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Anotace 

Práce vychází ze zkušenosti sociálního pracovníka, jenž spolurealizuje v rámci neziskové 

organizace Letní dům sociálně terapeutické pobyty pro děti z dětských domovů. Součástí těchto 

pobytů je prostor, jenž se nazývá Chýška. Jedná se o specificky upravenou místnost, ve které se 

všichni účastníci pobytu vždy večer scházejí a hodnotí tam uplynulý den. Tento prostor autor práce 

považuje za posvátný. Posvátno není náboženskou institucí ani morální kategorií. Posvátno spíše 

odkazuje k transcendentní skutečnosti, která odlišuje běžné od neběžného neboli posvátného. Tato 

odlišnost v sobě paradoxně projevuje původní skutečnost, která je bytostně ve všem stvořeném, 

tedy neoddělenost, jednotu. Součástí práce je také představení psychologické teorie attachmentu, 

citové deprivace, Pesso-Boyden psychomotorické terapie a faktorů ovlivňujících skupinovou 

terapii. Tyto kapitoly jsou zařazeny z důvodu porozumění kontextu realizace Chýšky. Praktickou 

částí práce je pak popis Chýšky a pobytů, v rámci kterých se realizuje. Druhou částí je reflexe 

Chýšky formou polostrukturovaných rozhovorů s účastníky pobytů.    

Klíčová slova 

Posvátno – teorie attachmentu – citová deprivace – PBSP – Letní dům, z.ú. – sociálně terapeutické 

pobyty. 

Summary 

The work is based on experience from social work with orphans which is realized by NGO Letní 

dům, which organizes social rehabilitation camps for orphans. Part of the settings of these camps is 

a specially arranged room (called Chýška), where all camp participants meet every evening to 

reflect on the day passed. The author of the work considers this space holy for them. Holiness is not 

necessary connected here with religious or with moral category. It is connected with transcendental 

reality, which differentiates between ordinary and extra-ordinary or holy. The paradox is that these 

differences manifests the original reality. This reality is in everything that was created. It is without 

any deffirence. It is unity. A part of the work is introduction to the psychological theory of 

attachement, affective deprivation, Pesso-Boyden system psychomotoric therapy and factors which 

influence the group therapy. These chapters are included in the work for better understanding of 

orphan problems. Practical part of work is a description of Chýška and the camps. Second practical 

part of work is a reflection of Chýška by participants of the camps by means of half structured talks.  
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Úvod 

 

Součástí mé pracovní činnosti sociálního pracovníka, kterou v současné době vykonávám, je také 

práce v neziskové organizaci Letní dům, z. ú., která podporuje děti a mladé lidi z dětských domovů. 

Konkrétně se jedná o sociální službu Kousek domova, jejíž hlavní náplní jsou sociálně terapeutické 

pobyty s dětmi z dětských domovů. Součástí běžného pobytového dne je mimo jiné také tzv. 

Chýška1, prostor, kde se všichni účastníci pobytu scházejí předtím, než jdou spát. Toto setkání má 

svou jedinečnost a specifičnost. V této písemné práci se tedy budu zabývat Chýškou, které 

přikládám určitý posvátný charakter. Pro práci bude užito metody behaviorálního popisu. Cílem je 

zachytit chování a prožívání účastníků dění v Chýšce.  

 Součástí teoretické části práce bude vymezení pojmu posvátno. Zmíním také výzkum 

účinných faktorů ve skupinové psychoterapii dle psychologa I. D. Yaloma, přiblížím tzv. teorii 

attachmentu a zaměřím se na problematiku citové deprivace, neboť ta je významná pro porozumění 

práci s dětmi z dětských domovů. Zároveň popíši základy Pesso-Boyden psychomotorické terapie, 

neboť z tohoto terapeutického přístupu vychází metodika organizace Letní dům, s akcentem na pět 

vývojových potřeb, které srozumitelně a komplexně vysvětlují vývoj člověka. Praktická část práce 

obsahuje popis vzniku, vývoje a budování a výsledného prostoru Chýšky i činností, které se v ní 

odehrávají. Druhou polovinou praktické části je pak reflexe dění v Chýšce od dětí a dospělých, kteří 

jezdí na pobyty s Letním domem. Tato reflexe byla zachycena ve formě polostrukturovaných 

rozhovorů s účastníky pobytu. Přílohou práce je fotodokumentace prostoru Chýšky a v ní 

používaných předmětů. 

 Nejsem psycholog, antropolog ani religionista, což se jistě v práci projeví. Rozhodl jsem se 

po několika konzultacích psát o tomto tématu především proto, že mi umožňuje reflektovat mé 

povolání a konkrétní práci na pobytech s dětmi z dětských domovů. Domnívám se totiž, že to může 

mít pozitivní vliv na moji pracovní činnost a též na osoby, se kterými spolupracuji, neboť 

rozhovory, jež jsem s nimi dělal, je vedly k zamyšlení se nad činností Letního domu a nad Chýškou 

jako takovou.   

 

                                                 
1 Velké písmeno na začátku názvu je zvoleno úmyslně, aby byla tato konkrétní Chýška odlišena od obecného výrazu 

chýška. 
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1. Posvátno 

 

Tato kapitola je zařazena do textu práce především proto, aby bylo srozumitelné, jak zde rozumím a 

užívám pojmu posvátno, neboť se jedná o pojem užívaný a chápaný různým způsobem. Pro jeho 

pojetí vycházím především z textu profesora Zdeňka Neubauera O posvátnosti místa – genius loci. 

 

Posvátno je v této práci chápáno jako to, co člověka odkazuje k předpokládané 

transcendentní skutečnosti, která nabývá různých forem. Posvátno není nutně vázáno na konkrétní 

náboženskou tradici ani na mravní kategorie. Projevem posvátného je způsob vztahování se ze 

strany člověka, jenž posvátnému přikládá jinou váhu než běžným jevům a záležitostem ve svém 

životě, a vztahuje se k němu tedy jiným způsobem. Posvátno na jednu stranu lidskou existenci 

přesahuje, na stranu druhou ji však částečně určuje. Posvátné stojí v jistém protikladu ke světskému, 

lépe řečeno je „vyděleno“, „odlišeno“ od tohoto světa, je v určitém protikladu vůči tomu, co je 

naopak „běžné“ nebo „zdejší“. Nejedná se o odlišnost faktickou, ale „přisouzenou“.2 

 Posvátné je pak velmi často spojeno s místem, můžeme tedy hovořit o posvátnosti místa 

neboli geniu loci. Genius je označení božstva nebo nositele božských kvalit. Genius loci je pak 

zosobněná možnost, mocnost, která je spojená s konkrétním místem. Působí i na osoby, které se s 

touto zosobněnou mocí nesetkaly. Starozákonním příkladem je vyprávění příběhu Jákobova snu 

(Gen 28, 10–22), kdy Jákob připisuje posvátný prožitek místu, na němž se stal. V tomto příběhu je 

zachycena původní podoba genia loci, tedy setkání nebe se zemí, kdy spojnicí není člověk, ale 

místo ‒ člověk je zde svědkem a správcem tohoto spojení. Takovým místem může potenciálně být 

každé místo, místo však nemá tuto hodnotu samo o sobě, předtím, než dojde k události, která z něj 

činí místo posvátnem posvěcené. Jde spíše o to, že událost zjevení a její místo spadají do jednoho. 

Posvátné místo můžeme chápat jako událost v prostoru. Událost narušuje symetrii, zakládá 

rozlišitelnost, narušuje nerozlišitelnost. Událost tedy zavádí rozdíl.3 

 To, co činí místo místem zjevení, je jeho ozvláštnění, označení, kosmogonická orientace, 

stává se z něj tak místo znamení, zjevení moci. Jákob vytváří takové znamení vztyčením balvanu na 

znamení svého zážitku. Toto místo se stává orientačním bodem jeho života. V Písmu je posvátné 

nejčastěji spojeno s jeruzalémským chrámem, který je spojován s Jákobovým snem. Chrám je dílem 

lidským, ale místo, na němž stojí, je posvátné. Dialog člověka a Boha je dynamický a není tomu 

                                                 
2 OTTO, Rudolf. Posvátno. Přel. Škoda, Jan J. Praha: 1998, Vyšehrad. ISBN 80-7021-260-8. S. 20–21; ŠTAMPACH, 

Ivan. Denotát posvátna v současném mezináboženském dialogu. In: Weberová, H. (ed.). O posvátnu. ČKA: Praha, 

1993. ISBN 80-85795-01-9. S. 34; VOJTÍŠEK, Zdeněk; DUŠEK, Pavel; MOTL, Jiří. Spiritualita v pomáhajících 

profesích. Praha: 2012, Portál. ISBN 978-80-262-0088-8. S. 15–16.  

3 ELIADE, Mircea. Posvátné a profánní. Přel. Karfík, Filip. Praha: 1994, Křesťanská akademie. ISBN 80-85795-11-

6. S. 20–21; NEUBAUER, Zdeněk. O posvátnosti místa – genius loci. In: Weberová, H. (ed.). O posvátnu. ČKA: 

Praha, 1993. ISBN 80-85795-01-9. S. 55–58. 
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tak, že by člověk byl plně determinován Boží vůlí nebo naopak. Spíše se dá říci, že když už nějaká 

věc povstane jako zjevená, je „předzjevená“ v Božích úmyslech, a tedy v souladu s nimi, ale „věci“ 

se samozřejmě mohou stát jinak. Když se něco stane, tak je to jaksi „nutně“, neboť to vyplynulo z 

předchozího, co už zde bylo, právě jako možnost. Každý stav věcí tedy spočívá na množině 

možností, kdy každá z nich je svým způsobem nečasová, neboť je jakýmsi stavem věcí. Lidé tedy 

vybírají a rozvrhují, každé zjevení je pak samo skutečností a v tomto smyslu je každá skutečnost 

posvátná, má posvátný rozměr. Takovým aktem rozlišení je např. počátek Evangelia podle Jana (J 

1, 1a).4  

 Příběh zjevení Hospodina Mojžíšovi na skále (Ex 33, 21–23) ukazuje na bytostnou 

posvátnost místa, na kterém se Hospodin zjevuje, a zároveň se v tomto příběhu projevuje posvátnost 

Země jako takové, neboť Bůh vyzývá k odstupu i k plnému doteku, jde o určitou dialektiku 

posvátnosti, kterou je možno vysledovat i na jiných místech v Písmu. A když se Bůh stane 

člověkem, jak to vyznává Nový zákon, nedochází ke zrušení posvátna, spíše činí posvátno součástí 

dějin a dává na něm člověku podíl (J 14, 12).5  

 Tajemství stvoření sděluje, že svatost, která je v posvátném, patří k povaze jsoucna. Víra ve 

stvoření je výpovědí o povaze stvoření. Skutečnost je právě stvořením, a stvořením se přitom 

rozumí přirozené jsoucno. Myslet jsoucno jako přirozené dovoluje překonat protiklady mezi 

přirozeností, zákonitostí a dohodou, a tudíž mezi určeností, určitostí a svobodou. Stvořenost pak 

činí jsoucno bytostně posvátným.6  

 Logos odpovídá tomu, co nazýváme „lišnost“, tedy něco, co je původnější než každá 

odlišnost, stejně jako když Bůh v první kapitole Genesis rozlišuje, pojmenovává, odděluje. 

Rozlišen, oddělen je také vyvolený národ Izrael.7 „Posvátné je tedy paradoxní, neboť se v něm 

ukazuje původní skutečnost, která je bytostně přítomna ve všem stvořeném, zároveň je však 

posvátné vyděleno“8.  

   

 Podobně i v prostoru Chýšky a činností v ní prováděných můžeme vidět určité podobnosti s 

výše zmíněným. Chýška je místností, která je součástí chalupy, kde se konají sociálně terapeutické 

pobyty (dále pobyty) Letního domu (dále LD). Tato místnost je však vydělena a užívána pouze pro 

konkrétně vymezené aktivity. Nikdo v ní nepřespává, nesvačí, nehraje stolní hry apod. Hlavní 

aktivitou, která se v Chýšce děje, je vždy poslední aktivita pobytového dne – večerní setkání v 

                                                 
4 Eliade, s. 21–27; Neubauer, s. 59–61.  

5 Neubauer, s. 61–63.  

6 Eliade, s. 22–23; Neubauer, s. 63–64.  

7 Neubauer, s. 64–65.  

8 Tuto mnohoznačnost a rozpornost můžeme vidět také ve vysvětlení svátostí: ex opere operato a ex opere operandi. 

Cit. Neubauer, s. 66–67.  
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Chýšce. Chýška tedy má vydělený čas a setkání v ní, jež má svou jasnou strukturu, je svou povahou 

jedinečné. 

 Jedinečnost setkání je především v tom, že z dětí se stávají více dospělí a z dospělých více 

děti, jednoduše se zde vyrovnávají role. Děti jsou méně těmi, kdo neustále ruší, zlobí se navzájem, 

nadávají si apod. Chýška je místem, kde se děti dokážou omluvit a zároveň odpustit, také otevřeněji 

sdělit, co je trápí a co je naopak těší. A na druhou stranu dospělí se zde stávají těmi, kteří nepečují, 

ale je o ně pečováno, ať už vysloveně příjemností prostoru Chýšky nebo také slovem či fyzickým 

dotykem ostatních. Chýška je také pro dospělé místem, kde mohou sdělit své případné negativní 

pocity z chování dětí, čímž se opět vyrovnávají role. Takováto jedinečnost setkání je možná díky 

bezpečnému prostředí, jež je zajištěno fyzickým prostorem Chýšky, který je vybudován z matrací, 

polštářů, dek, teplého světla apod. Bezpečí vytvářejí také nastavená pravidla, hranice Chýšky, v níž 

například vždy mluví pouze jedna osoba, a ostatní do její promluvy nevstupují, pokud k tomu 

nejsou vyzváni. 

 

2. Teorie attachmentu a psychická deprivace 

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, pro porozumění chování a prožívání dětí, které jezdí na pobyty s LD, 

je vhodné představit teorii attachmentu9 a s ní související fenomén psychické deprivace. Teorie 

attachmentu byla poprvé popsána ve čtyřicátých letech 20. století anglickým psychiatrem a 

psychologem Johnem Bowlbym (1907–1990). Bowlby, který mimo jiné pracoval s dětmi se 

závažnými poruchami chování a mladými kriminálníky, si všiml spojitosti mezi těmito vážnými 

poruchami a osobní historií postižených dětí, v níž se objevovala ztráta matky, dlouhodobý pobyt 

v sirotčinci či v nemocnici, život v týrajícím prostředí apod. Došel k závěru, že dítě v raném věku 

potřebuje být vychováváno v ovzduší citové vřelosti a potřebuje být připoutáno k dospělé osobě 

(nejčastěji matce) trvalým svazkem, který je pro oba zdrojem uspokojení.10 

 Attachment tedy znamená komplex vzájemných pocitů, porozumění, sdílení, přijetí, stálost a 

lásku, které se odehrávají mezi dítětem a blízkým dospělým. Tyto vjemy si dítě zvnitřňuje. Stávají 

se mu vnitřní základnou, jistotou, vnitřním bezpečím, z nějž pak vstupuje do světa a z jehož pozice 

jedná.11  

 Attachment se v chování projevuje jako touha po blízkosti. To tedy znamená, že dítě hledá 

formy chování, které mu v případě hrozícího „nebezpečí“ odloučení od blízké dospělé osoby zajistí 

                                                 
9 Z angl. Tento termín se do češtiny překládá jen obtížně, neboť překlady plně nevystihují význam v angličtině – proto 

se i nadále používá anglický výraz. Do češtiny se překládá tento termín jako „přimknutí“, „vazba“, „pouto“. 

