu, například nařízení desátků nebo 

paběrkování na poli.
202

 

Nejznámější biblický nalezenec je Mojžíš, kterého matka poslala v 

košíku po vodě. Učinila tak, protože to byla pro ni jediná možnost, jak jej 
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zachránit před smrtí.
203

 Odložený byl také Izmael. Hagara po narození Sáry 

syna musela opustit Abrahama a odešla do pouště. Když příliš strádali, odložila 

dítě, protože se nemohla dívat, jak zemře, a odešla opodál. Hospodin slyšel 

pláč dítěte a vzal ho pod svoji ochranu.
204

 Odložení dítěte se záměrem jej 

opustit není pro bibli tématem, i když o této možnosti ví. V Žalmu je napsáno: 

"I kdyby mě opustil můj otec, moje matka, Hospodin se mě vždy ujme."
205

 

Opuštění od těch nejbližších je dáváno do souvislostí se zvláštní péčí Boží. 

5.1.2 Nový zákon ve vztahu k dětem 

Ježíš měl k dětem zvláštní vztah, ačkoli v jeho době se o dětech příliš 

nemluvilo. O dětství samotného Ježíše není mnoho zpráv, kromě svědectví o 

Jeho narození. Lukáš období jeho dětství shrnuje v jednom verši: "Dítě rostlo v 

síle a moudrosti a milost Boží byla s ním." Dále se objevuje až jako 

dvanáctiletý v chrámě.
206

 Děti jsou také příjemci Ježíšových zázraků 

uzdravení.
207

 

Děti zřejmě byly přítomny při Ježíšových kázáních a Ježíš je dával za 

příklad víry ne snad z naivní představy o jejich nezkaženosti, ale díky dětské 

důvěřivosti a zvídavosti.
208

 A tak čteme v Lukášovi: "Přinášeli mu i 

nemluvňátka, aby se jich dotýkal. Když to učedníci viděli, zakazovali jim to. 

Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, 

neboť takovým patří království Boží. Amen pravím vám, kdo nepřijme 

království Boží jako dítě, jistě do něho nevejde."
209

 Podobný text nacházíme 

také u Matouše. Na závěr Matouš píše: "A kdo přijme jediné takové dítě ve 

jménu mém, přijímá mne."
210

 Služba dětem je službou přímo Ježíši samotnému. 

Nutno ještě dodat, že Ježíš děti neupřednostňuje před dospělými, pouze je staví 

na roveň. 

V epištolách se k dětem vztahují zejména texty o vztahu rodičů a děti. V 

epištole Efezským je psáno: "Děti poslouchejte své rodiče, protože to je 

spravedlivé před Bohem. .... Otcové, nedrážděte své děti, ale vychovávejte je v 
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kázni a napomenutích našeho Pána."
211

 O péči o vdovy a sirotky se zmiňuje 

Jakub. Píše: "Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat 

na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa."
212

 

Opravdová víra má svůj dopad na pomoc sociálně potřebným. O odkládání dětí 

Nový zákon nemluví. Z logiky textu vyplývá, že je pro křesťany nepřijatelným 

jednáním. 

5.2 Křesťanské učení a praxe rané církve 

Křesťanské učení kázalo nedbat na nebezpečí a prokazovat milosrdenství 

potřebným. V Didaché, starokřesťanském díle z prvního století, shrnující učení 

křesťanů, je napsáno: „Nebudeš váhat dát, a když dáš, nebudeš reptat. Poznáš 

pak, kdo je krásný odplátce tvé mzdy. Neodvrátíš se od nuzného, všechno budeš 

sdílet se svým bratrem a neřekneš: to je mé vlastní!“
213

 Zvláštní pozornost ve 

smyslu tohoto citátu věnovali křesťané sirotkům, vdovám a dětem odloženým, 

které byly v tehdejší většinové společnosti častým jevem.
214

 

Vztah křesťanů k odloženým novorozencům dával vzniknout různým 

pověstem. Tertullian píše: „Říká se o nás, že jsme velcí zločinci, kteří pod 

rouškou tajemství zabíjejí děti, jedí je a po hnusné hostině jako psi nemající 

rádi světlo, totiž jako kuplíři, užívají si hříšných rozkoší.“ Jinde je jim 

vkládáno do úst takovéto nařízení ke křtu: „Musíš mít sebou malé děcko, které 

neví, co je smrt, které by se pod nožem usmívalo….“
215

 Oba citáty mohou být 

reakcí společnosti, která si všímala zájmu křesťanů o odložené děti a nechápala 

zcela smysl tohoto počínání. Tato nařčení Tertullian vyvrací. V Didaché se 

píše: „Nezabiješ,…nebudeš provádět potrat a nezabiješ prvorozence,…“
216

 

Dále zde čteme: „Neodtáhneš svou ruku od svého syna či dcery, nýbrž od 

mládí je budeš učit bázni Boží.“
217

 Zachoval se také dopis Justýna Martyra 

adresovaný císaři Antoniovi Piovi obhajující křesťany: „Boli sme poučení, aby 

sme nikomu neubližovali a na nikom sa neprehrešovali. Tiéž odkladať 

novorodeniatka je zvyk zlých ľudí. Vidíme, ako sú tieto deti zneužívané ku 

smilstvu, nielen dievčatá, ale i chlapci. Ako predkovia chovali stáda býkov, 

oviec, koní, tak sa teraz vydržujú deti len proto, aby boli zneužívané.“
218
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Praktickou stránku pomoci zabezpečoval biskup. Jeho úkolem bylo 

opuštěné děti, sirotky i nalezence, nejen nakrmit, ale také se postarat o jejich 

výchovu, aby to v dospělosti dokázaly samy.
219

 Biskupové nesli hlavní 

odpovědnost za fungování charity ve svém městě. Jejich úkoly sepisují 

Apoštolské konstituce, spis kanonicko-liturgický, sestavený koncem 4. století, 

do něhož byly zařazeny i dřívější spisy, například Didaché.
220

 Jedním 

z hlavních úkolů biskupů je podle Apoštolských konstitucí: „Rozdělovat 

spravedlivě almužny mezi sirotky, vdovy, postižené a cizince bez prostředků... 

Pečovat o výchovu sirotků, o jejich adopci do nových rodin, o jejich sňatky a 

uplatnění v životě.“
221

 Biskupům pomáhali při péči a sirotky a vdovy jáhni.
222

 

Ti také spravovali církevní pokladnu, včetně vkladů sirotků a vdov, a nad 

vdovami a sirotky bděli.
223

 Děti nalezené byly řazeny k sirotkům. 

Peníze pro chudé se vybíraly do společné pokladny, jak popisuje např. 

Tertullian: „I když máme jakýsi druh pokladny, neukládá se do ní poplatek, 

cosi, zač si možno koupit víru. Měsíčně tam ukládá skromný poplatek každý, 

kdo chce, jestli chce a jestli může. Nikdo není nucen, přináší to každý 

dobrovolně. Jsou to jakoby uschované peníze. Vždyť neslouží k tomu, aby se 

z nich pořizovaly hostiny, při kterých se lidé přejídají a opíjejí, ale slouží 

k výživě potřebných, na pohřeb, k pomoci osiřelých chlapcům a děvčatům a 

opuštěným rodičům, nemocným lidem, těm, kdo se ocitli v neštěstí, odsouzeným 

do dolů, poslaným na ostrovy a do vězení.“
224

 

Ve 4. století vliv křesťanství ve společnosti zesílil a začalo docházet 

k jeho propojování s politikou v různých oblastech. Sociální péče byla jednou 

z těch, kde církev získala dominantní postavení. 

Roku 325 n. l. svolal Konstantin do města Nikaia první ekumenický 

koncil, nazývaný Nikajský koncil. Na tomto koncilu byla péče o nalezené děti 

prohlášena za povinnost společnosti. První zmínky o útulku pro opuštěné děti 

jsou známi z roku 335 z Konstantinopole.
225

 Do péče o nalezence se podle 

Šmerdy zapojovaly jednotlivé soukromé osoby, ale záznamy o tom téměř 

neexistují.
226

 Ostatní děti se v tomto období dostávaly do domů, kterým se 
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říkalo brefotrofium a orfanotrofium. První z uvedených se zaměřil na péči o 

odložená novorozeňata a nemluvňata, druhý o starší nalezené děti a sirotky.
227

 

5.3 Vztah klášterů k péči o nalezené děti  

Křesťané se uplatňovali po celý středověk i novověk v péči o nalezené 

děti, buď jako řadoví služebníci nebo se zapsali do dějin velkým dílem. Tato 

práce je zmíněna v kapitole o nalezencích. V této podkapitole bych se ráda 

zastavila u tématu klášterů v péči o nalezence. 

Role klášterů mě v této problematice zvláště zaujala. Ačkoli jsou běžně 

prvními jmenovanými institucemi v péči o nalezené děti ve veřejných 

diskuzích a populárních článcích, v odborné literatuře existují v tomto tématu 

rozpory podle toho, jak je zaměřena. Patří představa kláštera jako místa, kam 

se odkládaly děti, spíše do fantazie romanopisců nebo jde o historický fakt? To 

je otázka, která mě bude provázet následující kapitolu. 

5.3.1 Počátky řeholního života 

Ve čtvrtém století se začal tvořit základ řeholního života. Důraz na 

sociální otázku se objevil například u Basila Velikého (329 - 379), který založil 

v roce 372 poblíž Cesareje malý charitativní ústav, postupně jej rozšířil, až se 

z něj stalo malé město, nazývané Basilias, „město lásky“.
228

 Basilias byl 

rozsáhlý špitální komplex, vypadal jako satelitní městečko a bylo to zdravotní 

zařízení pro město i venkov, v jehož rámci fungoval i nalezinec a sirotčinec, 

ubytovny a dílny.
229

  

Patriarcha západního mnišství Svatý Benedikt (480 - 550) sepsal podle 

papeže Řehoře Velikého pro mnichy řeholi, jejíž rukopis se nezachoval. První 

dochovaný rukopis řehole sv. Benedikta je z roku 750 z Anglie.
230

 V hlavě 31 

se tam píše: „Ten řeholník, jemuž je svěřena péče o hmotné potřeby v klášteře 

(cellarius), ať s veškerou starostlivostí pečuje o nemocné, o dítky, o hosty a 

chudé, jsa si vědom, že za tyto všechny bude skládati účty v den soudu.“  

5.3.2 Kláštery ve středověku 

Zprávy o roli klášterů v péči o nalézané děti jsem nacházela v několika 

typech literatury. Následující dělení bude sledovat tyto typy. 

Popularizující texty o roli klášterů 

Zpráv o odkládání dětí do kláštera se při letmém setkání s tématem 

nalezne velké množství. Například v knize Ludvíka Hesse, "duchovního otce" 

                                                 
227

 POSPÍŠIL, Teologie služby, s. 104 a VAŠEK, Dějiny, s. 32 
228

 POSPÍŠIL, Teologie služby, s. 104-105 
229

 ŠMERDA, Křesťanská charita, s. 57, MESSINA, Dějiny, s. 64 
230

 LAWRENCE, Dějiny středověkého mnišství, s. 23-26 



48 

 

českých babyboxů, se uvádí, že papež Inocenc III., který stál v čele církve 

v letech 1198 – 1216, nařídil klášterům ve svém pontifikátu zřídit otočné 

schrány pro záchranu novorozenců v bráně kláštera, aby omezil vhazování 

nechtěných dětí do Tibery.
231

 Autor této kapitoly v Hessově knize Emil 

Machálek však neuvádí žádné prameny, na které by se odvolával. Naproti tomu 

Věduna Bubleová v článku Historický vývoj péče o opuštěné děti mluví také o 

Inocencovi III., ale jako o zakladateli nalezince v Římě, který měl v sobě 

otáčedlo pro anonymní odkládání dětí a který se stal vzorem pro ostatní 

ústavy.
232

 Tato autorka svůj text o použitou literaturu obohatila.   

Výrazně ve prospěch klášterů vyznívající článek jsem nalezla na 

stránkách Duše a hvězdy, časopisu psaném katolíky především pro katolíky. 

Ignác Pospíšil zde v textu nazvaném Dětské kostřičky u ženských klášterů 

popisuje, jak se v ženském klášteře staraly řeholnice o děti, které k nim 

odkládaly jejich matky, a vysvětluje, že důvodem nálezů dětských koster u 

klášterů je právě tato obětavá praxe řeholnic a vysoká úmrtnost těchto dětí.
233

 

Opět zde není uvedena žádná literatura, o kterou by autor svoje tvrzení opíral.  

Zikmund Winter v románu Rozina Sebranec také malého nalezence 

umisťuje na práh klášterního kostela. Rozina pak vyrůstala v rodině náležející 

ke klášteru.
234

 

Literatura o křesťanské charitě 

V literatuře, která se věnuje křesťanské charitativní činnosti, jsou kláštery 

představovány jako hlavní nositele péče o chudé. 

Podle Bedřicha Vaška se staly kláštery ve středověku těžištěm charity. 

Většinou zakládaly nemocnice, ale některé se věnovaly také péči o opuštěné 

děti. Mezi nimi byl hlavně Řád Ducha svatého, který se původně staral o 

nemocné, ale později se soustředil právě na péči o nalezence. V Ottově 

slovníku naučném je zaznamenáno, že roku 1070 byl založen klášter sv. Ducha 

v Montpellieru, sloužící mimo jiné jako nalezenec.
235

 Jako vychovatelé 

v sirotčincích a nalezincích působili také františkáni.
236
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Také Pavel Mühlpachr vidí kláštery jako zřizovatele prvních ústavů. Píše 

o xenodochiálních místnostech v klášterech, které měly sloužit mimo jiné i pro 

sirotky, nemluví o péči o nalezené děti.
237

  

Prokatolicky píšící Thomas Woods tvrdí, že kláštery byly „skutečným 

centrem veškerých náboženských, charitativních a kulturních aktivit“.
238

 

Zmiňuje se též o protestantské kritice, která upozorňovala na menší přínos 

klášterů, než se předpokládá.
239

  

Literatura o klášterním životě 

V odborných knihách o klášterním životě, které jsem měla možnost 

pročíst, se o praxi odkládání dětí do kláštera nemluví. Například Hugh 

Lawrence popisuje klášterní pomoc sociálně slabým lidem a věnuje se v té 

souvislosti rolím almužníka a vrátného, jejichž úkolem bylo rozdělovat 

pravidelně při konkrétních příležitostech almužny a jídlo, ale o přijímání 

novorozenců se nezmiňuje.
240

 Přítomnost dětí v klášteře zná, jde však o 

tzv. dětskou oblaci, což není ani náznakem péče o opuštěné děti. Dětská oblace 

je darování dítěte rodiči do kláštera a zároveň věnování určité části majetku 

klášteru. Byl to způsob, jak zaopatřit mladší chlapce, a nedrobit příliš majetek, 

nebo se postarat o neprovdané dcery. Tyto děti byly z vyšších nebo dokonce 

z panovnických rodin. Ve 12. století bylo zakázáno skládat doživotní sliby za 

děti jejich rodiči a dětí v klášterech ubylo.
241

 Současně se zánikem dětské 

oblace vymizely téměř děti z klášterů a přestaly být potřeba i klášterní školy, 

které byly určeny jen pro výuku budoucích mnichů.
242

  

Giovanni Miccoli sepsal text o mniších do knihy Středověký člověk a 

jeho svět, kterou editoval Jacques LeGoff. Zaměřuje se na postoj Jana 

Cassiana, předchůdce Benedikta z Nursie, který výrazně ovlivnil středověké 

mnišství, a píše: „Není možné ohrozit dosažení Boha, které nabízí klášter, kvůli 

méně hodnotným výhodám a ziskům, protože se týkají pouze lidských bytostí.“ 

Cílem mnišského života je podle Jana Cassiana vlastní zdokonalování a vlastní 

spása, zatímco snaha obrátit druhé je iluze a vede k odchodu z kláštera.
243

  

Jacques le Goff se v textu o mnišství v Encyklopedii středověku zmiňuje 

o charitativní práci pouze v jediné větě, kde píše, že žebraví mniši zakládali 
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zbožná laická bratrstva, která organizačně i právně zabezpečovala pomoc 

druhým.
244

 Naproti tomu katedrálám už připisuje úlohu zřizování a vedení 

špitálů ve své blízkosti. O provoz nemocnice se starali kanovníci z katedrály. 

Zhruba v 15. století vedl vývoj k sekularizaci a nemocnice převzaly do správy 

obce.
245

 Tyto nemocnice byly prvními institucemi, které začaly nalezené děti 

přijímat. 

Ženské kláštery měly podle Krügerové zprvu funkci zaopatřovací pro 

prominentní ženy. Útočiště zde nacházely druhorozené dcery bohatých rodin, 

vdovy a ženy mužů, jež se staly mnichy. Zároveň sloužily jako místa 

vzdělávání a výchovy bohatých dcer. Jako "domov pro přestárlé šlechtičny" je 

popisování clunyjský ženský klášter Marcigny na Loiře.
246

 Až na přelomu 11. a 

12. století se ženské kláštery začaly zakládat z náboženských důvodů. 

Zajímavá je zmínka o klášteru ve Fontevraud, založeném roku 1101 potulným 

kazatelem Robertem dÁrbrisselem (1050-1116). Tento klášter byl určen pro 

muže i pro ženy, přičemž ženské společenství se dělilo na panenské dívky a na 

ostatní ženy, mezi kterými jsou kromě vdov uváděny také opuštěné vdané 

ženy, konkubíny a prostitutky. Zmínka o prostitutkách jako členkách 

společenství by mohla vést k domněnce, že se v klášteře mohlo nacházet s 

takovouto ženou i její nemanželské dítě.
247

  

Více prostoru pro péči o nalezence by mohly mít bekyně, které se od 

13. století sdružovaly bez přísné klauzury poblíž některého z městských 

řádových domů, patřících žebravým řádům. Součástí objektu patřícím bekyním 

byl také špitál.
248

 O péči o nalezence v ženských klášterech jsem ani zde 

nenalezla více podkladů. 

Jirásko předkládá ve své knize přehled církevních řádů a kongregací. 

Uvádí, že péče o nemocné ve špitálech byla hlavním posláním například 

Johanitek, založených ve 12. století.
249

  

5.3.3 Novější dějiny klášterů (situace na našem území) 

Ani v období novověku není jednoduché zhodnotit roli klášterů v péči o 

nalezence. Eduard Winter v knize Josefinismus a jeho dějiny kláštery 

18. století ostře kritizuje: "Kláštery se staly útočištěm lidí, kteří bez práce chtěli 
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žít blahobytným životem."
250

 V letech 1782-1787 nechal Josef II. zrušit 

kláštery, které se nevěnovaly žádné užitečné činnosti pro stát, a byly 

ponechány ty, které měly na starosti vyučování, péči o staré a nemocné nebo se 

věnovaly zemědělství, řemeslům nebo vědecké práci. I tak zrušil podle Hanzala 

Josef II. třetinu všech klášterů v Českých zemích.
251

 Jednalo se dohromady o 

39 mužských a 16 ženských klášterů.
252

 Ostatní kláštery se věnovaly nějaké 

prospěšné činnosti; o péči o děti (kromě vyučování) se však tito autoři 

nezmiňují. 

Některé řády se podílely na péči o odrostlé nalezence. Rudolf Secký 

podává v roce 1902 ucelený přehled všech dobročinných ústavů v Praze. Řády 

zabezpečovaly v dané době dva pražské ústavy: 

Milosrdné sesty Karla Boromejského dále vedly v Praze Sirotčinec pro 

dívky u sv. Notburgy. Cílem sirotčince bylo vychovávat manželské katolické 

dívky.
253

 

Ústav pro vychovávání a vyučování dítek kongregace Milosrdných sester 

sv. Karla Boromejského. Tento byl založen 1855 za účelem vychovávání 

pražských nalezenců, kterým poskytoval pomoc do 14 let. Během své historie 

byl několikrát přestěhován a celkový počet všech dětí, které jím prošly, je cca 

15.000.
254

   

I jinde především ženské řády vedly sirotčince. V roce 1910 byl založen 

sirotčinec v Biskupicích vedený kongregací rafaelek v čele s Josefou 

Vorlovou.
255

   

O praxi odkládání miminek do klášterů ani od 15, století dál jsem nenašla 

mnoho zmínek. Výjimkou je zachovalé otáčidlo u vchodu do kláštera svaté 

Voršily v Praze na Národní Třídě, na které upozorňuje Jaroslav Šturma
256

 a 

román Rozina Sebranec. V novověku mohly některé kláštery být místem, kam 

byli novorozenci odkládáni, hlavní význam ale v Praze měl nalezinec. 
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5.4 Minulé století na našem území  

Vedle státem řízeného systému na našem území koexistovala 

dobročinnost jednotlivých církví. Katolická práce nesla označení Charita, 

ostatní církve mluvily o Diakonii.  

Katolická charita měla významné osobnosti v arcibiskupu Stojanovi, 

biskupu Stavělovi a profesoru Kauckém, který ve svém Českém slovníku 

bohovědném podal přehled ústavů v Čechách v roce 1931. Podle jeho 

pozdějších zpráv zřizovala charita v roce 1938 v Čechách 25 sirotčinců a jeslí 

s 1157 chovanci. V Moravskoslezském kraji měla k roku 1932 32 sirotčinců.
257

 

Jejich chovanci byly často děti zmrzačené nebo nemocné.
258

 

V evangelickém prostředí byl průkopníkem diakonické práce krabčický 

farář Václav Šubert, který se v roce 1874 podílel na vzniku Evangelické 

společnosti pro dobročinnost křesťanskou. Nejrozšířenější službou bylo 

zřizování sirotčinců. Prvními byly sirotčince v Telecím z roku 1881 a 

v Krabčicích z roku 1894. Další následovaly v Humpolci, Čáslavě, Vsetíně.  

Nejmladším byl sirotčinec v Sobotíně z roku 1946, který fungoval pouze 

2 roky.
259

 Velké plány měli evangelíci se zámkem v Myslibořicích, kde zřídili 

sirotčinec, později útulek pro staré.
260

  

V práci se začala angažovat také Svobodná církev reformovaná. V roce 

1905 vznikl sirotčinec na Chvalech v Horních Počernicích. O jeho počátcích 

píše Božena Jehličková ve svých Vzpomínkách.
261

 Tento sirotčinec později 

založil své sesterské sirotčince v Černošicích (1913) a Bolevci u Plzně (1916). 

