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ÚVOD 

Tématem mé práce je problematika babyboxů v České republice. 

Toto téma jsem zvolila po zmínce, vytvořit zamyšlení se nad babyboxy v Evropě, o 

kterém se zmínila paní PaedDr. Jana Černá při konzultaci anglického jazyka. Zaměřím 

se především nad babyboxy v Čechách. Je až alarmující, jak velký je počet odložených 

novorozenců a kolik dětí vyrůstá v adoptivních rodinách nebo v ústavních zařízeních 

pro děti. Ráda bych se této problematice věnovala více a popsala jaké mohou být 

dopady na děti, případně na matky, které schránku pro odložení dítěte využijí. 

V teoretické části mé práce se zaměřuji na definice základních pojmů, které jsou 

důležité pro mnou zvolené téma. Především se tedy budu zaměřovat na odložené dítě 

do schránky k tomu určené a na další možné začlenění dětí do rodinného prostředí. 

Ve své práci bych také chtěla poukázat na důsledky vzniklé jak možností dítě odložit, 

tak na důsledky, které mohou nastat, pokud taková možnost neexistuje. Dále bych 

ráda prověřila pokles či nárůst využití babyboxů v Čechách za posledních pět let. 

V praktické části se budu věnovat popisu babyboxu. Ráda bych také zhodnotila 

zkušenosti pracovníků, kteří přebírají odložené děti. Zjistím, odkud pochází myšlenka 

vzniku babyboxů a pomocí prověřím názor lidí, kteří žijí v mém okolí.  

V praktické části bylo mojí snahou získat konkrétní údaje o množství odložených dětí 

v České republice a v jednotlivých krajích. Ráda bych nabídla pohledy k zamyšlení nad 

danou problematikou.   

 

Pro získání některých informací jsem použila knihu zřizovatele babyboxů Ludvíka 

Hesse, která podrobně upravuje problematiku babyboxů v Čechách a je k mání 

v listinné podobě. 

Potřebné informace pro absolventskou práci jsem čerpala z odborné literatury a z 

dostupných zdrojů na internetu. 



6 
 

1 Cíle 

Hlavní cíl 

Hlavním cílem mé absolventské práce je charakterizovat problematiku odložených 

dětí v ČR v návaznosti na praktické poznatky. 

Dílčí cíle 

Dalším cílem je odhalení možné problematiky matek, která je důvodem pro 

odložení dítěte, zjistit nárůst či pokles odložených dětí za období od roku 2008 do 

roku 2013. Zjistím možnosti umístění dětí do rodinného prostředí. Dále bych ráda 

zjistila informovanost o babyboxech, případně názor veřejnosti, spojený s touto 

problematikou. 
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2 Teoretická část 

2.1 Sociální vyloučení 

Za sociálně vyloučeného člověka se považuje jedinec, který ztratí zaměstnání, ocitne se 

v krizi, vyhoří, onemocní, stane se obětí trestného činu apod. Je nucen zvýšit úsilí, aby 

se jeho situace dostala do přijatelných hranic. Většinou se lidé v takové situaci 

neobejdou bez cizí pomoci. Hledají pomoc v rodině a u nejbližších přátel a obracejí se 

na různé instituce. V takové chvíli jsou na jistou dobu vyvázáni z některých 

společenských struktur. 

Lidé, kteří tak setrvají dlouhodobě, se ocitají v ohrožení sociálního vyloučení. 

Nejohroženější jsou ti, kteří se dostávají více krizových situací najednou. Dále to mohou 

být lidé, kteří jednu krizi nezvládli vyřešit a nabalují na sebe další, související problémy.  

Lidé, kteří jsou označení jako sociálně vyloučení, jsou obvykle náchylní k nezvládnutí 

krizových situací. Mohou být příliš naivní, špatně vzdělaní, neschopní uplatnit se na 

trhu práce, se špatným rodinným zázemím, lidé z menšin, cizinci, handicapovaní. 

Člověk se do takové situace může dostat vlastní vinou nebo nedokáže uspět 

v konkurenčním boji o společenské postavení a propadl se na společenské dno 

navzdory snaze o životní úspěch. 

Například v ghettech mohou žít lidé, kteří se v sociálním vyloučení ocitli již před delší 

dobou a nejsou schopni se z něj vymanit. Tato krize se pak prohlubuje a transformuje 

také do dalších oblastí života. V sociálním vyloučení dobrovolně zůstává jen nepatrný 

zlomek lidí. V ghettu nežijí ti, kteří tam žít nemusí. 

[www.socialni-zaclenovani.cz, 1] 

Dle Teodora Dalrympla je role sociálního státu při přibývání spodiny, příliš 

přeceňována. Role může být pro toto přibývání nanejvýš nutnou podmínkou; učinila je 

možným, nikoli nevyhnutelným. Sociální státy existují už dlouho, aniž by se u nich 

vyvinula moderní spodina společnosti a tak je třeba přidat ještě špetku něčeho jiného. 

Tuto špetku můžeme dle Dalrympla najít v království názorů. Lidské chování by mělo 
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mít význam a záměry, které jsou přisuzovány tomu, co lidé udělali nebo co zanedbali. 

Každý má Weltanschauung, světový názor, ať už si toho je vědom, nebo nikoli. 

Člověk je konatelem, nikoliv bezmocnou obětí rozsáhlých okultních sociologických či 

ekonomických sil. Teprve za extrémních okolností přijímá jedinec bezmocnost stejně 

jako modré z nebe. Jednání se pak stává společnou zkušeností nás všech. 

[THEODOR DALRYMPLE, 2005, s.8] 

 

2.2 Rodina 

2.2.1 Funkce rodiny, druhy rodiny 

Funkce rodiny se vyvíjí v souvislosti se společenskými změnami a v souvislosti 

s proměnou kulturních faktorů. Tyto faktory ovlivňují postavení rodiny ve společnosti i 

vztahy uvnitř rodiny. Moderní rodina ztratila některé ze svých dřívějších funkcí. Jiné 

funkce pouze pozbyly nebo získaly na důležitosti. Dle J. Výrosta jsou čtyři základní 

funkce rodiny: 

1) funkce reprodukční 

2) funkce materiální 

Nyní funguje systém sociálních podpor pro slabší členy rodiny, proto tato funkce byla 

v minulosti významnější. Slabší členové rodiny nejsou tolik závislí na silnějších. 

3) Funkce výchovná 

Rodina poskytuje jedinci základní orientaci v okolním světě. Dále funguje jako regulátor 

nežádoucích činností. 

Jedinečná dynamika, která probíhá v rodině, tvoří zcela jedinečné prostředí pro 

formování postojů ke světu, blízkému okolí a sobě samému. Vytváří též hodnotové 

orientace, tvoří základ pro formování jedince a pro koncepci života daného jedince. 

4) Funkce emocionální 
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V této oblasti je rodina naprosto specifická a nezastupitelná a naopak, pokud je rodina 

dysfunkční, je právě tato oblast nejvíce zraňující. Rodina poskytuje všem svým členům 

uspokojení řady potřeb. Patří tam potřeba podpory, pomoci, přijetí, potřeba 

společných rituálů, společných plánů a další. 

Aby rodina plnila uvedené funkce, je třeba přítomnosti všech jejích členů. Absence 

jednoho z rodičů je pro sociální i emocionální vývoj dítěte velmi škodlivá a snad ani 

nemůže projít bez následků. Pokud je rozpad rodiny neodvratitelný, je třeba udržet 

vztahy mezi oběma rodiči a dítětem na nejvyšší možné úrovni, aby zůstalo zachováno 

co nejvíce z výše zmiňovaných funkcí.  