VRTBOVSKÁ, Petra. O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí. Praha: 2010, SCAN. ISBN 80-86620-20-4. S. 10.  

10 LANGMEIER, Josef; MATĚJČEK, Zdeněk. Psychická deprivace v dětství. 4. vydání. Praha: 2011, Karolinum. 

ISBN 978-80-246-1983-5. S. 18; Vrtbovská (2010), s. 16. 

11 Vrtbovská (2010), s. 17. 
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zachování blízkosti. Dosažením blízkosti se navozuje stav uvolnění, v němž může bezpečně a volně 

fungovat. Dle Bowlbyho se tento vnitřní pracovní model vztahování stabilizuje kolem pátého roku 

života člověka, přičemž bude působit po celý další život dané osoby.12 Bezpečný a zdravý 

attachment se projevuje jako důvěra k blízké dospělé osobě a důvěra ve svět jako fungující a zdravé 

místo pro život a jeho projevy.13  

 Co se však děje, pokud takovouto dospělou osobu dítě ve svém raném věku nemá, 

respektive pokud nemá s dospělou osobou intimní a trvalé citové pouto? Dochází k tzv. citové 

deprivaci. Citovou deprivací14 se rozumí nedostatečné uspokojení základních duševních potřeb.15  

 Hlavním činitelem ve vzniku citové deprivace je nedostatečné množství především 

sociálních, citových a senzomotorických podnětů, k čemuž dochází, pokud dítě žije v sociální 

izolaci. Druhým nejvýznamnějším činitelem je přerušení již vytvořeného vztahu mezi dítětem a 

blízkou dospělou osobou.16 Nepřekvapí tedy, že nejčastější situací, kdy dochází k psychické 

deprivaci dítěte, je jeho dlouhodobý pobyt v dětském domově (dále DD), a to především ve věku do 

šesti let.17 

  Citovou deprivací mohou trpět také osoby, které nevyrůstaly v DD či v jiném ústavním 

zařízení. Opakovaně je citová deprivace zjišťována i u osob, které vyrůstaly v rodině. Důvodů pro 

vznik citové deprivace je v takovém případě více. Rizikovými faktory jsou nepřítomnost matky v 

rodině, dlouhodobé pobyty v nemocnici, vysoká socioekonomická úroveň, vysoká zaměstnanost 

rodiče samoživitele ad. Může se také jednat o méně zřetelné jevy, jako je charakterová a emoční 

nezralost blízkého dospělého, duševní porucha či slabomyslnost dospělé osoby. Jde také o případy, 

kdy rodina dítě zanedbává, zneužívá či týrá, a ono v ní přesto z různých příčin zůstává.18  

 Teorie attachmentu je známa mnoho let a je potvrzena nejenom dlouholetou praxí, ale dnes 

také neurobiologií a neuropsychologií. Zároveň je zjištěno, že z dětí vyrůstajících v dětských 

domovech trpí citovou deprivací drtivá většina. Hloubka této deprivace je u každého dítěte různá, 

neboť historie jednotlivých dětí je různá a roli zde sehrávají také individuální činitele.19 Je proto 

minimálně s podivem, že ve státě, který sám sebe pojímá jako civilizovaný a rozvinutý, je stále 

takové množství dětí umísťováno v dětských domovech a jiných ústavech, které u nich nadále 

prohlubují v mnoha případech již velmi hlubokou deprivaci.20  

 

                                                 
12 Vrtbovská (2010), s. 23–24.  

13 Vrtbovská (2010), s. 23. 

14 Z angl. deprivation – doslova strádání, ztráta. Srov. HARTL, Pavel; HARTLOVÁ, Helena. Psychologický slovník. 

Praha: 2004, Portál. ISBN 80-7178-303-X. S. 107.  

15 Langmeier, Matějček, s. 23.  

16 Langmeier, Matějček, s. 50.  

17 Langmeier, Matějček, s. 119–120.  

18 Langmeier, Matějček, s. 139–162.  

19 Jedná se o vlastnosti, věk, pohlaví. In Langmeier, Matějček, s. 119–120. 

20 Langmeier, Matějček, s. 79–88; Vrtbovská (2010), s. 41–47.  
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 LD jakožto organizace, kterou zastupují konkrétní osoby (ačkoliv ty se v čase mění), může 

pro některé děti z DD představovat jistou formou attachmentu. Může tedy kompenzovat 

předpokládanou absenci či nedostatečnost attachmentu, kterou si tyto děti nesou z dětství, a 

snižovat tak míru jejich citové deprivace.  

 Jak je to možné? Pobyty více přiblížím v kapitole o LD. Stručně řečeno se jedná především 

o to, že pobyty LD jsou nastaveny velmi individuálně. Účastní se jich šest dospělých a dvanáct dětí. 

V DD připadá ze zákona jedna denní vychovatelka na šest dětí, mnohdy je však v tzv. rodinkách, 

tedy skupinách, do kterých jsou děti rozděleny, dětí více. Vychovatelka, i kdyby se s nejlepší vůlí 

snažila, tak nemá možnost se každému dítěti individuálně věnovat. Svou pozornost musí dělit, což 

samozřejmě snižuje možnost kompenzace nedostatečného attachmentu. Dalším pozitivem LD jsou 

zvolené metody práce, které jsou také přiblíženy níže a jež mají mnohdy kompenzační charakter. 

To, že je LD pro některé děti určitou kotvou v životě, se ukazuje i poté, co tyto děti dospějí a po 

dokončení školy odcházejí z DD. Některé z nich se po opuštění DD nemají kam obrátit, DD jim již 

nemůže nic nabídnout, rodinu nemají nebo s ní mají velmi špatné vztahy, a proto hledají útočiště 

tam, kde ho nacházely jako děti. Z tohoto důvodu vznikla v LD služba tréninkového bytu, kde se 

starší děti pobývající ještě v DD připravují formou tematických víkendů mimo DD na odchod. Na 

tuto službu pak navazuje spolupráce na hledání práce či finanční a dluhové poradenství pro mladé 

dospělé, kteří opustili DD. 

 

3. Pesso Boyden psychomotorická terapie 

 

Tato kapitola, která se věnuje Pesso Boyden psychomotorické terapii (dále PBSP)21, je do práce 

zařazena především z důvodu lepšího porozumění činnosti LD, tedy Chýšce. Metodika LD vychází 

z pěti vývojových potřeb, které definuje právě PBSP. Tyto potřeby jsou dle mého mínění 

srozumitelným a vcelku komplexním pojetím duševního vývoje člověka.   

 

3.1 Vznik 

PBSP založil Albert Pesso (*1929) spolu se svojí ženou Dianou Boyden-Pesso (*1929). Oba prošli 

kariérou výrazových tanečníků, po jejímž ukončení působili jako učitelé tance a herectví. Během 

této práce si u žáků, se kterými pracovali, všimli, že tanec a celkový pohyb těla může mít na 

člověka terapeutické účinky. Po několika letech zkoumání a pokusů (1961) byl výstupem vznik 

                                                 
21 Z angl. Pesso Boyden System Psycho-motor. 
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psychoterapeutické metody, která je dnes oficiálně uznanou terapeutickou metodou v několika 

státech světa včetně České republiky.22  

 

3.2 Vývojové potřeby 

PBSP je založena na předpokladu, že každý člověk je geneticky vybaven určitou potřebou, 

očekáváním, které vyžaduje naplnění. Člověk je sám o sobě aktivní a od okolí očekává, že na jeho 

aktivitu bude adekvátně reagovat. Součástí lidské přirozenosti jsou tedy ideální očekávání či ideální 

vnitřní obrazy toho, co člověk ve světě potřebuje najít, co potřebuje mít naplněno ve správný čas, 

správnými lidmi a správným způsobem. Pokud se toho člověku dostane, může se zdárně vyvíjet, 

realizovat se, mít pocit, že život má smysl, atd. Pokud se mu však naplnění potřeb dlouhodobě a 

opakovaně nedostává, zůstane v něm potřeba nevyslyšená, očekávání frustrované. Člověk se pak v 

životě složitě orientuje, má pocity bezmoci, samoty, nesmyslnosti aj.23  

 Každá tato potřeba či očekávání má tři úrovně – fyzickou, symbolickou a třetí úrovní je 

dosažení autonomie. Nikdo samozřejmě nemá své potřeby zcela ideálně naplněny, velmi podstatné 

ovšem je, v jaké míře naplněny byly a zda si nese převážně naplňující, nebo nenaplňující zážitky. 

Pokud však v životě jakéhokoliv člověka došlo k nenaplnění těchto potřeb, byť i nenaplnění 

hlubokému, je možná náprava, neboť v každém zůstává po celý jeho život tendence mít vývojové 

potřeby naplněny, a stát se tak zdravou a zralou osobností.24  

 

3.2.1 Potřeba místa 

Tato potřeba je nejzákladnější vývojovou potřebou. Potřeba místa je naplňována již před porodem 

tím, že je člověk v děloze matky. Po porodu se pak její naplňování děje prostřednictvím citové 

výměny při očním kontaktu mezi matkou (či jinou blízkou osobou) a dítětem. Na fyzické úrovni se 

plnění potřeby místa odehrává také v náruči rodičů. Symbolicky je potřeba místa plněna tím, že je 

člověk v mysli matky a otce.25  

 Pokud se člověku dostává plnění této potřeby, může se cítit doma sám v sobě, a může tedy 

být přeneseně doma kdekoliv na světě s pocitem plného práva na existenci. Do života si člověk, 

jehož potřeba místa byla uspokojivě naplněna, nese zprávu, že svět je dobré místo pro život a je v 

                                                 
22 KOKRDOVÁ, Lucie. Východiska pro činnost o. s. Letní dům. In: Ciprová, A.; Kokrdová, L.; Kokrda, J.; Vrtalová, 

M. Předení nitek. Praha: 2006, Letní dům. S. 12 a 19; VRTBOVSKÁ, Petra. Úvod do Pesso Boyden System Psycho-

motor. Praha: 2009, SCAN. ISBN 80-86620-15-8. S. 21–22 a 27; SIŘÍNEK, Jan. PBSP – úvodní text určený 

zájemcům o metodu. [online]. [cit.  13. 5. 2015]. Dostupné z: http://www.pbsp.cz/. 

23 Siřínek. 

24 Vrtbovská (2009), s. 64–65; VRTBOVSKÁ, Petra. O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí. Tišnov: 2010, SCAN. 

ISBN 80-86620-20-4. S. 98.  

25 Kokrdová, s. 11; Vrtbovská (2009), s. 68–70. 
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něm místo pro každého. Komplikací při naplňování potřeby místa může být předčasný porod, 

dlouhodobá hospitalizace, diagnostické pobyty, chaotické střídání péče, nepečování o dítě atd.26  

 Pokud nedojde k naplnění této potřeby, pak jedinec není doma nikde, je člověkem bez 

kořenů. V doslovném i v symbolickém smyslu je nezakořeněný, což se může projevovat poruchami 

energie, v dospělosti pak pocitem nejistoty a sníženou schopností najít pro sebe sama své místo.27   

 

3.2.2 Potřeba sycení  

Člověk sbírá po narození, tedy po období ideálního naplňování potřeby sycení v prenatálním stavu, 

zkušenosti, jak, čím a kým je sycen. Na jiné rovině v uspokojování potřeby péče je přiměřená 

dostupnost podnětů. Nejdříve člověk potřebuje péči, dotyky, mazlení. Jak roste, začíná potřebovat 

hrát si, být informován, zabaven, vzdělán apod. Člověk potřebuje pestrou a přehlednou nabídku 

podnětů. Strádá, pokud se mu podnětů dostává nedostatek nebo naopak přebytek.28  

 Pokud má člověk dostatečně naplněnu potřebu sycení, vnímá svět jako chutné, dobré, pestré 

a příjemné místo. Umí rozlišit mezi tím, co je pro něj vhodné, a co naopak není. Je v symbolickém 

smyslu naplněn a dokáže pečovat o druhé.29 

 Lidé, kteří byli syceni nedostatečně, si často vyvíjejí náhradní formy sycení, které jim škodí. 

Může se jednat o autostimulaci, sebepoškozování, závislosti, poruchy příjmu potravy aj. 

Problematické je pro ně také navazování blízkých vztahů. Děti pak mnohdy usilují o naplnění této 

potřeby nevhodným způsobem, což s sebou nese tresty a zákazy.30 

 

3.2.3 Potřeba podpory 

Prenatální období je časem, ze kterého si člověk nese zážitek ideální podpory, neboť je doslova 

podporován a nadnášen ze všech stran plodovou vodou. Po narození se člověk vyrovnává s 

gravitačním šokem a jako bezbranné dítě potřebuje zakoušet, že je podporován, a to nejdříve na 

fyzické úrovni, kdy se jedná o podporu hlavy, zad apod. S věkem se pak posouvá potřeba podpory z 

fyzické úrovně na úroveň symbolickou, kdy je člověk podporován láskou, pozorností, vyprávěním, 

učením, je podporována jeho sebedůvěra a samostatnost.31   

 Prožitek naplnění potřeby podpory umožní člověku obstát i v zátěžových životních 

situacích. Postupně se člověk učí podporovat druhé, blízké lidi, vlastní děti apod., má dostatek 

energie a necítí se být tzv. vydaný osudu.32 

                                                 
26 Kokrdová, s. 11; Vrtbovská (2009), s. 68–70. 

27 Kokrdová, s. 11–12; Vrtbovská (2009), s. 68–70. 

28 Kokrdová, s. 17; Vrtbovská (2009), s. 70. 

29 Kokrdová, s. 17.  

30 Kokrdová, s. 17. 

31 Kokrdová, s. 14; Vrtbovská (2009), s. 70. 

32 Kokrdová, s. 14. 
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 Nedostatečné naplnění potřeby podpory vede k nepřiměřenému projevování energie, což s 

sebou zpravidla nese pro dítě negativní důsledky v podobě opakovaných zákazů či příkazů. 