O soukromých aktivitách věřících křesťanů píše v prostředí Svobodné 

reformované církve Božena Jehličková, která napsala román Bloudící oslové.  

Román vypráví o křesťance, tetičce Zahajské, pečující o opuštěné děti. Jednu 

dívku našla na hřbitově, jednoho malého chlapce přivedla skupina dětí, u které 
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jej matka odložila. Božena Jehličková píše: "Když Helenka povyrostla, přibrala 

jsem k ní ještě malou Mařenku a tak jsem to úmyslně potom řídila, abych měla 

vždy jedno děvčátko větší a jedno maličké. Pochvalovala jsem si při tom, jaký 

výborný vzdělávací ústav já vedu, neboť to větší děvčátko obyčejně, než jsem 

ho dala do služby, neb mělo-li schopnosti do učení, již se umělo ve všech 

domácích pracech ano i kolem plotny dosti samostatně otáčeti a při tom i 

příležitost mělo naučiti se zacházet s malými dětmi."
262

 Za tímto obrazem 

křesťanky pečující o opuštěné děti můžeme hledat autorčino povzbuzování 

čtenářů k pěstounské péči. Obě knihy Boženy Jehličkové jsou obrazem 

autorčiny představy o tom, jak by měla společnost o děti v křesťanském duchu 

pečovat.  

5.5 Současná křesťanská iniciativa v péči o nalezence 

 V roce 1948 byly nařízením nové vlády zrušeny všechny spolky. 

Majetek křesťanských spolků a s nimi i jejich zařízení převzaly pod svoji 

ochranu církve se závazkem jej v budoucnosti vrátit k původnímu účelu, bude-

li to možné. K 31. 12. 1959 však byly převedeny nařízením československé 

vlády všechny zbývající sociální domovy na státní. Tento krok znamenal 

ukončení činnosti Diakonie. Charita si mohla ponechat zařízení pro umístění 

církevních osob, změnila své cíle a místo pomoci vně církve se měla starat o 

službu svým duchovním. Charita začala svoji činnost pomalu obnovovat v roce 

1988, Diakonie pak od května 1989.
263

 

Církve obnovily svojí sociální práci, nutno ale říci, že dětské domovy, 

dřívější sirotčince, zůstaly mimo oblast církevní sociální práce. Nalezla jsem 

pouze jeden dětský domov, který byl zřizován diakonií, a to na Slovensku. Byl 

jím Domov detí, Stredisko Evanjelickej Diakonie Bánská Bystrica. Tento 

domov fungoval v letech 1995 - 2004 a byl určen pro pěstounské rodiny 

s dětmi, které tak utvářely jakýsi dětský domov rodinného typu. V roce 2004 

však změnil vizi a rodiny se rozstěhovaly do jednotlivých domácností. 

V současné době jsou rodiče dětí zaměstnanci Domova detí, starají se o osvětu 

a péči o děti v domácím prostředí.
264
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Několik dětských domovů však zřizují křesťané. Například Dětský 

domov blahoslavené Marie A. Kratochvílové v Řepišti. V čele domova stojí 

stabilní manželský pár a pečuje s dalšími pracovníky většinou o děti 

s postižením.
265

 Dále jsem nalezla Církevní dětský domov Emanuel, Stará 

Ves.
266

  

Ústavní výchova dětí však není dnes vnímána jako dobrá volba péče o 

děti, vytváření dětských domovů církvemi by bylo krokem zpět. Současné 

trendy v péči o děti směřují k preferování náhradní rodinné péče, proto se 

křesťané dnes, chtějí-li sloužit v této oblasti, asi nejčastěji stávají pěstouny a 

opuštěné děti, mezi nimi i nalezence, přijímají do svých rodin. 

Ježíšův apel přijímat tyto maličké v Jeho jménu stále oslovuje mnohé 

křesťany a zve je k péči o opuštěné děti. 
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6. Společenské změny  
Tato kapitola podává přehled o změnách ve vnímání dětství a rodiny (a 

tedy osudu nalezenců) v Evropě. Kořeny změn můžeme hledat v 17. století, 

během 19. století se začaly projevovat, v průběhu 20. století již byla většina 

evropské populace odlišná od té dřívější.  

6.1 Omezování plodnosti 

Jednou z nejdůležitějších změn týkajících se odkládání dětí je efektivní 

omezování plodnosti. K jakémusi vědomému omezování plodnosti docházelo 

již od středověku, ale můžeme se jen dohadovat, nakolik to bylo účinné. 

V kázáních středověkých farářů se vyskytují zmínky o různých technikách 

soulože s omezenou možností otěhotnění, které jsou považované za hříšné. 

Tyto zmínky můžeme najít u italských kazatelů od 14. století.
267

 Horská 

upozorňuje, že intervaly mezi porody byly delší než by byla biologická 

přirozenost ženy i před obdobím, než začaly páry plodnost omezovat. Intervaly 

mezi porody ovlivňovala například délka kojení, v době, kdy matka nebyla 

dostatečně živená, spontánní potraty a dočasná sterilita v obdobích 

vyživovacích krizí a epidemií, stejně tak pokles sexuální aktivity v pozdějším 

věku.
268

  

Lenderová dodává, že sama Římskokatolická církev porodnost 

regulovala tím, že zakazovala pohlavní styk v době půstu a církevních svátků, 

což v dobách před osvícenstvím zahrnovalo 1/3 roku.
269

 

6.1.1 Demografický přechod  

Demografický přechod je termín označující procesy ve společnosti 

během 19. století spojené s výrazným poklesem porodnosti i úmrtnosti.  

Prvním státem v Evropě, který procházel procesem demografického 

přechodu, byla Francie. Ve Francii se již od Velké francouzské revoluce 

postupně začal projevovat pokles porodnosti, přestože počet sňatků stále rostl. 

Politici Velké francouzské revoluce chtěli zvýšit morálku francouzské rodiny a 

jako ideál si zvolili venkovské rodiny. Zaváděli propopulační kroky, ale 

obyvatelstvo pod vlivem idejí revoluce chtělo počet dětí v rodině omezovat.
270

 

Během 19. století dosud nejlidnatější země Evropy začala zaostávat v počtu 
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obyvatel za Německem. Svátek vidí příčiny tohoto vývoje v revolučním 

myšlení lidí a v oslabení vlivu církve, které vedlo k otevřenějšímu vztahu 

k potratům a zatím ještě nedokonalým antikoncepčním metodám. Začalo se 

také měnit postavení žen. Zvláště v bohatších rodinách ženy chtěly zůstat 

krásné a zdravé. Naopak u chudších rodin se vyšší porodnost ještě nějaký čas 

zachovala, ale úmrtnost těchto dětí byla vysoká. Dopad na omezování počtu 

dětí v rodině měl podle Svátka také zákaz dětské práce a současně povinná 

výuka dětí, což obojí mělo dopad na ekonomickou situaci v rodině. Děti již 

nebyly pracovní silou, ale naopak stály rodiče výdaje.
271

   

V době, kdy se začala Francie potýkat s klesajícím přírůstkem obyvatel, 

řešil anglikánský pastor a ekonom Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

v Anglii ještě problém opačný. Na konci 18. století se snížila úmrtnost a 

vyvstala otázka, zda bude možné uživit rychle rostoucí obyvatelstvo 

dosavadními zdroji. Skotský filosof a ekonom Adam Smith (1723-1790) přišel 

s poznatkem, že růst mezd je ovlivňován přírůstkem nebo úbytkem obyvatel. 

Malthus promítl tuto myšlenku do své populační teorie (1798), "která — 

žádajíc na jednotlivci k výživě rodiny ještě nezpůsobilém mravní (pohlavní) 

zdrženlivost — vyslovila neúprosný princip, že nikdo nemá práva na existenci, 

kdo si ji prací a vlastním výdělkem nevykoupí."
272

 Kromě vybízení chudých, 

aby se sňatkem nespěchali a vyčkali, až budou mít prostředky, mluví také 

Lenderová a kol. o malthusiánství jako regulaci počtu dětí v rodině nejlépe na 3 

potomky a poté k uchýlení se k sexuální zdrženlivosti.
273

  

S vysvětlením souvislostí demografického přechodu přišla evoluční 

psychologie. Před začátkem tohoto procesu pravděpodobně existovala 

v evropské společnosti strádající třída, jejíž členové byli tak chudí, že neměli 

mnoho vyhlídek na založení rodiny a vychování potomka. Muži z této třídy 

odcházeli často na vojnu, ženy do města za špatně placenou prací bez naděje, 

že když už otěhotní, dítě přežije. Členové nižší třídy byly proto nuceni 

omezovat počty potomků a zvýšit své investice do jednoho potomka tak, aby 

mu umožnili nejlépe postup do vyšší třídy, ale určitě ne propad do strádající 

třídy. Ukázalo se, že jeden potomek ve vyšší třídě je cennější než dva ve stejné 

a dvanáct ve strádající třídě. Existence stratifikované společnosti se strádající 

vrstvou na dně tvořila tlak na omezování počtu potomků v nižší třídě. Není 
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náhodou, že v 17. a 18. století zvláště Itálie, Francie a Španělsko zaznamenává 

velký nárůst odložených dětí. Jejich počty přímo korelovaly s cenou žita, jež je 

ukazatelem míry hladu ve společnosti.
274

 K nižší plodnosti také může vést 

prosazování nukleární rodiny. Méně příbuzných kolem rodiny znamená menší 

podporu a více investic potřebných k výchově a zabezpečení dítěte.
275

  

Lenderová a kol. upozorňují na zvýšení průměrného věku sňatků 

v souvislostech období neúrody. Od konce 70. let 19. století lze prý sledovat 

záměrné omezování manželské plodnosti, ale nikoli ještě v prostředí nižších 

vrstev.
276

   

Člověk konce 19. století začal vnímat své právo na to, aby si určil, kolik 

chce mít dětí.
277

 Přechod k plánovanému rodičovství, využití kontracepčních 

metod, znamenal převrat v mentalitě. Zásadně se změnil názor na pohlavní 

život.
278

 K proměně populačního chování došlo ale u většiny evropského 

obyvatelstva až na začátku a v průběhu 20. století.
279

 Neomalthusiánství, které 

se rozšířilo dle Lenderové a kol. po první světové válce, již upustilo od 

vybízení k pohlavní zdrženlivosti, a začalo propagovat bariérové antikoncepční 

prostředky.
280

  

Katolická církev kritizovala trend, který vedl ke snižování plodnosti 

v manželství a v 19. století se "postavila za prokreační úlohu rodiny a proti 

jakémukoli omezování porodnosti."
281

 Papež Pius XI. zareagoval vyhlášením 

encykliky Casti Connubii 31. prosince 1930, ve které potvrzuje negativní 

postoj k antikoncepci a za jedinou správnou metodu považuje sexuální 

abstinenci během plodných dní ženy. "A předně promluvme o potomstvu, které 

mnozí se opovažují nazývat obtížným břemenem manželství a prohlašují, že je 

třeba se vyhýbati dětem nikoli počestnou zdrženlivostí (která jest dovolena i v 

manželství, souhlasí-li oba manželé), nýbrž tím, že se rušivě zasahuje do 
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přirozeného úkonu."
282

 (viz  Knaus-Oginova metoda plodných a neplodných 

dní z roku 1929).
283

  

6.1.2 Antikoncepční prostředky  

Metody, jak bránit početí, byly známy od nepaměti, avšak jejich užívání 

se týkalo, alespoň na našem území, dle Lenderové a kol. spíše 

mimomanželského styku. V manželské sexualitě bylo spíše ctěno učení církve, 

že styk má být otevřen možnosti početí. Mezi používané metody patřilo 

například intravaginální užívání citronové šťávy, medu a jiných tekutin, bariéry 

z rostlinných slupek a samozřejmě přerušovaná soulož, známá již z biblického 

příběhu o Onanovi.  Tradovaly se také návody, jak "obnovit menstruaci" nebo 

"vyhnat mrtvý plod". Mezi abortivní metody patřilo nošení těžkých břemen, 

tlak na břicho, skákání, koupel v horké vodě a užívání různých bylin." 

Lenderová a kol. předpokládají, že minimálně od 17. století nějakou 

kontracepci praktikovala část městské elity, a to zejména ve Švýcarsku, po roce 

1700 i ve Francii či Itálii.
284

 

Omezování porodů bylo až do 2. světové války zřejmě stále zajišťováno 

hlavně potraty, které byly kriminalizované a pro matku nebezpečné,
285

 a 

přerušovaným stykem jako v předchozích dobách.
286

  

Od 20. let, u nás od 30. let, 20. století začaly vznikat první antikoncepční 

poradny. V roce 1935 v Praze vznikl kolem senátorky Karpíškové a lékařky 

Jarošové Československý spolek pro kontrolu porodnosti, při gynekologické 

klinice v Podolí pak sexuologická poradna. Účelem těchto aktivit bylo mimo 

jiné pomoci manželským párům s regulací porodnosti. K dispozici byly už 

například pesar a kondom, který byl doporučován také jako ochrana před 

pohlavními nemocemi, a chemické prostředky, krajním řešením byla 

sterilizace.
287

 Antikoncepční mechanické prostředky se masově rozšířily až po 

druhé světové válce. V 50. a 60. letech 20. století se začaly rozvíjet první 

hormonální prostředky a zdokonalila se také nitroděložní tělíska. V současné 

době jsou na výběr prostředky s téměř 100% antikoncepční spolehlivostí.
288
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Společnost po demografickém přechodu je typická malým počtem 

potomků a velkými investicemi do jejich zdraví, vzdělání a atraktivnosti jako 

budoucího partnera.
289

 Výsledkem tohoto procesu je velikost rodiny na 

"udržovací" hranici nebo dokonce pod ní.
290

  

6.2 Na hraně zákona: potrat, vražda, odložení 

Počty potomků byly snižovány prováděním potratů a vraždami 

nadpočetných novorozenců, což je jev rozšířený téměř ve všech kulturách.
291

 

Podle Ottova slovníku naučného se provdané ženy potratem snažily oddálit 

narození prvního potomka, aby udržely déle krásu a aby omezily početnost 

budoucí rodiny.
292

 

 K vraždám novorozenců se uchylovali rodiče jen v krajních případech, 

nebylo-li možné dítě poslat k bohatším příbuzným. V Evropě se proto zhruba 

od 15. století zvyšoval počet odložených nadpočetných dětí.
293

 Jsou to 

způsoby, jimiž se některé ženy snažily vyřešit problém s dítětem, které nebude 

možné vychovat. Příčinami tohoto jednání může být například hmotná nouze, 

chybějící bydlení, nemanželský původ dítěte a s ním spojený strach 

z posměchu.  

Z pohledu evolučních přístupů jsou příčinami zavraždění novorozence 

(potracením či jeho odložením) většinou nejistota otcovství, nízká kvalita dítěte 

a nedostatek rodičovských zdrojů. Otec, v evropských společnostech většinou 

hlavní živitel rodiny, se logicky zdráhá investovat zdroje do potomka, u 

kterého se domnívá, že není jeho. Stejně tak se nevyplácí investovat do dítěte, 

které není zdravé a je pravděpodobné, že v budoucnosti nepředá geny svých 

rodičů. Jsou-li omezeny zdroje rodičů, či případně je jeden z nich osamělý, 

nemůže do narozeného potomka investovat to, čeho se nedostává ani jemu či 

starším dětem v rodině. Tyto příčiny stojí za většinou případů potratů, vražd či 

odložení novorozence.
294

 Vražda je až krajním řešením a dříve i nyní se jí 

evropská společnost brání kriminalizací tohoto činu.       
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Infanticidium neboli vražda novorozence však nebyla trestným činem 

vždy. Ještě ve 14. století se údajně v Čechách řešilo, jestli má vražda 

novorozence být trestným činem, či nikoli.
295

 Jednoznačně trestné bylo toto 

jednání po Tridenstském koncilu (1545-1563) a vražda novorozence byla 

trestána smrtí krutým způsobem.
296

 Tereziánský zákoník z roku 1769, který je 

kompilací dolnorakouských a českých dosavadních zákonů, zachovává trest 

smrti i jeho ztížené formy.
297

 Marie Terezie prý chovala k matkám vražednicím 

hluboký odpor.
298

 V roce 1787 byl vydán nový Josefínský zákoník, který zrušil 

mimo jiné trest smrti pro zabití dítěte.
299

 

Trestní zákoník z roku 1852 vyčleňuje pro vraždu novorozence matkou 

paragraf 139. Aby byla vražda posuzována podle tohoto paragrafu, musela ji 

spáchat matka, a to při porodu nebo krátce po něm. Takový trestný čin byl 

podle staršího práva trestán přísněji než obyčejná vražda, tento zákoník ji 

naopak posuzuje mírněji s přihlédnutím k psychickému rozrušení matky. Otto 

tvrdí, že většina zákonů takto pohlížela dokonce i na svobodnou matku. Za 

vraždu manželského dítěte doživotí, za vraždu nemanželského dítěte 10 - 15 

let. Nechala-li žena dítě zemřít opomenutím péče, hrozilo jí 5 - 10 let.
300

  

Pro ilustraci Krajský trestní soud v Brně z počátku 20. století soudíval 5 - 

10 případů odložení dítěte s častými následky úmrtí. Společné měly všechny 

případy hmotnou nouzi matky, které odepřel pomoc otec, a nemožnost získat 

pomoc od obce. Tyto případy nebyly posuzovány příliš přísně.
301

  

Odložení dítěte bylo také trestné. Trestní zákoník z roku 1803 i jeho 

novelizace v roce 1852 shodně trestaly tento čin podle místa, kde bylo dítě 

nalezeno a jestli přežilo. Za odložení dítěte na odlehlém místě byl trest od 1 do 

10 let odnětí svobody, na místě, kde jej bylo možné brzy najít, 6 měsíců až 5 

let, pokud dítě přežilo. Trestné nebylo ponechání dítěte v nalezinci.
302
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Svobodné matky měly být pod dozorem, nesměly rodit tajně. K porodu musel 

být vždy někdo přivolán, aby se zabránilo zavraždění novorozence.
303

   

Potrat ve smyslu „vyhnání plodu“ byl trestán již ve středověku, většinou 

smrtí. Se zmírněním trestů za vraždu novorozence přišlo také zmírnění trestů 

za pokus o potrat. Matka mohla být odsouzena na 6 měsíců až 1 rok, porodní 

bába až na 5 let. Zákoníky z roku 1803 a 1852 trestaly pokus stejně a 

provedený potrat pro ženu až 5 lety a pro porodní bábu až 10 let, pokud tím 

ženu ohrozila na životě. V praxi však byly tresty pro oba aktéry mírné.
304

 

 Během první poloviny 20. století se začalo o otázkách legalizace 

potratů diskutovat. Možné bylo provést potrat ženě ze zdravotních důvodů. 

Trestným činem byl i v Československé republice, ale dle Lenderové a kol. jen 

zlomek odsouzených byl skutečně potrestán.
305

 V této době připadal údajně na 

každý pátý porod jeden potrat, přičemž nejvíce jich bylo provedeno nikoli 

svobodným ženám, nýbrž vdaným matkám.
306

 

Ke skutečné změně v praxi došlo až v 2. polovině 20. století. Ženě se 

přiznalo právo rozhodovat o vlastním mateřství.  Na našem území byl potrat 

poprvé povolen v zákoně č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství. 

Tento zákon povolil interrupci pouze ve zdravotnickém zařízení na základě 

ženiny žádosti a za předpokladu, že žena dostala souhlas od potratové komise, 

která jej udělovala ze zdravotních důvodů nebo z "jiných důvodů zvláštního 

zřetele hodných". Jakékoli jiné pokusy zůstaly trestné, hlavně pro osoby, které 

by potrat prováděly. Ženy, které by nelegální potrat podstoupily, trestány být 

neměly.
307

 Pozdější zákon o umělém přerušení těhotenství č. 66/1986 Sb. zrušil 

potratové komise a povolil interrupci ženě, která o něj požádá do 12. týdne 

těhotenství (v pozdějších stupních těhotenství jen ze zdravotních důvodů nebo 

z důvodu genetické vady plodu).
308

 

6.3 Pohled na nemanželské matky a děti 

Nalezenci jsou v mnoha pramenech automaticky zaměňováni s dětmi 

narozenými mimo manželství. Ottův slovník naučný (1901) mluví o přijetí 
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nemanželského dítěte do nalezince,
309

 Halířová v roce 2012 píše: "Slovo 

nalezenec v pramenech někdy splývá se slovem sirotek a v některých případech 

je složité rozlišit, zda pramen hovoří o nalezencích, tedy nemanželských dětech 

nebo sirotcích jako takových."
310

  Téma nemanželských dětí s tématem 

nalezenců úzce souvisí, ale nezahrnuje celou jeho šíři.  

6.3.1 Nalezenec ≠ nemanželské dítě 

Nalezenci byli považováni za děti s nemanželským původem. Tuto 

společensky zažitou představu popisuje Zikmund Winter v románu Rozina 

sebranec. Winter si všímá toho, jak hrdinku společnost už předem 

stigmatizovala jako tu, která je nemanželská, a v té době (Praha sedmnáctého 

století) tedy špatná. Rozina neměla rovné postavení s ostatními ženami. 

V románu je vykresleno přísné řemeslnické prostředí cechů.  

