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V polovině 70. let prudce stoupla popu-
lační křivka. Tento nárůst je označo-
ván jako „baby boom“. Dětem, které se 
v této době narodily, se říká Husákovy, 
protože prezidentu Gustávu Husákovi 
jsou připisovány zásluhy za aktivní 
přístup k propopulační politice. Příčin 
nárůstu populace je samozřejmě více. 
Důležité je zmínit, že schválené legis-
lativní úpravy vycházely z idejí reform-
ních let šedesátých. A mnohé se začaly 
projevovat až s odstupem několika let. 
Nepopiratelně vlivným faktorem bylo 
dospívání silné poválečné generace 
do reprodukčního věku. Avšak i sa-
motné normalizační období zasáhlo 
do soukromého, rodinného života lidí, 
kteří se do něho začali uzavírat před 
tím veřejným. Paní Zdeňka, která 
provází tento článek svými postřehy 
z role matky, to připisuje spíše nedo-
statku možností a svobodných aktivit. 
Jak sama trefně konstatuje: V té době 
nebylo kam chodit, co dělat, lidi neměli 
žádný výjezdní možnosti, tak dělali děti.1 

Příběh paní Zdeňky, který doplňuje 
sledované téma o osobní zkušenost, 
není typický, ale o to ani nešlo. Svou 
výpovědní hodnotu má právě pro svou 
odlišnost. Když zjistila, že ve svých 
čtyřiadvaceti letech otěhotněla, ovliv-
něna dobovým smýšlením usoudila, 

1  Archiv autorky (dále jen AA), rozhovor autorky s paní Zdeňkou ze dne 4. 3. 2013. 
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Pro početí potomka nebylo nikdy zapotřebí požehnání úřadů, proto tu odnepaměti 
byly a nadále budou svobodné matky. Československý socialistický stát se musel 
potýkat i s touto problematikou. V období takzvané normalizace, kdy se vládní 
politika ještě více zaměřila na rodiny a děti, nemohla opomíjet osamělé rodiče, 
respektive matky. Byly jimi ženy rozvedené, ovdovělé, ale též neprovdané. Ty,  
které se z jakéhokoliv důvodu rozhodly starat se o své dítě bez otce a bez uzavření 
manžel ství. Co však znamenalo být svobodnou matkou?

šáRka RáMišOVá

Životní úroveň svobodných matek v období normalizace

Jako Husákovy děti se někdy zjednodušeně označují lidé narození v Československu v silné 
populační vlně v 70. letech 20. století, v době tzv. normalizace Foto: ČTK
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že už se řadí spíš mezi starší matky, 
a rozhodla se dítě si ponechat. Otec dí-
těte se k odpovědnosti nehlásil, a tak, 
neprovdaná, zůstala na výchovu sama. 
Setkala se s pomluvami, ale i s neče-
kanou pomocí okolí. Jakou podporu 
mohla svobodná matka očekávat od 
státu a co naopak nemohl zastat nikdo 
jiný než vlastní rodina? 

Neúplné rodiny existovaly odnepa-
měti. Ve sledovaných letech se setká-
váme s neúplnou rodinou stále častěji, 
což byl mimo jiné důsledek vysokého 
počtu rozvodů.2 Téměř každý čtvrtý 
sezdaný pár si po několika letech 
manželství vyslechl: Vstaňte a poslyšte 
rozsudek jménem republiky: manželství 
navrhovatele a odpůrkyně uzavřené před 
ONV [tam a tam] se ruší rozvodem. Od 
výroku o vině se upouští.3 Přibývalo osa-
mělých matek, protože v rámci před-
sudků se mužům ukládalo dítě do péče 
jen výjimečně. Rozvedená žena s dítě-
tem nebo vdova stála v očích lidí na 
společenském žebříčku stále mnohem 
výše než svobodná matka. Přitom na 
počátku 70. let v Československu byla 
více než polovina všech narozených 
dětí počata v předmanželském nebo 
mimomanželském vztahu.4 Do tohoto 
počtu se zahrnovaly i děti narozené 
do devíti měsíců od uzavření sňatku.5 
Početí potomka se proto stávalo nej-
častějším důvodem k svatbě. Na mladé 
páry byl vyvíjen dosti silný společenský 
tlak, aby se vzaly. První sňatek ženy 
uzavíraly nejčastěji již mezi 20 a 22 ro-
kem a jejich partneři byli v průměru 
o dva až tři roky starší.6  To vysvětluje, 
proč paní Zdeňka cítila tlak společnos-
ti, který přispěl k rozhodnutí dítě si 
ve věku 24 let ponechat jako svobod-
ná. Pokud dáme prostor statistickým 
údajům, zjistíme, že se od 70. let do 
roku 1990 průměrně neprovdalo 3,7 % 