Nedostatečně podporované děti bývají často šikanovány nebo samy šikanují. V dospělosti se taková 

osoba při zátěži snadno vzdává, neumí odolávat tlaku, snadno se podvoluje či je snadno 

manipulovatelná bez schopnosti prosadit se. Naopak se také může prosazovat nepřiměřenými 

prostředky (např. silnou agresí).33 

 

3.2.4 Potřeba ochrany 

Člověk je před narozením na velmi bezpečném místě, ovšem po narození je fyzicky i psychicky 

velmi zranitelný a křehký, proto potřebuje ochranu zvnějšku. Později s pomocí rodičovské účasti 

může zakoušet a učit se rozeznávat mezi bezpečným a nebezpečným. Člověk nemůže být ochráněn 

ode všech nepříjemných zážitků, ale může zakoušet ochranu a útočiště.34  

 Pokud má člověk vstřebané zážitky, že byl chráněn, nese si do života pocit bezpečí a 

schopnost žít aktivně bez přehnaného strachu. Nebezpečné věci a situace dokáže odlišit a pracovat s 

nimi. Má uvědomělé principy vlastního bezpečí.35 

 Lidé, kterým nebyla dostatečně naplněna potřeba ochrany, si do života nenesou schopnost 

rozlišit, co je a není nebezpečné. Mnohdy se tedy vystavují nebezpečným kontaktům, častěji se jim 

dějí fyzická zranění a v dospělosti se stávají oběťmi různých forem zneužívání.36 

 

3.2.5 Potřeba hranic  

Potřeba hranic má tři vývojové roviny. První rovina je spojena s raným dětstvím, kdy je člověk 

zcela závislý na okolí. Má v sobě geneticky zakódováno, že pokud své síly napře do nějaké aktivity 

(např. pláč), dostane se mu adekvátní odpovědi (např. nakrmení), což vede k prožitku, že síla má 

vliv a že svět kolem sebe můžeme ovlivnit. Druhá rovina potřeby hranic se také týká raného dětství, 

kdy člověk kolem sebe potřebuje osoby, jež mu vše ohraničují, dávají mu zakusit začátek a konec, 

umožňují mu tak zjistit, že svět má řád. Třetí rovina, která přichází později, se týká sexuality, v níž 

člověk také potřebuje zakusit hranici a řád.37  

 Lidé, kteří dlouhodobě a opakovaně nezakoušejí odpověď na svou aktivitu, si v sobě nesou 

zkušenost, že nemá smysl se o nic pokoušet, že jejich aktivita je neúčinná. Pro osoby, které ve svém 

okolí neměly někoho, kdo by jejich utrpení dal hranici, je v životě východiskem jen podvolení se a 

přežití. Dlouhodobé a opakované nezažívání reakce na signály, které člověk vysílá, přináší do jeho 

                                                 
33 Kokrdová, s. 14.  

34 Kokrdová, s. 18; Vrtbovská (2009), s. 71.  

35 Kokrdová, s. 18.  

36 Kokrdová, s. 18.  

37 Kokrdová, s. 19–20.  
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života zkušenost, že zakoušené utrpení je nelimitované, nekonečné, což logicky vzbuzuje bezmoc. 

Pokud někdo vyrůstal bez řádu, bude ho opakovaně hledat a tím na sebe stále znovu přivolávat 

tresty a zákazy.38 

 

 Albert a Diane Boydenovi považují za ideální prostor mateřskou dělohu, neboť v ní jsou ve 

fyzickém slova smyslu ideálně naplňovány všechny vývojové potřeby. Pokud se snažíme vytvořit 

ideální prostor po narození, úvahy nás tedy nutně zavedou k určitému návratu k mateřské děloze. 

Tento návrat samozřejmě z technického hlediska není možný a vlastně ani zcela žádoucí, neboť jak 

popisuje PBSP, poslední fází vývojových potřeb je autonomie, tedy schopnost člověka uspokojovat 

své potřeby v běžném životě. Za předpokladu, že děti, které žijí v DD, nemají naplněny vývojové 

potřeby, však pro ně může být jistá forma návratu, byť samozřejmě nedokonalého, vhodným 

kompenzačním prostředkem.  

 Chýška se v tomto kontextu jeví jako ideální prostor. Více ji přiblížím v kapitolách Chýška a 

Reflexe. Nyní ve stručnosti popíšu, jak Chýška naplňuje jednotlivé vývojové potřeby podle PBSP. 

Potřebu prostoru naplňuje zmenšením místnosti, ve které je postavena, zároveň je natolik veliká, 

aby v ní každý měl místo. Pohodlí a měkkost prostoru jsou zajištěny matracemi, na kterých se leží 

či sedí, a dekami, kterými se člověk může přikrýt. Potřeba místa je naplňována časem, který má 

každé dítě k dispozici a ve kterém může říct, co daný den dělalo, jak se mělo, co ho těší, nebo 

naopak trápí. Potřebu místa v myslích pak LD naplňuje tzv. kartou dítěte, která se ke každému 

účastníkovi vede a ve které je zaznamenán individuální plán, poznámky z pobytů apod. Pro některé 

děti je také důležité, že mají tzv. klíčového pracovníka, tedy zaměstnance LD, jenž na ně v průběhu 

pobytů i mimo ně více pamatuje a individuálně se jim věnuje.  

 Potřeba sycení se nejen v Chýšce, ale v rámci celého LD děje v průběhu pobytu nabízením 

podnětů – k tomu více v kapitole o metodách práce. Chýška je pak vhodným prostorem pro dotyk, 

pohlazení, fyzickou blízkost – o tuto formu kontaktu si zde často říkají děti, které ji běžně mimo 

Chýšku nevyhledávají či nevyžadují. Potřeba podpory se pak sytí v průběhu pobytu především v 

tom, že se snažíme spíše chválit a pozitivně motivovat všechny děti, především ale ty, které mají 

velké problémy s pozitivním sebehodnocením. Chýška pak je díky nastaveným pravidlům místem, 

kde obvykle mluví i ti, kteří by se jinak v kolektivu báli vystoupit a mluvit nahlas. 

 Potřeba bezpečí je naplňována jednak ve fyzickém smyslu bezpečností prostoru Chýšky, 

jednak pravidly, jež připouštějí minimální možnost zranění. Především se jedná o pravidlo, že 

každý má příležitost mluvit, přičemž ostatní mu do jeho promluvy nevstupují, pouze v případě, že 

jsou vyzváni. Bezpečí je vůbec alfou a omegou pobytů LD. Snažíme se vytvářet prostředí, kde se 

budou všichni cítit bezpečně, a budou tak více sami sebou, neboť v běžném životě dítěte v ústavní 

                                                 
38 Kokrdová, s. 20.  
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výchově je to nadmíru složité. Potřeba hranic je pak naplňována jednak zmenšením prostoru, jednak 

rituálností a pravidly. Tato pravidla a určitá rituálnost je přítomna jak v Chýšce, tak i na celém 

pobytu LD (více viz struktura pobytového dne). 

 

4. Letní dům  

 

Hlavním záměrem zařazení této kapitoly je přiblížit kontext, ve kterém je Chýška realizována. 

Stručně představím organizaci LD a především pak jednu z jejích sociálních služeb, a to Kousek 

domova, v níž jsou realizovány pobyty. 

 

4.1 Vznik, vývoj a současný stav Letního domu 

LD byl registrován jako občanské sdružení na jaře roku 1997. Dlouhou dobu byly hlavní činností 

LD pouze pobyty s dětmi z DD. Prvním spolupracujícím byl DD Radenín. Postupně byla navázána 

spolupráce s jinými DD, přičemž docházelo i k rozšiřování služeb. Ke dni 31. 5. 2015 LD pracuje s 

pěstouny, s rodinami, kterým hrozí odebrání dětí do ústavní výchovy, s mladými dospělými, kteří 

mají zkušenost s ústavní výchovou, a v rámci pobytů spolupracuje s pěti DD, konkrétně DD Praha 

Dolní Počernice, Praha Klánovice, Korkyně, Krompach a Písek. Vzhledem k nutnosti změny 

právnického statusu je dnes LD zapsaným ústavem (z.ú.).39 K základním kamenům LD patří 

individuální přístup, respektování potřeb a práv, dlouhodobost působení, odbornost a léčba 

uměním.40 

 

4.2 Pobyty 

Pobyty jsou realizovány ve službě Kousek domova. Konají se vždy, když nejsou děti školou 

povinné, tedy v době jejich prázdnin. V rámci jednoho kalendářního roku jich proběhne cca deset. 

Jejich délka je determinována délkou prázdnin a kapacitou služby. Pobyty jsou realizovány mimo 

DD zpravidla na stejných chalupách, z nichž jedna se nachází v Lázních Libverda, druhá pak v 

Harrachově.  

 

4.3 Cílová skupina 

Cílovou skupinou pobytů jsou děti a mladí lidé ve věku od 6 let do 15 let, v jejichž osobní historii 

se objevuje zkušenost s ústavní výchovou. Na pobyty se přihlašují dobrovolně a jeví zájem o 

                                                 
39 Www.letnidum.cz (31.5.2015). 

40 Metodika sociální služby, s. 11.  
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nabízené aktivity. Podmínkou je také spolupráce LD s DD, ve kterém děti žijí.41 Pokud jsou splněny 

výše uvedené podmínky, jsou vzhledem ke kapacitě služby vybíráni především ty děti, které nemají 

příležitost jezdit někam jinam (např. k hostitelské rodině, staršímu sourozenci žijícímu mimo DD, 

prarodičům aj.). Vybírány jsou také ty děti, které nikam jezdit nemohou, neboť jejich chování je 

velmi problematické, zatím však setrvávají v DD a nejsou přeřazeny do jiného ústavního zařízení 

(např. do výchovného ústavu, psychiatrické léčebny pro děti a mladistvé apod.).  

 

4.4 Pobytový tým 

Z řad dospělých jezdí na pobyt zpravidla dva až tři pracovníci LD a tři až čtyři dobrovolníci. 

Pracovníci jezdí zpravidla genderově namíchaní, přičemž jeden z nich je vedoucím pobytu, druhý 

pak programovým garantem. Pracovníci jsou z řad pedagogů, psychologů či sociálních pracovníků 

a s pobyty mají zpravidla zkušenost už jako dobrovolníci.  

 Dobrovolníci, kteří absolvovali vzdělávání, jež sestává z pěti setkání, nejdříve jedou na 

pobyt zkušebně. Pokud je spokojenost s účastí na pobytu jak na jejich straně, tak na straně 

organizace, jezdí dobrovolníci na pobyty opakovaně. Důvodem je zachování kontinuity a stálosti ve 

vztazích s dětmi. Dobrovolníky v LD jsou lidé různého věku a různých zaměstnání, převažují ženy 

cca do 35 let věku. 

 

4.5 Atmosféra pobytu 

Cílem je připravit pobyt takovým způsobem, aby si děti odvážely prožitek „domova“, tedy pocit, že 

se někde mohou cítit „jako doma“. Snažíme se tedy vytvářet atmosféru přijetí, vzájemnosti, 

bezpečí, srozumitelnosti, důvěry, dlouhodobosti, hranic a příležitosti pro individuální kontakt.42 

Tento cíl má být mimo jiné zajištěn počtem dětí a dospělých, kteří na pobyty dětí jezdí. Zpravidla 

na pobyty jezdí dvanáct dětí a šest dospělých – snažíme se, aby jezdili stejné děti a stejní dospělí, ne 

vždy je to však možné. Pro vytvoření atmosféry domova přijíždějí dospělí na chalupu, kde vše 

probíhá, o několik dní dříve, aby chalupu tzv. zabydleli, tedy „zútulnili“, „udělali více domácí“. 

Podobně i během pobytu je cílem vytváření domácí atmosféry, která je však naplněna poměrně 

intenzivním programem. Děti jsou zapojovány do většiny činností, které souvisí se starostí o 

domácnost. Volné chvíle mezi programy tráví různými formami individuálního kontaktu, ať už 

hraním společenských her, zpíváním, povídáním si apod. Také dbáme na to, aby každé dítě bylo 

zodpovědné za své věci a svoji sebeobsluhu, samozřejmě do míry úměrné jeho věku a schopnostem. 

 

                                                 
41 Metodika, s. 14.  

42 Metodika, s. 14.  
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4.6 Program pobytu 

Program je připravován pobytovým týmem cca jeden měsíc před zahájením pobytu. Uskutečňuje se 

několik přípravných schůzek, během kterých si ujasňujeme téma pobytu. Připravují se techniky a 

možné programy, které jsou vhodné pro dané děti (pokud je již jasné, jaké děti pojedou). Konkrétní 

náplň pobytových dní se upřesňuje až před začátkem pobytu a v jeho průběhu, a to z důvodu 

přizpůsobení konkrétnímu naladění skupiny a jejím aktuálním potřebám. Metody práce jsou 

konkretizovány níže v textu. V průběhu pobytového programu i po jeho skončení se tým schází k 

reflexím, při nichž se hledají pozitivní i negativní momenty a jejich možné využití nebo zlepšení v 

dalších dnech či na dalších pobytech.43  

 

4.7 Struktura pobytového dne 

Den zpravidla začíná společně, a to rozcvičkou, proběhnutím se či jinou alternativnější pohybovou 

aktivitou. Po této úvodní společné aktivitě se jde snídat, přičemž snídaně, tak jako všechna jídla v 

průběhu dne, jsou společným rituálem. Jí se u velkého prostřeného stolu a každé jídlo začíná 

spojením rukou v kruh a popřáním si dobré chuti. Poté následuje dopolední programový blok, který 

je zpravidla tvořen částečně odborným programem a částečně programem volnočasovým, neboť 

děti nejsou schopny věnovat se odbornému programu po celou dobu (cca tři hodiny). Po obědě je 

čas osobního volna, kdy jsou dětem nabízeny různé hry bez asistence dospělých. Pobytový tým v té 

době dotváří odpolední program, případně program na další den. Odpolední program pak má 

podobnou strukturu jako dopolední. Po večeři je čas osobní hygieny a úklidu pokojů, ale také 

společných prostor. Děti si samy zvolí, který prostor budou uklízet, a s asistencí dospělého jej tedy 

po večeři uklidí. Den se pro děti končí setkáním v Chýšce, kterému se budu věnovat níže. Po 

večerce dětí se pobytový tým schází nad programem na další den a k reflexi dne uplynulého, 

zaměřené především na jednotlivé děti. Jsou zaznamenány důležité momenty interakce s dětmi, 

jejich výtvory, zapojení do aktivit, různé reakce či situace. Na základě této reflexe je pak pro 

konkrétní děti hledán a navrhován vhodný přístup a program.44  

 

4.8 Metody práce 

Způsoby práce na pobytech LD jsou z velké části inspirovány tzv. expresivními terapiemi. 

Expresivní terapie jsou terapie, jež pracují s výrazovými uměleckými prostředky, které mohou být 

hudební, dramatické, výtvarné, pohybové či jiné. Z nich jsou pak odvozeny jednotlivé obory 

                                                 
43 Předení nitek, s. 8.; Metodika, s. 14.  

44 Předení nitek, s. 9–10; Metodika, s. 15–17.  
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terapií.45  

 

4.8.1 Arteterapie  

Využívá výtvarné umění jako prostředek k sebevyjádření v rámci komunikace. Arteterapie se 

základně dělí na receptivní a produktivní. První je vnímáním uměleckého díla vybraného s určitým 

záměrem, jehož cílem je lepší pochopení sebe samého a poznávání pocitů jiných. Tento způsob se 

zpravidla nepoužívá při pobytech, ale při návštěvách galerií s dětmi v Praze. Produktivní arteterapií 

se rozumí použití běžných tvůrčích technik. Prvořadým cílem není vytvoření uměleckého díla, tedy 

esteticky uspokojivý výsledný produkt, ale spíše vyjádření osobně významného tématu. Skrze toto 

umělecké vyjádření pak může dojít k odstranění či zmírnění obtíží spojených s tímto osobně 

významným tématem.46 

 

4.8.2 Artefiletika   

Jedná se o reflektivní, tvořivé a zážitkové vzdělávání, které vychází z umění a expresivních 

kulturních projevů a směřuje k poznávání i sebepoznávání. Arteterapeutické postupy využívá v 

oblasti výchovy a nemá primárně léčebný charakter. Artefiletickou snahou je především povzbudit 

duševní síly a předcházet psychickému selhávání. Východiskem artefiletiky je výtvarný zážitek. 