Důvody k odložení dítěte do nalezince však byly různorodé a nelze 

položit rovnítko mezi nalezence a nemanželské děti. Nemanželský původ dítěte 

se s otázkou nalezenců různě prolíná, ale v jednotlivých společnostech můžeme 

pozorovat velké rozdíly. Se zjištěním, že v nalezincích je mezi nalezenci 

zastoupeno mnohem větší procento dětí s manželským původem, než se dříve 

předpokládalo, přichází Alysa Levene v článku Londýnský nalezinec. Alysa 

Levene tvrdí, že oproti původnímu předpokladu, že v Londýnském nalezinci 

jsou v drtivé většině "londýnští bastardi," se ukázalo, že 30% všech 

zkoumaných dětí přijatých v letech 1741 - 1760 je pravděpodobně 

manželského původu.
311

 Ve Francii zase během Velké francouzské revoluce 

vzrostl počet nemanželských dětí a zároveň klesl počet odložených dětí.
312

  

Levene upozorňuje, že existence nalezince v Londýně a v té době 

neomezená možnost přijetí dítěte nepodporovaly více nemanželských vztahů, 

ale spíše hrály "pozoruhodnou roli ve strategiích přežití pro manželské 

páry."
313

 Vnímání nemanželského původu dítěte společností ale hrálo 

nezastupitelnou roli v rozhodování svobodných žen o budoucnosti svého dítěte. 

6.3.2 Prokletí nemanželského původu  

Nemanželský původ nevzbuzoval po celou dobu vývoje stejné emoce. 

V období středověku byly mimomanželské vztahy tolerovány. Mnoho šlechticů 
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mělo své konkubíny a s nimi levobočky. Manželské děti řešily postavení 

nemanželských dětí svého otce spíše kvůli dědickým sporům. Teprve 

v 15. století začala církev prosazovat celoživotní monogamii, ale stejným 

směrem mířily i světské vlády, intelektuálové i veřejné mínění. Otis-Cour ve 

své knize shrnuje tento přechod takto: "15. století nebylo obdobím bezuzdné 

nemorálnosti, ale pozvolna se upevňujících morálních norem, obdobím změn 

v pojetí tradičního sexuálního a společenského chování a vytváření nových 

hodnot monogamního manželského života."
314

 

Zatímco ve středověku zvláště po řádění moru bylo vítané každé žijící 

dítě, ať bylo manželské nebo ne, v novověku už mohl být nemanželský původ 

něco, co vyřazovalo jedince ze slušné společnosti a stavělo jeho i jeho matku 

na okraj.
315

 Především v 17. století v prostředí měšťanských řemeslníků, kde 

zakořenil pietismus, se kladl důraz na to, aby pověst cechu nebyla poskvrněna 

nemanželským původem. Ani žena řemeslníka nesměla mít nemanželský 

původ, natož děti.
316

 Rodina určovala sociální status jednotlivce, často 

rozhodovala o jeho profesní dráze a nepočestnost rodinného příslušníka mohla 

vést k vyloučení ze stavu a z počestné společnosti.
317

 V oblastech venkovských 

byla více tolerována předmanželská sexualita, již po zásnubách byl sex možný 

a případné děti byly po svatbě legitimizovány. Otec, který by odmítl svatbu s 

těhotnou snoubenkou, byl trestán.
318

 Přijímání dětí s nemanželským původem 

se liší dobově i místně. Levene zmiňuje, že ve zkoumané době (polovina 18. 

století) se do nalezince ve Florencii dostaly děti ze 75% hned první týden po 

porodu, zatímco do londýnského nalezince se dostávalo nejvíce dětí do 2. 

měsíce od narození. Tento rozdíl podle Levene může ukazovat, že v italské 

katolické společnosti žena nemanželské dítě prostě mít nemohla, kdežto v 

Londýně ano, pokud ho zvládla uživit. Zároveň ale dodává, že i v Itálii je 

pravděpodobně vysoký počet nalezenců manželského původu.
319

 

Ke zlepšení situace nemanželských dětí začalo pozvolna docházet od 18. 

století a hlavně v průběhu 19. století. V roce 1783 vydal Josef II. Manželský 

patent, kterým zrovnoprávnil nemanželské děti s manželskými. Patentem měly 
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být odstraněny předsudky, nemanželské děti mohly získat vyučení nebo 

úřad.
320

 Rovnoprávnost manželských a nemanželských dětí opět zrušil 

občanský zákoník v roce 1811. V tomto zákoníku nemělo nemanželské dítě 

právo na jméno otce, titul ani erb, ale mělo právo na řádnou výživu ze strany 

otce, pokud matka uvedla jeho jméno.
321

  

Ještě v Ottově slovníku na konci 19. století se o nemanželských dětech 

píše toto: "... čím více těchto dětí se rodí, tím značnější jest úmrtnost dětská - 

zabiti se nesmí, odložení se tresce, avšak hladem zajíti mohou." Mimo to 

dodává, že: "dítě, jež z rozechvění a strachu matky přišlo na svět, méně života 

schopno a obyčejně mimo rodinu bez lásky a péče rodičů vyrůstá, spíše 

zakrsává a hyne."
322

 Zároveň podíl nemanželských dětí během 19. století 

stoupl v populaci z 5% v 60. letech na 15% v 70. letech.
323

 Pohled společnosti 

na nemanželské děti se ale zásadně změnil až na konci 20. století. 

6.3.3 Stigma svobodné matky 

Až do 17. století byla nemanželská sexualita poměrně tolerována. Změna 

nastala větším vlivem církve při uzavírání sňatků a jejím boji proti 

nemanželské sexualitě.
324

 Svobodné těhotné ženy 17. a 18. století byly pod 

přísným dohledem společnosti. V muzeu nalezince ve Florencii se dochovalo 

několik vyhlášek z počátku 18. století, kde se veřejnosti ukládá dozor nad 

poctivostí žen. Těhotná měla být hlídána, aby nemohla své dítě zabít nebo 

odložit, ale aby bylo odloženo ve Špitálu neviňátek.
325

 Nadto byla vystavena 

veřejnému trestu, který měl charakter divadla. Provinilá žena například táhla 

městem káru hnoje se slaměným kloboukem na hlavě. Pohaněním bylo také 

ustřihnutí vlasů. V raném novověku také přibyly církevní pohaňující tresty. 

Žena, činící pokání z cizoložství, měla například stát během kázání jednou 

nebo vícekrát u vchodu do kostela, bosá a s rozpuštěnými vlasy, v ruce se svící 

a prutem, nebo růžencem. 

Josef II. již v novém zákoníku z roku 1787 nezahrnul nemanželský 

nenásilný styk mezi trestné činy.
326

  Winter zdůrazňuje, že Josef II. svobodným 

matkám a nemanželským dětem věnoval zvláštní pozornost. Vystupoval proti 
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jejich utiskování a hanobení. Dokládá citaci z Dvorního dekretu z 23. září 

1784, kde se píše: "aby se zabránilo prudkému vzestupu vražd dětí a přísně 

zapovědělo vrchnostem a magistrátům a dále zamezilo již zakázané trestání 

padlých žen."
327

 Snažil se také změnit vnímání svobodných těhotných žen. 

Svobodné těhotné ženy začaly být brány za svedené nevinné dívky, rodiče byli 

nabádáni k tomu, aby své dcery netrestaly přísně, zakázáno bylo veřejné 

trestání, porodní bábě byla nařízena diskrétnost a mlčenlivost. Pokud žena 

dokázala, že byla před těhotenstvím počestná, mohla dostat zpět svoji čest 

diplomem. Naopak potrestán měl být otec, který těhotnou opustil a nestaral se 

o výživu.
328

 

Lenderová a kol uvádějí, že během 19. století byla nemanželská sexualita 

v nižších sociálních vrstvách poměrně častá. 3/4 dívek z rodin podruhů, 

nádeníků či domkařů podle mikrohistorického průzkumu provedeného 

v západočeském regionu mělo nemanželský vztah a každá 4. – 5. porodila 

nemanželské dítě. Naopak dívky z rodin sedláků, chalupářů a měšťanů byly 

nemanželskými matkami jen výjimečně. Jednou z příčin mohlo být to, že dívky 

z chudých rodin velice brzy odcházely sloužit a měly více příležitostí 

k navázání milostného vztahu oproti dívkám žijícím v rodinách až do svatby. 

I když dívky porodily nemanželské dítě, později většinou vstoupily do 

manželství.
329

 Podobný princip nazývá evoluční psychologie společensko-

reproduktivní strategií. Podle Geronimusové dívky se špatnými 

socioekonomickými podmínkami volí strategii časné reprodukce. Později 

v budoucnu se jim mohou naskytnout lepší vyhlídky, pokud už budou mít 

ukončenou svoji reprodukci, a také jsou ohroženy rychlejším zhoršováním 

zdraví a relativně brzkou smrtí, kterou spojuje s chudobou. Časná reprodukce 

může být v této vrstvě adaptivní strategií.
330

 

Pokud ale svobodné matky nenalezly podporu u svých příbuzných, 

neměly takřka šanci se o sebe a dítě postarat. Do služby s dítětem nemohly a 

platit si hlídání bylo nad možnosti služebné.
331

 Tyto matky zůstávaly téměř bez 

prostředků a mimo společnost ještě na začátku 20. století.  

                                                 
327

 WINTER, Josefinismus, s. 196 
328

 HALÍŘOVÁ, Sociální patologie, s. 87-88 
329

 LENDEROVÁ a kol, Žena v Českých zemích, s. 566 
330

 BARETT, DUNBAR, LYCETT, Evoluční psychologie člověka, s 2083 
331

 Srov. FIALOVÁ, HORSKÁ, Dějiny obyvatelstva, s. 208 a VELKOVÁ, Dítě jako 

oběť. in HALÍŘOVÁ, Od početí ke školní brašně, s. 156 



66 

 

6.4 Vnímání dětství a rodiny 

Změna v oblasti vnímání dětství a postavení dětí ve společnosti se 

odehrávala v průběhu 18. století. Přerod od starého pohledu na dítě k dnešnímu 

je dobře zpracován v knize Kultura a každodenní život I. od Richarda van 

Dülmena. 

6.4.1 Dítě středověku a raného novověku 

Dítě ve středověku a raném novověku nemělo stejnou hodnotu jako 

dnešní dítě. Le Goff píše, že "tento utilitární středověk, nemající čas na to, aby 

měl s dítětem soucit nebo se mu obdivoval, dítě téměř nevidí."
332

   

Ve staré společnosti neexistovala hranice mezi dětstvím a dospíváním. 

Pro rodiče, jejichž děti záhy umíraly,
333

 byl citově intenzivní vztah, jak jej 

známe z dnešní doby, pravděpodobně nedosažitelný. Vztah k smrti dítěte byl 

poměrně chladný, ale ne vždy.
334

 Hodnota mít dítě byla velká. Pro rodiče to 

byla nejen pracovní síla a zabezpečení na stáří, ale hlavně důležitá součást 

společenského postavení. Mít děti byl předpoklad využívání všech práv a 

požívání úcty. Z otce dělalo dítě pána domu, žena vnímala bezdětnost jako 

Boží trest.
335

 Děti nestály v centru rodiny, byly přísně vedené, ale zároveň 

rodiče prožívali i starost a hrdost.
336

  

V chudých vrstvách bylo zvykem děti posílat co nejdříve do služby, 

někde už v 7 letech.
337

 Pro větší péči o děti nebyly příhodné podmínky. Matka 

často musela bez úlev pracovat do porodu a také brzy po porodu, děti byly 

špatně živené.
338

 Bohatší rodiny posílaly malé děti ke kojným, což byl zvyk 

hlavně francouzských městských rodin. Času, kdy dítě bylo v rodině, nebylo 

mnoho a výchově se pozornost nevěnovala.
339

  

O ambivalentním vztahu k dětem i v zaopatřené vrstvě vypovídá 

následovný citát. "Sedlák se raduje, když mu žena daruje první plod jejich 

lásky, radost má i při druhém a třetím dítěti, při čtvrtém však už není tak velká. 

Tehdy na místo radosti nastupuje starost. Začíná litovat, že je otcem tolika dětí, 
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nemůže jim totiž zajistit žádné dobré vyhlídky, protože jeho majetek je příliš 

malý. Ve všech dalších dětech vidí nepřátele, kteří jemu a jeho rodině ujídají 

chléb. I to nejněžnější mateřské srdce začíná být u pátého dítěte prostoupeno 

lhostejností a u šestého si už nepokrytě přeje, aby šlo nejkratší cestou do 

nebe."
340

 Děti byly žádoucí, ale současně s přibývajícími strávníky se staly 

komplikací.  

6.4.2 Dítě 18. a 19. století až k dnešku 

Postupně se postavení dětí začalo měnit. V průběhu 17. století působilo 

několik velkých pedagogů včetně Jana Amose Komenského (1592-1670), kteří 

upozorňovali na potřebu výchovy dětí.  Francouzský filosof a spisovatel 

J. J. Rousseau (1712-1778) napsal pojednání Emil aneb O výchově.
 341

 Pod 

vlivem osvícenství a pietismu se volalo po přísné výchově a tím se začala 

proměna dosavadního vnímání dětství.
342

 Potřeba větších investic do dítěte 

vedla k omezování jejich počtu v rodinách.
343

 Dülmen upozorňuje na to, že 

vztah k dětem prošel v 16. - 18. století různými změnami napříč jednotlivými 

vrstvami obyvatel a jakékoli zobecňování rodičovské lásky je nemožné. 

Objevují se varování před přílišným bitím zrovna jako před rozmazlováním a 

opičí láskou.
344

 V průběhu 18. a 19. století se dítě postupně dostalo do středu 

zájmu rodiny a začalo být předmětem citových, materiálních, výchovných i 

politických investic.
345

 V 19. století se zvyšuje význam uvědomělého 

reflektovaného rodičovství, ale teprve od 2. poloviny 19. století se prohlubuje 

také důraz na citové pouto mezi rodiči a dětmi.
346

 Arnošt Bláha na začátku 20. 

století vidí v rodinné výchově zásadní význam pro dítě. Tvrdí, že dítě se rodí 

jako "chaos pudů a emocí". Jedině konzistentní rodinné prostředí pomáhá 

k socializaci dítěte.
347

 Zároveň ale vnímá, že rodina v tomto období je pod 

vlivem industrializace roztříštěná, ztratila svoji názorovou i citovou 
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konzistenci, rodiče se scházejí často až večer, což má negativní dopad na vývoj 

dítěte.
348

 

20. století je nazýváno "epochou dítěte".
349

 Počet porodů stále klesal. Na 

našem území dosáhl počet porodů vrcholu v roce 1902, kdy se zde narodilo 

nejvíce dětí v historii, tj. 338 tisíc.
350

 Kojenecká úmrtnost ale zůstávala ještě v 

50. letech jedna z nejvyšších v Evropě. Obrat přinesla až kvalitní umělá 

výživa
351

 a velké pokroky v pediatrii a medicíně vůbec. Zatímco na konci 

19. století se 15 let dožilo 60% všech dětí, o 100 let později to bylo 99% 

dětí.
352
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7. Nalezenci v České republice 21. století 
Termín nalezenec na přelomu 20. a 21. století se oprostil od veškerých 

nánosů minulosti. Zdaleka nezahrnuje takovou šíři dětí jako dříve. Opomenu-li 

to, že nalezenec je v současnosti velice často výraz spíše pro psa nebo kočku, 

vyjadřuje termín nalezenec pouze holý fakt, že bylo nějaké dítě nalezeno, aniž 

by se ono samo před tím ztratilo a rodiče jej hledali. Je to dítě opuštěné matkou 

či jinou osobou, která jej měla na starosti, a ponecháno bez jakékoli zprávy o 

své minulosti. Je to dítě, které přežilo období, kdy bylo osamocené, do doby 

než jej někdo nalezl. V souvislosti s nalezenými dětmi se dnes často používá i 

sousloví "odložené dítě". 

7.1 Současný systém péče o nalezence  

Cílem této kapitoly není podrobně se věnovat celému našemu systému 

péče o dítě, který má své hlavní ukotvení v zákoně o sociálně právní ochraně 

dětí č. 359/1999 Sb. a v novele tohoto zákona č. 401/2012 Sb. Společně s 

dalšími zákony tvoří tyto zmiňované celý systém péče o dítě v těžké životní 

situaci. Cílem bude z tohoto systému vybrat ty části, které se zaměřují na téma 

nalezených, potažmo odložených dětí. V této oblasti můžeme vidět během 

celého historického vývoje dvě roviny snah řešit danou problematiku. První 

z nich je prevence odložení dítěte, druhou rovinou je zabezpečení nalezeného 

dítěte.  

7.1.1 Prevence odložení dítěte  

Prevencí odkládání dětí se zaměstnávaly jednotlivé společnosti již 

několik staletí nazpět. Mnohé se nezměnilo ani dnes.  

Trest 

Kriminalizace opuštění dítěte je zakořeněna už v naší historii. Liší se 

pouze výše trestu za toto jednání, které se vyvíjelo od trestu smrti až 

k dnešnímu odnětí svobody v maximální výši deseti let. Náš Trestní zákoník č. 

40/2009 Sb. kriminalizuje v §195 jakékoli opuštění dítěte, pokud je tím 

vystaveno možnosti smrti nebo ublížení na zdraví. Při opuštění dítěte může 

žena dostat trest odnětí svobody na 1 rok až 5 let, zemře-li dítě, pak na 3-10 

let.
353

  

Trestným činem není odložení dítěte do babyboxu. 30. března 2006 

vydalo Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium prohlášení, že policie nemá 
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důvod pátrat po rodičích dítěte odloženého do babyboxu (s výjimkou případů, 

kdy je podezření z násilí na dítěti) protože se nejedná o trestný čin.
354

 

V § 142 je zakázána vražda novorozence matkou. Ženě u nás hrozí 3-8 

let. Reálné tresty žen, které se dopustily vraždy svého novorozeného dítěte 

v případech, které se staly mezi roky 2000 a 2014 a já je našla v souvislosti 

s hledáním případů odložených dětí, se ale pohybují zhruba v rozmezí od 10 do 

20 let, což by odpovídalo spíše trestní sazbě 15-20 let nebo doživotí za vraždu 

provedenou na dítěti do 15 let podle §140. Proto bych se ráda u tohoto rozporu 

zastavila. Pro lepší analýzu odcituji §142: "Žena, která v rozrušení způsobeném 

porodem úmyslně usmrtí při porodu nebo bezprostředně po něm své 

novorozené dítě, bude potrestána odnětím svobody na tři léta až osm let."  

Rozhodujícím slovem je "v rozrušení", jehož splnění umožňuje obvinění 

z tohoto trestného činu. Pokud soud prokáže ženě, že vraždu plánovala, bude 

souzena podle §140.  

Nelegální je také obchodování s dětmi za účelem adopce.
355

 V roce 2001 

upozorňovala na tuto praxi poslankyně Volfová s tvrzením, že v České 

republice existují porodnice, kde může žena tajně porodit a nemocnice už má 

připravenou náhradní matku. Tímto tvrzením už tehdy podporovala svůj návrh 

na uzákonění anonymních porodů. S článkem o tomto tématu přišel server 

iDNES.cz 15. října 2001.
356

 Konkrétní případ pak řešila policie v roce 2004, 

kdy obvinila několik lidí včetně matky novorozence a lékaře z třebíčské 

porodnice z obchodování s dětmi. Přitom obchod s dětmi lze provést téměř 

legálně, pokud se jako otec napíše do žádosti jméno kupce, který si pak může 

dítě odnést. O tomto případu lze číst v článku iDNES z 16. listopadu 2004.
357

  

Legální možnosti předání dítěte 

Zároveň s trestáním odložení dítěte se společnost snaží nabídnout ženám 

přijatelné řešení nastalé situace. Dnešní možnosti jsou výsledkem předchozího 
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vývoje. Žena má dnes na území České republiky, nechce-li pečovat o své dítě, 

ze zákona dvě možnosti, jak postupovat legálně.  

První z nich upravuje v §37 Zákon o zdravotních službách a podmínkách 

jejich poskytování č. 372/2011 Sb.
358

 Ten dává ženě, která chce zůstat 

anonymní, možnost utajeného porodu. Její osobní údaje jsou vedeny 

samostatně a později zapečetěny. Utajený porod byl zaveden v České republice 

v roce 2004 novelou Zákona o zdraví lidu č. 422/2004. Cílem poslanců bylo, 

aby byly informace o matce, zdravotním stavu i průběhu porodu vedeny na 

ministerstvu zdravotnictví a na základě soudního rozhodnutí mohly být v 18 

letech předány dítěti. Tím by zůstala splněna práva dítěte na znalost svého 

původu, zakotvená v Úmluvě práv dítěte.
359

 

Anonymně porodit nemůže žena, jejímuž manželu svědčí domněnka 

otcovství podle Občanského zákoníku § 776-784.
360

 Anonymně nemůže 

porodit ani žena, která nemá trvalý pobyt na území ČR.  

O anonymních porodech se začalo v Čechách mluvit v roce 2004 

v souvislosti s nálezy mrtvých novorozenců v průběhu roku 2002 a 2003. 

Vynětí cizinek a vdaných žen z této možnosti bylo kritizováno. V době vzniku 

tohoto zákona nabízel možnost utajeného porodu již několik let například 

dětský domov v Aši. Ředitel tohoto domova Miroslav Rákos řekl, že právě tyto 

dvě skupiny využívají této pomoci nejčastěji.
361

  

Druhou možnost – přenechání dítěte k osvojení – upravuje Občanský 

zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. Podle § 813 je k osvojení dítěte potřeba souhlasu 

obou rodičů, matka jej může dát šest týdnů po porodu, otec dříve. Musí být 

poučeni o důsledcích souhlasu, souhlas lze do 3 měsíců zrušit, za jistých 

okolností i později. Tento postup zachovává pro dítě možnost později zjistit své 

biologické rodiče.
362

 

                                                 
358

 Předpis č. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách  [online] (cit. 15. 11. 2014). 

URL: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372#cast6 
359

 RIEBAUEROVÁ, Poslanci dali šanci utajeným porodům, idnes.cz/Zprávy 13. 5. 

2004 [online] (cit. 13. 11. 2014). URL: http://zpravy.idnes.cz/poslanci-dali-sanci-utajenym-

porodum-dsh-domaci.aspx?c=A040513_143434_domaci_jpl 
360

 Předpis č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast2 
361

 HOLEROVÁ, Ženy mhou nyní utajit porod, idnes/Zprávy 1. 9. 2004 [online] (cit. 

13. 11. 2014). URL: http://zpravy.idnes.cz/zeny-mohou-nyni-utajit-porod-djd-

/domaci.aspx?c=A040831_210737_domaci_fri  
362

 Předpis č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast2 



72 

 

Podpora ženy k péči o dítě 

Významným způsobem prevence odkládání dětí je podpora ženy matky.   