 

2.2.2 Potřeby dítěte 

Potřeby dítěte závisí na věku, pohlaví, zdravotním stavu i prostředí, ze kterého dítě 

pochází. 

Základní potřeby dítěte jsou: 

• Biologické, 

• psychické, 

• sociální, 

• vývojové. 

Biologické potřeby 

K základním biologickým potřebám patří například: 

 Odpovídající výživa dle věku, množství i kvality, 

 uspokojování hygienických požadavků – čistota, teplo, světlo atd., 

 stimulace – dostatek adekvátních podnětů pro nervovou soustavu a s tím 

související pohybový rozvoj, 

 preventivní a kurativní péče, rehabilitační, případně resocializační péče. 
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Psychické potřeby 

Uspokojování psychických potřeb umožňuje dítěti nejenom se přiměřeně rozvíjet 

v oblasti intelektu, citů a vůle, ale i v chování, interakci s okolím, chápání sebe a lidí, 

společenských hodnot i celého prostředí, jehož je dítě důležitou součástí. 

K základním psychickým potřebám patří především: 

• Potřeba náležitého přívodu podnětů – tedy stimulace v pravý čas, v patříčném 

množství a kvalitě. Centrální nervový systém dítěte musí být naladěn po stránce 

biologické i psychické, aby mohl pracovat „naplno“, 

• potřeba smysluplnosti světa – myslí se tím ta skutečnost, aby se ze spousty 

podnětů, které dítě přijímá, staly poznatky a zkušenosti. K tomu je třeba určitý 

smysl a řád, podněty musí být postupně organizovány a zpracovávány. Jestliže 

jsou podněty dítěti předkládány v určitém logickém sledu a dítě je odměňováno 

sympatickou pozorností vychovatelů, pak se proces učení může rozvíjet celkem 

snadno jako jistá samozřejmost, 

• potřeba jistoty – je uspokojována především ve vztazích dítěte k dospělým 

vychovatelům. Výzkumy ukázaly, že dítě velmi nutně potřebuje jistotu v tom, 

jak dospělý jedinec zareaguje v daných situacích. Dítě může na základě svých 

zkušeností reakci rodiče (vychovatele) předpokládat, 

• potřeba vědomí vlastní identity – vlastní „já“ – vlastní společenské hodnoty, 

která se za normálních podmínek objevuje mezi druhým a třetím rokem života. 

Dítě si vytváří představu o sobě podle toho, jak jej lidé přijímají, jak hodnotí 

jeho projevy, co oceňují, co odmítají apod. Jde především o lidi nejbližší a jejich 

názory. Takto utvářená identita (případně sebevědomí) ovlivňuje jeho prožívání 

společenských vztahů a vývoj jeho společenských postojů v dalších vývojových 

fázích, 

• potřeba otevřené budoucnosti – čili jasné životní perspektivy. Je to potřeba 

v živočišné říši typická pouze pro člověka. Otevřená budoucnost nás motivuje 

k aktivitě, činorodosti, kdežto uzavřená budoucnost k apatii, zoufalství, 

beznaději. S tímto se můžeme setkávat tehdy, kdy není perspektiva pro 
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normální vývoj dítěte. Tato potřeba se nejvíce rozvíjí v mladším dospívání, 

vrcholu dosahuje v době reprodukce, ve stáří se opět zkracuje. 

Psychická deprivace se může projevit tehdy, když není jedinec dlouhodobě 

uspokojován ve svých psychických potřebách, které jsou nezbytné pro adekvátní rozvoj 

jeho osobnosti. Může dojít k tomu, že nebude schopen se přizpůsobit, bude se chovat 

apaticky, někdy až asociálně. 

Sociální potřeby 

Někteří autoři výše uváděné psychické potřeby dávají dohromady se sociálními a 

označují je jako psychosociální. Nicméně člověk je tvor společenský a s tím souvisí i 

požadavek optimální socializace, jež bez uspokojování základních potřeb je nereálná. 

Mezi sociální potřeby je zařazována: 

• Potřeba lásky a bezpečí, 

• potřeba přijetí dítěte, 

• identifikace s ním, 

• rozvinutí všech jeho sil a schopností. 

Vývojové potřeby 

Potřeby dítěte se mění v čase, s růstem a vývojem dítěte, jeho zvláštnostmi. Důležitým 

aspektem je motivace, která vede jedince k vyhledávání a poznávání nových 

skutečností, poznatků a činností. 

[www.wikiskripta.eu, 2] 

2.3 Babyboxy 

Babybox je schránka určená pro odložení dítěte. Odložení dítěte je naprosto anonymní 

a podmínkou babyboxu je, že nepátrá po příčině doložení dítěte ani identitě rodičů. 

V současné době se schránky nacházejí v 55 městech České republiky. Je to Benešov, 

Brno, České budějovie, Český Krumlov, Cheb, Chomutov, Děčín, Frýdek Místek, 
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Havlíčkův Brod, Hodonín, Hradec Králové, Jablonec, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kadaň, 

Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Krnov, Kroměříž, Liberec, Litoměřice, 

Mělník, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Neratovice, Nový Jičín, Nymburk, Olomouc, 

Opava, Ostrava, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Praha 2, Praha 6, Praha 9, Přerov, 

Příbram, Slaný, Sokolov, Strakonice, Šumperk, Teplice, Třebíč, Trutnov, Ústí nad Labem, 

Ústí nad Orlicí, Zlín, Tábor, Vyškov. 

 [www.babybox.cz, 3] 

23. dubna v nemocnici Prostějov se konalo slavnostní otevření dalšího babyboxu. 

[www.babybox.cz, 4] 

2.3.1 Stanoviska k návrhu na zřízení schránky pro odkládání dětí 

K návrhu na zřízení babyboxů se vyjádřili Doc.MUDr. Jiří Dort, Ph.D., MUDr. Jana 

Tytlová, Primář MUDr. Jiří Liška, CSc., kteří se zabývají péčí o dítě. Ke zřizování schránek 

pro děti vydali v lednu 2011 níže uvedená stanoviska. 

• Situace žen s nechtěným těhotenstvím: 

V ČR jsou porodnická pracoviště připravena rodičkám poskytnout přiměřenou 

diskrétnost v souvislosti s porodem a to při zachování bezpečnosti odborně 

vedeného porodu ve zdravotnickém zařízení. Každá těhotná žena v České 

republice bez ohledu na národnost, pojištění či finanční možnosti má možnost 

porodit dítě bezpečně ve zdravotnickém zařízení. 

Toto stanovisko také hovoří o tom, že postoje současné společnosti ke 

svobodným matkám a jejich dětem jsou zcela benevolentní a podporující. 

Schránky na odložené děti měly kdysi opodstatnění v daleké minulosti. 

Zahraniční zkušenosti bohužel ukazují, že existence babyboxů nesnížila počet 

zabitých novorozenců, protože jde o ženy, které jednají v duševní krizi, v afektu 

a zkratkovitě. Například ve Francii a Velké Británii jsou schránky na odkládání 

dětí zakázány. Dosavadní zkušenosti ukazují, že schránky nezabrání zabití 

novorozenců. Zmiňuje se, že ponížení dítěte na úroveň věci, které je možno se 

snadno zbavit, mohou dokonce k zabití dítěte vést. 

http://www.babybox.cz/?p=babyboxy
http://www.babybox.cz/?p=planovane
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• Situace dítěte odloženého do babyboxu: 

Dle platné legislativy se odložení dítěte do schránky považuje za trestný čin 

opuštění dítěte. 