Může také sloužit jako určité zrcadlo odrážející více či méně jasně vnitřní uspořádání či konflikty 

osoby, která tvoří.47 

 

4.8.3 Muzikoterapie  

Interdisciplinární obor, který je jednou z metod skupinové terapie. Volně se překládá jako léčení 

hudbou. Muzikoterapie zkoumá vliv hudby a zvuku na člověka a na základě toho vytváří léčebné 

metody a postupy. Muzikoterapie nabízí lidem, pro něž je verbální komunikace příliš složitá či 

nedostačující forma sebevyjádření, prostor pro vyjádření a uvolnění pocitů. Hudba je vlastně 

činnost propojující komunikaci, naslouchání a sdílení se, může tedy rozvíjet povědomí o vztazích k 

ostatním lidem a k sobě samému. Muzikoterapeutické postupy také nabízejí psychosomatické 

                                                 
45 KANTOR, Jiří. Vymezení muzikoterapie. In: Kantor, J., Lipský, M., Weber, J., a kol. Základy muzikoterapie. Praha: 

2009, Grada. ISBN 978-80-247-2846-9. S. 21. 

46 BLAŽKOVÁ, Lucie. Programy inspirované arteterapií, artefiletikou, muzikoterapií a tvořivou dramatikou pro děti 

z dětských domovů. (Diplomová práce). Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – Katedra speciální 

pedagogiky. 2001. S. 10; LIEBMANN, Marian. Skupinová arteterapie. Přel. Elisová, Johana. 2. vyd. Praha: 2010, 

Portál. ISBN 978-80-7367-729-9. S. 14; Metodika, s. 12; ŠICKOVÁ-FABRICI, Jaroslava. Základy arteterapie. 

Praha: 2008, Portál. ISBN 978-80-7367-408-3. S. 30. 

47 COGNET, Georges. Dětská kresba jako diagnostický nástroj. Přel. Bodnárová, Kateřina. Praha: 2013, Portál. ISBN 

978-80-262-0499-2. S. 8.; Předení nitek, s. 22; Metodika, s. 12; SLAVÍKOVÁ, Vladimíra; SLAVÍK, Jan; 

ELIÁŠOVÁ, Sylva. Dívej se, tvoř a povídej! Artefiletika pro předškoláky a mladší školáky. Praha: 2007, Portál. 

ISBN 978-80-7367-322-2. S. 15. 

https://www.google.cz/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ji%C5%99%C3%AD+Kantor,+Mat%C4%9Bj+Lipsk%C3%BD,+Jana+Weber+a+kolektiv%22
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uvolnění, relaxaci a emocionální prožitky.48  

 

4.8.4 Tvořivá dramatika  

Tvořivá dramatika je systém sociálně-uměleckého učení zacílený k rozvoji osobnosti a 

prosociálního chování. Opírá se o využití prvků dramatu a divadla, přičemž práce může přerůst do 

podoby divadelního představení, ale primárně jde o proces tvorby samotný. Tvořivá dramatika tedy 

vytváří fiktivní prostor, ve kterém lze jednat jako ve skutečném světě. Neobjevuje se v něm však 

nebezpečí selhání a hrozba nepříjemných důsledků a trestů. Takováto zkušenost mimo jiné pomáhá 

dětem rozlišit mezi reálným a fiktivním světem.49 

 

4.8.5 Práce s tělem  

Vychází z předpokladu, že tělo zaznamenává vše, co se kolem něj a v něm děje. Během pobytů je 

tedy věnován čas mimo jiné relaxacím a masážím, přičemž se využívá poznatků z taneční a 

pohybové terapie. Práce s tělem v psychoterapii pomáhá dítěti, aby jej vnímalo. Zaměřuje se 

především na nejzákladnější tělesné funkce – dech, pohyb, emoce a sebevyjádření. Cílem práce s 

tělem je osvobozovat dítě od zafixovaných traumatických zážitků z jeho předchozího života, jež se 

projevují např. jako křečovitost a chronické napětí.50 

 

4.8.6 Jiné 

Další formy terapie na pobytech LD představují zejména pracovní činnost, v jejímž rámci jsou děti 

vedeny ke společné péči o dům a domácnost a zapojovány do přípravy jídla i společného stolu,51 a 

volnočasové aktivity jako prostředek pro odreagování, zmírnění citového napětí, jako možnost 

tréninku pro zvládání vnějších problémů a dalších rozličných nároků.52 Jednou z metod práce s 

dětmi je také setkávání v Chýšce, hlavní téma tohoto textu.  

 

 

 

 

                                                 
48 Kantor, s. 21; Předení nitek, s. 23–24; Metodika sociální služby, s. 12; ZELEIOVÁ, Jaroslava. Muzikoterapie. Přel. 

Sýkorová, Blanka; Sýkorová, Tereza. Praha: 2007, Portál. ISBN 978-80-7367-237-9. S. 11.  

49 Blažková, s. 30; Metodika sociální služby, s. 12; VALENTA, Josef. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Praha: 

1995, ISV. ISBN 80-85 866-06-4. S. 28.  

50 BOADELLA, David. Wilhelm Reich: průkopník nového myšlení. Přel. Babka, Petr. Praha: 2013, Malvern. ISBN 

978-80-87580-51-6. S. 105–109; Předení nitek, s. 24; Metodika sociální služby, s. 12. 

51 Metodika sociální služby, s. 12. 

52 Metodika sociální služby, s. 12–13.  
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5. Terapeutické faktory ve skupinové psychoterapii 

 

Americký psycholog I. D. Yalom v knize Teorie a praxe skupinové psychoterapie (společně s M. 

Leszczem) definuje jedenáct základních faktorů, které hrají roli ve skupinové terapii. Přestože 

Chýška není terapeutickou skupinou, její současná podoba byla částečně inspirována právě 

skupinovou terapií.53 Forma a průběh setkávání v Chýšce, které budou popsány v další kapitole, 

mají se skupinovou terapií společné některé rysy. Z těchto důvodů zařazuji do této práce kapitolu o 

faktorech ovlivňujících terapeutickou skupinu. Na toto téma proběhlo již mnoho výzkumů a 

existuje mnoho přístupů k jeho uchopení.54 V této práci popisuji přístup I. D. Yaloma, protože jde o 

široce respektovaného autora, který mimo jiné vyniká svou srozumitelností i pro laickou veřejnost, 

tedy i pro mě.  

 Nyní tedy ve stručnosti přiblížím jednotlivě všechny faktory, které ovlivňují dění v 

psychoterapeutické skupině a rozvojově působí na její členy. Yalom podotýká, že dělení je do určité 

míry umělé, neboť tyto faktory spolu velmi úzce souvisejí, jsou navzájem provázané, a tedy na sobě 

závislé. Přesto je vhodné je odlišovat, neboť každá skupina akcentuje jiné. Faktory jsou popisovány 

z hlediska skupinové terapie. 

 

5.1 Dodávání naděje 

Naděje je nutná k setrvání v procesu léčby, ale také proto, že víra ve způsob léčby je účinná, jak 

mimo jiné dokazují mnohé výzkumy užití placeba. V rámci terapeutické skupiny pak hraje roli to, 

že lidé v ní mohou vidět zlepšení u ostatních účastníků, což je může pozitivně motivovat.55 

 

5.2 Univerzalita 

Každý z nás si nese do větší či menší míry pocit osamocenosti, a to i v zakoušeném utrpení. Proto je 

univerzalita, tedy zpochybnění pocitů osamocenosti v utrpení, velmi úlevná.56 

 

5.3 Poskytování informací 

Součástí velkého množství terapeutických skupin je poskytování didaktických instrukcí, které se 

zde často děje implicitně. Přitom je důležitá především atmosféra přátelství a spolupráce – nikoli 

                                                 
53 Rozhovor s J. Kokrdou, zakladatelem Letního domu. 

54 YALOM, Irvin D.; LESZCZ, Molyn. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Přel. Drábková, Hana; Hajný, Martin. 

Praha: 2007, Portál. ISBN 978-80-7367-304-8. S. 109.  

55  Yalom; Leszcz, s. 24. 

56  Yalom; Leszcz, s. 26. 
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předepisování a podřízenost pro účinnost didaktických instrukcí. V každé skupině se objevují přímé 

rady, a to především ve chvíli, kdy do skupiny vstupuje nový člen nebo je skupina úplně nová. 

Významný při poskytování rad není ani tak jejich obsah jako proces poskytování, protože svědčí o 

vzájemné péči.57  

 

5.4 Altruismus 

Skupina nabízí možnost být užitečný pro druhé a zároveň od druhých získat, což se děje právě 

prostřednictvím aktu dávání. Člen skupiny tak má možnost zakoušet smysl skrze druhé. Účastníci si 

často velmi pomáhají, poskytují si podporu, potvrzení, nápady, sdílejí stejné problémy apod. Skrze 

altruistický zážitek pak mají členové skupiny vůči ostatním ve skupině větší míru odpovědnosti.58  

 

5.5 Korektivní rekapitulace primární rodiny 

Většina členů vstupuje do skupiny s velmi neuspokojivou zkušeností se svou primární rodinou. 

Často tedy dochází k tomu, že vedoucí skupiny jsou pro členy projektivně rodiči, ostatní členové 

pak sourozenci či jinými rodinnými příslušníky. Tyto vztahy mohou být ve skupině prožity jinak, 

než jak tomu bylo v primární rodině účastníka, a tak přinášet korektivní zkušenost.59 

 

5.6 Rozvoj sociálních dovedností 

Skupina je pro člena, jenž má jinak méně důvěrné vztahy, otevřenou možností, jak získat zpětnou 

vazbu. Účastník si zde může také ozkoušet důvěrné vztahy v bezpečném prostředí.60 

 

5.7 Napodobující chování 

Členové skupiny navzájem napodobují své chování, což hraje významnou roli především v raných 

fázích skupiny, případně při vstupu nového člena do skupiny. Zpravidla tedy mívá tento jev 

krátkodobější charakter, ale může motivovat k novému chování i staré členy terapeutické skupiny. 

Touto nápodobou si také účastník zkouší, kdo z jiných lidí mu vyhovuje a kdo naopak ne, což je 

způsob, jak může zjistit, kým on sám je.61 

                                                 
57  Yalom; Leszcz, s. 28–31. 

58  Yalom; Leszcz, s. 32–33. 

59  Yalom; Leszcz, s. 34–35.  

60  Yalom; Leszcz, s. 36. 

61  Yalom; Leszcz, s. 36–37.  
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5.8 Mezilidské učení 

Lidská bytost existuje v síti mezilidských vztahů, potřeba k někomu náležet je základní a 

převládající motivací lidského života, která není jen čistě pragmatická (např. u novorozence je 

nezbytná pro přežití), ale je geneticky zakódována. Psycholog H. S. Sullivan dokonce tvrdí, že 

osobnost je téměř zcela produktem interakce s významnými lidmi ve svém okolí. Důvod spatřuje v 

tom, že vyvíjející se dítě ve svém hledání bezpečí rozvíjí u sebe ty rysy, které vyvolávají ocenění, a 

potlačuje ty, které se setkávají s nesouhlasem. Yalom připisuje mezilidským interakcím také velmi 

významnou roli, v rámci terapeutické skupiny považuje tento faktor dokonce za nejvýznamnější.62 

   Psychické problémy člověka velmi často vycházejí z porušených mezilidských vztahů, 

proto je úkolem skupinové psychoterapie naučit člena skupiny vytvářet uspokojivé a nezkreslené 

mezilidské vztahy. Terapeutická skupina je zpravidla tzv. sociálním mikrosvětem, tedy zmenšenou 

podobou vnitřního světa každého člena. Členové skupiny totiž většinou ve svém běžném životě 

měli neuspokojivé mezilidské vztahy z důvodu svého nepřizpůsobivého chování, které má kořeny v 

deprivaci z jejich raného dětství. Při běžné sociální interakci však na toto chování nedostávali 

konstruktivní zpětnou vazbu, a proto se nenaučili rozlišovat mezi problematickými aspekty svého 

chování a svým sebepojetím jako nepřijatelného, špatného člověka. Terapeutická skupina toto 

rozlišení umožňuje.63  

 Pokud si člen skupiny uvědomí svoji spoluúčast na mezilidských vztazích, vede ho to k větší 

osobní zodpovědnosti za ně a k vědomí, že každý je autorem svých mezilidských vztahů, a může je 

tedy ovlivňovat. Díky tomuto procesu se člen skupiny postupně mění, a to do té míry, že začne 

riskovat nové způsoby chování k ostatním. Pokud tak dosáhne změny, byť minimální, zjišťuje, že 

obava, která mu bránila ve změně, byla iracionální. Může se pak rozvinout adaptivní spirála, která 

vede k vytváření uspokojivých vztahů, celkovému snížení sociální úzkosti a zvýšení sebedůvěry.64  

 

5.9 Skupinová soudržnost 

Obecně lze říci, že úspěšnost skupinové terapie přímo souvisí s mírou soudržnosti skupiny: čím 

větší je soudržnost, tím vyšší je úspěšnost. To je dáno mírou sebeotevřenosti, vzájemnými 

uspokojivými vztahy s ostatními členy, které poskytují účastníkovi přijetí a podporu. V atmosféře 

přijetí a podpory mohou členové skupiny lépe integrovat doposud nepřijatelné stránky svého já. 

Skupina, ve které je velká míra soudržnosti, také výrazně zvyšuje sebehodnocení každého z jejích 

                                                 
62  Yalom; Leszcz, s. 39–40.  

63 Yalom; Leszcz, s. 65. 

64 Yalom; Leszcz, s. 65–66. 
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členů. Chování a atmosféra ve skupině také přispívají k adaptaci člena do společnosti mimo 

skupinu.65  

 

5.10 Katarze 

Katarze neboli otevřené vyjádření afektu, které je s mezilidskými vztahy nutně spojeno, vždy bylo 

součástí psychoterapie. Katarze sama o sobě však k pozitivnímu výsledku nestačí. Pro léčebné či 

korektivní účely je nutné, aby byla spojena s nějakou formou kognitivního učení.66  

 

5.11 Existenciální faktory 

Jedná se o souhrnný název pro témata, jako je odpovědnost, základní osamocení, náhoda, 

vypočitatelnost existence, smíření se s konečností atd. Dle výzkumů hrají existenciální faktory v 

psychoterapii velmi významnou roli, ovšem vzhledem k jejich těžké uchopitelnosti se s nimi příliš 

„nepočítá“.67 

 

6. Chýška 

 

Tématem této kapitoly je samotná Chýška, aktivita realizovaná v rámci pobytů LD. Věnovat se jí 

zde budu, především co se týče věcného popisu prostoru a v něm konaných činností. Následující 

kapitola je pak věnována reflexi Chýšky formou polostrukturovaných rozhovorů ze strany účastníků 

pobytů. Pro lepší porozumění stávající podobě Chýšky je popsán také její vznik a proces tvorby 

včetně jejího pojmenování. Přílohou práce jsou fotografie Chýšky. 