Tato oblast má v naší historii nejkratší trvání. Až do poloviny 20. století 

platilo, že o ženy s dětmi se má hlavně postarat jejich manžel, popřípadě další 

příbuzní. Až druhá polovina 20. století přinesla počátek lepšího finančního 

zajištění ženy matky a tím i větší šanci se samostatně postarat o dítě.  

Dnes řeší finanční podporu pro ženy s dítětem především zákon 

č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. V tomto zákoně je zakotven jednak 

rodičovský příspěvek, který se vyplácí plošně všem, kteří pečují o dítě do 4 let, 

a to v úhrnu 220 000 Kč. Zákon umožňuje určit si výši a tím i délku vyplácení 

příspěvku podle rozhodnutí žadatele, až na výjimku určenou v zákoně. Dále 

určuje pravidla pro vyplácení dalších příspěvků. Našeho tématu se týká 

přídavek na dítě, příspěvek na bydlení a porodné.
363

 Kromě těchto dávek náleží 

také ženě, jež byla před porodem po určitou zákonem danou dobu plátcem 

sociálního pojištění, peněžitá pomoc v mateřství, kterou upravuje především 

zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.
364

  

Kromě finančního zabezpečení je dnes také řada sociálních služeb, které 

mají za cíl usnadnit matce samostatnou péči o dítě. Sociální služby upravuje 

zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V nabídce sociálních služeb jsou 

např. azylové domy, kde může žena najít bydlení i podporu.
365

 Azylový dům je 

také jedním z cílů Ludvíka Hesse, zakladatele babyboxů.
366

 Významným 

zřizovatelem azylových domů pro matky v tísni je Fond ohrožených dětí. 

Zřizuje pět azylových domů, které podle statistik FOD za 24 let působení 

organizace poskytly domov 1776 dětem a jejich rodičům v nouzi.
367

 

7.1.2 Zabezpečení nalezeného dítěte: možnosti bezpečného odložení  

Výše popsané možnosti nemusí být řešením pro všechny matky v těžké 

životní situaci. Neřeší problémy vdaných žen, které z jakéhokoli důvodu musí 

své těhotenství utajit před rodinou, nebo žen, které pobývají na našem území 
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ilegálně. Kromě toho existuje jistě i skupina žen, které tyto možnosti z různých 

důvodů odmítají. Odložené děti se čas od času nacházejí, na prahu 21. století se 

ale nabízí i jiné možnosti, než dítě jen položit na více či méně rušné místo. 

Náhodně nalezené děti 

Náhodně nalezené děti jsou děti, které byly odloženy v ordinacích, na 

schodech nemocnic či úřadech, nádražích a podobně, tedy místech, kde je 

pravděpodobné, že je někdo najde a poskytne jim včas pomoc, ale i 

v popelnicích či křovích na odlehlých místech. Některé z těchto dětí byly 

nalezeny mrtvé.  

Možnosti anonymního odložení dítěte: FOD a babyboxy 

Náhodně nalezené dítě je nežádoucím jevem. Dnešní společnost dává 

lidskému životu vysokou hodnotu a jedná-li se o dítě, je zájem společnosti o 

jeho život ještě vyšší. Činnost Fondu ohrožených dětí, který umožňuje 

anonymní předání dítěte pracovníkovi Fondu, a občanského sdružení Babybox 

pro odložené děti - Statim nabízí řešení, jak zamezit život ohrožujícímu 

odložení dítěte, kde jeho nalezení je dílem pouhé náhody.   

a) Fond ohrožených dětí - anonymní miminka  

 Fond ohrožených dětí je nevládní nezisková organizace, která působí na 

našem území z iniciativy pěstounů a osvojitelů od roku 1990. Jejím cílem je 

pomoc ohroženým dětem, má pověření k výkonu sociálně - právní ochrany 

dětí.
368

   

Službu anonymního převzetí novorozence do péče zabezpečuje FOD 

provozováním krizové linky pro ženy tající těhotenství s číslem 776 833 333. 

Prvním takto předaným dítětem byla Adélka na začátku listopadu v roce 2001. 

Od té doby proběhlo několik dalších anonymních předání miminek. Kromě 

Adélky bylo převzato dalších 6 dětí, z čehož jedenkrát se jednalo o dvojčata.
369

 

K předání dítěte dochází po telefonické či e-mailové domluvě s matkou, 

v jednom případě i s otcem. Pracovník FOD domluví termín a místo schůzky a 

pro dítě si přijede, poté ihned dítě předá nemocnici k vyšetření a kontaktuje 
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příslušné orgány. Posledními takto předanými dětmi byla dvojčata v roce 2010. 

Všechny příběhy jsou vyvěšeny na stránkách FOD.
370

   

b) Babyboxy  

Nejnovější možností, jak přenechat péči o své dítě státu, je zavádění 

tzv. babyboxů. Od roku 2005 začalo občanské sdružení Babybox pro odložené 

děti - Statim provozovat babyboxy, jejichž cílem je zabránit nálezu mrtvých či 

živých novorozenců mimo bezpečné prostředí. K 16. 10. 2014 bylo do 

babyboxu odloženo 108 dětí. 

Babybox je vytápěná schránka, vybavená alarmem, který ihned po 

umístění dítěte dovnitř informuje zodpovědného pracovníka. Je to zařízení, 

které se pod různými názvy vyskytuje v mnoha zemích napříč kontinenty. 

V našem prostředí jsou neodmyslitelně spjaty s osobou Ludvíka Hesse, který se 

zasadil o jejich výrobu a umístění do zdravotnických zařízení na našem území. 

Velice podrobně o tématu vypráví kniha od Ludvíka Hesse „Co jste se 

v novinách nedočetli o babyboxech“. Babyboxy jsou inspirovány schránami, 

které se objevovaly již od středověku. U nás se první babybox otevřel v Praze 

v Hloubětíně 1. 6. 2005.
371

 Od té doby jich bylo postupně otevřeno celkem 63, 

poslední 23. 9. 2014 v Havířově.
372

  

Většina dětí, které do nich byly odloženy, jsou novorozenci, staří jen 

několik dní až týdnů bez možnosti identifikace. Od tohoto modelu se odlišují 

případy, kdy byl s dítětem nalezen rodný list, či očkovací průkaz, a případy 

starších dětí. Některé tyto případy nyní uvádím.  

Nejstarším nalezeným dítětem byl zhruba 1,5 roku starý chlapeček, 

odložený v Olomouci v roce 2011. Matka byla vypátrána sociálními 

pracovnicemi, poslední zprávy o dítěti mluví o tom, že se dostal dočasně do 

pěstounské péče. Tento případ ukázal na mezery v zákonech. Ukázal, že 

neexistuje žádná věková hranice pro odložení dítěte tímto způsobem a že 

existují děti, které můžou unikat dlouho evidenci, než se přijde na to, že chybí. 

Kritici babyboxů mluví o zneužívání schránek.
373

 V babyboxech se našlo ještě 

několik dalších několikaměsíčních kojenců.  
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Šťastný konec má případ tříměsíční Barborky, kterou odložila do 

babyboxu v lednu 2009 18letá matka. Matka se o dcerku později přihlásila, 

s úřady zlepšila svoji situaci, našla ubytování v azylovém domě a v květnu 

téhož roku jí soud Barborku vrátil do péče.
374

  

Naopak o zneužití babyboxu svědčí případ odloženého sedmiměsíčního 

chlapečka pojmenovaného Richard Lví Srdce v Praze v Hloubětíně v říjnu 

2009. Matka se sama přihlásila po několika dnech s tím, že chce syna zpět, že 

byla v hmotné nouzi. Ludvík Hess nabídl finanční pomoc i ubytování.
375

 Tento 

případ pak figuroval jako příklad zneužívání babyboxu v článku Už nejsem tvá 

matka otištěném v časopise Instinkt. Autorka článku píše: "Když jí byla 

prostřednictvím médií a zakladatele babyboxů nabídnuta finanční pomoc, 

opakovaně toho využívala, azylové bydlení, které by řešilo její neuspokojivou 

situaci ale odmítla s lapidárním odůvodněním, že je mimo Prahu."
376

  

Dalšími jedinečnými případy jsou ty, kdy byl u dítěte nalezen také 

identifikační doklad. Stalo se tak u prvního dítěte, které se nalezlo v Hloubětíně 

v roce 2006. Malá Soňa u sebe měla rodný list. Pocházela z dvojčat, přičemž 

matka si druhé nechala u sebe. Soňu si vzala zpět, ale nakonec odložila oba 

sourozence a třetí nechala v porodnici.
377

 Případ Soni vzbudil velký mediální 

rozruch a objevilo se mnoho nabídek finanční pomoci matce, když si dítě 

vezme zpět. Ludvík Hess ale tvrdí, že nakonec nedal nikdo nic.
378

  

Spíše omylem se do brněnského babyboxu v roce 2007 dostal také 

osmiměsíční Mário, kterého tam dali příbuzní, když si jej rodiče nevyzvedli 

podle domluvy, rodiče se posléze o syna přihlásili.
379

 Podobně dopadl i případ 
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ze sokolovského babyboxu v roce 2009, kdy tam matka odložila čtyřměsíčního 

chlapce, pro kterého si později přišel otec s prarodiči.
380

 

7.1.3 Systém péče o nalezené děti  

Podle článku 20 Úmluvy o právech dítěte má stát povinnost se postarat o 

každé dítě, které je dočasně nebo trvale zbavené svého rodinného prostředí. 

Péče o nalezence je tak povinností státu. 

Náš současný systém vychází z předlistopadového systému, postaveného 

na kojeneckých ústavech a dětských domovech a doplněného o náhradní 

rodinnou péči. Současné trendy zaznamenávají opět snahu k návratu hlavního 

důrazu na náhradní rodinnou péči a omezení výchovy ústavní, jak jsme znali 

z první poloviny 20. století. Hlavním zákonem této oblasti je již zmiňovaný 

zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní-ochraně dětí, a jeho novela 

č. 401/2012 Sb. Na těchto dvou zákonech lze vidět posun k preferování 

náhradní rodinné péče. Novela klade větší důraz na pobyt dítěte v rodině, a to i 

skrze pěstounskou péči na přechodnou dobu, a snaží se tak omezit pobyt dítěte, 

zvláště věkem do tří let, v ústavu.  

Další zákony zmiňující problematiku nalezených dětí 

Přímo o dětech nalezených na území České republiky se zmiňuje několik 

dalších zákonů. V zákoně č. 186/2013 Sb. o nabývání a pozbývání občanství 

ČR je určeno v §10, že osobě nalezené území České republiky mladší 3 let je 

uděleno občanství ČR ode dne nalezení, pokud do 6 měsíců od dne nalezení 

nevyjde najevo, že je občanem jiného státu.
381

 

Zákon o matrikách, jménu a přímení č. 301/2000 Sb. mluví v §17 o dítěti 

nezjištěné totožnosti. Datum narození určuje lékař šetřením nebo soud, místem 

narození je adresa příslušného matričního úřadu. Podle §18 se nezapíše do 

matriky ani jméno dítěte, nejsou-li rodiče známi, a oznámí danou skutečnost 

soudu. 

Metodický pokyn MPSV pro případy dětí odložených do babyboxů 

Babyboxy nejsou v české legislativě nikterak právně upraveny, jsou spíše 

tolerovány. Reaguje na ně jen Metodický pokyn MPSV pro případy dětí 

odložených do babyboxů. Tento pokyn byl vydán až 16. března 2006, tedy 
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téměř rok po zprovoznění prvního babyboxu, a stanovuje, jaký bude další 

postup práce s odloženým dítětem.  

Dítě bude okamžitě po nálezu předáno zdravotnickému zařízení, kde mu 

bude poskytnuta odpovídající péče a provedena vyšetření. Neprodleně bude 

informován příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). 

Pokud zůstala identita dítěte utajena, řeší případ orgán, v jehož působnosti bylo 

dítě nalezeno. Je-li identita dítěte známa, například byl u něj rodný list, 

očkovací průkaz, či se matka ozvala sama, řeší případ orgán, v jeho působnosti 

má dítě trvalé bydliště. Dítě, jehož matka zůstala neznámá, bude po propuštění 

ze zdravotnického zařízení předáno buď do vhodné rodiny, osvojitelské nebo 

pěstounské, nebo do kojeneckého ústavu. Rodiče, kteří přijímají nalezené dítě, 

jsou upozorněni na rizika plynoucí z neznalosti některých údajů o dítěti
382

 a 

musí počítat s tím, že matka se může kdykoli během doby 2 měsíců
383

 o dítě 

přihlásit a bude jí vráceno. Je-li známa matka dítěte, snaží se příslušný orgán 

nejprve nabídnout spolupráci při řešení nepříznivé situace, aby mohlo dítě 

zůstat ve své rodině. Pokud nebude možné dítě vrátit do biologické rodiny, je 

snahou orgánu získat od rodičů souhlas s osvojením dítěte.
 384

 

7.2 Přehled případů nalezených dětí 

Abych získala povědomí o této problematice, vyhledávala jsem 

jednotlivé zprávy v internetových novinách o nalezených dětech, a to od roku 

2000. Pro ucelený přehled zpráv jsem zvolila procházení archivu článků 

internetového deníku www.iDNES.cz. Všechny případy, které jsem nalezla, 

uvádím v příloze č. 1 Nalezené děti. Nespolehlivost těchto údajů může 

způsobit několik faktorů, které je třeba mít na paměti při vyhodnocování 

výsledků. Sonda nemusí být kompletní, protože jsem mohla některé případy 
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tak měli počítat s tím, že během 3 měsíců se může objevit biologická matka a chtít dítě zpět.  
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 Tisková zpráva: MPSV vydalo metodiku pro případy dětí odložených do babyboxů 

in HESS, Co jste se nedočetli v novinách o babyboxech, s. 82-84 
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přehlédnout. Dalším omezením je, že zvláště pro nejstarší roky bylo uloženo v 

archivu podstatně méně článků než v pozdějších letech, proto považuji údaje 

zvláště z roku 2000 a 2001 za neúplné. Stručný přehled výsledků je v tabulce č. 

1 Nalezené děti. 

Při vybírání případů jsem se nezabírala případy, kdy matky zavraždily 

své děti, o které se již začaly starat. Příkladem takového je vražda 14denní 

holčičky, kterou matka zabila po bezesné noci ve snaze utišit její pláč. Tento 

konkrétní případ se udál v roce 2002.
385

 Stejně jako mnoho dalších vražd dětí 

rodiči je zde rozdíl od vražd, které jsem zahrnovala do průzkumu, a to ten, že 

rodiče neplánovali se dítěte zbavit od začátku, důvodem k vraždě zde byl 

většinou aktuální psychický problém či pomsta partnerovi, tudíž 

pravděpodobně nejsou skupinou, která by měla být ovlivněna existencí 

babyboxů či lepšími podmínkami pro předání dítěte do péče někoho jiného. 

Součástí výzkumu nebyly ani děti odložené do babyboxů, které mají svojí 

podrobnou statistiku již zpracovanou (uvádím ji v Příloze 2. Děti z babyboxů). 

Případy nalezených starších dětí jsem zařadila spíše pro zajímavost. Jedná se o 

osm případů, které jsem nalezla, ne vždy bylo ale úmyslem rodičů dítě odložit. 

Do průzkumu jsem vstupovala s tím, že se jedná o řídký jev, zahrnující 

zhruba 4 případy ročně. O letech 2004 a 2005 jsem se navíc dočetla, že nebyl 

zaznamenán žádný takovýto případ.
386

 Tato tvrzení vyvracím, v obou letech 

jsem našla případy vraždy i odložení živého dítěte. Podobně jsem našla i 

v článku Už nejsem tvá matka, že podle policejních statistik byl v roce 2009 

zaznamenán pouze jeden případ vraždy novorozence, v roce 2008 opět jeden a 

v letech 2004 a 2005 žádný.
387

 Troufám si tvrdit, že jsou to zkreslené údaje, 

případů jsem objevila víc. 
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Tabulka č. 1 Nalezené děti 

 

Vysvětlivky:  

Vraždy - případy, kdy matka aktivně zabila po porodu své novorozeně. 

Odložené děti mrtvé - případy, kdy matka dítě sice nezabila, ale odložila jej tak, že 

nebylo nalezeno a zemřelo většinou podchlazením. Případy, kdy se prokázalo, že dítě se již 

mrtvé narodilo, jsem do této kategorie nezahrnula. Patří sem i případy, kdy se mi nepodařilo 

zjistit, jestli matka dítě sama zabila nebo jej jen nechala zemřít. 

Odložené děti přeživší - případy, kdy bylo dítě odloženo v ústraní, podobně jako 

v předchozí kategorii, a jen pouhou náhodou bylo nalezeno a přežilo. 

Odložené děti na místě bezpečném - případy, kdy bylo dítě odloženo tak, že bylo snadno 

nalezeno a zachráněno. Jako hlavní zde figurují nemocnice. 

  

Celkové počty mě překvapily svojí četností, zvláště poslední roky, 

vyjímaje rok 2014. Významné jsou roky 2004, kdy dostaly ženy možnost 

utajeně porodit, a 2005, kdy byl otevřen první babybox. Snahou těchto kroků 

bylo omezit počet nalezených mrtvých dětí. Jak je vidět, toto očekávání nebylo 

naplněno. Počet případů, kdy matka sama aktivně dítě zabila, za poslední roky 

naopak lehce stoupl. V těchto případech ale připouští i zastánci babyboxů, že 

matky, které své dítě zabijí, nejsou těmi, které by jej dali do babyboxu, i kdyby 

byl v jejich městě.  

mrtvé děti přeživší na místě 

bezpečném 

mrtvé+živé 

2000 1 - 1 - 1+1 (2) 

2001 2 1 1 1 3+2 (5) 

2002 2 3 - - 5+0 (5) 

2003 - 4 - 2 4+2 (6) 

2004 1 1 - - 2+0 (2) 

2005 2 2 1 - 4+1 (5) 

2006 1 3 - 1 4+1 (5) 

2007 - - 2 2 0+4 (4) 

2008 4 1 1 2 5+3 (8) 

2009 2 2 1 1 4+2 (6) 

2010 3 1 2 3 4+5 (9) 

2011 2 - 1 1 2+2 (4) 

2012 1 4 2 2 5+4 (9) 

2013 5 1 1 1 6+2 (8) 

2014 2 1 - 1 3+1 (4) 
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Případů, kdy matka odložila své dítě, které následně zemřelo, je o něco 

méně, vyjma roku 2012, který byl výjimkou v řadě od roku 2007. Čísla pro 

pozorování průkazného trendu jsou ale příliš malá. Může zde také docházet 

k velkému zkreslení při mém kategorizování případů na vraždy a odložení 

s následkem smrti. Hranice mezi případy, kdy matka dítě sama zabila a kdy jej 

nechala zemřít, je nezřetelná a může ji ovlivnit například to, jak dlouhá doba 

uplynula, než bylo dítě nalezeno.   

Nárůst naopak zaznamenaly případy, kdy bylo dítě odloženo tak, aby 

bylo včas nalezeno a nebylo ohroženo na životě. V některých případech bylo 

dítě dokonce osobně předáno do ruky zdravotníka či cizí osoby. (Nezahrnuji 

případy odložení dítěte pracovnicím FOD) V těchto případech ani policie 

většinou nepátrala po matce. Tyto případy se vyskytují i přes rozrůstající se 

počet babyboxů a svědčí o tom, že kdo chce dítě odložit tak, aby jej neohrozil 

na životě, může tak učinit i bez babyboxů.  

Na tomto přehledu můžeme vidět, že babyboxy ani utajené porody, na 

jejichž statistiku jsem nikde nenarazila, nenaplňují zcela očekávání. Kde lze 

mluvit s velkými výhradami o jakémsi úspěchu, je jedině mírný pokles 

náhodně nalezených mrtvých dětí. Celkově však můžeme vidět nárůst počtu 

nalezených živých dětí. 

Ze statistik babyboxů je vidět nárůst odložených dětí zvláště po roce 

2009, kdy bylo odloženo 14 dětí, což je o deset dětí více než rok předchozí. 

V roce 2010 to bylo 12 dětí, zato v roce 2011 dokonce 22 dětí, 20 dětí bylo 

odloženo v roce 2012 a v roce 2013 dětí 18. V roce 2014 nastal opět výrazný 

pokles, zatím je odloženo jen 8 dětí.
388

 Úplný přehled všech dětí z babyboxu 

jsem převzala z oficiální statistiky ze stránek www.babybox.cz a je v Příloze 

2. Děti z babyboxů. 

Nárůst odložených dětí jistě souvisí s rychlostí, s jakou se babyboxy 

rozšiřovaly. Zatímco od roku 2005 do roku 2007 jich bylo pouhých 6, během 

roku 2008 jich bylo otevřeno 13. Následující dva roky jich přibilo po 11 každý 

rok. Od roku 2011 se rychlost ustálila na 6 babyboxech za rok. Letos byly 

otevřeny zatím 4 babyboxy.
389
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7.3 Možnosti anonymního odložení dítěte: Příležitost pro přežití 

nebo pro nezodpovědnost? Diskuze na příkladu babyboxů 

Zatímco na konci 19. století byla možnost anonymního odložení dítěte 

zrušením tajného oddělení eliminována, na začátku 21. století se k ní opět 

vracíme. Diskuzi o tom, zda to je dobře nebo ne, ukážu na příkladu babyboxů. 

Od svého vzniku mají babyboxy v laické i odborné veřejnosti své odpůrce i 

zastánce, kteří zdůrazňují pozitiva i negativa celého projektu. Nutno říci, že na 

obou stranách jsou pádné argumenty, které je třeba vzít v úvahu.  