Dle tohoto stanoviska zákon stanoví, že matkou je žena, která dítě porodila. 

Dítě odložené do schránky má tedy matku, která se o ně kdykoli může přihlásit, 

a proto nelze očekávat, že by se situace odloženého dítěte mohla rychle vyřešit 

například adopcí.  

Existence schránek na děti dále snižuje odpovědnost rodičů ke svým dětem. 

Dítě odložené do schránky je zcela bez anamnézy, což je problém medicínský, právní a 

lidský. Tím je porušen článek 7 Úmluvy o právech dítěte, který stanovuje právo dítěte 

znát svůj původ, právo dítěte na péči svých rodičů i právo dítěte být kojeno. 

Tajný porod v nevyhovujícím prostředí bez odborné pomoci je pro dítě rizikový 

z hlediska poškození nebo dokonce úmrtí. Dítě nemá rodné číslo, tedy ani zdravotní 

pojištění. Nelze zabránit účelovému odložení nemocného dítěte cizinců, dítěte 

s vrozenou vadou apod. 

 

• Ponižování lidské důstojnosti dítěte 

Dítě se od počátku snaží zjistit, proč se ho právě jeho rodiče rozhodli odložit, a 

to kvalitu jeho života velmi snižuje. Identita dítěte je často záchytným bodem 

pro uzdravení psychiky dítěte. Neznámá identita dítěte ovlivňuje jeho 

nepříznivý vývoj a setrvání v ústavních zařízeních. Toto stanovisko mimo jiné 

říká, že babyboxy se v některých případech stávají prostředkem k vyřizování 

partnerských sporů rodičů. 
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 Ostatní rizika 

 

Umístění neznámého dítěte, které bylo odloženo do babyboxu, na 

novorozeneckém oddělení představuje hrozbu zavlečení neznámé infekce a 

nákazu současně hospitalizovaných novorozenců. Z hlediska osvojení dítěte se 

ukazuje, že je-li v dokumentu zmíněno „nejmenovaný“, „neznámí rodiče“, je to 

děsivé pro osvojitele, kteří nevědí, co od dítěte očekávat.  

Technické funkce například zahřívání představuje riziko poškození dítěte 

podchlazením nebo přehřátím. Dítě krátce po narození bývá podchlazené a 

musí se zahřívat jen velmi pomalu. Zde se však dítě ve schránce 

nekontrolovatelně přehřeje při teplotě 37 stupňů, a tím může být poškozeno. 

 

• Závěr 

Možnost odložit nechtěné děti do babyboxu je nehumánní a snižuje důstojnost 

dětí ne úroveň věci. 

Dle stávající legislativy matka či oba rodiče mají dostatek možností jak svěřit nechtěné 

dítě do náhradní výchovy 

 [www.babybox.cz, 5] 

 

 

2.3.2 Historie babyboxu 

Dle Emila Macháčka je člověk tvor společenský a jeho přirozenou vlastností je 

vzájemná sounáležitost a solidarita s ostatními členy společenství. K tomu patří i 

starostlivost a často společná péče o potomstvo v případě, že přirozená matka nemůže 

tuto povinnost plnit. 

http://www.babybox.cz,/
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V minulosti se dětí ujali příbuzní, kmeny a klany, v dalším období církevní organizace, 

obce a města. Již v této době se případy, kdy matka chtěla dítě beztrestně a často 

anonymně opustit, neohrozit však jeho bezpečnost a zdraví, řešily odložením na 

veřejném místě nebo přímo do bezpečí kláštera či podobného zařízení. 

[www.babybox.cz, 6] 

2.3.3 Parametry babyboxu 

Technické parametry babyboxu jsou: šířka 1000 mm, výška 600 mm, hloubka 500 mm, 

hmotnost cca 150 kg, schránka je dvouplášťová, tepelně izolována. Je celoročně 

temperována na 28 – 30 C (v zimním období 30 – 32 C), po vložení novorozence je 

automaticky zvýšeno temperování na 32 C a zajištěno větrání – neustále je zajištěna 

cirkulace vzduchu. Maximální povolená teplota je 37 C, v případě, že je překročena, 

box se zablokuje. Součástí je elektronická signalizace, která je vyvedena do místnosti 

vrátnice, kde je nepřetržitá obsluha. Pracovník – nejčastěji vrátná, zaregistruje signál, 

jak akustický, tak vizuální na signalizačním zažízení, který signalizuje otevření dvířek 

babyboxu a okamžitě informuje sloužícího lékaře JIP dětského oddělení k zajištění 

převzetí dítěte, jeho vyšetření a poskytnutí potřebné zdravotní péče. Při celém  

procesu, kdy je dítě vloženo do babyboxu jsou zpravidla automaticky zaslány 3 sms 

zprávy, které infomují o otevření babyboxu.  

[www.nemho.cz, 7] 

2.3.4 Právní úprava 

Ludvík Hess ve své knize poukazuje na pohled právní úpravy, který říká, že zařízení 

schránek pro odložené děti – tedy zajištění technické schránky těchto zařízení a 

potřebných financí pro jejich fungování, není samo o sobě výkonem sociálně-právní 

ochrany dětí. Úkoly, které se k zařízení vztahují a které má na starosti orgán sociálně-

právní ochrany dětí i orgán zdravotnický, vzniká teprve následně po realizaci přípravné 

fáze. Vzniká tedy poté, kdy je vložením do schránky zachráněn život. Spolupráce 

orgánů zdravotnických i orgánů sociálně-právní ochrany dětí je nezbytná, aby byly 

vyjasněny podmínky za nichž bude probíhat. Do podmínek patří samozřejmě i 

podmínky hygienické a zdravotní. 
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Dále je velmi důležité konstatovat, že dítě takto odložené bude neprodleně a řádně 

registrováno: Podle ustanovení § 17 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 

příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se 

zápis o narození dítěte nezjištěné totožnosti do knihy narození provede podle výsledků 

šetření. Na šetření pracuje orgán policie a lékaři. Lékaři poskytují lékařskou zprávu 

obsahující sdělení o pohlaví a pravděpodobném datu narození dítěte. Výsledek šetření 

i zprávu lékaře předá matričnímu úřadu orgán policie, který šetření prováděl. 

[LUDVÍK HESS, 2009, 2] 

 

2.4 Metodický pokyn pro OSPOD 

Pokud rodič odloží dítě do babyboxu, musí být miminko okamžitě převezeno do 

zdravotnického zařízení a to mu musí poskytnout odpovídající zdravotní péči. 

Zdravotnické zařízení je zároveň povinno o odloženém dítěti neprodleně informovat 

místně příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí.  

Pokud není totožnost dítěte známá, bude případ spadat do kompetence místně 

příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností a obecného úřadu, v jehož 

obvodu je babybox, do kterého bylo dítě odloženo. 

Orgán sociálně-právní ochrany dětí zváží situaci, zdravotní stav a věk dítěte a na 

základě zjištění podá podnět nebo návrh soudu na předběžné opatření, kterým se dítě 

svěřuje do péče fyzické osoby nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc či 

kojeneckého ústavu. Fyzickými osobami můžou být např.  žadatelé o osvojení nebo o 

pěstounskou péči, příbuzné osoby apod. 

Soud také ustanoví dítěti poručníka. Zdravotnické zařízení, do kterého bylo dítě po 

umístění do babyboxu převezeno, provede všechna zdravotní vyšetření, která jsou 

nutná k založení do zdravotní dokumentace dítěte. 