 

6.1 Vznik a proces tvorby 

Vznik Chýšky se datuje ještě do doby před oficiálním vznikem LD, kdy jeho pozdější zakladatelé, 

manželé Jiří a Lucie Kokrdovi, jezdili o letních prázdninách na první pobyty s dětmi z DD Radenín. 

Jejich snahou bylo večer před spaním den společně uzavřít. Nevyhovovala jim však běžná místnost, 

která se jim pro tento účel zdála příliš velká a neosobní. Napadlo je tedy, že na další chystaný pobyt 

přivezou stará prostěradla, kterými zakryjí věci v místnosti, kde se budou s dětmi večer setkávat. Na 

pobyt o další rok později, tehdy konaný ve staré škole v Jimramově, kde byly místnosti velké a 

neútulné, už přijeli s prostěradly nabarvenými. Tenkrát ještě v různých barvách a zároveň 

připravenými v takovém množství, že s nimi bylo možné obložit i stěny běžně velké místnosti. 

                                                 
65 Yalom; Leszcz, s. 69, 76–77, 89–90. 

66 Yalom; Leszcz, s. 100–101.  

67 Yalom; Leszcz, s. 108. 
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Ovšem třídy v Jimramově byly příliš velké, a proto v nich Jiří s Lucií natáhli šňůry, tak aby se 

prostor zmenšil. Na šňůry se navěsila nabarvená prostěradla, takže byly vytvořeny stěny a strop. 

Další rok byla pořízena novější prostěradla, která byla nabarvena do podobných barev, neboť 

barevný chaos v předcházejícím roce nakonec nevyhovoval. Jako hlavní barva byla zvolena 

oranžová. Podlaha takto vzniklého vnitřního prostoru byla nejdříve vystlána polštáři a dekami, 

kterými se každý mohl přikrýt. Později byla i přes polštáře přehozena nabarvená látka. V další fázi 

pak byly polštáře vyměněny za matrace, u nichž byla dodržena stejná barva.68  

 Látkové stěny Chýšky nesou různé symboly, které na ně přibyly na jednom z pobytů, kdy 

byla celá Chýška vytvořena znovu. Nakoupily se nové bílé látky, které děti ve dvojicích obarvily. 

Po tomto znovuvytvoření Chýšky se ještě objevil nápad, aby každé dítě přidalo na Chýšku svůj 

symbol. Na stěnách jsou tedy symboly zvířat, přátelství, lásky aj.69 

 Chýšku vždy vedl muž. Forma, kdy účastníci sdílejí, jak se uplynulý den měli, je převzata ze 

skupinové terapie – na jejím začátku, když se sejde terapeutická skupina, jsou její členové obvykle 

dotázáni, jak se mají, co se jim podařilo, apod. Podobně je tomu i v Chýšce.70   

 Činnosti v Chýšce se ustavovaly postupně. Vždy však šlo o ritualizované uzavření dne 

spojené se společným otevřeným zhodnocením uplynulých událostí a interakcí. Při průběhu těchto 

aktivit se používaly v různých dobách různé pomůcky se symbolickou hodnotou. Na začátku 

existence Chýšky, kdy na pobytu byly děti předškolního věku, se předával plyšák. Později byli 

předáváni tři plyšáci, které si děti navzájem dávaly za to, že někdo vykonal něco dobrého nebo 

pěkného pro druhé. Oceněná osoba si mohla plyšáka odnést do postele a spát s ním, což ale nakonec 

muselo být zrušeno, neboť děti se domlouvaly, kdo koho zvolí. Na začátku se v Chýšce také říkaly 

modlitby, ale ty byly později kvůli proměně pobytového týmu zrušeny. Později byl doprostřed 

Chýšky umístěn křišťál, k němuž přibyla křišťálová hůlka, kterou si účastníci předávají místo 

plyšáka.71 Tyto předměty se v Chýšce používají dodnes. 

 

6.2 Pojmenování 

Pobytový tým, který byl složen především ze studentů teologických, sociálních či pedagogických 

škol, na začátku nazýval prostor (pozdější Chýšku) dělohou nebo svatyní. To se však ukázalo jako 

problematické, když do týmu přišli noví lidé, z nichž někteří s takovým pojmenováním nesouhlasili. 

Název Chýška vymyslely děti na jednom z pobytů. Na výzvu dospělých mohlo každé dítě napsat 

                                                 
68 Rozhovor s Jiřím Kokrdou, 27. 2. 2015. 

69 Rozhovor s Jiřím Kokrdou, 27. 2. 2015. 

70 Rozhovor s Jiřím Kokrdou, 27. 2. 2015. 

71 Rozhovor s Jiřím Kokrdou, 27. 2. 2015. 
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svůj návrh, jak již existující prostor pojmenovat. Některé z nich vymyslelo název Chýška, tento 

návrh byl hlasováním všech zúčastněných zvolen jako nejlepší a prostor nese tento název dodnes.72  

 Označení Chýška se přitom vztahuje nejen na popsaný vytvořený prostor, ale i na aktivity 

v něm probíhající. 

 

6.3 Současná podoba 

Chýška je prostorem, kde se setkávají všichni účastníci pobytu vždy na konci pobytového dne, aby 

tento den mohli společně reflektovat. V chalupě, kde se pobyt koná, je vždy vyhrazena jedna 

místnost, která se ještě předtím, než přijedou děti, specificky upraví a tak zůstane po celou dobu 

pobytu až do jeho skončení.  

 

6.3.1 Vzhled prostoru 

Prostor, jenž je čtvercový, je všude po stranách obepnut látkami. Strop je tvořen fáčovinou, která je 

nadýchaná, látky jsou nabarvené. Hlavními barvami jsou červená, oranžová a žlutá. Stěny zdobí 

také drobné symboly, které, jak už bylo zmíněno, na ně v minulosti umístily děti. Za matracemi, na 

nichž účastníci pobytu podle chuti sedí či leží, jsou připraveny další matrace či jiné měkké 

materiály, aby se v případě, že chtějí sedět, mohli pohodlně opřít. Na matracích jsou deky, kterými 

se může každý přikrýt. 

 Uprostřed prostoru stojí křišťál s křišťálovou hůlkou a svící. Obvykle zde bývají také menší 

barevné kalíšky se zapálenými svíčkami a aromalampa. Střed prostoru je kromě křišťálu, hůlky a 

svíce průběžně měněn, především dle tématu pobytu či konkrétní činnosti v daný den. Tak např. na 

pobytu s názvem Království živlů se zde v průběhu pobytu objevily kameny, nádoba s vodou či peří, 

pobyt Cesta kolem světa zase zakončovala Chýška, kde byl uprostřed malý glóbus, o Velikonočním 

pobytu se již tradičně uprostřed Chýšky objevují pentle nebo lupení.  

 Prostor je mimo svíci či menší svíčky osvětlen ještě dvěma menšími lampičkami. Jsou zde 

za účelem eliminování případného strachu u menších dětí a také slouží vedoucímu Chýšky jako 

praktická pomůcka při četbě z knížky, pouštění hudby z magnetofonu apod. 

 

6.3.2 Průběh Chýšky 

Večerní setkání v Chýšce je vždy poslední společnou aktivitou pobytového dne. Chodí do ní 

všichni, jak děti, tak dospělí. Všichni zde mají stejné postavení, částečně vydělen je pouze vedoucí 

Chýšky, ale i on se spolu s ostatními účastní všech aktivit, které se v Chýšce odehrávají. 

                                                 
72 Rozhovor s Jiřím Kokrdou, 27. 2. 2015. 
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Účastníci vstupují do Chýšky jednotlivě, a to ve chvíli, kdy jsou před Chýškou všichni shromážděni 

a jsou potichu. Dovnitř pak na vyzvání pouští účastníky jeden z dospělých. Do Chýšky se vstupuje 

bez obuvi, jídla, hraček apod. Také se do ní vstupuje po umytí a v oblečení na spaní, což platí i pro 

dospělé, pokud je to z časových důvodů alespoň trochu možné. Při vstupu do Chýšky, jenž by měl 

ze strany účastníka proběhnout v tichu, hraje hudba, která je zpravidla pouštěna z magnetofonu, v 

některých případech ji produkuje vedoucí Chýšky. Hudba je volena klidná, relaxační, tak aby 

uvolňovala a zklidňovala.  

 Poté, co jsou do Chýšky vpuštěni všichni účastníci a našli si již své místo a polohu, ve které 

je jim příjemně, je hudba vypnuta. Jedno z dětí je vedoucím Chýšky vyzváno, aby mu podalo ze 

středu křišťálovou hůlku. Následně vedoucí připomene, co se v uplynulém dni dělo, někdy, 

obzvláště v prvních dnech pobytu, také zopakuje pravidla Chýšky. Poté jmenovitě předá hůlku 

osobě, která sedí vedle něj. Směr předání je na jeho výběru. Člověk, který má hůlku, má prostor pro 

reflexi dne, může říci, co se mu ten den líbilo, co se mu nelíbilo, jak mu je. Může také sdělit, jestli 

mu někdo ublížil a jak, může se rovněž někomu omluvit nebo někomu poděkovat či o něco požádat. 

V čase, kdy má daná osoba hůlku, nemá nikdo právo jí do promluvy vstupovat, až na vedoucího 

(viz 6.3.4). Čas promluvy není nijak striktně určen ani omezen. V případě, že osoba, které je 

předána hůlka, nechce mluvit, nemusí, je pouze povinna předat hůlku jmenovitě dál. Hůlka tak 

oběhne všechny účastníky, až se opět dostane tam, odkud vyšla, tedy k vedoucímu, jenž také 

reflektuje den. Nakonec od něj vzejde poslední výzva k ostatním ke sdílení, doplnění, 

okomentování apod. 

 Hůlka se poté vrací do středu a přichází uzavření Chýšky, a tedy i celého dne. Forma 

uzavření může být různá. Jednou z možností je pustit hudbu či píseň, dále je možné čtení či 

vyprávění příběhu nebo hra na hudební nástroj. Uzavírací část je zpravidla volena dle nastavení 

skupiny a dle tématu pobytu, podle nějž se řídí výběr hudby či volba příběhu. V Chýšce je také 

zpravidla pouštěna a společně zpívána alespoň jednou za pobyt tzv. chýšková mantra. Jde o 

hinduistickou mantru Vakratundaju hum zhudebněnou Georgem Marshallem. Tuto skladbu děti 

znají včetně textu, při jejím puštění tedy mohou zpívat všichni společně. Pouštění a zpívání 

chýškové mantry je zpravidla od dětí požadováno, především od těch, které jezdí na pobyty delší 

dobu. 

 

6.3.3 Uvedení 

Každý účastník pobytů s LD prochází uvedením do Chýšky, jež na symbolické rovině představuje 

přijetí do LD. Osoba, která je první den na prvním pobytu s LD, se dozví, že je zde nějaký prostor, 

kterému se říká Chýška, kde se večer setkáváme. Zpravidla však tuto informaci má od jiných dětí už 

před svým příjezdem. Je na ní, aby si zvolila jednoho člověka z řad účastníků, od kterého chce, aby 
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ji do Chýšky přivedl. Večer pak, když se čeká před Chýškou, dostane nováček přes oči šátek a ten, 

koho si zvolil, jej odvede se zavázanýma očima do Chýšky. Do Chýšky tedy vstupují společně. Zde 

je uváděný člověk posazen a může si ponechat šátek na očích, jak dlouho chce, může si jej však 

také ihned sundat. Poté postupně vstoupí do Chýšky všichni ostatní, a ještě než se rozjede běžný 

průběh Chýšky, dojde k tzv. svíčkovému rituálu.  

 Při svíčkovém rituálu dostane člověk, který je v Chýšce poprvé, tři svíčky v bílých 

nepopsaných kalíšcích. Poté si může zvolit tři osoby, od kterých si přeje dostat přání. Před ně tyto 

svíčky postaví. Ony mu je pak v pořadí, v jakém je dostaly, postupně vracejí a přitom říkají, co dané 

osobě na pobytech přejí. Když se danému člověku všechny tři svíčky vrátí, je vyzván, aby je přidal 

do kruhu ke křišťálu k dalším menším svíčkám. Tyto svíčky v popsaných kalíšcích symbolizují 

ostatní účastníky, kteří už jezdí nebo jezdili na pobyty. Dále je novému účastníkovi sděleno, že 

tímto se stává součástí LD a že může s LD jezdit na pobyty, jestli bude chtít a jestli to bude možné. 

Tímto rituálem procházejí děti hned svůj první den na prvním pobytu, dospělí pak až na svém 

druhém pobytu (viz 4.4), pokud tedy chtějí.  

 

6.3.4 Vedení 

Vedoucí Chýšky je dospělá osoba z pobytového týmu, která vede Chýšku. Jedná se vždy o 

pracovníka LD. Dříve Chýšku vedl vždy muž, což se však v posledních letech nejen z praktických 

důvodů (nedostatek mužských pracovníků) změnilo. Zpravidla se během jednoho pobytu střídají ve 

vedení dva pracovníci. Tyto osoby mají u sebe malý křišťál, stejný jako ten, který je uprostřed 

Chýšky. Tento malý křišťál jim byl slavnostně předán.  

Vedoucí je vždy v Chýšce první a jeho povinností je Chýšku nachystat. Jde o to připravit 

svíčky, srovnat deky, vyvětrat prostor, zvolit vůni do aromalampy, upravit střed, vybrat hudbu na 

úvod a zvolit uzavření, tedy jestli bude vyprávět nebo číst příběh a jaký, jestli bude pouštět hudbu a 

jakou, apod. Večer pak v Chýšce vítá postupně přicházející účastníky. Vedoucí Chýšky je také 

osoba, která může mluvit, i když nemá křišťálovou hůlku, například když je třeba upřesnit 

nesrozumitelnou promluvu účastníka, usměrnit nevhodné chování, korigovat některé projevy, může 

se dotazovat na vysvětlení apod. 

 

6.3.5 Další činnosti 

Mimo večerní setkání je Chýška dějištěm i jiných činností. Je však domluveno, že jde vždy pouze o 

bezpečné, klidové aktivity, mezi něž patří relaxace, masáže, imaginace, líčení apod. Někdy se v 

Chýšce také potkávají dospělí s dítětem k individuálnímu rozhovoru apod.  
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7. Reflexe Chýšky 

 

Materiální vzhled i obsahovou náplň a symbolický význam Chýšky a činností v 

ní konaných jsem přiblížil v předcházející kapitole této práce. Tato kapitola 

zachycuje reflexi Chýšky ze strany účastníků pobytu, a to formou 

polostrukturovaných rozhovorů. Každému respondentovi jsem položil několik 

otázek, které se týkaly Chýšky. Respondenty byli děti a dospělí, kteří jezdí či 

jezdili s LD na pobyty.  

 Rozhovory byly až na několik výjimek vedeny během pobytu vždy v 

prostoru Chýšky, zpravidla v době poledního klidu, kdy bylo možné se setkat, 

aniž by byl narušen běžný program pobytu. Rozhovory byly natáčeny na 

diktafon v průběhu několika pobytů během roku 2015. U každého rozhovoru 

uvádím jméno respondenta, jeho věk v době rozhovoru a přibližný počet účastí 

na pobytech s LD. U dětí není z důvodu ochrany osobních údajů uvedeno 

příjmení.  