7.3.1 Záchrana života     

Hlavním důvodem, proč babyboxy vznikly, je možnost zachránit lidský 

život. O tom vypovídá i heslo z billboardů "V popelnici umřu..."
390

. Tento 

argument ale není tak jednoznačný. Existence babyboxů nemá vliv na případy, 

kdy matka své dítě zavraždí. Profil takovýchto matek vykazuje velké rozrušení, 

čili spíše psychické a psychiatrické indikace, nežli osobní a sociální 

problémy.
391

 Dětská lékařka Magdaléna Chvílová Weberová tvrdí, že ženy, 

které se dopustí zabití novorozence, jsou psychicky nemocné nebo 

psychopatické osobnosti. Z podstaty svého stavu tak nejsou schopné uvažovat 

o jiných možnostech, babyboxy v jejich představách nefigurují.
392

  

Ani z mého sledování případů nevyplynula souvislost případů zabitých 

dětí vlastními matkami se zaváděním babyboxů. Zda má rozšíření babyboxů 

vliv na případy nalezených mrtvých dětí, které matky odložily ještě živé, není 

příliš zřetelné, neboť se pohybujeme ve velmi malých číslech, a platí omezení 

uvedená výše. 

Děti nalezené v babyboxech jsou často dobře oblečené a laicky ošetřené, 

což svědčí spíše o starostlivosti matky, která si nepřála smrt dítěte.  

Považovat 109 dětí v babyboxu za 109 zachráněných životů je naivní, 

nicméně nelze prokázat, že by dítě v žádném z těchto případů neskončilo 

odloženo na jiném místě, kde by se k němu nedostala včas pomoc a ono by tak 

zemřelo.  
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7.3.2 Rychlá cesta k osvojení 

Propagátoři babyboxu používají často argument, že děti z babyboxu jdou 

do nové rodiny velice brzy, třeba do týdne, zatímco děti, přenechané k osvojení 

v porodnici, tráví v kojeneckých ústavech, které nemají dobrý vliv na jejich 

vývoj, řadu měsíců, než se dostanou ke svým osvojitelům. Tento argument má 

poměrně komplikované právnické pozadí, které se pokusím objasnit. 

V současné době ovšem platí již novela zákona o sociálně právní ochraně dětí 

č. 401/2012 Sb, která šance na rodinnou péči od úplného začátku srovnává pro 

všechny děti.   

Ludvík Hess řekl v pořadu Sama doma 27. 12. 2006, že umístit dítě 

z babyboxu do náhradní rodiny lze velice rychle, během několika dnů.
393

 

V článku Už nejsem tvá matka Ludvík Hess tvrdí, že nejrychlejší předání 

proběhlo u holčičky Lucinky, která byla u nových rodičů 4 dny po nalezení. I u 

jiných případů se prý děti dostávají do rodin velmi rychle. Odvolává se přitom 

na Metodický pokyn MPSV.
394

 

Milada Šilhová, ředitelka Kojeneckých ústavů Ústeckého kraje, v roce 

2011 řekla v rozhovoru pro Radiožurnál toto: "Dítě, které k nám přijde 

z porodnice, my sledujeme, a úderem dne, který symbolizuje dvouměsíční 

nezájem, úplný nezájem ze strany matky tak, jak stanoví zákon, ihned 

iniciujeme orgány sociálněprávní ochrany, aby dítě bylo převzato s veškerou 

dokumentací do registru dětí vhodných k náhradní rodinné péči a v co nejkratší 

době se na poradním sboru, který je při každém krajském úřadě, párují tyto 

volné děti s vhodnými prověřenými uchazeči a nastává tam ten ideální stav pro 

to dítě, které přichází na svět nechtěné, že nachází novou rodinu, to je po dvou 

měsících."
395

 V článku Dalibor z babyboxu čeká na rodiče v kojeneckém ústavu 

ze dne 15. 6. 2011 Šilhová výše uvedenou praxi dává do kontextu i s dětmi z 

babyboxu. V článku je uveden také příklad Vítka z kadaňského babyboxu, 

nalezeného v roce 2007, který je stále (rok 2011) v kojeneckém ústavu.
396
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Na těchto vyjádřeních je vidět poněkud odlišná praxe u jednotlivých 

OSPOD, která je umožněna našimi zákony. Z Metodického pokynu MPSV 

(2006) plyne, že dítě může být předáno rovnou do rodiny na základě 

rozhodnutí OSPOD, ale nejedná se ještě o osvojení, nýbrž o pověření fyzické 

osoby péčí o dítě. Rodina musí stále čekat, jestli se neozve po tři měsíce 

biologická matka. "Orgán sociálně-právní ochrany dětí zváží konkrétní situaci, 

zdravotní stav a věk dítěte a na základě zjištění podá podnět nebo návrh soudu 

na předběžné opatření, kterým se dítě svěřuje do péče fyzické osoby (např. 

žadatele o osvojení nebo pěstounskou péči zařazeného do evidence žadatelů, 

příbuzné osoby, apod.) nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či 

kojeneckého ústavu."
397

 Z této citace vyplývá, že dítě mohlo být umístěno na 

základě rozhodnutí pracovníka OSPOD buď v budoucí pěstounské či adoptivní 

rodině nebo v kojeneckém ústavu nebo jiném zařízení pro děti. Proto byly 

některé děti z babyboxu v nové rodině záhy po odložení a zároveň jiné děti 

čekaly na osvojení v ústavu. Nicméně i v tomto období existovala zákonná 

možnost, jak umístit do rodiny i dítě, jehož rodič je znám, nicméně tato nebyla 

příliš používána. V zákoně č. 134/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 

Sb. o sociálněprávní ochraně dětí je v §27a, Hlava V. zavedena pěstounská 

péče na přechodnou dobu, u níž se předpokládá krátkodobá péče zejména o 

dítě krátce po narození.
398

  

V dnešní době již platí novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 

ochraně dětí (č. 401/2012).
399

 Snahou novely je preferovat formu pěstounství 

na přechodnou dobu nad formou ústavní. Pěstounství na přechodnou dobu
400

 je 

akutní péče o dítě, které nemůže zůstat ve své rodině, do doby, než se vyřeší 

jeho situace trvale, tedy návratem do biologické rodiny nebo nalezením rodiny 

náhradní.  

Nový Občanský zákoník také upravuje péči o děti před osvojením. 

Budoucím vhodným osvojitelům/pěstounům může soud svěřit dítě hned, 
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jakmile dají rodiče souhlas s osvojením a nemusí čekat na lhůty, případně 

uzná-li soud, že není souhlas potřeba. Uplynou-li 3měsíční potřebné lhůty, 

může začít povinná předadopční péče, neboli péče na zkoušku. K osvojení 

dochází až po uplynutí předadopční péče.
401

  

Popsat celý systém osvojování dítěte není cílem této práce. Za podstatné 

považuji, že je zde patrná snaha omezit využívání ústavní péče u malých dětí 

obecně, čímž by měly děti ponechané v porodnicích k adopci stejné podmínky 

jako děti z babyboxu.     

7.3.3 Snadná možnost odložení dítěte: cesta k nezodpovědnosti  

Proti babyboxům se postavila část odborné veřejnosti.
402

 Velkým a 

nejhlasitějším odpůrcem babyboxu je sociální pedagog MUDr. František 

Schneiberg. Tvrdí, že babyboxy jsou snadnou cestu, jak odložit dítě, a tím se 

vyvázat z rodičovské zodpovědnosti, a povedou k nárůstu nalezených dětí.
403

 

Podobnou argumentací se zabývala již Marie Červinková-Riegrová na konci 

19. století. 

Že je tento argument platným, dokazuje 108 nalezených dětí během 9 let, 

kdy babyboxy fungují. Pravděpodobně by stejný počet dětí nebyl nalezen 

náhodně. Otázkou může být, co by se stalo s tou stovkou odložených dětí, zda 

by si je matky ponechaly, nebo by je předaly k osvojení klasickou cestou nebo 

potratily, či by je odložily na nějaké místo, kde by jim hrozila smrt.   

7.3.4 Právo na identitu x právo na život  

Právo na identitu i právo na život jsou zakotveny v Úmluvě o právech 

dítěte.
404

 V čl. 6, 1 stojí: "Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, uznávají, že 

každé dítě má přirozené právo na život."  

Ve čl.7,1 stojí: "Každé dítě je registrováno ihned po narození a má od 

narození právo na jméno, právo na státní příslušnost, a pokud je to možné, 

právo znát své rodiče a právo na jejich péči…. Čl. 8,1 Státy, které jsou smluvní 

stranou úmluvy, se zavazují respektovat právo dítěte na zachování jeho 
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 Občanský zákoník č. 89/2012 Sb. §823-831  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast2 
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areálu Všeobecné fakultní nemocnice, in EMMEROVÁ, Jak vnímáme babyboxy, s. 7-8 
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totožnosti, včetně státní příslušnosti, jména a rodinných svazků v souladu se 

zákonem a s vyloučením nezákonných zásahů.“
405

 

Oba tyto články jsou tématem diskuzí o babyboxech a používají se proti 

sobě. Zatímco přínos babyboxů v záchraně života dítěte není příliš průkazný, 

dopad neznalosti svého původu je potvrzován problémy, se kterými se 

anonymně odložené děti v průběhu života setkávají. Tyto dopady mohou být 

dvojí:    

a) Neznalost zdravotní a rodinné anamnézy, průběhu porodu atd. může 

odradit případné adoptivní rodiče a zabránit některým preventivním vyšetřením 

z důvodu rodinných dispozic, neznalost genetických onemocnění může 

v budoucnu vést k nedostatečné prevenci vzniku takového onemocnění u 

dítěte. 

b) Neznalost jakýchkoli informací o svém biologickém původu může 

vést u dospívajících k problémům s identitou. Tento argument je též důvodem, 

proč v roce 2011 vyzvala Českou Republiku ke zrušení babyboxů Organizace 

spojených národů.
406

 To, že psychické problémy těchto dětí nejsou 

zanedbatelné, dosvědčují příběhy dětí, které již do tohoto věku dorostly. Pro 

příklad uvádím tento:    

 Kniha Jayne E. Schillerové Adopce, vztah založený na slibu popisuje 

několik kazuistik dětí, které vyrůstaly v náhradní rodinné péči a s tímto 

problémem se potýkaly. Jedním z nich je Andrea M., která byla adoptována 

jako novorozeně. Její rodiče ji se vším seznamovali a na vše odpovídali. 

V dospívání ale začala Andrea prožívat těžké období, cítila nepřekonatelnou 

prázdnotu a krize vyvrcholila pokusem o sebevraždu. Během následné rodinné 

terapie byla rodině doporučena možnost najít biologickou matku a pomoci 

Andree zaplnit její prázdné místo. Rodině se podařilo biologickou matku 

vypátrat a ta souhlasila se setkáním. Andrea občas svojí matku navštíví, ale 

blízký vztah nenavázala.
407

 Sama k tomu řekla: „Mými rodiči jsou Mitchellovi. 

Vždycky mě měli rádi a starali se o mě. Setkání s Patricií pro mě bylo tím 

nejdůležitějším, co jsem mohla udělat, protože mi to umožnilo zavřít knihu své 
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minulosti, kterou jsem neznala. Zaplnilo to tu neuvěřitelnou prázdnotu, která 

ve mně zela. Teď se cítím celá a úplná.“
408

  

Podobné problémy a touhy dovědět se něco o svých biologických 

rodičích uvádí i další lidé.
409
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 SCHILLEROVÁ, Adopce, s. 170 
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 Například příběh Michelle Rooney je zvláště zajímavý, protože se jedná o dívku, 

kterou v roce 1968 odložila matka u popelnice. Byla nalezena a adoptována. Její potřeba zjistit 

něco více o své biologické rodině byla velmi silná zvláště po smrti svého adoptivního otce. 

Bylo jí tehdy 21 let. Podařilo se jí pomocí genealogického testu seznámit se s ženou, která 

měla stejný původ genů. Byla to její sestřenice a ta ji seznámila s jejím biologickým otcem. 

Viz KUNCOVÁ, Holčička z popelnice našla po letech svého tátu, Žena.cz 6. 10. 2014  [online] 

(cit. 15. 11. 2014). URL: 
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8. Nalezenci napříč staletími 
Za cíl mé práce jsem si stanovila prozkoumat historii odkládání dětí a 

poté se pokusit o reflexi dnešního stavu. Na počet odkládání dětí má 

rozhodující vliv společenský a hospodářský kontext dané doby, který 

ovlivňuje, kolik dětí se vůbec narodí a kolik jich bude odloženo. Ráda bych 

nyní provedla malý experiment. Pokusím se vžít do perspektivy konkrétního 

nalezence v konkrétní době a společnosti vyprávět jeho příběh na základě 

znalostí získaných z teoretické části. Takto vytvořenými osudy nalezenců bych 

ráda ukázala, jak postupoval vývoj tohoto jevu a jak se proměňovaly jeho 

základní aspekty. 

Jsem si vědoma toho, že důvodů pro odložení dítěte může být nespočetně 

a žádné případy, zvláště v dnešní době, kde je relativně malý počet těchto dětí, 

nejsou identické, přesto se domnívám, že zde existují společní jmenovatelé pro 

konkrétní doby. 

8.1 Holčička narozená v antickém Římě  

Narodila jsem se před dvěma dny jako třetí dítě v rodině. Bydlíme 

v Římě a vládne nám Gaius Julius Caesar. Otec má dům a dobře uživí mé starší 

bratry, moji matku i služebnictvo. Přesto není můj osud ještě rozhodnut, ani 

jméno jsem ještě nedostala. Záleží na otci, jestli mě přijme nebo ne. Čekám a 

se mnou i moje matka. Stará se o mě, má mě ráda, ale ví, že to nemusí dlouho 

trvat. V můj neprospěch hraje několik věcí. Jsem dívka, chlapci umí vzít za 

práci, dívky jsou více starost než pomoc. Jsem třetí, dvě děti stačí, říká se u 

nás, velká rodina se moc nenosí. A konečně, můj otec je žárlivý, matka krásná, 

kdoví, jak to tenkrát všechno bylo. Jen na otci záleží, jestli mě za týden 

slavnostně přijme do rodiny nebo jestli mne zavrhne.  

Pokud mě otec přijme, vyrostu snad také v krásnou dívku a provdám se. 

Pokud ne, odnese mě matka na tržiště a nechá mě tam. Dala mi na krk amulet, 

kdyby mě otec nepřijal a já bych měla to štěstí, že by se mě někdo ujal a 

vychoval mě, aby mě později mohla poznat. Ale moc tomu nevěřím, to se stává 

v komediích, kterými se baví mí rodiče. Buď bych zemřela dříve, než se mě 

někdo ujme, nebo bych se stala otrokyní pro muže. 

8.2 Lukas, chlapec z Florencie z přelomu 11. a 12. století 

Jsem Lukas, je mi týden. Má matka mě porodila jako 6. dítě, otec zemřel 

před půl rokem. Tři z mých starších sourozenců již zemřeli, dva hned po 
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narození, třetí ve dvou letech. Matka pracuje jako pomocnice u jedné bohatší 

rodiny ve městě, má co dělat, aby uživila mé starší sourozence a se mnou ani 

nemůže chodit do práce. Matka už je rozhodnutá, co se mnou udělá. Dnes 

v noci mě odnese na práh kostela a položí mě tam. Poradila jí to sousedka, 

která takto odložila své miminko minulý měsíc. To velký hlad k tomu moji 

matku dohnal. Nebudu ani první ani poslední, kdo takto skončí, nikdo se nad 

tím moc nepozastaví. Snad mě brzy najdou a odnesou do nemocnice. Děti 

umírají v rodinách, umírají i v nemocnicích jako odložená novorozeňata. 

Musím být silný a přežít. Několika dětem se to podaří, třeba si mě potom 

matka vyzvedne a vezme zpět, až nebudu potřebovat tolik péče. Slibuje mi to 

pořád, musím vydržet.  

8.3 Annette, Pařížanka narozená v polovině 17. století 

Jsem Annette a narodila jsem se dnes ráno ve vesnici poblíž Paříže, je 

rok 1659. Moje matka pochází z bohaté měšťanské rodiny a je jí pouhých 

17 let. Její rodiče, moji prarodiče mají pro ni vyhlédnutého ženicha. Je bohatý a 

má vlivné postavení. Přislíbil si moji matku vzít a plánuje se svatba. Kdyby se 

dozvěděl o mojí existenci, nikdy by si ji nevzal. Matka by byla veřejně 

zostuzena a velký dopad by to mělo i na otce mé matky, kterého by vyloučili 

z cechu a přišel by tak o dobrou práci. Můj otec je záletník, když se dověděl, že 

je matka těhotná, poslal ji k porodní bábě, aby udělala potrat. Je to div, že se 

nepodařil, pak otec zmizel beze stopy a nechal moji matku zklamanou svému 

osudu. Moje matka pod záminkou, že jede k příbuzným na venkov, strávila 

poslední měsíce těhotenství na vesnici u porodní báby. Porodila, ještě chvilku 

počká, až se zotaví a pak se vrátí k rodině do Paříže, vybavena chytrými radami 

staré báby, jak zamaskovat svůj velký hřích. Vrátí se sama. 

Co bude se mnou? Mohla mě po porodu zabít. Nezřídka je objeveno 

mrtvé tělo novorozence. Ale žiji. Přenechala mě porodní bábě i s velkým 

finančním obnosem jako záruku mlčenlivosti. Porodní bába se mnou půjde 

k nalezinci v Paříži a nechá mě tam. To je osud nás, dětí počatých v hříchu, 

nezplozených z manželství. Možná přežiji cestu, možná se dostanu k hodné 

kojné, která mi dá péči, jakou budu potřebovat. Ale dobrý život mě nečeká. 

Jsem nalezenec, nemanželské dítě, to je prokletí do konce života. 

8.4 Karel, pražský nalezenec z počátku 19. století 

Jsem Karlík, narodil jsem se v Pražské porodnici 10. 3. 1820.  Moje 

matka pochází z vesnice u Prahy. Už v 7 letech musela do služby k jednomu 

sedlákovi. V 15 letech našla místo služebné na malém zámečku na okraji 
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Prahy.  Měla vlastní komůrku, dokonce vlastní postel a zámecký pán si ji velmi 

oblíbil. Několikrát za ní přišel v noci. Když matka otěhotněla, vyhodil ji. 

Matka se potloukala od práce k práci a porodila v porodnici. Tam mohla 

porodit zadarmo a ponechat mě tam. Ještě tu je se mnou, musí vypomáhat jako 

kojná, ale už má domluvené místo kojné u bohatých lidí. Tam s ní nesmím, 

kojit své chudé dítě s tím druhým dohromady je vyloučené. Nezazlívám jí to, 

doufá, že mě čeká lepší budoucnost než s ní, vždyť bychom museli žebrat od 

domu k domu. 

Mě čeká taky cesta, půjdu na venkov. Naštěstí už je docela teplo, jinak 

bych asi umrzl. Čekám, až si pro mě přijde má pěstounka, která mě bude 

vychovávat se svým vlastním dítětem. Třeba to bude bratříček a budeme si 

rozumět. Horší to bude, nebudou-li si mě chtít nechat, až budu starší, a budu 

muset jít někam do neznámé vesnice, kde dávno všichni zapomněli, že tam 

kdysi moje matka žila. Ale na to radši nebudu myslet.  

8.5 Josífek, nalezenec na začátku 20. století  

Jsem Josífek, tak mě pojmenovala moje matka, prý podle dědečka, který 

už nežije. Můj otec byl alkoholik, moji maminku bil, bil i nás, děti. Starší 

sourozenci odešli z domu, jakmile mohli. Já jsem nejmladší, je mi sotva půl 

roku. Otec utekl a už dva měsíce se neobjevil. Nyní ležím u malého kostelíka a 

matka s pláčem utíká pryč. Snad mě brzy najde pan farář. Předá mě 

opatrovníkovi a třeba nalezne i hodnou pěstounku. V nejhorším by mohl také 

najít nějaké místo v sirotčinci, není to tak špatná vyhlídka. Ale začínám mít 

hlad, zkusím pořádně plakat, aby už přišel.  

8.6 Klárka, holčička z pražského babyboxu 

Jmenuji se Klárka a pojmenovali mě tak podle sestřičky, která mě 

vyzvedla z babyboxu. Moje maminka je velmi mladá, odešla od svých rodičů a 

bydlela v Praze na ubytovně. Pracovala v kuchyni, umívala nádobí, že otěhotní, 

nečekala. Ani to nikomu neřekla, že mě bude mít. Když jsem se narodila, 

nevěděla, co má dělat. Nechat si mě nechtěla, tak kam se mnou? Odnesla mě 

do babyboxu. Nikdy nebudu vědět, jak se jmenuje. Čeká mě teď pobyt 

v nemocnici a potom asi půjdu už do nové rodiny. Nebo do kojeneckého 

ústavu. Doufám, že se dostanu někam, kde mě budou mít rádi. 
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9. Zjištění a diskuze  
9.1 Moje myšlenková a literární cesta k tématu nalezenectví 

 Když jsem začínala psát práci Nalezenci, očekávala jsem, že se budu 

pohybovat převážně na půdě církevních dějin a diakonické práce. První knihy, 

které jsem k tématu načetla, byly historiemi charity, jejichž autory je hlavně 

C. V. Pospíšil a B. Vašek, a knihy o péči o chudé v období patristiky. Po 

přečtení těchto knih jsem se dostala ke knihám demografickým a ke knihám o 

kultuře dané doby.  

 V tomto bodě jsem objevila první nesrovnalosti se svým původním 

předporozuměním. Zatímco Pospíšil i Vašek podávají výčet různých snah o 

péči o nalezené děti od doby Římské říše, J. Le Goff a Otis-Cour tvrdí, že do 

15. století se s nalezinci jako takými nesetkáváme.
410

 Ottův slovník naučný 

naopak uvádí, že první nalezinec byl v 8. století v Miláně a další následovaly 

v následujících stoletích, hlavně ve 13. století, nevyjadřuje se ale o jejich 

zakladatelích. Zajímalo mě, jak je možné, že existují zprávy o činnosti církve a 

o významných osobnostech zabývajících se nalezenci v období středověku, a 

na druhé straně středověký francouzský historik celou etapu středověku odbyde 

větou, že: "tento utilitární středověk, nemající čas na to, aby měl s dítětem 

soucit nebo se mu obdivoval, dítě téměř nevidí".
411

 Odpověď můžeme hledat 

opět u J. Le Gofffa, který uvádí, ve středověku vznikaly u katedrál všeobecné 

nemocnice, kde pracovali kanovníci.
412

 Tyto nemocnice jsou významným 

církevním přínosem k péči o chudé a nemocné a pravděpodobně se sem 

dostávaly i děti nalezené. V té době byly často u kostelů připraveny podle 

Machálka kamenné mísy, kam mohl být novorozenec odložen.
413

 Tyto 

nemocnice mohou být těmi nalezinci, které vyjmenovává Otto ve svém 

slovníku.  