Pokud nic nebrání tomu, aby mohlo být dítě umístěno do náhradní rodinné pěče, 

vyhledá příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí z evidence pověřených žadatelů o 

osvojení a pěstounskou péči vhodné žadatele a následně je zkontaktuje, provede s nimi 
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pohovor a upozorní je na skutečnosti vyplývající ze zdravotnické dokumentace dítěte, 

na případnou absenci některých vyšetření, na možná rizika z toho plynoucí. Také je 

právně poučí o specifičnosti situace, kdy například rodiče dítěte dosud nevyjádřili 

souhlas s osvojením a ani soud zatím neurčil nezájem o dítě, a o možnosti vrácení 

dítěte biologickým rodičům v případě, že by se o ně přihlásili. 

[www.hess.cz, 8] 

 

 

2.4.1 Principy sociálně-právní ochrany dětí 

Dle Aleny Vávrové a PhDr. Věduny Bubleové je pro vytvoření lepší představy o systému 

péče o dítě v naší republice se pozastavit u základních principů, ze kterých vychází. 

Zvláštní ochraně dětí je u nás věnována velká pozornost. Je zakotvena v řadě právních 

předpisů, které ji upravují obecně, ale i konkrétně s ohledem na zvláštní situace. 

Rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona. 

Ústava ČR zaručuje článkem 4 ochranu základních práv a svobod soudní mocí. Tato 

práva jsou deklarována v Listině základních práv a svobod, na které se usneslo 

předsednictvo ČNR dne 16. 12. 1992 a která e součástí ústavního pořádku. Článek 30 

této Listiny je celý věnovaný rodině a dětem a zdůrazňuje právo dětí na rodičovskou 

výchovu a péči. 

Úmluva o právech dítěte, kterou je Česká republika vázána od 1. Ledna 1993 a která je 

uveřejněna ve Sbírce zákonů ČR pod č. 104/1991 Sb. Státy, které jsou smluvní stranou 

Úmluvy, respektují rodinu jako základní jednotku společnosti a jako přirozené 

prostředí, ve kterém se mohou rozvíjet a prospívat všichni její členové, zejména pak 

děti. Rodina má proto nárok na potřebnou ochranu a takovou pomoc, aby mohla beze 

zbytku plnit svou úlohu ve společnosti. Dítě má vyrůstat v rodinném prostředí 

v atmosféře štěstí, lásky a porozumění a z důvodu jeho tělesné a duševní nezralosti je 

třeba mu poskytnout zvláštní záruky, péči a odpovídající právní ochranu před i po 

narození. Při všech činnostech a opatřeních uskutečňovaných veřejnými nebo 
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soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními a zákonodárnými orgány je 

předním hlediskem zájem dítěte. 

Články Úmluvy, které se týkají rodiny a řešení situace dítěte mimo rodinu: 

• Dítě má právo žít s oběma rodiči a udržovat s nimi styk, není-li to v rozporu 

s jeho zájmy, 

• oddělení dítěte od rodičů proti jejich vůli je možné jen pro případ, že je to 

v zájmu dítěte, a může se uskutečnit jen soudním rozhodnutím, 

• dítě, které je dočasně nebo trvale zbaveno svého rodinného prostředí, nebo 

dítě, které ve vlastním zájmu nemůže být ponecháno v rodinném prostředí, má 

právo na pomoc a ochranu poskytovanou státem. Takovému dítěti se v souladu 

s vnitrostátním zákonodárstvím zabezpečí náhradní péče, přičemž je třeba brát 

zřetel na jeho etnický, náboženský, kulturní a jazykový původ, 

• pokud je dítě svěřeno příslušnými orgány do péče, ochrany nebo léčení 

tělesného či duševního zdraví náhradnímu zařízení, má právo na pravidelné 

hodnocení toho, jak je s ním zacházeno, stejně jako všech dalších okolností 

souvisejících s jeho umístěním. 

[ALENA VÁVROVÁ, PhDr. VĚDUNA BUDLEOVÁ, 2007, 3] 

 

2.5 Možnosti dalšího začlenění dětí 

Náhradní výchovná péče nebo náhradní rodinná péče jsou možnosti umístění dětí do 

rodinného prostředí dle stávající legislativy. Forma náhradní ústavní výchovné péče je 

upravená zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o 

preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a náhradní rodinná péče je upravena zákonem č. 94/1963 Sb., o 

rodině, jehož věcná problematika je nově upravena v občanském zákoníku č. 98/2012. 

 



19 
 

• Ústavní výchova 

Jestliže rodina neplní svou funkci, výchova dítěte je vážně ohrožena nebo 

narušena a jiná výchovná opatření nevedla k nápravě nebo se rodiče či osoby 

odpovědné za výchovu nemohou o dítě ze závažných důvodů starat, starat se 

nechtějí nebo to neumějí, může soud dítě umístit do zařízení vyžadující 

okamžitou pomoc nebo může nad dítětem nařídit ústavní výchovu. Před 

nařízením ústavní výchovy je však soud povinen přezkoumat, zda výchovu 

dítěte nelze zajistit formou náhradní rodinné péče. 

• Náhradní rodinná péče 

Náhradní rodinná péče je formou péče, při které je dítě vychováváno 

„náhradními rodiči“ v prostředí nejvíce se podobajícímu životu v přirozené 

rodině. 

 Po institucionální stránce spadá náhradní rodinná péče do kompetence 

Ministerstva práce a sociálních věcí, které je centrálním orgánem státní správy 

pro tuto oblast.  

 O všech formách náhradní rodinné péče v konečné fázi rozhoduje podle 

občanského soudního řádu soud. 

Formy náhradní rodinné péče: 

• Svěření do péče jiné osoby než rodiče. 

• Osvojení 

• osvojení, 

• osvojení nezrušitelné, 

• mezinárodní osvojení. 

• Pěstounská péče 

• Pěstounská péče, 
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• pěstounská péče na přechodnou dobu. 

• Poručenská péče 

2.5.1 Osvojení  

Právní vztahy pro osvojení 

• Osvojením vzniká mezi osvojitelem a osvojeným dítětem takový poměr, 

jaký je mezi rodiči a dětmi, a mezi osvojence a příbuznými osvojitele 

poměr příbuzenský. Osvojitelé mají stejnou rodičovskou zodpovědnost 

jako při výchově vlastního dítěte,  

• právní mocí osvojení zanikají všechna vzájemná práva a povinnosti mezi 

osvojence a jeho původní rodinou 

 

Kdo rozhoduje o osvojení 

• O osvojení rozhoduje soud na návrh osvojitele, 

• zprostředkování osvojení zajišťují krajské úřady a ministerstvo práce a 

sociálních věcí podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně 

dětí (tzv. prověření a nabídnutí dítěte), 

• návrh k soudu na osvojení konkrétního dítěte lze podat i bez zmíněného 

zprostředkování, a to zejména v případech přímé adopce nebo 

navrhuje-li osvojení osoba dítěti příbuzná nebo blízká. 

 

Kdo se může stát osvojitelem a kdo osvojencem 

• Osvojitelem se mohou stát pouze zletilé fyzické osoby, které způsobem svého 

života zaručují, že osvojení bude ku prospěchu dítěte i společnosti. 