 

7.1 Otázky 

Otázky pro respondenty vznikaly postupně, a to především z důvodu hledání 

vhodných otázek, které by dávaly možnost otevřené odpovědi, zároveň by však 

respondenta nenechaly zcela tápajícího v odpovědi. Proto nebylo možné 

dotazovat se všech na stejné otázky. To by ostatně ani nebylo žádoucí, neboť 

jsem otázky formuloval na základě znalosti dotyčné osoby a na základě jejího 

věku. Takovýto organický proces v posledku znamená, že není možno, 

vzhledem k pestrosti respondentů nebo vzhledem k flexibilitě otázek, přinést 

určitá kvantifikovatelná data. Spíše se jedná o záznam konkrétních interakcí 

nad společným tématem, ze kterých postupně vystoupil nevelký soubor otázek, 

jež pro lepší přehlednost níže uvádím.  
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a) Co je pro tebe Chýška? 

b) Co tě první napadne, když se řekne Chýška? 

c) Co máš na Chýšce rád/a? 

d) Co na Chýšce nemáš rád/a, co bys změnil/a? 

e) Jak bys Chýšku popsal/a někomu, kdo ji nezná? 

f) Jaké jméno bys tomuto prostoru sám/a dal/a? 

 

 

7.2 Písemné záznamy rozhovorů 

 

Rozhovory jsou seřazeny chronologicky dle data jejich vzniku. U dospělých 

osob pro přehlednost doplňuji civilní zaměstnání, případně jiné významné 

souvislosti. Rozhovory uvádím ve zkrácené formě, do níž vybírám 

srozumitelné informace. 

 

 

Jiří, 42 let, zakladatel LD, cca na osmdesáti pobytech v letech 1993–2008, 

civilním zaměstnáním psychoterapeut 

 

Co to je pro tebe Chýška? 

Je to jediný chráněný místo na světě, děloha, takový čistě duchovní prostor. 

Chýška mi ztělesňuje tzv. ideální prostor podle Pesso-Boyden. Chýška vznikla 

dřív, než jsem se seznámil s Pesso-Boyden, ale vnímám ji jako ideální prostor, 

kde může docházet ke korektivní zkušenosti. Je tam limit, struktura, je tam 

sycení formou kontaktu s dospělými, je tam péče, všichni jsou umytí. Takový 

výsostně čistý duchovní prostor. Srdce Letního domu.   
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Robert, 14 let, na dvaceti pěti pobytech 

 

Co pro tebe Chýška znamená? 

Pro mě je to příjemný, cítím z toho dobrej pocit prostě. Třeba když se tam 

masíruje, tak mi to hrozně uvolní tělo. Ty barvy a ty svíčky, jak to tam pěkně 

voní, to je dobrý.  

Co máš na Chýšce nejradši? 

V Chýšce mám nejradši to, že tam můžu usnout.  

Změnil bys to nějak? 

Nezměnil, v pohodě.  

 

 

Radka, 7 let, podruhé na pobytu  

 

Jak bys tento prostor pojmenovala, kdyby neměl název, který má? 

Tak třeba dům. 

A jakou má barvu?  

Barevnou. 

A nějakou konkrétní? 

Žlutá, oranžová, taková fialová, růžová.  

Chodíš do Chýšky ráda?  

Jo.  

A proč? 

Protože mě baví ležet, povídat si. 

A co máš na Chýšce nejradši? 

Peřinky.  
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Marek, 14 let, na dvacátém pobytu 

 

Kdybys měl vybrat jednu barvu Chýšky, která by to byla? 

Taková oranžovožlutá. 

Chodíš do Chýšky rád?  

Někdy ne, vždycky vyberou ty, co jsou potichu.73 

Co máš na Chýšce rád? 

Je tam takový měkoučko, že nemusíme sedět na židli, že si můžeme lehnout, dát 

si na sebe deku, nikomu to nevadí. Je to tady takový pohodlný. Něco jako 

postel, akorát že hodně zvětšená, pro hodně lidí.  

Mluvíš v Chýšce rád? 

Někdy jo, mám to docela rád. 

A posloucháš rád ostatní, když mluví? 

To se mi docela nelíbí, protože toho neřeknou moc, potom jakoby nevím, co 

dělali za ten den, třeba jen řeknou, byl hezkej den, a předají hůlku dál, 

neřeknou, co udělali, takže potom toho moc nevím.  

 

 

Tereza, 12 let, patnáctkrát na pobytu 

 

Co je to pro tebe Chýška? 

Asi jakože místo, kde se můžu někomu svěřit.  

Co se ti na Chýšce nejvíc líbí? 

Když si tady všichni sednem, tak je to příjemný. Ten rituál, jak dělá každej, kdo 

je tady poprvé. Je to tady příjemný.  

A jakou má pro tebe Chýška barvu? 

Modročervenožlutorůžovou. 

                                                 
73 Souvisí to s tím, že do Chýšky smí vstoupit jen ten, kdo je potichu. 
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Je něco, co tě na Chýšce štve? 

Nevím, někdy mě to nebaví, když mám blbou náladu. 

Kdybys měla Chýšku pojmenovat vlastním jménem, jaké by to bylo? 

Nevím. 

Kdybys měla vybrat jednu věc, co by se ti vybavilo?  

Spaní, ne, spaní ne. Jak jsme tady všichni spolu. 

 

 

Maruška, 14 let, podesáté na pobytu 

 

Když se řekne Chýška, co se ti první vybaví? 

Vím, že tohle je ta místnost, jinak bych si nic nedokázala vybavit. 

Líbí se ti v Chýšce? 

Ano. 

Co třeba? 

Ty barvy okolo, lapač snů a že si každej večer říkáme, jak jsme se měli, co se 

mi líbilo i nelíbilo, že tady svítí ty svíčky. Je to hezký. Můžem si tu lehnout.  

Kdyby se ten prostor nejmenoval Chýška a mohla bys mu dát nějaký svůj 

název, jaký by to byl? 

Tak to nevím, něco jako jak jsme se měli, nevím, jak to mám říct.  

Je něco, co bys v Chýšce dělala jinak? 

Nějaký den bych tu spala. 

 

 

Martina, 12 let, podvacáté na pobytu 

 

Co se ti vybaví, když se řekne Chýška? Co to pro tebe znamená? 

Že tam můžem říct, co jsme dělali ten den.  
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Kdybys měla vybrat jednu nebo dvě věci, které se ti na Chýšce líbí, co by to 

bylo? 

To, že si podáváme tadytu hůlku a že si pouštíme tu mantru.  

Kdybys tomu prostoru měla dát nějaký svůj vlastní název, jaký by to byl? 

Nevím. 

Je něco, co bys tu chtěla změnit? 

Aby tady nebylo to topení. 

 

 

Anička, 12 let, na patnáctém pobytu 

 

Co pro tebe znamená Chýška? 

Že si tady povídáme, jak jsme se měli celý den.  

Kdybys měla vybrat dvě věci z Chýšky, které na ní máš nejradši, co by to bylo? 

Jak tady hoří svíčky a jak si tady povídáme, jak jsme se měli.  

Kdybys to mohla v Chýšce nějak změnit, co bys změnila? 

Že by tady mohlo být víc dek, protože na mě vždycky nevyzbyde. 

Kdybys ten prostor měla sama nějak nazvat, jak bys ho nazvala? 

Barevná chýška. 

A které barvy máš nejradši? 

Takový ty smíchaný. 

 

 

Jára, 14 let, na pobytu pošesté 

 

Jaká věc tě napadne, když se řekne Chýška? 

Že jsme všichni společně na jednom místě a povídáme si, co jsme za ten den 

prožili. Že se všichni posloucháme.  
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Co máš na Chýšce rád? 

Třeba když si k někomu lehnu a drbe mě na vlasech, to je příjemný.  

Co se ti na Chýšce nelíbí nebo co bys třeba změnil? 

Nic, mně se na Chýšce všechno líbí.  

Kdybys tento prostor měl pojmenovat svým vlastním názvem, jaký by ten název 

byl? 

Nevím. 

Kdybys měl vybrat jednu barvu z Chýšky, kterou máš nejradši, jaká by to byla? 

Asi červená. 

 

 

Karel, 21 let, cca na dvacátém pobytu, dříve jezdil několik let jako dítě, dnes 

nepravidelně jezdí jako asistent 

 

Co se ti vybaví, když se řekne Chýška? 

Odpočinek, relax. 

Kdybys měl říct, co se ti na Chýšce líbí, co by to bylo? 

Barvy a ta atmosféra.  

Kdybys měl prostor Chýšky popsat někomu, kdo tady nikdy nebyl, jak bys ho 

popsal? 

Tak bych mu řek, tak pojeď někdy taky. (smích) 

No ale kdyby tu možnost neměl? 

Tak mu to vyfotím a ukážu mu ty fotky. 

A kdybys neměl možnost to vyfotit a opravdu popsat jen slovy? 

Tak to nevím. 

Kdybys měl možnost v Chýšce něco změnit, co by to bylo? 

Nic. 

A kdybys ten prostor mohl nějak pojmenovat, tak jak by se jmenoval? 
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Klídek. 

 

 

Kristýna, 15 let, na desátém pobytu 

 

Co se ti první vybaví, když se řekne Chýška?  

Že je společná místnost, kde se všichni sejdem a kde je taková atmosféra, 

takový příjemný. Povídáme si, co jsme zažili, co se nám líbilo a nelíbilo.  

Co konkrétně se ti líbí na Chýšce? 

Celkově ta Chýška, ta barva a prostě jak se večer scházíme. 

A co se ti třeba nelíbí nebo co bys změnila, kdybys měla tu možnost? 

Já nevím, myslím, že nic, jsem ráda, že je taková, jaká je. 

Kdybys Chýšku měla popsat někomu, kdo tady nikdy nebyl, jak bys ji popsala? 

Společná místnost, kde se každý večer scházíme a povídáme si, co jsme za ten 

den zažili.  

A ten prostor bys nějak popisovala? 

Taková střední místnost, která je obtočená látkama, který různý děti předtím 

kreslily, jsou na ní různý znaky, nahoře jsou jemnější látky a jsou tam pověšený 

nějaký věci, třeba lapač snů. Jsou tady matračky a svítí svíčky a je to taková 

příjemná relaxace.  

Kdybys měla vybrat jednu barvu, kterou máš z Chýšky nejradši? 

Modrá, taková ta nebeská modrá. 

A kdybys ten prostor mohla nějak pojmenovat, jak by se jmenoval? 

No nevím, třeba noční bunkr. 

 

 

Lukáš, 12 let, cca šestkrát na pobytu  
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Co se ti na Chýšce líbí? 

Když sem chodíme večer, povídáme si. Jsme tu všichni spolu.  

A kdybys ten prostor mohl nějak pojmenovat, jak by se jmenoval? 

Město kouzel. 

Kdybys měl vybrat jednu barvu, kterou máš z Chýšky nejradši? 

Žlutá. 

Kdybys měl Chýšku popsat někomu, kdo tady nikdy nebyl, třeba tetě v DD, jak 

bys ji popsal? 

To je takovej pokoj, kde jsou pomalovaný prostěradla, záclonky a matračky a 

je to pro víc osob.  

A co se tady dělá, kdyby se zeptala? 

Povídáme si, co se nám líbilo za celý den. Pak na konci buďto si pustíme 

nějakou písničku nebo si čteme a pak se jde spát. 

 

 

Jakub, 12 let, cca desetkrát na pobytu  

 

Kdybys měl vybrat jednu věc z Chýšky, kterou máš rád, co by to bylo? 

Asi ty barvy, stěny jak tady jsou barevný. 

Kdybys tomu prostoru měl dát svůj název, jak by se jmenoval? 

Pokoj odpočívání. 

A kdybys měl vybrat jednu barvu, která by to byla? 

Taková ta oranžovožlutá. 

Jak bys Chýšku popsal někomu, kdo ji nezná? Můžeš si třeba představit 

nějakého svého kamaráda. 

Že se tam všichni shromáždíme, je to takovej kroužek, svítí tam svíčky, je to 

takový barevný. Vždycky si lehneme pod deku a vememe si křišťál a říkáme si, 
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co jsme celej den dělali, co se nám líbilo. Pak si pustíme třeba písničky na 

konci nebo si přečteme nějakou pohádku a jdeme spát.  

Když se řekne Chýška, co se ti první vybaví? 

Tenhle pokoj s těma barevnýma dekama na stěnách. 

 

 

Roman, 23 let, cca na dvaceti pěti pobytech, dříve jezdil několik let jako dítě, 

dnes nepravidelně jezdí jako asistent 

 

Kdybys měl vybrat něco, co máš na Chýšce rád, co by to bylo? 

Klid, odpočinek, pak se vymluvit, říct to, co mám na srdci, že si ulevím. V 

kolektivu je o hodně víc klidu než běžně a občas i zábava, když se něco řekne 

vtipnýho.  

Kdybys ten prostor měl pojmenovat nějakým vlastním názvem, jak by se 

jmenoval? 

Dejme tomu síň úlevy. 

A kdybys měl vybrat svoji oblíbenou barvu z Chýšky? 

Tady je to rozpitý, takže je to jedno. 

Jak bys Chýšku popsal někomu, kdo ji nezná? 

Je to místnost, kde se děti scházejí a dospělí a říkají si, co ten den dělali, jak se 

mají, co se jim líbilo, nelíbilo, a je to nejklidnější část toho pobytu.  

A jak bys popsal, jak to tady vypadá? 

Batikovaný, ubrusová místnost, různý velikosti.  

První věc, která se ti vybaví, když se řekne Chýška? 

Klid. 
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Jana, dobrovolnice, 32 let, na pobytu cca podesáté, civilním povoláním 

architektka 

 

Co pro tebe Chýška znamená? 

Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela, jenom to vstřebávám, jak to je příjemný. 

Přijde mi, že by bylo hezký, aby to lidem fungovala takhle normálně, rozhovory 

před spaním. Někdo to v rodině má. Tyhle děti to tím spíš potřebujou víc, je to 

prostředí chráněný, od nás vystavěný a oddělený, aby to pro ně mělo tu sílu, 

oddělení od toho těžkýho běžnýho, kde nemůžou mít tu svobodu být křehký, 

zranitelný, takže si to tady dovolej v těch lepších chvílích. Má to často motiv 

pohlazení, obejmutí z toho přístupu, který tady funguje. Věřím, že to tady 

můžou pocítit, i to bezpečí.  

Co ti ten prostor připomíná nejvíc? 

Bunkr, hrozně moc jsem si stavěla bunkry, pak si řeknu, když sem přijdu, že mi 

to chybí. Je to takovej vnitřek, mateřství. 

A co máš na Chýšce ráda? 

Že to je kruhovej prostor. Líbí se mi, když jsou lidi dohromady, to tak v životě 

hledám a to tady občas zafunguje, a spíš než bych měla potřebu něco říkat, tak 

mě spíš baví poslouchat ty ostatní, co zažili, protože se tady víc otevřou a 

dozvím se něco z jejich nitra. Že se snaží navzájem respektovat. Myslím, že to 

tady taky víc vnímaj, že jsou tady spojený a nejsou jen sami za sebe.  