 Od 15. století začaly vznikat nalezince zaměřené výhradně na péči o 

nalezence, jejichž zakladateli byly významné osobnosti a spolky. Z církevního 

prostředí je známá například postava kněze Vincence De Paula (1581-1660),
414

 

ale hlavní proud péče o nalezence se nevyvíjel pod patronací církve.  

 Zajímavou otázku o přínosu k péči o nalezence vzbuzují také kláštery. 

V popularizujících článcích se velice často uvádí, že v klášterech byla 
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zabudována otáčidla pro odložené novorozence, kterých se pak klášter 

ujímal.
415

 Podklady pro tato tvrzení jsem hledala v textech zaměřených na život 

v klášterech. H. Lawrence, který napsal knihu o dějinách středověkého 

mnišství, se věnuje charitativní pomoci pouze okrajově. K. Krügerová ve své 

rozsáhlé publikaci Řády a kláštery podává zprávu mimo jiné i o ženských 

klášterech. Ani v ženských klášterech nelze, dle mně dostupných zdrojů, hledat 

významný přínos v péči o nalezené děti. Na základě literatury o klášterech, 

kterou jsem prošla, jsem si poupravila svoji představu o fungování klášterů 

v péči o nalezené děti. Je pravděpodobné, že ve špitálech, kde některé řády 

působily, bylo pečováno i o nalezené děti, ale kláštery zřejmě neměly 

výraznější význam pro nalezence, zvláště v období středověku.    

 Mnohem více knih o problematice nalezenectví a souvisejících 

tématech, jako jsou vraždy novorozenců a potraty, jsem nalezla v oblasti 

demografie a kultury jednotlivých etap.  

 18. a hlavně 19. století na našem území je písemně nejlépe zpracovaná 

etapa vývoje, alespoň pro mě z hlediska dostupnosti zdrojů. Je zde řada 

primárních pramenů, které nabízejí přímý vhled do vnímání problematiky 

nalezenců. Podobně rozsáhlé jsou také prameny z ostatních evropských států. 

Pohled do nalezenecké otázky v Anglii nabízí článek od Alysy Levene The 

origins of the children of the London Foundling Hospital, 1741–1760: a 

reconsideration, v němž předává výsledky z výzkumu o dětech, které byly 

prvních 20 letech po otevření nalezince v Londýně do nalezince přijaty, a o 

prostředí nalezince samotném.  Věnovat se ale problematice nalezenectví také 

v okolních státech v této době bylo již nad moje časové i jazykové možnosti.  

 Překvapilo mě, že o poznání méně literatury zpracovává období 

následující. O tématu nalezenců v Československé republice píše L. Fasora 

v knize Člověk na Moravě v 1. polovině 20. století. Z. Matějček a V. Bubleová 

se věnují systému péče o potřebné děti a o vývoji náhradní rodinné péče. V této 

době se termín nalezenec trochu ztrácí a mluví se o ohrožených dětech obecně. 

Román Bloudící oslové o pěstounce nalezených dětí napsala v roce 1931 

B. Jehličková. Z. Matějček a V. Bubleová zpracovávají jako jediní ze zdrojů, 

                                                 
415

 HESS, Co jste se v novinách nedočetli, s. 170 nebo POSPÍŠIL, Ignác, Dětské 

kostřičky u ženských klášterů, Duše a hvězdy, Časopis psaný katolíky především pro katolíky 

8. 12. 2009 [online] (cit. 12. 11. 2014). URL: http://cirkev.wordpress.com/2009/12/08/detske-

kostricky-u-zenskych-klasteru/ 

 



92 

 

které jsem nalezla, také období socialismu v Čechách. Primární prameny z této 

doby jsme nenašla žádné. 

 Kapitolu Nalezenci v České republice 21. století jsem zpracovávala 

převážně z internetových článků týkajících se nalezených dětí. Publikací, které 

by se zabývaly nalezenci, není mnoho, a ty, co jsem nalezla, se výhradně 

věnují problematice babyboxů. V mé práci používám hlavně knihu od L. Hesse 

„Co jste se v novinách nedočetli o babyboxech“. Lépe je zpracována tématika 

náhradní rodinné péče, o níž mnoho napsal Zdeněk Matějček. Současného 

systému náhradní rodinné péče jsem se dotkla jen okrajově, neboť jde o 

rozsáhlé téma, jehož zpracování není cílem mé práce. 

 Nesoulad jsem objevila mezi tvrzeními v knize Evoluční psychologie 

člověka autorů L. Barettová, R. Dunbar a R. Lycett, a v knize M. Lenderové 

Žena v Českých zemích od středověku do 20. století. Evoluční psychologie 

přibližuje odkládání dětí jako jedno z možných řešení problému rodičovských 

investic do dětí. Tento směr vysvětluje omezování potomků nižších tříd jako 

možný důsledek společenské stratifikace a existence tzv. strádající třídy, jejíž 

členové jsou natolik chudí, že s největší pravděpodobností se jim nepodaří 

založit rodinu a vychovat potomka.
416

  

 M. Lenderová se zabývá také jevem omezování plodnosti a 

antikoncepčními metodami. Tvrdí, že jako první začali používat prostředky 

k omezování porodnosti členové vyšších tříd a že nižší třídy k vědomému 

omezování plodnosti dospěly později.
417

 Možné vysvětlení by mohlo být ve 

způsobu, kterým se k omezení velikosti rodiny dospěje. Zatímco vyšší třídy se 

učily, jak zamezit otěhotnění, případně jak úspěšně provést potrat, nižší třídy 

snižovaly počty dětí v rodině odkládáním či nepečováním o přespočetné děti. 

Napovídat by tomu mohla i vyšší úmrtnost dětí v nižší třídě, i když faktorů 

ohrožujících tyto děti bylo mnohem více. Těžko lze hovořit o nepečování o dítě 

s vědomým úmyslem nechat ho zemřít jako hlavní příčinu velké úmrtnosti 

těchto dětí. Toto vysvětlení by potvrzoval i autor hesla "Dítě" v „Ottově 

slovníku naučném“, kde k tématu úmrtnosti dětí píše: "... čím více těchto dětí se 

rodí, tím značnější jest úmrtnost dětská - zabiti se nesmí, odložení se tresce, 

avšak hladem zajíti mohou."
418
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9.2 Hlavní zjištění práce  

 Některé aspekty tématu prošly během historického vývoje zásadními 

proměnami. Ráda bych ukázala, kde došlo dle mého názoru k největším 

změnám v péči o nalezence a kde se naopak mnoho nezměnilo. 

9.2.1 Od lidí a církví ke státu: zabezpečení péče o nalezené děti 

 Zastoupení státu, církve a občanů se v otázce péče o nalezence 

v průběhu historie proměňovalo. Nejprve nalezenci nacházeli zřejmě útočiště 

ve všeobecných nemocnicích vedených církví, posléze se jich ujímaly spolky a 

jednotlivci nekoordinovaně. Osvícenský stát 18. století na sebe převzal 

odpovědnost za nalezené děti a svěřoval je do péče občanům, spolkům a 

církvím.  

Ve 2. polovině 20. století náš stát omezil a na část období úplně zakázal 

veškeré aktivity jednotlivců, spolků, církví, a úlohu péče o nalezence zcela 

převzal. Ani po listopadu 1989 se nevzdal stát rozhodující role v péči o děti. 

Všechny evropské státy dnes přebírají garanci péče o děti, kterou stvrzují 

například Úmluvou o právech dítěte a příslušnými zákony. Každá aktivita, 

zaměřená na ohrožené děti, musí podléhat státní kontrole, tedy i aktivity 

občanů a církví.  

9.2.2 Hodnota dětského života 

 Přežití a výchova nalezeného dítěte jsou tématem, které se také více či 

méně řeší ve všech historických etapách a společnostech - v mé práci 

přinejmenším v Evropě přinejmenším od začátku letopočtu. Snaha zachovat 

nalezence při životě roste v historii s rozvojem vědomí ceny dětského života. 

Středověká společnost dětský život a zvláště život kojence příliš necenila. Dětí 

bylo mnoho a mnoho jich také velmi brzy umíralo, teprve starší děti byly 

nadějí, že lidstvo nevymře. Vražda novorozence nebyla zřejmě vnímána jako 

zločin. Během novověku se začala tato hodnota ukazovat jako významná spíše 

v utilitárním smyslu. Cílem panovníků 18. a 19. století bylo snažit se zachovat 

při životě co nejvíce budoucích občanů, vojáků a pracovníků. Během 20. století 

se pro evropskou kulturu stal lidský život hodnotou samou o sobě, položenou 

vysoko na žebříčku hodnot. Zároveň se vzestupem hodnoty jednotlivého 

lidského života ztrácíme hodnoty týkající sebeobětování ve prospěch celého 

společenství, dnešní společnost je mnohem více individualistická než 

společnosti předchozí. 

 Dnešní nalezenec má nesrovnatelně větší naději na přežití a na život 

srovnatelný s dětmi vyrůstajícími v biologické rodině, než měl kdykoli 
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v historii. To potvrzuje častý argument na obranu anonymního odkládání dětí, 

který uvádím slovy Marie Vodičkové: "Neznám ani zákon, který by říkal, že 

dítě bez identity  má menší právo na život než dítě s identitou..."
419

 

Nemanželský původ, neznalost rodičů ani poměry rodiny nejsou důvodem k 

jiné péči. Všechny děti mají stejná práva, která deklaruje Úmluva o právech 

dítěte. Diskriminace dítěte z jakéhokoli důvodu, včetně sociálního, je 

zapovězena hned v článku 2.  

9.2.3 Preventivní postupy proti odložení dítěte dříve a dnes 

 Při srovnávání informací historických a současných mě překvapila 

podobnost řešení problému nalezených dětí dříve jako dnes. Společnost se 

snažila a snaží stále hlavně působit preventivně proti odkládání novorozenců.  

 Trest za odložení či dokonce zavraždění novorozence jako prostředek 

výstrahy pro ostatní je součástí zákonů evropských společenství minimálně od 

14. století. Jeho nejtvrdší formy z 16. a 17. století na našem území zahrnovaly 

trest smrti krutým způsobem, zahrabáním zaživa nebo probodnutí srdce kůlem. 

Projevila-li žena lítost, mohla být pouze sťata.
420

 Změna pohledu nastala na 

konci 18. století, kdy se začala brát v potaz psychika matky po porodu a trestný 

čin vraždy novorozeného dítěte matkou byl posuzován mírněji oproti klasické 

vraždě. U nás je nyní trestní sazba za vraždu dítěte výrazně nižší než dříve 

(z maximálního trestu doživotí na 8 let), ale mnohem více se dnes dbá na 

zjištění psychického stavu matky při porodu a na to, zda vraždu plánovala či 

nikoli. Pokud je prokázán úmysl, je žena obviněna z trestného činu vraždy. 

Opuštění dítěte je trestáno stále stejně s maximem až 10 let, pokud dítě zemře. 

 Spolu s tresty společnost hledala a stále hledá možnosti jak ženám, 

které dítě opravdu vychovávat nemohou či nechtějí, umožnit beztrestné a 

bezpečné předání do výchovy někomu jinému. Dnes podobně jako v 18. a 19. 

století existují utajené porody i přenechání dítěte k osvojení. Tyto postupy mají 

kořeny v reformách Josefa II., v možnosti ponechat dítě po porodu v nalezinci 

a v existenci tajného oddělení. 

Kořeny babyboxů sahají až do středověku a různě se prolínají historií 

převážně katolických zemí. V naší zemi nejsou zmínky o fungování těchto 

otáčidel v minulosti. V diskuzích o babyboxech a utajených porodech se 

objevují v podstatě stejné argumenty jako o několik století dříve. Na našem 

území docházelo k debatám o utajovaných porodech na konci 19. století. Těmi 
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argumenty jsou: Možnost snadného odložení dítěte ve snaze zachránit jeho 

život proti nároku dítěte na identitu a nárůstu počtu takto odložených dětí. Naše 

společnost konce 19. století se nakonec přiklonila ke zrušení možnosti 

anonymních odkládání dětí a utajených porodů. Česká společnost začátku 21. 

století se k nim opět masově přiklonila. V roce 2011 provedla společnost 

STEN/MARK průzkum, který mapoval názory obyvatel na babyboxy. Podle 

tohoto průzkumu se před třemi lety vyjádřilo pouhé 1% zkoumaného vzorku 

obyvatel mezi 15 a 59 lety proti babyboxům a 96% jednoznačně pro zavádění 

babyboxů.
421

  Obdobný trend v zavádění babyboxů ovšem vidíme i u některých 

z okolních států Evropy, například v Rakousku, Německu, Slovensku, 

Švýcarsku atd.
422

  

 Z počtu odložených dětí dnes a v 18. a 19. století, kdy byl jejich počet 

nejvyšší, se může zdát, že problém odkládání dětí jsme jako společnost téměř 

vyřešili. Za výrazným poklesem počtu nalezených dětí stojí pravděpodobně 

především spolehlivá antikoncepce a legální potraty, to ale současně vede také 

velkou měrou k celkovému poklesu porodnosti a otevírají nové problémy 

společnosti. Stát do řešení problému odkládání dětí dle mého názoru přispěl 

významně především rozvojem finanční a sociální podpory pro matky. 

 Možnosti anonymního odložení novorozence nepovažuji za cestu, která 

by tento problém řešila. Sečtu-li případy dětí, které jsem našla během své 

sondy, ve které jsem hledala případy náhodně nalezených dětí, s dětmi 

nalezenými v babyboxu a s dětmi anonymně odloženými pracovnicím FOD, 

odhaduji, že od roku 2000 žije v České republice přibližně 145 nalezených dětí 

(z toho ve 109 případech jde o děti z babyboxu). Několik z nalezených dětí 

bylo vráceno rodičům, minimálně 1 zemřel. Je pravděpodobné, že babyboxy 

svojí přítomností počet nalezenců fakticky zvyšují, aniž by zásadně ovlivnily 

počty dětí zavražděných či odložených mimo babybox. Nezodpověditelnou 

otázkou je, jaký by byl osud těchto dětí, kdyby babyboxy neexistovaly, a jestli 

by počty nalezených dětí odložených mimo babybox nebyly vyšší. 109 dětí 

z babyboxu nelze pokládat za 109 zachráněných lidských životů, ale nelze 

vyvrátit, že by žádné z těchto dětí nezemřelo.   
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9.2.4 Důvody k odkládání dětí 

 K odložení dítěte vedl a vede stále velice individuální vzorec příčin, 

z nichž v minulosti vyvstávaly jako hlavní příčiny chudoba (např. ve spojení 

s nepříznivou událostí, která na rodinu dopadla) a nemanželský původ. Mělo se 

za to, že drtivá většina odložených dětí byly děti nemanželské, ve skutečnosti 

je ale pravděpodobné, že odkládání dětí byla i strategie chudých rodin, jak 

snížit investice do potomků. Je však potřeba si uvědomit, že se děti odkládaly i 

ve vyšších vrstvách. Hlavním důvodem mohl být asi nemanželský původ, o 

čemž píše například Sofie Podlipská v románu Opuštěné dítě. S představou 

aristokratického původu byly pojmenovávány také děti z tajného oddělení 

v pražském nalezinci.
423

 Na tyto případy není příliš vidět, ale nelze je 

opominout.  

 Nemanželský původ dnes také může hrát roli v individuálních 

rozhodnutích matek, ale myslím, že spíše než strach z ostudy a odsouzení ženy 

se zde projevuje strach z chybějící opory v péči o dítě, strach být na to sama. 

Chybějící podpora byl zásadní faktor u žen už dříve, když pominulo nejkrutější 

stíhání mimomanželských vztahů a jejich plodů. Osamělá žena 19. století 

neměla šanci se postarat o sebe a o dítě, pokud jí pomoc nebyla poskytnuta od 

jejích rodičů.  

 Příkladem souboru okolností, které vedly současnou ženu k úvaze o 

babyboxu, může být příběh uveřejněný na internetu. Jeho autentičnost nemůžu 

prověřit. Dívka otěhotněla ve 22 letech, doma zázemí neměla, partner byl starší 

a ženatý a rozvádět se nechtěl. Nechtěla si „zkazit život“, chtěla vystudovat, 

najít si partnera a mít s ním potom děti. Proto se rozhodovala, že dá dítě do 

babyboxu.
424

 Dívce s rodinným zázemím, o které se nemohla opřít, odepřel 

podporu i biologický otec dítěte. Objevuje se zde také nový prvek 

v rozhodování odložit dítě, a to vystudovat a zabezpečit sama sebe.  

 Matky, které odložily své dítě, zůstávají ve většině případů neznámé. 

Existuje ale několik případů, kdy se matka ozvala buď Ludvíku Hessovi či 

Marii Vodičkové nebo se přihlásila o dítě a vysvětlila důvody odložení dítěte. 

Některé důvody odložení dítěte jsou napsány v příbězích anonymně 

odložených dětí do rukou pracovnicím FOD. 
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 Důvody odložení dítěte v dnešní době shrnuje článek Už nejsem tvá 

matka takto: "Podle Ludvíka Hesse i Marie Vodičkové, předsedkyně Fondu 

ohrožených dětí, jde o ženy v tíživé sociální situaci, mající problém s financemi 

i bydlením, s nižším vzděláním, někdy drogově závislé, jindy cizinky ilegálně 

pobývající v České republice. Mohou to být ženy, které přišly do jiného stavu 

následkem znásilnění, nebo ženy, které dítě odloží z náboženských důvodů - 

například nemanželské děti muslimek. Může jít také o ženy, které žijí s 

agresivním partnerem, jenž nechce dítě, a proto před ním ze strachu tají už i 

své těhotenství a pak i porod. „S několika maminkami jsem mluvil osobně. 

Vysvětlují mi, proč dítě odložily, a ptají se, jak se mu daří. Maminka, která 

porodila své čtvrté děťátko doma, mi napsala, že jsou chudí a čtyři děti by 

neuživili. Miminko pak tatínek odvezl k babyboxu na kole v batohu na zádech. 

Vím to jistě, a to nejen od ní," vypráví Hess."
425

  

 Hmotná nouze, která dříve znemožňovala osamocenému rodiči (nejen 

svobodné matky, ale i vdovy a vdovci byli ve stejné situaci), i kdyby chtěl, se o 

své dítě postarat, je dnes řešena přídavky a podporami, nabídkami azylového 

bydlení apod. I přesto hrají také dnes ekonomické důvody významnou roli 

v rozhodnutí odložit dítě. Tento aspekt se objevuje například v příběhu L. 

Hesse u čtyřnásobné matky. Vnímání hmotné nouze je ale subjektivní. 

Vícečetná rodina se v našem systému podpory a dávek zpravidla nedostane do 

takové nouze, že by neměla na chleba, nemá-li nějaký velký zdroj výdajů (jako 

například zdravotní handicap v rodině), nelze tedy srovnávat ekonomické 

důvody minulosti a dneška. Tyto případy nám může pomoci vysvětlit evoluční 

psychologie zhruba takovýmto, ne vždy vědomým, procesem: Čtvrté dítě 

bychom sice uživili, ale nemohli bychom připravit lepší budoucnost 

předchozím dětem, radši se jej tedy vzdáme, on vyroste v adoptivní 

zabezpečené rodině a starší sourozenci budou mít více prostředků. Podobně 

nahlédla ekonomické a bytové důvody rodičů, které přenechávají své dítě 

k adopci v nemocnici, i Jana Severová,
426

 když píše, že: "finanční a bytové 

                                                 
425

 SMÍTALOVÁ, Už nejsem tvá matka, Instinkt č. 16/10, 22.4.2010 dostupné na: 

http://instinkt.tyden.cz/rubriky/ostatni/tema/uz-nejsem-tva-matka_25140.html (online 
7.11.2014) 

426
 Jana Severová pracovala jako sociální pracovnice 20 let v motolské nemocnici. 

Během doby, kdy zde působila, provedla dva výzkumy matek, které se vzdávají svého dítěte. 

První výzkum proběhl mezi lety 1992-1994 s 22 ženami a druhý 1995-1998 s 27 ženami. 

Výsledky obou výzkumů v článku porovnala. Dospěla mimo jiné k závěru, že ženy v druhé 
fázi výzkumu byly méně vzdělané než v první, naopak věk žen se mírně zvýšil. Také bylo v 

druhé fázi výzkumu více matek vdaných nebo trvale žijících s partnerem. Na zhodnocení 
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problémy jsou tu krycím činitelem, za nímž se pravé důvody úspěšně 

skrývají“.
427

 Ženy uvádí jen ty důvody, o kterých si myslí, že budou přijaty 

okolím, a které jsou pro ně samé morálně přijatelné. Severová je přesvědčena, 

že podstatou opouštění dítěte je to, že: "...toto dítě je pro ně velmi nechtěné a 

psychicky těžko přijatelné nebo vůbec nepřijatelné."
428

 Na otázku, jaké jsou 

všechny důvody, proč se matka vzdá svého dítěte, nelze odpovědět ani u žen, 

které dítě předaly k adopci, úplně nemožné je to u žen, které se rozhodly pro 

anonymní odložení dítěte. 

9.3 Omezení práce a prostor pro další zkoumání 
 Moje diplomová práce má několik limitů. Některé si uvědomuji, jiné asi 

ne, zde jsou ty, na které považuji za nutné upozornit. 

 Moje diplomová práce zabírá velký dějinný rozsah. Potřeba seznámit se 

s každým obdobím tak, abych mohla vnímat souvislosti odkládání dětí, mě 

nutila nevěnovat se konkrétnímu období příliš zevrubně, protože to bylo nad 

moje časové možnosti, zároveň mi tak mohl uniknout významný kontext. 