Osvojitelem nemůže být ten, kdo nemá způsobilost k právním úkonům. 
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• Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl obdobně jako 

bývá mezi rodiči a vlastními dětmi. Za nejvhodnější se považuje věk 25 až 35 let, 

• nepřipouští se, aby mezi osvojitelem a osvojencem byl příbuzenský vztah 

v pokolení (prarodiče a vnuci) nebo vztah sourozenců – v takových případech 

lze využít jiných typů NRP, 

• osvojitelem se může stát i osamělá osoba, lhostejno, zda muž či žena, 

• jako společné dítě mohou někoho osvojit jen manželé. V případě druha a 

družky může dítě osvojit jen jeden z nich. Chce-li však dítě osvojit jen jeden 

z manželů (nikoli tedy jako společné dítě), musí mít souhlas druhého manžela. 

Tohoto souhlasu není zapotřebí, pokud druhý manžel nemá způsobilost 

k právním úkonům, 

• osvojit lze jen nezletilého (tj. osobu mladší osmnácti let), a to jen je-li mu 

osvojení ku prospěchu (§65 odst. 2). 

 

Před rozhodnutím soudu musí být dítě nejméně po dobu tří měsíců v péči budoucího 

osvojitele, a to na jeho náklad /tzv. předadopční nebo zatímní péče/. Pokud již osobní 

péče trvala před osvojením budoucího osvojitele alespoň tři měsíce, předadopční péče 

se nevyžaduje. 

Je-li dítě v ústavu, ať již na základě soudního rozhodnutí, nebo jen z vůle rodičů, může 

o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů rozhodnout pouze orgán sociálně-právní 

ochrany dětí. Pokud dítě není v ústavu, ale například u rodičů nebo v domově pro děti 

v akutní nouzi, jsou oprávněni o svěření dítěte do předadopční péče rozhodnout pouze 

rodiče (nikoli však nezletilí) nebo jiní zákonní zástupci (poručník). Z této právní úpravy 

vychází tzv. přímá adopce. 

 

2.5.1.1 Osvojení zrušitelné a nezrušitelné 
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• Osvojení zrušitelné, nazýváme též „osvojení 1. Stupně“ či „osvojení prosté: 

• Zrušitelně lze osvojit dítě bez ohledu na věk, tj. ihned po uplynutí 

tříměsíční předadopční péče, v případě novorozenců tedy již ve třech 

měsících. 

• V případě zrušitelného osvojení zůstávají v matrice i v rodném listě 

dítěte zapsáni jeho původní rodiče, 

• Návrh na zrušení osvojení může podat pouze osvojitel nebo zletilý 

osvojenec, avšak jen ze závažných důvodů, 

• Zrušením osvojením vznikají znovu vzájemná práva a povinnosti mezi 

osvojencem a jeho původní rodinou. Osvojenec nabývá opět svého 

dřívějšího příjmení. 

 

• Osvojení nezrušitelné, nazývané „osvojení 2. Stupně“ či „osvojení plné“: 

• Nezrušitelně lze osvojit jen dítě starší jednoho roku, 

 

• nelze zrušit. Pokud osvojitelé nemohou nebo nechtějí o dítě osobně 

pečovat, mají stejné možnosti jako v případě vlastního dítěte (svěření 

dítěte do jiné náhradní rodiny, do zařízení pro děti vyžadující okamžitou 

pomoc nebo v krajním případě do ústavní výchovy), 

 

• osvojitelé jsou zapsáni v matrice i v rodném listě dítěte namísto 

původních rodičů, 

• pokud osvojí dítě osamělá osoba, je z matriky i z rodného listu vypuštěn 

zápis o druhém rodiči dítěte, 

• v matrice zůstává zápis o původních rodičích v poznámce a zletilé 

osvojené dítě má právo do matriky nahlédnout, 
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• nezrušitelně lze po roce věku osvojit i dítě, které bylo předtím osvojeno 

zrušitelně. V praxi jsou novorozenci často osvojováni nejprve zrušitelně 

a po dosažení jednoho roku nezrušitelně. 

[ROZUM A CIT, 2007, 4] 

Zřizovatelem babyboxů je Ludvík Hess. Při práci na projektu Babybox využíval své 

zkušenosti a vztahy. Jeho přáním je především zachraňovat dětské životy, ale taky dát 

krajní možnost nešťastným matkám, které se v tísnivé psychické nebo sociální situaci 

nedokážou postarat o novorozence. Proto je jeho vysloveným přáním, aby babyboxy 

pomáhaly. 

Ludvík Hess zřizuje babyboxy, do nichž mohou matky (rodiče) v tísni odložit beztrestně 

a anonymně dítě, jemuž je vzápětí poskytnuta veškerá zdrvotní péče a sociální pomoc. 

Je zřejmé, že úsilí spojené se zřízením babyboxu směřuje k tomu, aby úmrtnost 

novorozeňat z důvodu zavinění na straně rodičů byla co nejnižší. 

 [www.hess.cz, 9] 

 

2.5.2 Rizika pro odložené děti 

 

Dle Doc. PhDr. Matějčka se vyskytují u dětí, které vyšetřoval v dětských 

domovech, různá rizika spojená s jejich odložením. Některé procházely „zvláštním“ 

prostředím vážně postiženy psychickou deprivací, jiné nikoliv. Všechny procházely týmž 

rizikovým prostředím, ale u jedněch se riziko „zhmotnilo“, u druhých nevyvolalo žádné 

následky. Dle vyšetření na dětech společně s docentem Langmeierem neshledávali nic 

patologického a docent Langmeier je zařadil do kategorie relativně dobře 

přizpůsobených. 
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Za druhé se zmiňuje o tom, že literatura popisující psychickou deprivaci 

upozorňuje na to, že jsou děti mazlivé a nemazlivé a že nastává riziková situace, jestliže 

se sejde nemazlivé dítě a matka s velkou touhou po tělesném kontaktu s ním. Stejně 

tak je tomu i v případě nerození mazlivého dítěte matce, která nemá velkou touhu po 

tělesném kontaktu s ním a mazlení jí nic neříká nebo je jí mazlení dokonce protivné. 

Jeho klinická praxe mu potvrdila, že takové případy vskutku existují a že se tento model 

rizika dá rozšířit na mnoho dalších potřeb a projevů dětí a rodičů. Dokonce lze říci, že 

platí pro mezilidské vztahy obecně. 

 

Za třetí uvádí ve své knize poznatek o lehkých mozkových dysfunkcí (LMD), 

který popisuje ve své knize. Společně s kolegy došli k podobnému poznatku jako u 

psychické deprivace. Vše zde bylo ale jasnější a určitější. Existoval totiž konkrétní, 

hmatatelný somatický nález, jakožto riziko, tj. drobné smyslové poruchy hybnosti čili 

neobratnost, projevy slabosti nervového systému jako je neklid, nesoustředěnost, 

impulzivita aj. Ani toto organické a orgánové riziko se nemuselo nutně promítnout 

např. do hodnocení dítěte ve škole ani doma. Někteří rodiče a paní učitelky jsou 

schopni to přijmout jako něco přirozeného, snesitelného, „ještě normálního,“ přičemž 

jiní a jiné se pod tím hroutí a pokládají to za vyslovenou patologii, která svého nositele 

vylučuje z dětského kolektivu. 

 

Za čtvrté v sedmdesátých letech sledovali velkou skupinu dětí narozených 

prokazatelně z nechtěného těhotenství. Ve skupině nechtěných a ve skupině kontrolní 

přibližně stejný počet dětí, které v somatickém nálezu vykazovaly známky drobného 

poškození centrální nervové soustavy. 