Jak bys někomu popsala, co Chýška je a co se v ní děje? Někomu dospělému, 

kdo to tady nezná. 

Asi se budu opakovat, jako že to je chráněný místo, který je hodně útulný a kde 

se ty děti mají cítit v bezpečí, přijetí a svobodu říkat něco, co cítí, co si myslí, 

co zažily. Každej má svůj prostor a zároveň musí respektovat tu jednotu, ty 

pravidla toho místa. Zároveň je to možná místem smíření, což mi přijde jako 

hrozně krásnej moment před tím spaním, kdy je skvělý, že člověk může některé 
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věci odložit, odpustit nebo vyřknout, aby ho netížily. Dalo by se říct, že je to i 

místo očištění.  

Kterou barvu tady máš nejradši? 

Asi žlutou. 

 

 

Honza, 29 let, dobrovolník, na pobytu potřetí, civilním povoláním projektant 

 

Co pro tebe je Chýška? 

Pamatuju si, když jsem byl poprvé v Chýšce, tak jsem šel se zavázanejma 

očima, nejdřív jsem cítil, jak to tam vonělo, pak když jsem si rozvázal oči, tak 

jsem si připadal jak v jiným světě. Působilo to na mě hodně příjemně, tak nějak 

mateřsky.  

Kdybys Chýšce měl dát nějaký svůj název, jaký by to byl? 

Nevím. 

Co se ti konkrétně na Chýšce líbí? 

Že tam děti jdou zklidněný, často se tam říká, že se tam někdo někomu za něco 

omluví, taková příjemná atmosféra.  

Jakou barvu by sis vybral z Chýšky? 

Oranžovou. 

Jak bys někomu blízkému, kdo tu nikdy nebyl, popsal, co Chýška je, třeba 

nějakému svému kolegovi v práci? 

Už jsem to někomu popisoval. Je to místnost, která je na stěnách i na stropě 

obložená, zakrytá barevnýma látkama, fáčovinama, barevně, kdy všechno je to 

laděný do oranžovorůžový barvy. Na stropě jsou z té látky vytvořený takový 

nebesa. Že je tam ta konstrukce, na kterou se navěšujou ty látky.  

A co se týče té činnosti, tedy co se tam děje? 
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Že se tam shrnuje, co se ten den stalo, co se komu líbilo, nelíbilo. Každý má 

prostor se vyjádřit.  

Kdybys měl vybrat první věc, když se řekne Chýška, co by to bylo? 

Asociuje se mi teplo. 

 

 

Martin, 26 let, pracovník LD, pět pobytů jako pracovník, tři pobyty jako bývalý 

dobrovolník, jinak student FTVS a fotograf  

 

Co pro tebe znamená tento prostor? 

Chýška je pro mě po tom celým dnu, kterej je hodně náročnej, tak je to prostor 

klidu a pohody a takové upřímnosti, kde se sejdeme po tom celém dnu, kdy se 

stalo spousty věcí a kdy se řešilo i spoustu konfliktů. Je tu možnost o tom 

mluvit, je to takovej bezpečnej prostor. Někdy vnímám, že celej ten den jsou ty 

vztahy nebezpečný, tak tady je to hodně bezpečný.   

Kdybys měl vybrat, co máš na Chýšce rád, co by to bylo? 

Mám na ní rád velikost, to, že je to vlastně malej prostor. Ty barvy, který jsou 

použitý na stavbu  Chýšky, jsou uklidňující, ještě ve spojení s tou velikostí. 

Opravdu asi ten pocit bezpečí.  

Jaká barva je pro tebe nejvýraznější? 

Oranžovočervená, taková teplá barva.  

Kdybys měl tomuhle prostoru dát vlastní název? 

Pro mě to je a bude Chýška, i když možná něco jako jurta.  

Kdybys měl ten prostor popsat někomu, kdo LD nezná? 

Je to příjemnej prostor, ve kterým se večer scházíme, máme tam čas na sebe. 

Jsme tam vlastně všichni, celej ten den jsme rozlítaný, každej někde jinde. 

Prostor pro to se sejít a nějak v klidu, všichni dohromady se vidět. A je to 

místo, kde si můžeme v klidu povídat.  
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Bára, 30 let, pracovnice LD (od roku 2014), na pobytu podesáté, dříve jezdila 

jako dobrovolnice; jinak doktorandkou na studiu psychologie MU 

 

Co pro tebe Chýška znamená? 

Pro mě je to takovej hezkej čas, většinou se děti dokážou nějak zklidnit večer. 

Má to hodně velkou atmosféru, tím, jak to tady vypadá, je to bunkřík. Je to 

takovej pelíšek, děcka se rádi tulej a je to milý. Často i ty velký raubíři se zase 

proměněj zpátky v děti, chtěj se nechat pohladit, být si blízko. Takže to pro mě 

je v něčem hodně mateřskej prostor. To sdílení v těch slovech tak nějak 

vnímám, ale myslím si, že je to víc o té možnosti se přiblížit. Ta atmosféra je 

pro mě taky důležitá. A čím jezdím dýl, tím jsem si to i začala sama víc užívat a 

dokážu se na ten závěr opravdu uvolnit a vypnout se.  

Kdybys měla vybrat konkrétně, co na Chýšce máš ráda, co by to bylo? 

Hodně se mi vybaví vůně, barvy a to světlo od svíček, celkově atmosféra jedním 

slovem.  

A jaká barva? 

Oranžovočervená. 

Kdybys tomu prostoru měla dát svůj název, jaký by byl? 

Prostě Chýška, to už by bylo něco jinýho, kdyby se to jinak pojmenovalo. 

Kdybys ten prostor měla popsat někomu, kdo na pobytu nikdy nebyl, tak jak bys 

ho popsala? 

Prostor, kde se můžeme sdílet, každej může říct, co za ten den zažil, a zároveň 

tam nechat, s čím člověk nechce jít spát. Je to taková místnost upravená, hodně 

zachumlaná, že tady hoří ty svíčky a je tady přítmí. Často se ještě pouští nějaká 

hudba. Že se podává hůlka, která slouží k tomu, aby se rozlišilo, kdo má slovo 

a kdo ne.  
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Melinda, 12 let, popáté na pobytu 

 

Co pro tebe znamená nebo co se ti vybaví, když se řekne Chýška? 

Povídání. 

Co máš na Chýšce ráda? 

Když si předáváme tu hůlku. 

 

 

Hanka, 26 let, počtvrté na pobytu, dobrovolnice, civilním zaměstnáním 

pedagožka 

 

Co pro tebe znamená Chýška? 

Vybaví se mi útulný prostor. No asi taky kousek domova, no taky jak je tady ta 

skupina tichá, že tady sedíme a posloucháme se, jak kdybychom byli doma. 

Přijde mi, že je tady schovanej (kousek domova). 

Co máš na Chýšce ráda? 

Mně se líbí to, že funguje jenom v určitou dobu, že to má to kouzlo kolem sebe, 

že to funguje jenom večer a až jsme všichni v klidu, tak se spustí hudba. Líbí se 

mi většinou ta hudba. Asi tady taky sedět a být tady. Líbí se mi, že to má 

pravidla, který podle mě všichni vnímají a cítí, že když nebudou v klidu, tak se 

Chýška nebude konat. Přitom to tady stojí pořád přes den, kdokoliv by sem 

mohl přijít, ale není to to samý.  

Kdybys sama chtěla pojmenovat ten prostor, jak bys mu říkala? 

Jeskyňka. 

Jakou barvu tady vnímáš jako nejvýraznější? 

Řekla bych, že oranžovou.  
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A kdybys Chýšku měla popsat nějaké svojí kamarádce, která ji nezná, jak bys ji 

popsala? 

Že to je útulný místo, v hřejivých barvách, kde se večer scházíme a povídáme si 

o tom, co se dělo ten den, a posloucháme se a můžeme si vlastně cokoliv říct. 

Ale že to je prostor, který funguje jen večer a jenom pokud jsou všichni potichu. 

Je to takovej závěr dne. Mně to přijde, jako kdyby se sešla rodina u večeře a 

tam si řeknou, co se dělo.  

 

 

Cyril, 35 let, ředitel LD, na třiceti pobytech v letech 2008–2013 

 

Co pro tebe znamená Chýška? 

Pro mě to je zklidnění. Místo, kde všechno ostatní jde stranou. Můžeš tady být 

sám sebou nebo i s těma ostatníma lidma a řešit věci jinak než někde jinde. 

Takovej krásnej prostor.  

Čím? 

Možná tím, co jsem popisoval, nějakou jinakostí, bezpečím. 

Co na ní máš nejradši? 

Ten klid na začátku, když připravuješ, to ticho. Barvy a vůni.  

Kdybys měl ten prostor popsat někomu, kdo Chýšku nezná, jak bys ji popsal? 

Asi bych mu začal popisovat, jak ji stavíme, aby si představil, jak to vlastně 

vypadá. Zároveň bych mu k tomu říkal, že to děláme proto, že tu místnost 

chceme úplně změnit nebo udělat to tak, aby ten, kdo sem přijde, byl tady a ne 

někde jinde. Říkal bych mu, že to děláme, protože chceme navodit tu atmosféru. 

Odlišit tenhle prostor od čehokoliv jinýho, co je nějak běžný.  
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Petra, 32 let, dobrovolnice, na třináctém pobytu, civilním zaměstnáním 

pedagožka předškolní výchovy 

 

Co pro tebe znamená Chýška? 

Mně to evokuje mateřskou náruč LD. LD nabízí ty zážitky, prožitky a pak večer 

přijde objetí tou náručí prezentující matku. I ta barva, i ta atmosféra, jako to, 

jak to je uzavřený. Je to takový místo zklidnění, ztišení. Moc se mi to líbí před 

tím spánkem.   

Co prvního se ti vybaví, když se řekne Chýška? 

Ta atmosféra, pospolitost, společný pobytí, přestože tady občas dělají kejkle, 

tak to má tu speciální atmosféru nebo nějakej nádech jinej než ten běžnej běh 

toho dne. Evokuje to mateřské lůno. Barvy jsou takový, napadá mě k tomu, že 

je možný se v tom vrátit k nějakému pocitu v prenatálu.  

Kdybys měla vybrat něco konkrétního, co máš na Chýšce ráda? 

Mám ráda to, že to má nějaký řád. Že je to nějak ritualizovaný, že na tu hůlku 

se šahá na vyzvání, posílá se, předává se slovo. Přijde mi, že nás to učí vnímat 

okamžiky. Často děláme spoustu věcí, že si ani neuvědomujeme, že je děláme. 

Tak to mi přijde dobrý, že už to má daný řád, který může pomoct se v tom najít. 

To sdílení mám ráda, že si povíme, jak jsme se měli, tak si člověk vzpomene na 

ten den, co prožil, a i to když je něco negativního, tak že se to řešilo v Chýšce. 

Může se to tady vyčistit a zároveň tady není to, že ti ostatní do toho začnou 

skákat a hučet a říkat, že to tak nebylo, atd. Mám ráda tu barvu, to světlo svící, 

jak se říká, že to prezentuje všechny děti a dospělý, co už LD prošli, že tam je 

nějaká kontinuita pro ně. Vlastně i ty chvíli relaxační, kdy je to vždycky 

doplněný nějakou hudbou nebo pohádkou. Tady to vnímají, kdybychom to 

pustili třeba v kuchyni, tak si to neposlechnou. Že to místo přináší ty prožitky 

jinak. Vyhovuje mi, že si tady i já můžu prožít takový zážitek, protože jinak 

bych si ho neprožila.  
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Kdybys měla popsat Chýšku někomu, kdo tady nikdy nebyl, jak bys ji popsala? 

Spojila bych to, co jsem doposud řekla. Že to je místo, kde se večer děti sejdou 

s dospělými, všichni, co tady jsou, a můžou se společně vrátit k tomu dni. 

Sdílet, co prožili, dobrý i to špatný. Společně být. Já tady cítím velkou sílu, že i 

přestože ta skupina je roztodivná, každej je jinej, v Chýšce mám pocit, že se 

všichni naladí na stejnou vlnu. Takže vlastně prostor, kde je možnost vnímat 

jeden druhýho, kde se učíme naslouchat, dát prostor druhému, nehodnotit. Že 

to je krásný místo, že je barevný, plný světla.  

Kdybys tomu prostoru měla dát svůj název, jak by zněl? 

Mám to spojený s tou náručí, něco s tím. Nebo barevný chrám. To je možná 

tím, že vím téma té tvojí práce. No i když je fakt, že i když nejsem věřící, nebyla 

jsem v tom nějak vychovaná, tak když jdu do kostela, tak to prožívám podobně, 

jako nejdu do těch rituálů, ale že když tam jenom jsem, tak to na mě působí 

hlavně tou atmosférou, že to pro mě není tak důležitý, že bych si musela 

prohlídnout každej oltář, ale jenom že tam jsem a cítím tam nějakou sílu. Takže 

možná by to byl takovýhle název.  

 

 

Anna, 34 let, pracovnice LD, cca na čtyřicátém pobytu, pedagožka a 

arteterapeutka 

 

Co pro tebe znamená Chýška? 

Pro LD to vnímám jako základní obraz bezpečí, který se snažíme nabízet 

během celýho dne, v Chýšce je to zhmotněný, viditelný. Esence bezpečí, která je 

základní v LD pro mě jako téma pro ty děti, se tady zhmotňuje.  

Čím to je?  

Dáno tím prostorem, tím, jak vypadá, jaký má pravidla, se tu daří, aby každý 

dítě mělo svůj prostor říct, co potřebuje, a že jsme tu všichni na rovinu, spolu.  
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A pro tebe Chýška znamená co? 

V tom večeru je to pro mě znamení, že jsme spolu prožili další den a že ho tady 

společně můžeme uzavřít. Jsou to obrazy z toho dne, který si tu přehraju před 

očima a pak už je můžu nechat jít. Je pro mě důležitý, že každé dítě má svůj 

prostor a že jsme tu spolu. Každýho najednou vnímám, někdy během toho dne 

na to nemám čas, tady každýho chvilku vnímám, vidím, vím, jak se měl. Jo je to 

taky pro mě bezpečný místo. Chýška je zhmotněním toho, kolem čeho se to v 

LD točí, tady je to zhuštěný. Taky je to pro mě místo spousty vzpomínek. 

Vzpomínek na děti, se kterýma jsem si někdy byla blíž, tak to mám spojený 

hodně s Chýškou, s nějakýma rozhovorama s nimi, ale i s těma večerama. Je to 

taky místo, kde se dají řešit věci. Hodně často když jsou nějaký konflikty mezi 

dětma, tak jsme je často řešili v Chýšce. Přijde mi to dobrý, protože i oni to 

vnímají jako prostor, kde to je bezpečný, a že z toho mají určitý respekt.  

Je Chýška nějak proměnlivá v čase, co si pamatuješ? 

Vnímám ji jako hodně stejnou celé ty roky. 

Co máš na Chýšce ráda? 