Snažila jsme se držet cíle práce "prozkoumat vývoj péče o nalezené děti a 

nahlédnout na tomto podkladě současnou situaci nalezenců v naší společnosti" 

a hledat v historii ty momenty, které mají svoje důsledky pro naši současnou 

situaci či v ní mají obdoby.  

 Prostudování více zdrojů by zasloužila kapitola o klášterech jako 

nositelích péče o nalezence. Z knih, které jsem měla k dispozici, nevyplývá, že 

by se kláštery významně zabývaly péčí o nalezence. Když jsem nalezla zmínky 

o tom, že se nějaký klášter věnoval charitativní činnosti, tak jedině takto 

obecně nebo byla specifikována jako péče o nemocné ve špitálech, v období 

novověku i jako výuka či zakládání sirotčinců. Knihy o konkrétních řádech či o 

historii konkrétních klášterů by mohly vnést do tématu nové světlo. Bližší 

studium by si zasloužil například klášter sv. Voršily v Praze na Národní Třídě, 

kde se obdoba otáčidla dochovala dodnes. 

 Hlubší práci s prameny, například s novinovými zdroji, by si zasloužilo 

i období 2. poloviny 20. století, kde předpokládám další zajímavé informace 

ohledně nalezených dětí na našem území. Za zmínku by jistě stála studie Pavla 

Vodáka z roku 1967, v níž zkoumal sociální postavení matek, které se tehdy 

vzdávaly svých dětí v porodnici. Této studii jsem se nevěnovala, protože 

                                                                                                                                 
nějakých trendů ale autorka vychází z poměrně malých čísel. Viz SEVEROVÁ, Matky, které 

se vzdávají svého dítěte, s. 38- 41 
427

 SEVEROVÁ, Matky, které se vzdávají svého dítěte, s. 40 
428

 Tamtéž s. 41 
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předpokládám, že skupina žen, které přenechají dítě k adopci, a skupina žen, 

které dítě odloží anonymně, se poněkud liší. Můj předpoklad vychází z toho, že 

ženy, které se rozhodly dítě po porodu odložit, mají důvod zůstat v anonymitě, 

což je může odlišovat od žen, předávajících své dítě k adopci.  

 Dalším velkým omezením na mé straně je chabá jazyková zdatnost, 

která mi neumožňovala hledat příliš informací v cizojazyčné literatuře. I když 

se zaměřuji zvláště na české prostředí, což omezuje potřebu cizojazyčné 

literatury, vím, že v němčině existují prameny, které se týkají naší situace. 

Jejich znalost by práci tudíž prospěla. K pochopení souvislostí navíc není nutné 

zůstat jen na našem území, například článek o nalezinci v Londýně výrazně 

přispěl k náhledu na souvislosti odkládání nemanželských a manželských dětí. 
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Závěr 
Cílem diplomové práce "Nalezenci - Historický vývoj a souvislosti ve 

vztahu k současné situaci v České republice" je "prozkoumat vývoj péče o 

nalezené děti a nahlédnout na tomto podkladě současnou situaci nalezenců 

v naší společnosti".  

Do práce jsem vstupovala s tím, že hlavní oblastí mé práce bude 

křesťanská služba potřebným dětem. Téma nalezenců se však ubíralo trochu 

jiným směrem, než jsem očekávala. Podstatnou část práce jsem věnovala 

pochopení kontextu dané doby a reakcím vládnoucí moci na problematiku 

nalezenců, činnost církve zůstala ve vedlejším proudu. V touze zůstat věrná své 

první myšlence jsem se snažila vystopovat i činnost církve v této oblasti. Došla 

jsem k závěru, že více než o práci církve se musím zajímat o práci jednotlivých 

křesťanů, kterým tato služba ležela na srdci. Stejnou měrou však ležela na srdci 

i humanistům a filantropům, kteří svoji aktivitu neopírali jmenovitě o 

křesťanskou víru. Slova Ježíše "A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, 

přijímá mne." zapsaná v Matoušově evangeliu 18,5 odpovídají tomu, co 

Matějček označuje jako: "schopnost chránit nejen své vlastní dítě, nýbrž 

jakékoli dítě - schopnost přijmout nejen své vlastní dítě, nýbrž i dítě cizí a 

pečovat o ně."
429

 Píši-li o nalezencích, je potřeba vidět spíše tuto schopnost 

jednotlivců, která se u někoho opírá o ideály křesťanství, u jiného o ideály 

humanismu. 

V historickém vývoji není péče o nalezence jednolitým celkem. Promítají 

se do ní myšlenkové proudy a kulturní ladění dané doby a proměna hodnot 

společnosti. V souvislosti s okolnostmi se proměňoval i soubor důvodů 

k odkládání dětí. Dnešní situace v České republice je výsledkem tohoto vývoje. 

Mnohé zde je pouze obdobou dřívější scény, kromě četnosti případů.  

Ráda bych přispěla k diskuzi o nalezencích takovýmto pohledem: Děti se 

v naší společnosti vždy z různých důvodů odkládaly a budou se odkládat i 

nadále, tento problém nelze vymýtit. Dle mého názoru není dobrou cestou 

navyšování počtu babyboxů, které díky mediální propagaci počet odložených 

dětí pravděpodobně fakticky zvyšují, ale zajišťování lepší informovanosti žen o 

nabídkách a službách pro matky v tísni a emocionální nadhled nad nálezy 

mrtvých dětí, protože ty by z velké části zemřely, i kdyby byl babybox 

nedaleko.  

 

                                                 
429
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Příloha 1. Náhodně nalezené děti 
V následujícím textu jsem řadila jednotlivé případy nalezenců. Nejprve je 

uveden měsíc, kdy se případ stal, pak následuje stručný popis případu a v 

poznámce je odkaz na konkrétní článek iDNES.cz.  

Rok 2000 

Července. 23 letá žena na Tachovsku zahrabala do kompostu již druhé 

novorozené dítě. První o rok dříve.
430

 

Prosinec. Novorozená holčička byla nalezena v odpadkovém koši u 

Autorestu Nonstop poblíž Dolního Dvořiště. Díky náhodnému nálezu dítě 

přežilo, matku polské národnosti se podařilo najít.
431

 

Rok 2001   

Březen. Byl nalezen mrtvý novorozený chlapec v třídírně odpadu v 

Karlových Varech. Pitva prokázala, že dítě bylo po narození živé a zemřelo na 

podchlazení v kontejneru.
432

 

Duben. Muž našel v kontejneru v Hodoníně mrtvou novorozenou 

holčičku. Pitva prokázala, že se dítě narodilo živé a bylo udušené.
433

 

Červen. V Karlových Varech někdo odložil před dětský domov krabici 

od ovoce, v níž byly dva novorozenci. Oba byli podchlazení, ale živí.
434

 

Říjen. V září byla v Brně nalezena novorozená 1-2 dny stará holčička v 

zaparkované škodě 1203. Dítě uslyšel náhodný chodec.
435

 

Říjen. 21letá žena z Bruntálska porodila v bytě dítě, které neošetřila po 

porodu. Sama vyhledala pomoc, mrtvé dítě nalezli policisté v bytě.
436
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Rok 2002 

Únor. Důchodkyně nalezly mrtvé novorozeně na polní cestě na okraji 

Brna.
437

 Co je příčinou smrti dítěte se mi nepodařilo zjistit. 

Březen. V Děčíně u betonové propusti u silnice bylo nalezeno v igelitové 

tašce tělo novorozence. Policie nalezla rodiče a 17letou matku a jejího přítele 

viní z toho, že dítě nechali zemřít bez pomoci.
438

 

Dubna. Žena nechala své nedonošené dítě na břehu rybníka nedaleko 

Bečvár. Již mrtvé tělo nalezl sportovec. 
439

 

Červenec. 20letá žena z Mostecka byla obviněna z vraždy své 

novorozené dcery.
440

 

Říjen. Na Sokolovsku utopila matka po porodu své novorozeně v 

kyblíku. Dítě nalezla babička.
441

  

Rok 2003 

Duben. Důchodce nalezl mrtvého novorozence v Praze Stodůlky v 

parku.
442

 Podle pozdějšího článku jsem zjistila, že policie případ odložila, 

protože se jí nepodařilo vypátrat matku. V pozdější verzi byly nálezci těla 

děti.
443
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Červen. Matka odložila živého novorozeného chlapečka v areálu 

sokolovské nemocnice.
444

 

Srpen. V chemické toaletě v rekreačním areálu v Hrádku nad Nisou bylo 

nalezeno tělo novorozené holčičky. V tomto článku je kromě zmiňovaného 

nálezu mrtvého dítěte ve Stodůlkách také zmínka o nálezu mrtvého dítěte na 

Orlickoústecku v popelnici v lednu. Novorozeně bylo udušeno, 24letá matka 

obviněná. Dále pak případ z února, kdy 16letá dívka porodila dítě v Chebu na 

toaletě nočního klubu. Dítě zemřelo v odpadkovém koši. Tyto dva případy 

jsem nenalezla v archivu článků k příslušnému období. V tomto článku je 

jediná zmínka o nich. V souvislosti s těmito případy politici začali mluvit o 

možnostech utajeného porodu.
445

  

Prosinec. Rodiče odnesli do pelhřimovské nemocnice novorozence v 

tašce s tím, že jej nalezli. Později se přiznali, že jsou oni rodiči a o dítě se 

nechtějí starat. Předali jej lékaři.
446

 

Rok 2004 

Březen. Bezdomovec našel mrtvé novorozeně v kontejneru s odpadky v 

Krupce na Teplicku.
447

 

Červen. Na Hlavním nádraží Praha nalezla policie tři holčičky ve věku 4, 

7 a 11 let. Jejich matka je zde nechala čekat a poté zmizela. Policie 

kontaktovala příbuzné, po matce ale pátrala.
448

 

Září. V keři u parkoviště v areálu znojemské nemocnice bylo nalezeno 

mrtvé novorozeně. Žena na sebe sama upozornila, když vyhledala pomoc na 
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pohotovosti a nedokázala vysvětlit, kde má dítě.
449

 Pitva prokázala, že dítě 

zemřelo na poranění hlavy.
450

 

Říjen, dvě děti ve věku 6 a 1,5 let byly nalezeny pod mostem v Trutnově. 

Matka nechala své děti známé na hlídání, a když si pro ně nepřišla, známá je 

nechala jít domů samotné. Matka byla opilá a policie ji obvinila z trestného 

činu opuštění svěřené osoby.
451

 

Rok 2005 

Dubna. Policisté nalezli ve stodole na Kolínsku ostatky mrtvého 

novorozence, kterého matka porodila někdy v březnu roku 2004. Na případ 

upozornil svědek, který věděl o utajovaném těhotenství.
452

  

Června. V bývalých kasárnách v Ralsku byl nalezen batoh s mrtvými 

novorozenci.
453

 Po půlroce byla nalezena pomocí testu DNA 25letá matka, 

která je porodila živé, ale nechala je zemřít kvůli špatnému partnerskému 

vztahu s otcem dětí nezabezpečením péče. K činu se přiznala.
454

 

Září. Na Budějovicku našla jedenáctiletá dívka živou novorozenou 

holčičku v křoví.
455

 

Prosinec. Policie obvinila devětatřicetiletou ženu z Ústí nad Labem, že 

před měsícem zabila své čerstvě narozené miminko. Manžel ji objevil 

krvácející s mrtvým dítětem ve vaně svého bytu.
456
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Rok 2006 

Únor. V třídírně odpadků na Tachovsku nalezli mrtvého novorozence i s 

placentou.
457

 Dle znalců dítě zemřelo v souvislosti s porodem a případ proto 

policie odložila.
458

 

Červen. Asi dvacetiletá matka předala lékařům brněnské nemocnice 

Milosrdných bratří novorozenou holčičku, o kterou se nechtěla starat. 

Babybox, který se nachází v areálu nemocnice, nevyužila kvůli velkému 

množství lidí v jeho okolí.
459

 

Červen. V Karlíně byl v popelnici nalezen mrtvý novorozenec. Pitva 

prokázala, že se již mrtvý narodil.
460

 

Červenec. Asi 33letá žena porodila v Broumově dítě, zabalila ho do 

igelitu a odnesla na skládku. Na případ upozornili lékaři, jejichž pomoc žena 

poté vyhledala. Dítě bylo nalezeno již mrtvé.
461

 

Září. Na turistické stezce pod Drábskými světničkami bylo ve studni 

nalezeno tělo mrtvého novorozeněte.
462

  

Listopad, žena, žijící jako bezdomovkyně u svého známého v Krásném 

Březně porodila zdravé dítě, které po porodu udusila.
463
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Prosinec. V parku v Hostivaři v Praze našel náhodný chodec igelitku s 

tělem mrtvého novorozence. V parku ležel již nejméně 14 dní.
464

 

Rok 2007   

Březen. V Lounech našel posunovač drah v křoví na odlehlém místě 

dvoudenního chlapečka. Dítě bylo v kritickém stavu, ale přežilo.
465

 

Srpen. Na Novojičínsku bylo u cesty mezi obcemi nalezeno tělo 

novorozeného chlapce.
466

 Pitva prokázala, že dítě se narodilo mrtvé nebo 

zemřelo v souvislosti s porodem. Pátrání po matce bylo odloženo.
467

 

Září. Čtyřletého chlapce nalezli policisté v lese ve skupině bezdomovců. 

Odložila jej sem jeho 25letá matka, narkomanka a prostitutka. V lese žil 3 

dny.
468

 

Září. Mladá žena zavolala policii, že má u sebe cizí, 9měsíční dítě, které 

ji svěřila známá, kterou znala asi 3 dny, s tím, že si jen odskočí a už se 

nevrátila.
469

 

Září. V areálu pelhřimovské policie nalezli zaměstnanci odložené 

novorozené děvčátko, čistě oblečené a v dobrém zdravotním stavu.
470

 

Listopad, v Sokolovské nemocnici v čekárně nechala matka 

novorozeného chlapečka.
471
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Listopad. Rodiče nechali v pražském obchodním domě desetiměsíčního 

chlapečka v kočárku a zmizeli. Dítěte asijského původu si všimli zaměstnanci a 

předali ho policii.
472

 

Prosinec. V Praze na Spořilově vytáhli bezdomovci z kontejneru 

novorozeného chlapečka. Dítě bylo ve vážném stavu, ale přežilo.
473

 

Rok 2008  

Březen. Ve sklepě na Karlovarsku bylo nalezeno tělo novorozence, 

holčičky, v igelitce. Matka, 36 let, byla zadržena.
474

 Znalecké posudky 

prokázaly, že dítě se narodilo živé.
475

 

Duben. Na schodech paneláku ve Vsetíně nalezli obyvatelé domu živou 

novorozenou holčičku.
476

 

Duben. V řece Moravě bylo nalezeno tělo novorozeného chlapečka.Ve 

vodě mohlo být i několik měsíců.
477

 

Duben. V Praze v kontejneru se našla udušená novorozená holčička. 

Matka čínského původu zemřela v nemocnici.
478

 

Květen. V třídírně odpadu v Královéhradecku byla nalezena mrtvá 

novorozená holčička. Pitva prokázala, že se holčička narodila životaschopná. Z 
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dalšího posudku vyplývá, že novorozenec s nápadnými etnickými rysy 

mongolského nebo korejského původu byl udušen.
479

  

Srpen. V Praze v Hloubětíně nalezl správce ubytovny na chodbě tašku s 

pětidenním novorozencem. O dítě bylo dobře pečováno.
480

  

Září. U lesní cesty v Českém Krumlově nalezl náhodný chodec mrtvého 

novorozence.
481

 Pozdějiší pitva prokázala, že novorozenec v době porodu 

žil.
482

   

Listopad. Matka odložila 1 den starou holčičku v nemocnici v 

Havlíčkově Brodě. U sebe měla dopis s datem narození a souhlasem k 

adopci.
483

   

Rok 2009 

Leden. V Ústí nad Labem přespala asi 45letá žena s 3-5letým synem u 

paní, která je vzala na noc k sobě, a ráno odešla bez dítěte. Dítě bylo předáno 

sociálním pracovnicím, zanedbané a popálené.
484

 Matka se vrátila do Velké 

Británie, kde už dříve s dítětem pobývala.
485
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Leden. V Lovosicích byla nalezena novorozená mrtvá holčička v 

igelitové tašce.
486

 32letá matka se k činu přiznala, jako důvod uvedla špatnou 

sociální situaci.
487

 Žena se posléze přiznala i k tomu že v roce 2007 hodila 

prvního novorozence do Labe. Jeho tělo se nenašlo.
488

 

Červen. V Brně v zahrádkářské kolonii byla nalezena taška s tělem 

mrtvého novorozence.
489

 

Červen. Na Českolipsku bylo nalezeno tělo novorozence na hnoji 

rodinného domku.
490

 Žena porodila holčičku na koupališti, udusila ji a do hnoje 

ji zahrabal přítel.
491

 

Červen. Žena z Liberce porodila živého chlapečka, ale zabila jej.
492

 Ženě 

vyměřil soud 10 let, ale případ se znovu vrátil k soudu letos v červnu, protože 

není jasné, zda čin spáchala v rozrušení nebo vědomě.
493

 

Červen. 37letá žena odložila novorozeného chlapce v ateálu nemocnice v 

Děčíně. Matka byla nalezena, má mnoho dalších dětí a chlapce odložila ve 

finanční tísni. Policie ji nestíhala.
494
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Říjen. Na Karlově náměstí byla nalezena novorozená holčička v křoví 

pracovníkem úklidové firmy. Tento případ byl velmi známý, holčička, kterou 

pojmenovali Terezka, přežila.
495

 

Rok 2010 

Leden. Na chodbě v sokolovské nemocnici odložil neznámý člověk 

čerstvě narozenou ošetřenou holčičku. Nemocnice má přitom svůj babybox od 

června 2008.
496

  

Březen. V Příbrami ležela před garáží na sněhu nahá novorozená 

holčička. Díky včasnému nálezu přežila. V té době již rok byl přitom babybox 

přímo v Příbrami v nemocnici.
497

 Matka byla nalezena a obviněna.
498

  

Březen. V Litoměřicích na kontejneru nalezla kolemjdoucí mrtvou 

novorozenou holčičku.
499

 20letá matka byla posléze zadržena a obviněna.
500

  

Duben. Matka nechala v pardubické porodnici novorozená dvojčata. 

Doma měla dalších 11 dětí. Prý o děti neměla zájem, později ale toto popřela a 

dětí se nezřekla.
501

 

                                                                                                                                 
494

 ČTK, Policie našla matku, která v Děčíně odložila novorozence, idnes.cz/Zprávy 1. 

7. 2009  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://zpravy.idnes.cz/policie-nasla-matku-ktera-v-

decine-odlozila-novorozence-p21-/krimi.aspx?c=A090701_103759_krimi_pei  
495

 jba, Na ulici v centru Prahy ležela v tašce právě narozená holčička, idnes.cz/Zprávy 

15. 10. 2009  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://zpravy.idnes.cz/na-ulici-v-centru-prahy-

lezela-v-tasce-prave-narozena-holcicka-puv-/domaci.aspx?c=A091015_104020_praha_jba 
496

DUCHOŇ, V sokolovské nemocnici někdo odložil novorozenou holčičku, 

idnes.cz/Zprávy 17. 1. 2010  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://zpravy.idnes.cz/v-

sokolovske-nemocnici-nekdo-odlozil-novorozenou-holcicku-p4y-

/domaci.aspx?c=A100117_113044_domaci_jav  
497

 jba, Ve sněhu u příbramské garáže leželo polonahé novorozeně, idnes.cz/Zprávy, 12. 

3. 2010  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://zpravy.idnes.cz/ve-snehu-u-pribramske-

garaze-lezelo-polonahe-novorozene-pkq-/krimi.aspx?c=A100312_133612_krimi_jba  
498

 jš, Policie našla matku holčičky pohozené ve sněhu. Obvinila ji z pokusu o vraždu, 

idnes.cz/Zprávy 11. 5. 2010  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://zpravy.idnes.cz/policie-

nasla-matku-holcicky-pohozene-ve-snehu-obvinila-ji-z-pokusu-o-vrazdu-1sk-

/krimi.aspx?c=A100511_113329_krimi_js  
499

 ŠŤASTNÝ, Na kontejneru v Litomeřicích našla žena mrtvé dítě, idnes.cz/Zprávy 20. 

3. 2010  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://zpravy.idnes.cz/na-kontejneru-v-litomericich-

nasla-zena-mrtve-dite-fwt-/krimi.aspx?c=A100320_164705_krimi_js  
500

aha, Matka se přiznala k vraždě novorozence v Litoměřicích, idnes.cz/Zprávy 23. 3. 

2010  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://zpravy.idnes.cz/matka-se-priznala-k-vrazde-

novorozence-v-litomericich-ppc-/krimi.aspx?c=A100323_091007_krimi_aha 
501

 ŤOPEK, Matka třinácti dětí se vrátila pro dvojčata. Popírá, že je nechtěla, 

idnes.cz/Zprávy 2. 4. 2010  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://zpravy.idnes.cz/matka-

trinacti-deti-se-vratila-pro-dvojcata-popira-ze-je-nechtela-phd-

/krimi.aspx?c=A100402_222759_krimi_lf  



122 

Duben. Ve sklepě Hořovické nemocnice na Berounsku byl nalezen živý 

novorozený chlapeček.
502

 

Duben. Žena v Praze Čakovicích porodila u kolejí dítě a pak jej uškrtila a 

tělo nechala v křoví.
503

 

Květen. V Táboře našel muž v křoví v igelitce novorozeného chlapečka. 

Chlapeček byl podchlazen, ale přežil.
504

 

Červen. V Chebské nemocnici na dětském oddělení bylo nalezeno 

11denní miminko vietnamské národnosti, které se tam také narodilo. Matka 

měla přijít na kontrolu, místo toho tam miminko odložila.
505

 

Červenec. Na Pardubicku nalezla policie spálené tělo novorozence.
506

 

Žena porodila dítě a utopila je v záchodové míse. Několik dní nato je spálila v 

kamnech na chalupě. Čin odhalila policistka, která ji vyšetřovala kvůli 

krádežím a všimla si, že ženě zmizelo bříško.
507

 

Září, 20letá žena porodila na ubytovně zdravou holčičku, po narození ji 

ale kopala, dítě zemřelo.
508

 

Rok 2011  

Únor. ve Znojmě na chodbě paneláku nalezli obyvatelé prochladlého 

novorozeného chlapečka.
509
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Září. Na zahradě domu bylo nalezeno tělo novorozené holčičky, kterou 

matka uškrtila pupeční šňůrou. Jednalo se o vnučku majitelů zahrady.
510

 

Září. Dvacetiletá žena na Táborsku vyhodila své novorozené dítě z okna. 