  

Dle Doc. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc. jsou síly působící ve směru rizika, tj. ty 

špatné, a jsou nepochybně i síly působící proti němu, síly dobré, ochranné, ozdravné, 

pomocné. A celý velký problém rizika a rizikovosti nakonec vyústí ve společenské praxi 
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ve snahu poznávat riziko a poté napomáhat těm dobrým silám, aby se riziko nemohlo 

uplatnit vůbec, nebo jen minimálně. 

[ZDENĚK MATĚJČEK, 2008, 5] 

 

 

2.6 Anonymita odložených dětí 

Anonymita osvojení má v ČR na rozdíl od západních zemí velkou tradici. Naprostá 

většina osvojení se tedy realizuje jako anonymní, kdy rodiče nejsou účastníky řízení o 

osvojení a totožnost osvojitelů jim není známa. Rodiče nejsou účastníky řízení 

v případě, že dali souhlas k osvojení. Souhlas k osvojení poskytli po šesti týdnech 

předem bez vztahu k určitým osvojitelům. Říká se mu též generální souhlas. 

 Dále nejsou účastníky řízení v případě, že soud rozhodl o dvouměsíčním nebo 

šestiměsíčním nezájmu rodičů. Dvouměsíční nezájem se zohledňuje v případě 

novorozenců, šestiměsíční nezájem pak u dětí starších 

 Dalším hlediskem, kdy nejsou rodiče účastníky řízení, jsou rodiče, jež byli 

zbaveni rodičovské zodpovědnosti nebo nemají způsobilost k právním úkonům v plném 

rozsahu. 

 Anonymita osvojení je zajisté v řadě případů v zájmu dítěte, zejména pokud 

hrozí nebezpečí, že rodiče budou do výchovy dítěte nevhodně zasahovat nebo vydírat 

či napadat osvojitele. Za takovou anonymitu však u nás dítě často platí velice vysokou 

daň. Na právní uvolnění čeká obvykle měsíce a někdy i léta v ústavní péči a jeho vývoj 

je poškozen citovou a podnětovou deprivací. 

[www.fod.cz, 10] 

Realizace babyboxů je například v Hodoníně považována za přechodné řešení do doby 

definitivního legislativního dořešení lepších podmínek pro problematiku tzv. 

anonymních porodů. 

http://www.fod.cz,/
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Babyboxy mají svoje příznivce i odpůrce, zejména argumentují právním hlediskem jako 

je například Úmluva práv dítěte, podle kterých má dítě právo znát svojí identitu. Podle 

našeho názoru e však rozhodující právo dítěte na život.  

[www.nemho.cz, 11] 
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2.7 Nadace a jiná sdružení pomáhající dětem a lidem v krizi 

2.7.1 Naděje 

Posláním toho zařízení je pomáhat lidem, kteří jsou sociálně vyloučeni, nebo jim 

takové vyloučení bezprostředně hrozí. Dále jednici napomáhá při hledání životních 

cílů, osobního zázemí a společenského uplatnění. Chrání je před strádáním a 

útiskem. Snaží se jedince integrovat či reintegrovat do společnosti díky 

zprostředkování důstojného života, které poskytuje lidem, kteří ho potřebují. 

Pomáhá osobám, které se dostali do nepříznivé životní situace, bez ohledu na to, 

jakým způsobem se do dané situace dostali. 

Služby naděje nabízí několik programů. Mezi nejdůležitější v mé práci jsem 

vybrala:  

 Integrační program: 

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

- sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

- noclehárny 

- azylové domy 

 

 Program podpory rodiny: 

-otevřené rodiny 

- volnočasové aktivity dětí 

- mateřské centrum 

 

2.7.2 Služby sociální prevence v Libereckém kraji 

Pomáháme potřebným 
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Jedná se o program, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu 

a ze státního rozpočtu České republiky. 

Program zahrnuje 11 služeb sociální prevence v Libereckém kraji 

- azylové domy 

- domy na půl cesty 

- intervenční centra 

- nízkoprahová denní centra 

- nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

- Dům pro matky s dětmi v tísni 

- podpora samostatného bydlení 

- sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

- sociálně terapeutické dílny 

- sociální rehabilitace 

- terénní programy 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou určena pro osoby ve věku od 15 do 

26 let. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházení nebo snížením 

sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života. Služba může 

být poskytována anonymně. Je určena lidem, kteří se ocitají ve složité životní 

situaci, ve vyloučených komunitách a jsou ohroženi sociálním vyloučením vlivem 

chudoby, nízké úrovně vzdělání, věku, místa bydlení a etnického nebo 

národnostního původu. Pomáhají jedinci při obnovení nebo upevnění kontaktu 

s rodinou a s aktivitami podporující sociální začleňování. Tato služba je 

poskytována všem zcela bezplatně.  
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Dům pro matky s dětmi v tísni je nízkoprahové zařízení. Jejich posláním je pomoc 

ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi. Cílem tohoto zařízení je aktivizovat 

schopnosti a možnosti matek tak, aby byly schopny se začlenit do běžného života. 

Poskytuje se ženám nebo matkám, které z hlediska sociálně právní ochrany dětí žijí 

v nevyhovujících podmínkách, které mohou ohrožovat vývoj dítěte. Dále se 

poskytuje tam, kde hrozí domácí násilí. Zásadou je zachování lidské důstojnosti 

klientky a individuální přístup.         

         [www.fchcl.cz, 12] 

3 Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. 

Změny týkající se zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a zákona č. 
94/1963 Sb., o rodině 

 
Novela zákona představuje rozsáhlou změnu systému sociálně-právní ochrany dětí a 

změnu fungování orgánů sociálně-právní ochrany. Rozsah činnosti a povinností SPOD 

by se měl dle novely podstatně rozšířit, a to zejména o zpracovávání individuálních 

plánů ochrany dítěte, svolávání případových konferencí a vytváření formalizovaných 

standardů. 

Obecné pojetí rodinného práva zůstává v  novém občanském zákoníku nezměněno. 

NOZ v největší míře navazuje na právní úpravu platnou v současnosti, která je široce 

vžitá, a inspiruje se v ní. Pokud tedy nacházíme v rámci úpravy rodinného práva 

odchylky od současného stavu, jde především o změny formulační, které byly zavedeny 

kvůli snadnějšímu porozumění textu. Zároveň navrací některé instituty, které naše 

právo již dříve znalo (např. osvojení zletilého). 

Nabytím účinnosti NOZ ke dni 1. ledna 2014 dojde ke zrušení současné právní úpravy 

rodinného práva, která je dnes obsažena v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění 

pozdějších předpisů. 

[obcanskyzakonik.justice.cz, 13] 
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4 Praktická část 

Součástí mé absolventské práce je dotazníkové šetření. 

Cílem je: 

- zjistit informovanost veřejnosti o babyboxech v jejich okolí, 

- zjistit, zda veřejnost ví, kde se v ČR nacházejí a zda si myslí, že je stávající množství 

postačující, 

- zda by veřejnost uměla pomoci v těžkých životních situacích, 

- zjistit názor občanů na právo dítěte, znát svůj původ. 

- zjistit názor veřejnosti na dostatek či nedostatek prevence, která se vztahuje 

k tématice týkající se těhotných matek a příčin vzniku možných krizových situací. 