Když se děje Chýška, tak mám ráda, jak jsou tady všichni roztomile umytý, v 

pyžamech a tu vůli to zvládnout, která jde cítit z dětí. I přes různý výstupy a 

pubertální smíchy, tak ta velká koncentrace, společná vůle udělat si hezkej čas 

všichni dohromady, to mi přijde dost silný a to potom často přinese pocit 

souznění. Někdy úplně cítíš, že jsme tady hrozně rádi a nechce se nám pryč z 

Chýšky. Mám ráda, když se daří si vykládat takový ty obecný věci, když je 

nějaký téma, o kterým si můžeme povídat, a ty děti jsou naladěný, že to jde. 

Třeba když se zeptám, jak je něco bavilo, a oni povídají. Možná je to hodně na 

Sedmikráskách (pobyt pouze pro starší dívky). 

A z toho prostoru máš ráda co? 

Přijdou mi dobrý ty barvy, myslím, že se to trefilo. 

Kdybys měla Chýšku popsat někomu, kdo ji nezná, jak bys ji popsala? 
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Místo, kde se každý večer potkáváme. Je to místnost postavená v místnosti z 

barevných látek. Důležitý jsou barvy, takové, jaké jsou, tedy že jsou teplý, 

protože se podobají těm barvám, které vidí miminko v matčině lůně. Je to 

místo, kde se uzavírá ten den, který uplynul. Je tu prostor povídat o tom, co nás 

těšilo, ale řešit i nějaký neshody a prožít společný čas, než jdeme spát. Zároveň 

je to nějaký místo, o kterém víme, že v tom baráku pořád je během toho pobytu, 

a často do něj nechodíme během dne, a když tam jdeme, tak na nějaký speciální 

program, ale to místo tam pořád je. Je to něco, co je pro děti velkej zážitek a za 

čím do LD hodně jezdí, pamatujou si to dlouhý roky. Je to bezpečnej prostor.  

Kdybys měla ten prostor nějak pojmenovat, tak jak by se jmenoval? 

Je to trošku taková svatyně, vlastně to tak vnímám. Je to taky bunkr.  

 

 

7.3 Souhrn 

Jak již bylo uvedeno, ať už vzhledem k pestrosti vzorku respondentů nebo 

vzhledem k variabilitě otázek není možné z uvedených rozhovorů získat určitá 

kvantifikovatelná data. To však není záměrem této práce. Spíše se jedná o 

záznam individuálních postojů k Chýšce. Nyní se pokusím ve stručnosti 

shrnout originalitu odpovědí každého dotazovaného do obecnějších formulací. 

 Už při letmém pohledu se ukazuje, že verbální reflexe Chýšky je 

poměrně složitá, a to především pro děti, ovšem nejen pro ně. Slovně uchopit a 

pojmenovat, jak Chýšku vnímají a čím pro ně je, jsou vesměs schopni dospělí, 

kteří jezdí na pobyty LD delší dobu. Všem společná je pak poměrně velká 

konzervativnost vůči Chýšce – návrhy ke změně se objevují zcela minimálně. 

Projevuje se to i v tom, že za posledních sedm let Chýška nedoznala žádné 

výraznější změny, ať už ohledně prostoru či obsahu. To souvisí i s vlastním 

pojmenováním Chýšky, k němuž se respondenti moc neměli. Ve většině 
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případů, což ovšem není znát v písemném přepisu rozhovorů, jiný název 

navrhovali až po delší odmlce.  

 Všichni dotázaní pak zmiňují příjemnost prostoru, která je dána jednak 

materiály použitými na vytvoření Chýšky, jednak také fyzickou blízkostí. Čím 

působí prostor příjemně na respondenty, však není možné v této práci podrobně 

vysledovat. Jistě to však souvisí také se „zmenšeností“ prostoru, teplými 

barvami všude okolo, příjemnou vůní a světlem svíček, tedy faktory, které 

respondenti často zmiňovali. 

 Dospělí Chýšku verbálně reflektují jako bezpečný prostor, jímž je podle 

nich vedle výše zmíněných podrobností také díky pravidlům, která jsou pro 

pobyt v Chýšce nastavena. Chýška je ze strany starších účastníků pobytu 

reflektována i jako místo odpočinku, klidu, uvolnění se. Někteří dospělí 

přikládají důležitost také kruhovému tvaru a dále i rovné příležitosti vyjádřit se. 

V neposlední řadě od dospělých zaznívá, že je pro ně Chýška prostorem 

očištění, usmíření, ať už formou vymluvení se z něčeho, co mě trápí, omluvou 

za něco, co jsem udělal, nebo místem, kde se řeší závažnější konflikty. 
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Závěr 

 

Posvátno jsem se na začátku práce pokusil vymezit. Posvátno nebylo v této 

práci chápáno jakožto náboženský institut nebo mravní kategorie. Bylo 

chápáno jako kategorie, která odkazuje k transcendentní skutečnosti a která 

vytváří „lišnost“ tedy odděluje. Posvátno je pak velmi často spojeno s místem. 

Jako zásadní pro vymezení posvátna vnímám toto vyjádření: „Posvátno je 

paradoxní, neboť se v něm projevuje původní skutečnost, která je bytostně 

přítomna ve všem stvořeném, zároveň je však posvátné vyděleno, aby 

poukazovalo na tuto skutečnost.“74 V tomto kontextu jsem pak poukázal na 

Chýšku. Chýška je vyděleným, odlišeným, jedinečným prostorem, kde v jistém 

smyslu fungují vlastní zákonitosti. 

 Práce se pak zaměřila na dnes již klasickou psychologickou teorii 

attachmentu. Podstatou této teorie je sdělení, že pro zdravý vývoj člověka je 

nutné, aby měl v raném věku ve svém blízkém okolí jednu dospělou osobu, ke 

které se může vztahovat, poutat. Na základě tohoto pouta se z něj může stát 

zralá, samostatná osobnost. Bez něj dochází k tzv. citové deprivaci. Poukázal 

jsem, že LD a pobyty pro děti z DD, které ve svém raném dětství zpravidla 

neměli dostatečný attachment, může mít kompenzační roli. LD tedy může 

kompenzovat tento nedostatečný attachment, přičemž Chýška v tom hraje 

významnou roli.  

 Přiblížil jsem pak Pesso-Boyden psychomotorickou terapii, která 

definuje pět základních vývojových potřeb člověka. Tyto potřeby, pokud 

nejsou naplněny ve správném čase, v člověku zůstávají po celý život a má 

bytostnou touhu je mít naplněny. Jejich naplněním se z člověka stává zralý 

samostatný jedinec, který je schopen je naplňovat jiným lidem (např. svým 

dětem). Chýška je pak ideálním místem, kde může docházet k naplňování 

                                                 
74 Cit. Neubauer, str. 66.  



54 

 

těchto potřeb. Důvodem proč je Chýška ideálním prostorem pro kompenzaci 

nedostatečného attachmentu je i její forma, neboť je možno říci, že se jedná o 

kvaziterapeutickou skupinu. Proto byly v práci zmíněny faktory ovlivňující 

skupinovou terapii.  

Chýšku jako takovou jsem poté popsal, tedy její vznik, vývoj, 

současnou podobu ať už stran obsahu či stran formy. Obrazová dokumentace 

Chýšky je přílohou této práce. Verbální reflexe pak byla poslední kapitolou. 

Reflexe probíhala formou polostrukturovaných rozhovorů s účastníky pobytů, 

kteří Chýšku znají a opakovaně se jí účastní nebo účastnili. Výstupů z reflexe 

je hned několik. Ten nejvýznamnější spatřuji v tom, že pro všechny účastníky 

je Chýška jedinečným, vymezeným, chráněným místem i časem. Tato 

jedinečnost je natolik významná, že dovoluje zkoušet účastníkům pobytů nové 

pozitivní vzorce chování, které si ve svém běžném životě ze strachu nedovolí. 

Chýška je také vnímána jako místo očištění, vymluvení se. Jako místo, kde 

jsou všichni společně v jeden čas. Tento prožitek je zpravidla natolik 

významný, že pro ty, co jezdili na pobyty pravidelně, je Chýška tím 

nejvýznamnějším a prvním na co si při zmínce o pobytech vzpomenou. Je to 

vzpomínka na místo, kde jsou více sami sebou, neboť se tam cítí v bezpečí. Je 

to místo vydělené, které však odkazuje k naší původní bytostné skutečnosti, 

kde není žádného oddělení, kde je jednota. 

 

 Zabýval jsem se tedy v této práci posvátnem. Takovéto pojetí posvátna, 

jak zde bylo nastaveno, není nutně jediné. Historie tohoto pojmu je značně 

široká a má tolik různých podob, že není možno mluvit o jediné definici. 

Ostatně to by se právě s posvátnem rozporovalo. Vydělování posvátného 

prostoru je někdy odmítáno. Důvodem je výrok Evangelia podle Lukáše 23, 45 

ve chvíli smrti Ježíše, v němž stojí „chrámová opona se roztrhla v půli“, a pak 

výrok Evangelia podle Jana 4, 21 a 23a „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy 
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nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě.... Ale přichází hodina, ano 

již je tu, kdy ti, kdo Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě“. 

Viděno určitým prizmatem je možno na základě těchto výroků považovat 

vymezování posvátného prostoru „za zradu proti Písmu“. Ovšem takovýto 

způsob interpretace Písma považuji za příliš fundamentální, neboť, jak píše 

prof. Neubauer, kult posvátných míst je vlastně holdem přirozenosti, jež je cele 

posvěcená, tedy svatá.75 Tato svatost se právě v odlišení projevuje. To tedy 

znamená souznění s výše uvedenými výroky Evangelií. Samozřejmě zde 

vystupují další otázky a pochybnosti stran posvátného. Jestli vskutku nedochází 

k jisté formě idolatrie, tedy jestli daná místa přinášejí ono prostředkování s 

transcendentnem. To jsou jistě námitky závažné, ovšem myslím, že nesouvisejí 

toliko s posvátnými místy, jako spíše s konkrétními lidmi a jejich vztahování se 

k nim. 

  

 Práce zjišťovala jaký je možný vliv posvátna na lidské prožívání a 

chování. Nebylo možné obsáhnout vlivy posvátna na výše zmíněné celkově, 

neboť to práce takovéhoto rozsahu nemůže pojmout. Jednalo se spíše o 

sledování vlivů posvátného v rámci jednoho konkrétního prostoru (Chýška). 

Toto sledování pak může vést k obecnějším závěrům, které ovšem budou do 

určité míry zkratkovité, neboť množství respondentů bylo značně omezené. 

Také zvolená metoda (polostrukturovaný rozhovor) se ukázala být u dětí jako 

poměrně složitá a tedy míra sdělení nižší.  

 Na základě provedených rozhovorů a vlastního sledování můžu 

konstatovat, že posvátné působí stran chování značné zklidnění, tedy snížení 

aktivity, větší důvěru směrem k sobě i směrem k okolí, menší potřebu 

sebeprosazení, vyšší tendence plnit pravidla. Na rovině verbální dochází k 

umenšení projevu, zvýšenému strukturování a srozumitelnosti u hyperaktivních 

                                                 
75 Neubauer, str. 66. - 67.  
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dětí. Sociální rovinu posvátno ovlivňuje zvyšováním empatie a tolerance. 

Posvátno také zvyšuje kohezi skupiny. Vliv posvátna na tělo se projevuje 

snížením svalové tenze, zvýšenou tendencí k dotyku, snížením motorických 

neklidů, v některých případech spánkem.  

 Projevů, které jsou spojeny s posvátnem, je jistě více. Vyjmenoval jsem 

ty nejzákladnější, ke kterým jsem dospěl. Nabízí se otázka, jestli se dané 

pozitivní změny, dějí vskutku vlivem posvátného. V prvé řadě je nutno říci, že 

nejsem zcela schopen dané rozlišit. Především v případě vlivů na tělo můžeme 

vidět určitou souvislost s prostorem Chýšky, která svým uzpůsobením, téměř 

„vybízí“ k těmto pozitivním tělovým vlivům, zvláště u dětí, které jsou v silném 

motorickém neklidu nebo ve výrazné svalové tenzi. Samozřejmě tendence ke 

spánku je ovlivněna, jak uzpůsobeností prostoru, tak časem v němž je prostor 

navštěvován, což je večer. Podobně i další projevy mohou být jistou formou 

tendence ze strany dětí se tzv. zavděčit dospělým na pobytu a tím získávat větší 

pozornost. Ovšem bylo by velkým zjednodušením takto interpretovat všechny 

projevy a vždy během Chýšky, neboť to by se pak nabízela otázka, proč se tak 

nechovají po celou dobu pobytu.  

 Je však zjevné, že posvátné pozitivně ovlivňuje chování a prožívání 

člověka. Svoji roli v tom nejspíše hraje srozumitelná a bezpečná struktura 

Chýšky. Jednak fyzický prostor Chýšky, jenž je tzv. útulný, měkký, příjemný, 

uzavřený, jeho stěny jsou v teplých barvách, osvětlení prostoru je přirozené a 

citlivé. Dále také srozumitelná a bezpečná struktura obsahu a formy Chýšky k 

tomu přispívá. Tedy že jsou všichni součástí kruhu, mají svůj fyzický i verbální 

prostor, do kterého jim nikdo nemůžu vstupovat, pokud si to nepřejí anebo 

pokud hrubě neporušují pravidla, což se děje velmi zřídka. Další důvod spatřuji 

v jisté rituálnosti, stejnosti prováděného, kterému je však vždy znovu 

přikládána důležitost. Toto opakování, stejnost, tvoří určitý pocit jistoty, 

bezpečí, který pak vede ke konzervativnosti vůči obsahu a formě Chýšky. Tato 
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až jistá forma rigidity je patrná z většiny účastníků pobytu, především však z 

dětí, které ji mimo jiné přenášejí na nové účastníky pobytů. Tento prostor se 

stává určitou kotvou, sloupem, pevným místem, z nějž člověk vstupuje do 

světa a na základě nějž se orientuje. Zvláště pro děti, které zpravidla nemají 

dostatečný attachment a nesou si značnou citovou deprivaci, tedy prožívají 

větší míru vnitřní nejistoty než je obvyklé, je takovéto místo a zkušenost jistoty 

a bezpečí vskutku důležitým a povzbudivým. 
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Přílohy76 

 

1. Chýška v denním světle bez přítomnosti lidí (uprostřed lze vidět křišťál, 

křišťálovou hůlku, aromalampu a velkou svíci, tedy standartní střed 

Chýšky, přičemž vždy přítomen je křišťál a křišťálová hůlka). 

 

2. Chýška v denním světle (uprostřed křišťál, aromalampa a malé svíčky, 

které symbolizují každého, kdo v Chýšce je nebo byl) 

                                                 
76 Všechny uvedené fotografie jsou majetkem Letního z.ú. 



63 

 

 

3. Chýška ve večerním světle (uprostřed křišťál, velká svíce, aromalampa 

a malé svíčky) 

 

4. Chýška v denním světle 

 

 

5. Vyprávění příběhu ve večerní Chýšce  
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6. Střed I. 

 

7. Střed II. 

 

 

8. Strop a vrchní část některých stěn 
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9. Detail stropu 

 

10. Malba Chýšky Robert (v daném čase 8 let) – po imaginaci na téma 

bezpečné místo 

 

 

 