Dítě pád nepřežilo.
511

 

Prosinec. 30letá žena v Opavě odložila zdravého novorozence v čekárně 

ambulance v nemocnici v Opavě. Babybox byl přitom ve stejném areálu, ale 

žena ho nenašla.
512

 

Rok 2012 

Leden. V jihlavské nemocnici odložila matka novorozeného chlapečka v 

bufetu. Přitom přímo v této nemocnici se nachází i babybox.
513

 

Březen.  Matka na Písecku uškrtila hned po porodu novorozenou 

holčičku, již její 10. dítě.
514

 (článek z 29. 8. 2013) 

Březen. Na Berounsku nechal otec v parku kočár s 15měsíčním dítětem. 

Dítě nalezli kolemjdoucí a bylo podchlazené převezeno do nemocnice. Otce 

policie vypátrala a hrozí mu obvinění z trestného činu opuštění svěřené 

osoby.
515
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Duben, na lavičce v areálu krnovské nemocnice byl nalezen novorozený 

chlapeček. Byl podchlazený, ale přežil.
516

 

Květen. V Praze Michli byla nalezena v suterénu jednoho domu živá 

novorozená holčička.
517

 

Červen. Mrtvý novorozenec byl nalezen v příkopu na Karlovarsku. Podle 

vyšetřování vyplynulo, že byl sourozencem dalšího mrtvého novorozence, 

nalezeného v Německu v kontejneru na šatstvo v lednu 2011. Dítě bylo po 

narození zřejmě životaschopné.
518

 

Srpen. Muž v Brně přinesl měsíční dítě do nemocnice s tím, že jej matka 

nechce a on se o něj nemůže starat, není ani biologickým otcem.
519

   

říjen. V parku byla nalezena novorozená holčička. Případ je zajímavý 

protože oznamovatelkou byla sama matka, jak se později ukázalo. Novorozeně 

skončilo se zápalem plic v nemocnici, matka stíhána nebyla.
520

 

Říjen. V Ládví porodila žena dítě na toaletě. Jeho tělo nalezli pracovnice 

restaurace.
521

 

Listopad. V Jizerských horách byla nalezena kostra dítěte. Na pozůstatky 

upozornila údajně sama matka dítěte, která jej porodila již před 4 lety, 

těhotenství tajila a dítěte se zbavila.
522
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novorozene-0lh-/krimi.aspx?c=A120511_213000_praha-zpravy_zep  
518

 brd, U silnice blízko Rotavy našli mrtvé novorozeně, idnes.cz/Zprávy 2. 6. 2012  

[online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://zpravy.idnes.cz/u-silnice-blizko-rotavy-nasli-mrtve-

novorozene-f56-/krimi.aspx?c=A120602_224503_vary-zpravy_brd  
519

bom, Muž přinesl do nemocnice měsíčního kojence, matka se ho prý zřekla, 

idnes.cz/Zprávy 10. 8. 2012  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://brno.idnes.cz/muz-

prinesl-do-nemocnice-mesicniho-kojence-matka-se-ho-pry-zrekla-pyf-/brno-

zpravy.aspx?c=A120810_100815_brno-zpravy_bor  
520

 sfo, Novorozeně nikdo neopustil, údajná nálezkyně je jeho matka, idnes.cz/Zprávy 2. 

10. 2012  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://praha.idnes.cz/nalez-odlozeneho-

novorozenete-na-slansku-fip-/praha-zpravy.aspx?c=A121002_105657_praha-zpravy_sfo 
521

 klm, Žena porodila v Ládví na toaletě v restauraci, dítě zemřelo, idnes.cz/Zprávy 31. 

10. 2012  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://praha.idnes.cz/porod-v-ladvi-0ch-/praha-

zpravy.aspx?c=A121031_183128_praha-zpravy_ab  
522

 mt, Jizerské hory vydaly hrůzný nález, kostru malého dítěte, idnes.cz/Zprávy 28. 11. 

2014  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://zpravy.idnes.cz/nalez-detske-kostry-v-

jizerskych-horach-fdm-/krimi.aspx?c=A121128_110942_liberec-zpravy_tm  
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Rok 2013 

Leden, policie na Rakovnicku prošetřuje podezřelé úmrtí novorozence po 

porodu. Žena dítě porodila nejspíš do záchodu a to utonulo.
523

  

Duben, mrtvá novorozená holčička byla nalezena na hrázi rybníka v 

Havlíčkově Brodě, pouhých cca 2 km od nemocnice, ve které byl babybox.
524

 

1. 4. 2014 přišli policisté s tvrzením, že stejného činu se matka dopustila již na 

jaře 2012. Tehdy, dle přiznání matky nechala, dítě ležet v křoví poblíž 

Havlíčkova Brodu, a když se druhý den vrátila, dítě bylo mrtvé. Tašku s 

mrtvým dítětem ponechala pod schody domu, odkud ji pravděpodobně někdo 

vyhodil do kontejneru, aniž by zjistil, co v ní je. Tělo dítěte se nikdy 

nenalezlo.
525

 Jedenadvacetiletá Lucie K. dostala letos 20 let vězení.
526

 

Duben, žena odložila novorozeného chlapce na záchodcích v Litoměřické 

nemocnici.
527

 

Květen, v potoce na Šumpersku bylo nalezeno tělo novorozeněte v 

igelitové tašce. Z vyšetřování vyplynulo, že 25 letá matka jej po porodu udusila 

a poté odložila. Babybox se přitom nacházel v Šumperku nedaleko od míta 

činu.
528

 

                                                 
523

 ČTK, Novorozenec nalezený na Rakovnicku byl životaschopný, řekla policie, 

idnes.cz/Zprávy 31. 1. 2013  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://praha.idnes.cz/mrtve-dite-

v-mseckych-zehrovicich-drz-/praha-zpravy.aspx?c=A130131_121806_praha-zpravy_ab  
524

 KOLAŘÍK, V igelitové tašce u rybníka našli lidé mrtvou novorozenou holčičku 

idnes.cz/Zprávy 15. 4. 2013  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://zpravy.idnes.cz/mrtvou-

novorozenou-divku-nasli-lide-v-igelitove-tasce-u-rybnika-px3-

/krimi.aspx?c=A130415_124415_jihlava-zpravy_mkk 

Článek II. 525
 DUDÁŠOVÁ, Zavražděná holčička nebyla první, matka zabila už 

předchozí novorozeně, idnes.cz/Zprávy 1. 4. 2014  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: 

http://jihlava.idnes.cz/vrazda-novorozenete-v-havlickove-brode-a-jihlave-fbe-/jihlava-

zpravy.aspx?c=A140401_111857_jihlava-zpravy_mv 
526

 VÍTKOVÁ, Za vraždy dvou novorozeňat dostala bezcitná matka dvacet let vězení, 

idnes.cz/Zprávy 2. 9. 2013  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL:http://hradec.idnes.cz/matka-z-

havlickobrodska-obzalovana-z-vrazdy-dvou-novorozenat-pb2-/hradec-

zpravy.aspx?c=A140902_083438_hradec-zpravy_kvi 

527 Alh, Místo v babboxu žena odložila novorozence na WC, hledá ji policie, 

idnes.cz/Zprávy 19. 4. 2013  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://zpravy.idnes.cz/oldozeny-

novorozenec-na-wc-v-litomericich-fj1-/krimi.aspx?c=A130419_122719_usti-zpravy_alh 
528

 Stk, Policie našla matku novorozeněte zabaleného v tašce, viní ji z vraždy 

idnes.cz/Zprávy 21. 5. 2013 [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://olomouc.idnes.cz/policie-

obvinila-matku-z-vrazdy-novorozenete-fos-/olomouc-

zpravy.aspx?c=A130521_141550_olomouc-zpravy_stk 
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Květen, v lese na Olomoucku byla nalezena těla novorozených 

dvojčat.
529

 Policie vypátrala matku, pitva prokázala, že děti se již narodily 

mrtvé.
530

 

Červenec. V kontejneru v Chebu byla nalezena novorozená holčička, 

byla podchlazená, ale živá.
531

 Matce bylo 29 let a byla obviněna.
532

 

Červenec, ve Vlasaticích byla objevena těla tří novorozenců.
533

 Starší 

dvojčata byla narozena na jaře 2012, mladší o rok později. Žena je udusila ze 

strachu, že je neuživí. Na ženu upozornil její gynekolog, který postrádal dítě po 

porodu. S manželem vychovávali již dvě starší děti. Babybox jako řešení ženu 

nenapadl. Znalci se shodli, že má podprůměrný intelekt, ale žádnou poruchou 

netrpí.
534

 

Červenec. V centru Prahy předali bezdomovci muži dvouletou dívku, a 

nikdo se pro ni nevrátil.
535

 

Říjen, 32letá žena na Benešovsku zabila své novorozené miminko. Hned 

po porodu jej spálila v kotli. Na případ upozornil gynekolog. Žena byla v tíživé 

situaci, měla těžké dětství, byla zneužívána.
536

 

                                                 
529

 Stk, Policie našla v lesíku na Olomoucku dva mrtvé novorozence, idnes.cz/Zprávy 

28. 5. 2013  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://zpravy.idnes.cz/policie-nasla-na-

olomoucku-dva-mrtve-novorozence-f70-/krimi.aspx?c=A130528_142821_olomouc-

zpravy_stk 
530

 Stk, Dvojčata nalezená v lesíku se narodila už mrtvá, matka síhána nebude 

idnes.cz/Zprávy 16. 9. 2013  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://olomouc.idnes.cz/nalez-

dvou-mrtvych-novorozencu-v-pasece-na-olomoucku-pdh-/olomouc-

zpravy.aspx?c=A130816_142836_olomouc-zpravy_stk 
531

 Cen, Lidé našli v chebském kontejneru na odpadky podchlazené novorozeně, 

idnes.cz/Zprávy 8. 7. 2013 [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://zpravy.idnes.cz/nalezene-

novorozene-v-kontejneru-drd-/krimi.aspx?c=A130708_170558_vary-zpravy_cen 

Článek III. 532
 Vsl, Kriminalisté vypátrali matku, která odložila novorozence do 

kontejneru, idnes.cz/Zprávy 31. 7. 2013 [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: 

http://zpravy.idnes.cz/kriminaliste-vypatrali-matku-novorozence-odlozeneho-do-kontejneru-v-

chebu-17i-/krimi.aspx?c=A130731_111256_vary-zpravy_slv 
533

 IDNES,CZ, Policie našla ve Vasaticích těla tří dětí Zřejmě byly zavražděny, 

idnes.cz/Zprávy 18. 7. 2014  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://brno.idnes.cz/vrazda-

novorozencu-vlasatice-dke-/brno-zpravy.aspx?c=A130718_220511_brno-zpravy_hro 
534

 ŠMAJZROVÁ, Na babybox si matka zavražděných novorozenců vzpomněla až ve 

vazbě, idnes.cz/Zprávy 5. 2. 2014 [online] (cit. 15. 11. 2014).  http://brno.idnes.cz/soud-s-

matkou-novorozencu-z-vlasatic-dw3-/brno-zpravy.aspx?c=A140205_151501_brno-

zpravy_eko 
535

 Mav, Policie hledá rodiče díveky nalezené v centu Prahy, Idnes.cz/Zprávy, 28. 7. 

2013,  [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://zpravy.idnes.cz/patrani-po-rodicich-male-
holciciky-d5b-/krimi.aspx?c=A130728_122424_praha-zpravy_mav 

Článek IV. 536
 Bur, Matka z Benešovska zabila novorozené dítě. Hrozí jí výjimečný trest 

idnes.cz/Zprávy 10. 10. 2013 [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://praha.idnes.cz/zena-z-
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Prosinec, v kontejneru v Pobořanech na Lounsku byl nalezen mrtvý 

novorozenec, zemřel na pochlazení.
537

 

Rok 2014 

Březen, mrtvý novorozenec byl nalezen v průmyslové zóně v Třinci. 32 

letá matka byla nalezena a obviněna, že ponechala dítě bez péče na 

parkovišti.
538

 

Květen. Před babyboxem v opavské nemocnici předala žena 

novorozenou holčičku lékaři. Tvrdila, že není její.
539

 

Květen. 16měsíční batole v kočárku nalezl na odlehlém místě v křoví v 

Litomyšli muž venčící psa. Rodiče jej tam nechali už předchozí den kolem 8 

hodiny večerní a odešli do herny.
540

  

Srpen. V kontejneru v Praze byl nalezen mrtvý chlapeček v igelitkové 

tašce. Narodil se živý, byl zavražděn.
541

 

Srpen, matka v Krnově po domácím porodu pobodala svého 

novorozeného chlapce, který zemřel.
542

 

                                                                                                                                 
benesovska-zabila-sve-dite-po-porodu-fkj-/praha-zpravy.aspx?c=A131010_1986591_praha-

zpravy_bur 
537

 Tka, V kontejneru v Podbořanech se našlo mrtvé novorozeně, narodilo se živé, 

idnes/Zprávy 8. 12. 2013 [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://usti.idnes.cz/mrtve-

novorozene-na-lounsku-dg8-/usti-zpravy.aspx?c=A131208_125839_usti-zpravy_maq 
538

 Jog, policie vypátrala matku, která odhodila novorozeně v průmyslové zóně 11. 3. 

2014 [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://ostrava.idnes.cz/policie-vypatrala-matku-ktera-

odhodila-novorozene-v-prumyslove-zone-1kc-/ostrava-

zpravy.aspx?c=A140311_105228_ostrava-zpravy_jog 
539

 Luk, Žena předala v opavské nemocnici novorozenou holčičku, její prý není, 

idnes.cz/Zprávy 14. 5. 2014 [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: 

http://ostrava.idnes.cz/novorozenec-v-odlozeny-nemocnici-dl7-/ostrava-

zpravy.aspx?c=A140514_144555_ostrava-zpravy_kol  
540

 Mat, Batole stravilo noc v kočárku ve křoví, rodiče se bavili v herně, idnes.cz/Zprávy 

19. 5. 2014 [online](cit. 15. 11. 2014). URL: http://pardubice.idnes.cz/podchlazeny-kojenec-

rodice-v-herne-dtf-/pardubice-zpravy.aspx?c=A140519_135809_pardubice-zpravy_mt 
541

 Dac, V pražských Strašnicích leželo tělo novorozence, idnes,cz/Zprávy 4. 8. 2014 

[online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://praha.idnes.cz/ve-strasnicich-se-naslo-mrtve-dite-v-

kontejneru-f5b-/praha-zpravy.aspx?c=A140804_090909_praha-zpravy_dc 
542

 Sta, mlb, Policie vyšetřuje tragický porod v Krnově, dítě našli mrtvé a pobodané, 

idnes.cz/Zprávy 7. 8. 2014 [online] (cit. 15. 11. 2014). URL: http://ostrava.idnes.cz/v-krnove-

nasli-mrtve-novorozene-melo-sedm-bodnych-ran-pfz-/ostrava-

zpravy.aspx?c=A140807_145148_ostrava-zpravy_dar 
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Příloha 2: Děti z babyboxů543    
Pořadí datum jméno místo 

1. 17. 2. 2006 Sonička Gyncentrum Hloubětín 

2. 25. 2. 2006 Lenka Gyncentrum Hloubětín 

3. 26. 2. 2006 Toník Gyncentrum Hloubětín 

4. 9. 6. 2006 Ludmila Brno 

5. 21. 12. 2006 Adam Gyncentrum Hloubětín 

6. 3. 4. 2007 Mário Brno 

7. 9. 6. 2007 Staník Olomouc 

8. 1. 7. 2007 David Gyncentrum Hloubětín 

9. 9. 10. 2007 Zoja Gyncentrum Hloubětín 

10. 15. 12. 2007 Markéta Gyncentrum Hloubětín 

11. 12. 2. 2008 Petra Gyncentrum Hloubětín 

12. 17. 3. 2008 Terezka Olomouc 

13. 17. 7. 2008 Lucinka Mladá Boleslav 

14. 20. 8. 2008 Klára Gyncentrum Hloubětín 

15. 26. 1. 2009 Barunka Ostrava 

16. 23. 3. 2009 Fanda Sokolov 

17. 8. 4. 2009 Ivanka Gyncentrum Hloubětín 

18. 24. 4. 2009 Jarda Gyncentrum Hloubětín 

19. 5. 6. 2009 Natálka Brno 

20. 16. 6. 2009 Pepík Kadaň 

21. 25. 7. 2009 Anežka Kladno 

22. 27. 7. 2009 Lucinka Ústí nad Orlicí 

23. 31. 7. 2009 Jakub Brno 

24. 29. 9. 2009 Viktor Gyncentrum Hloubětín 

25. 21. 10. 2009 Richard Gyncentrum Hloubětín 

26. 11. 11. 2009 Andrea Liberec 

27. 2. 12. 2009 Richard II Gyncentrum Hloubětín 

28. 17. 12. 2009 Kačenka Ostrava 

29. 11. 2. 2010 Ivanka Gyncentrum Hloubětín 

30. 8. 3. 2010 Jaroslav Ústí nad Labem 

31. 15. 3. 2010 Gabriela Písek 

32. 15. 6. 2010 Květa Brno 

33. 21. 9. 2010 Jan Kladno 

34. 30. 9. 2010 Anička Ostrava 

35. 24. 10. 2010 Adélka Jindřichův Hradec 

36. 25. 10. 2010 Janička Gyncentrum Hloubětín 

37. 9. 11. 2010 Natálka Brno 

38. 10. 11. 2010 Martin Mladá Boleslav 
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 Www.babybox.cz, Statistika babyboxů ke dni 14. listopadu 2014  [online] (cit. 15. 

11. 2014). URL: http://www.babybox.cz/media/pdf/statistika-babyboxu.pdf 
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39. 8. 12. 2010 Věruška Zlín 

40. 23. 12. 2010 Magdaléna Opava 

41. 28. 1. 2011 Silvie Jablonec nad Nisou 

42. 31. 1. 2011 Jiří Ústí nad Labem 

43. 13. 2. 2011 Martinka Šumperk 

44. 21. 2. 2011 Filip Příbram 

45. 20. 3. 2011 Svatava Děčín 

46. 12. 4. 2011 Jeník Gyncentrum Hloubětín 

47. 5. 6. 2011 Dalibor Kadaň 

48. 6. 6. 2011 Iveta Ostrava 

49. 18. 6. 2011 Janička Benešov 

50. 19. 6. 2011 Leoš Mladá Boleslav 

51. 3. 7. 2011 Kačenka Šumperk 

52. 6. 7. 2011 Jana Frýdek-Místek 

53. 8. 7. 2011 Ondřej Liberec 

54. 3. 9. 2011 Eva Brno 

55. 5. 9. 2011 Michal Teplice 

56. 7. 9. 2011 MIlena Ostrava 

57. 11. 9. 2011 Marcelka Most 

58. 20. 9. 2011 Radka Jihlava 

59. 25. 9. 2011 Hynek Ostrava 

60. 7. 10. 2011 Tomáš Strakonice 

61. 8. 11. 2011 Xaver Olomouc 

62. 2. 12. 2011 Judita Kladno 

63. 10. 1. 2012 Pavla Příbram 

64. 23. 1. 2012 Gabriela Brno 

65. 1. 2. 2012 Terezka Příbram 

66. 15. 2. 2012 Pavlínka Kolín 

67. 29. 2. 2012 Vilém Brno 

68. 6. 3. 2012 Mirek Pardubice 

69. 16. 3. 2012 Radka-Barbora Karviná Ráj 

70. 5. 4. 2012 Petr Brno 

71. 9. 4. 2012 Marie-Lenka Jihlava 

72. 12. 4. 2012 Jiří Olomouc 

73. 13. 4. 2012 Věruška Kolín 

74. 19. 4. 2012 Martin Šumperk 

75. 29. 5. 2012 Miloslava Brno 

76. 21. 8. 2012 Norbert Plzeň 

77. 3. 9. 2012 Tomáš Olomouc 

78. 13. 9. 2012 Šimon Benešov 

79. 10. 10. 2012 Jiřina Most 

80. 23. 10. 2012 Michal Chomutov 

81. 19. 12. 2012 Alexandr Ostrava 

82. 26. 9. 2012 Zdeněk Brno 

83. 25. 2. 2013 Liliana Kladno 

84. 27. 2. 2013 Ivanka Brno 

85. 14. 5. 2013 Žofie Frýdek-Místek 
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86. 7. 6. 2013 Petr GynCentrum Hloubětín 

87. 10. 6. 2013 Marcelka Brno 

88. 13. 6. 2013 Hanička Havlíčkův Brod 

89. 6. 8. 2013 Šárka Krnov 

90. 4. 9. 2013 David Opava 

91. 5. 9. 2013 Janička Praha 2 

92. 15. 9. 2013 Rita Havlíčkův Brod 

93. 15. 9. 2013 Julinka Mělník 

94. 1. 10. 2013 Jakub Přerov 

95. 14. 10. 2013 Pavla Kroměříž 

96. 17. 11. 2013 Milan Teplice 

97. 24. 11. 2013 Emílie Olomouc 

98. 3. 12. 2013 Barbora Kladno 

99 6. 12. 2013 Eva Mělník 

100. 31. 12. 2013 Ria Pardubice 

101. 4. 2. 2014 Andrea Ústí nad Labem 

102. 20. 2. 2014 Olda Olomouc 

103. 25. 2. 2014 Zbyňka Vyškov 

104. 8. 3. 2014 Gabriela Zlín 

105. 31. 3. 2014 Sylva Karviná Ráj 

106. 11. 5. 2014 Stanislav Liberec 

107. 27. 5. 2014 Ilonka Plzeň 

108. 9. 8. 2014 Josef Ústí nad Labem 

109. 14. 11. 2014 Martinka Plzeň 

 

 

 