 

Výzkum jsem realizovala s obyvateli a studenty SIŠ v Turnově. Respondenty jsem 

seznámila s obsahem dotazníku a upozornila, že dotazník je anonymní a že výsledky 

budou sloužit pouze pro účely mé absolventské práce. Sběr dotazníků probíhal od 

ledna 2013 do března 2013. Dotazníků jsem rozdala 52 a 52 se jich vrátilo. 
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Dotazníků jsem rozdala 52, vrátilo se mi jich 52 s následujícími výsledky: 

Pohlaví respondentů 

Žena = 31 respondentů 

Muž = 21 respondentů 

 

graf č.1: graf vlastní 

 

1. Víte kde se nachází nejbližší babybox ve Vašem okolí? 

 Ano = 25 respondentů 

 Ne  = 27 respondentů 

 

graf č.2: graf vlastní 
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2. Myslíte si, že babyboxy v Čechách jsou přínosem? 

 Ano = 43 respondentů 

 Ne = 6 respondentů 

 Jiná odpověď = 3 respondenti 

 

graf č.3: graf vlastní 

 

3. V Libereckém kraji se nachází 2 babyboxy. Myslíte, že je to dostatečné 

množství, s ohledem na rozlohu kraje? 

 Ano = 13 respondentů 

 Ne = 39 respondentů 

 

graf č.4: graf vlastní 
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4. Uměl/a byste pomoci ženě, která by se Vám svěřila, že je těhotná a není 

schopná se o své dítě postarat, až se narodí? 

 Ano = 28 respondentů 

 Ne = 7 respondentů 

 Nevím = 17 respondentů 

 

graf č.5: vlastní graf 

 

5. Slyšel/a jste o instituci, která pomáhá matkám v krizi, kterým hrozí sociální 

vyloučení? 

 Ano = 16 respondentů 

 Ne = 36 respondentů 

 

graf č. 6: vlastní graf 
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6. Myslíte si, že zřízením babyboxů se snižuje úmrtnost novorozenců? 

 Ano = 47 respondentů 

 Ne = 5 respondentů 

 

 

graf č. 7: vlastní graf 

 

7. Myslíte si, že by se mělo z hlediska prevence více hovořit o vzniku možných 

krizových životních situací v budoucích matek? 

 Ano = 26 respondetů 

 Ne = 7 respondentů 

 Nevím = 19 respondentů 

 

graf č.8: vlastní graf 
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8. Odložené dítě do babyboxu, které se dostalo k adopci má podle Vašeho 

názoru právo znát pravdu, že bylo odloženo do babyboxu? 

 Ano = 36 respondentů 

 Ne = 4 respondenti 

 Nevím = 12 respondentů 

 

                                 

graf č. 9: vlastní graf 
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Nárůst či pokles odložených dětí za posledních pět let 

rok 2008 – 4 děti 

rok 2009 – 13 dětí 

rok 2010 – 11 dětí 

rok 2011 – 23 dětí 

rok 2012 – 18 dětí 

 

graf č. 10: vlastní graf 
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Jihočeský kraj – 3 odložené děti 

Kraj Vysočina – 2 odložené děti 

Liberecký kraj – 3 odložené děti 

Královehradecký kraj – doposud nebylo odložené dítě 

Pardubický kraj – 2 odložené děti 

Moravskoslezský kraj – 10 odložených dětí 

Olomoucký kraj – 5 odložených dětí 

Zlínský kraj – 1 odložené dítě 

Jihomoravský kraj – 10 odložených dětí 

 

 

Nárůst babyboxů uvedených do provozu za období od roku 2008 do roku 

2012(včetně) 

 

 

graf č.11: vlastní graf 
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5 Diskuze 

Zařízení babyboxů se v České republice začíná rozvíjet od roku 2005. První český 

babybox  v Hloubětínském zámečku, kam patří soukromá klinika GynCentrum 

Hloubětín, byl otevřen 1. června 2005. Zajímalo mě, jak je po takové době veřejnost 

informována o problematice babyboxů a o problematice, která je spjata s možnými 

krizovými situacemi matek a následně odložených dětí.   

48% respondentů ví, kde se nachází nejbližší babybox v jejich okolí a 83% respondentů 

je považuje za přínos pro Českou republiku. Babybox je místo, kam je možnost odložit 

dítě, které by jinak nedostalo patřičnou a nezbytnou péči a je tím tak zajištěno, že bude 

o dítě postaráno. Někteří respondenti si myslí, že pokud jde o matku, která dítě 

odkládá, pak toto zařízení nemusí být vždy k tomuto účelu využito. V případě 

nezodpovědné matky, která nemá mateřské pudy, dítě klidně odloží kdekoliv. Někteří 

si myslí, že tato alternativa je lepší, než aby bezmocně leželo v kontejneru. Jiní ve svých 

odpovědích považují za velké plus, když dítě dostane patřičnou lékařskou péči, která 

dítěti zachrání život. 75% respondentů odpovědělo, že 2 babyboxy nejsou dostačujícím 

množstvím pro Liberecký kraj s ohledem na rozlohu kraje. 

Babyboxy fungují na principu záchrany dítěte a jeho následné zařazení se do rodinného 

prostředí, kterého by se mu jinak nedostalo. Zároveň mohou být řešením pro ženu, 

která se nachází v těžké životní situaci a není schopná ji bez pomoci zvládnout. Více než 

polovina dotázaných respondentů odpověděla kladně na otázku, zda by uměl/a 

pomoci těhotné ženě v krizi. 33% dotázaných neví, jak by takové ženě pomohli. S tím 

souvisí otázka, která zjišťuje informovanost lidí o organizaci, která pomáhá 

v podobných situacích. 36 respondentů (69%) neslyšelo o organizaci, která by 

pomáhala ženám ohroženým sociálním vyloučením. Zbylý o takové instituci slyšely. 

Konkrétně znají „Dům naděje, Armáda spásy a SOS vesničky“. 

Pravdou je, že podle Listiny základních práv a svobod má každý jedinec právo na život. 

Na otázku zda si myslí, že babyboxy snižují úmrtnost novorozenců, odpovědělo kladně 

90% respondentů.  
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50% respondentů si myslí, že by se mělo více hovořit o prevenci vzniku možných 

krizových situací v životě budoucích matek. Někteří odpověděli, že po větší 

informovanosti by matka nechtěné dítě odložila do babyboxu a nikoliv do popelnice. 

Další si myslí, že mnoho žen neví, co je po příchodu dítěte čeká a co je může postihnout 

a na spoustu věcí nejsou dostatečně připraveny. 

V neposlední řadě mě zajímal postoj veřejnosti k názoru, znát svůj původ. Ne každý, 

komu je sdělen jeho nečekaný původ, je schopen tuto informaci přijmout. 69% 

respondentů si myslí, že dítě, které bylo odloženo do babyboxu, by mělo být o této 

skutečnosti informováno. 

Ve sledovaném období bylo uvedeno do provozu celkem 34 dalších babyboxů. 

S narůstajícím množstvím babyboxů stoupá i počet odložených dětí od roku 2008 do 

roku 2011. V roce 2012 pak můžeme sledovat mírný pokles využití babyboxů.  

Velmi mě překvapily odpovědi některých studentů, ze kterých bylo zřejmé, že se nad 

daným tématem zamysleli a vyjádřili i svůj postoj k problematice spojované s babyboxy 

a k odložením dítěte na ulici.  

V průběhu práce na mojí absolventské práce jsem se setkala s úřednicí, pracující na 

pozici kurátorky sociálně-právní ochraně dětí v Libereckém kraji, kde byly doposud 

odložené dvě děti do babyboxu. Z diskuze s paní kurátorkou je zřejmé, že zájem o děti, 

které jsou volné k osvojení je velký, avšak právně volných dětí je méně než žadatelů 

k osvojení. Zajímalo mě, zda je v případě možnosti výběru dítěte adoptivních rodičů 

upřednostňováno dítě z babyboxu. Vzhledem k neznámé zdravotní anamnéze a 

žádných jiných dalších informací o biologickém rodiči jsou upřednostňovány děti 

z dětských a kojeneckých ústavů. Vzhledem k velkému množství potenciálních 

adoptivních rodičů a malému množství dětí volných k adopci se dítě z babyboxu 

v Libereckém kraji podařilo vždy umístit do náhradní rodiny.  

Z průzkumu jsem zjistila, že respondenti zřizování babyboxů přijímají velmi pozitivně a 

celkově ji považují za přínos. Věřím, že zamyšlení nad danou tématikou bude přínosem 

i pro dotazované studenty a budou se v budoucnu více zajímat o možnosti prevence 

vzniku ohrožení krizovou situací. 
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Závěr 

Motto: „Největší bolestí na světě je vidět umírat vlastní dítě.“ 

Euripidés 

Každý z nás má v životě nějaký žebříček hodnot, který je individuální. Jedinec má právo 

na vlastní rodinu a rozvoj osobnosti. Důstojný a láskyplný vstup do života si zaslouží 

každý „človíček“, který na svět vstupuje. A o to se snaží babyboxy a péče s nimi 

spojená, která je zatím jediným z moderních modelů při záchraně života a zároveň 

možností pro odložené dítě zařadit se do rodinného prostředí. 

Hlavním cílem mojí práce bylo charakterizovat problematiku babyboxů s dalším 

zaměřením na odložené dítě. Dalším cílem bylo zjistit nárůst či pokles odložených dětí 

za posledních 5 let a zjistit možné příčiny matek pro odložení dítěte. 

V teoretické části jsem se zabývala definováním základních pojmů, které souvisejí se 

základními potřebami dítěte a s následným zařazením dítěte do rodinného prostředí. 

V dalších kapitolách jsem se zaměřila na možná rizika pro odložené děti. 

V praktické části jsem se zaměřila na informovanost veřejnosti a její názory na tuto 

problematiku. Další kapitolou v praktické části je zpracování dat, které ukazují 

narůstající a klesající počet odložených dětí.  

Vzhledem k anonymitě zařízení babyboxů se nedají odhalit příčiny odložení dětí, které 

budou založeny na faktech. Můžeme se bavit pouze o pravděpodobných příčinách 

odložení dítěte, které nejsou doložitelné fakty. Takže se můžeme domnívat, že se jedná 

o těhotnou ženu v krizi, poporodní depresi či rozvrat vztahu rodičů nebo dokonce boj a 

následnou pomstu mezi matkou a otcem. I přesto si myslím, že pokud se v množství 

odložených dětí najde alespoň jedno, kterému tak skutečně byl zachráněn život je 

podle mého názoru dostačujícím argumentem, který říká, že takové zařízení je 

prospěšné pro společnost. Každý přínos v životě sebou nese i rizika. V případě zřizování 

dalších babyboxů se můžeme domnívat, že riziko zneužívání tohoto jinak přínosného 

zařízení bude narůstat. Ve spojitosti s tím mě napadá otázka, kterou si kladnou některé 
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zahraniční státy. A to sice, zda se nemůže babybox stát ze strany kuplířů prostředkem k 

vytváření nátlaku na matky prostitutky.  

Věřím, že možnost zařízení babyboxů se stane přínosem a nebude zneužívána 

k lehkovážným rozhodnutím některých matek, které se cítí v momentální zdánlivě 

neřešitelné situaci nebo dokonce prostředkem k nátlaku na řešení jakýchkoliv 

vztahových záležitostí. Nadále mohu jen doufat, že si lidé začnou více všímat, co se 

děje v jejich okolí, začnou se více zabývat prevencí proti vzniku nepříznivých situací a 

dožadovat se lepšího zpřístupnění takové prevence. 
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SUMMARY 

Babyboxes in the Czech Republic 

 

The assignment deals with baby boxes in the Czech Republic. The main aim is to 

discuss the advantages and disadvantages of baby boxes and also their benefits to 

children whose are in crisis. One option for mothers is to place their child into a baby 

box. The other aims are to describe the rise in boxes and to find suitable institution for 

their placement. 

 

The theoretical part contains chapters dealing with potential social problems of 

mothers who are forced to abandon their child. For mother this option becomes the 

only solution, but this decision is irreversible.  As the result some impacts for the 

mother of the abandoned child and for the child itself may arise. One of chapters is 

focused on adoption and the process that accompany it. This part reveals where the 

idea of baby boxes establishment result from. 

 

The theoretical part is aimed at facilities with baby boxes, where are located, how 

many baby boxes are in the Czech Republic, and at the increasing or decreasing 

number of children  placed into baby boxes during the past five years. 

 

The practical part is focused on the building where it is possible to install these boxes, 

on its necessary parameters. The opinions of the neighborhood and the general public 

based on the questionnaire are shown. 

  

The critics say that baby boxes may be used by unscrupulous fathers or even 

controllers of prostitutes to put pressure on mothers to dispose of an unwanted baby. 

 

Key words: abandoned children, mother in crisis, social problem, irreversible decision, 

equipment of babyboxes, possible solution, impacts for the mother 
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Přílohy 

DOTAZNÍK 

Tento dotazník se týká problematiky babyboxů v Čechách a dětí odložených k adopci. 

Slouží výhradně pro účely absolventské práce studentky Lucie Noskové, Vyšší odborná 

škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. 

 

Údaje, které zde budete uvádět, jsou anonymní!!! To znamená, že tyto dotazníky 

nebudou po vyplnění poskytovány dalším osobám. Není nutné zde uvádět vaše jméno 

a příjmení, postačí pouze vaše pohlaví a věk. 

 

Prosím, o pravdivé zodpovězení otázek. Odpovědi můžete podtrhnout či zakroužkovat. 

Pohlaví dotazovaného jedince (zakroužkujte): žena – muž 

Věk:……………… 

 

1) Víte, kde se nachází nejbližší babybox ve Vašem okolí? 

 Ano vím 

 Ne nevím 

 

2) Myslíte si, že babyboxy v Čechách jsou přínosem? 

 Ano 

 Ne 

 Jiná odpověď 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 
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3) V libereckém kraji se nachází 2 babyboxy. Myslíte, že je to dostatečné množství, 

s ohledem na rozlohu kraje? 

 Ano 

 Ne 

 

4) Uměl/a byste pomoci ženě, která by se Vám svěřila, že je těhotná a není 

schopná se o své dítě postarat, až se narodí? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

5) Slyšel/a jste o instituci, která pomáhá matkám v krizi, kterým hrozí sociální 

vyloučení? 

 Ano  

 Ne 

Znáte nějaký název organizace, která pomáhá matkám v krizi, kam se může 

obrátit? Napiš její název. 

6) Myslíte si, že zřízením babyboxů se snižuje úmrtnost novorozenců? 

 Ano  

 Ne 

 

7) Myslíte si, že by se mělo z hlediska prevence více hovořit o vzniku možných 

krizových životních situací v životě budoucích matek? 

 Ano  

 Ne 

 Nevím 

Pokud jste odpověděl/a „ANO“, napište, prosím, proč by se o těchto věcech 

mělo hovořit více. 
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8) Odložené dítě do babyboxu, které se dostalo k adopci má podle Vašeho názoru 

právo znát pravdu, že bylo odloženo do babyboxu? 

 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

 

 