žen a svobodných zůstalo 5,4 % mužů. 
Počet mimomanželsky narozených dětí 
se od 60. let pohyboval kolem 4,6 % 
z celkového počtu narozených a kaž-
doročně se zvyšoval. Nejvíce se děti 
rodily dívkám mezi 15. a 24. rokem.7 
Tato věková skupina byla silná i z hle-
diska schopnosti reprodukce, často to 
byla prvá těhotenství. Nejvyšší počet 
nemanželských dětí se z českých krajů 
narodil v Severočeském a Západočes-
kém kraji, které jsou i v současné době 
sociálně slabší. Na Slovensku pak ve 
Východoslovenském kraji.8 Nejvíce tak-
to zplozených dětí se rodilo v březnu 
a v květnu. Dokonce bylo zjištěno, že 
měly menší porodní váhu. Ale to ne-
musí mít souvislost s nemanželským 
původem, ale například s velmi nízkým 
věkem rodiček. 

Osamělých matek přibývalo a stát 
musel reagovat. V roce 1965 byl zřízen 

první domov pro matky s dětmi v Os-
travě. Pokud nahlédneme ještě dále 
do minulosti, nalezneme převratná 
zákonná ustanovení, která dokláda-
la pozvolné vymaňování se z dobové 
morálky. Byly jimi zákony ze 7. prosin-
ce 1949 č. 268/1949 Sb. o matrikách 
a č. 265/1949 Sb. o rodině, kterými se 
zrovnoprávňovaly dosud opovrhované 
děti nemanželského původu s dětmi 
manželskými. Původ dítěte se už tedy 
neuváděl do rodného listu. I v pozděj-
ších legislativních úpravách se mezi 
manželskými a nemanželskými dětmi 
nečinily rozdíly. Stát se začal o tyto 
děti a jejich svobodné matky starat 
a přiznávat jim řadu výhod a příplat-
ků, které od 70. let dále narůstaly. Ve 
výsledku bylo i z finančního hlediska 
výhodné neprovdat se. Avšak taková 
žena stále narážela na předsudky 
okolí. Očekávalo se, že její život bude 

2  MÁROVÁ, Zdeňka – MATĚJČEK, Zdeněk – RADVANOVÁ, Senta: Výchova dětí v neúplné rodině. SPN, Praha 1975, s. 5.
3  KOLOMAN, Vida: Podíl žen na prohlubování komunistické výchovy v rodině. Ústřední výbor českého svazu žen, Praha 1988, s. 14.
4  V Českých zemích 56 % početí z narozených dětí, na Slovensku 52 %.
5  DUNOVSKý, Jiří – KUČERA, Milan – ZELENKOVÁ, Marta: Děti narozené mimo manželství. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČSR, 

Praha 1974, s. 86.
6  WYNNYCZUK, Vladimír: Dnešní mladá rodina v ČSSR. Horizont, Praha 1980, s. 23.
7  DUNOVSKý, Jiří – KUČERA, Milan – ZELENKOVÁ, Marta: Děti narozené mimo manželství, s. 73.
8  Tamtéž, s. 72.

Paní Zdeňka s dcerou Lucií v roce 1979 Foto: rodinný archiv paní Zdeňky
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mít standardní, stereotypní průběh. 
Jako mladá se zamiluje, vdá se, a pak 
teprve počne dítě. Paní Zdeňka to 
vzala z jiného konce. A hned byla 
společensky degradována. Pro její po-
vahu a temperament bylo malé město 
příliš upjaté. Vytýkali jí nápadné líčení 
a extravagantní oblečení, které se prý 
pro mladou maminku nehodí. Stala se 
terčem pomluv a snad i opovržení. Na 
otázku, zda se setkala s diskrimina-
cí, odpověděla: Třeba když bylo vítání 
občánků, tak mě jako svobodnou matku 
nepozvali.9 Cítila to jako velkou křiv-
du, protože na okresní národní výbor 
(ONV) byly za normálních okolností 

zvány všechny rodiny s čerstvě naro-
zenými potomky.

Protože se politika 70. let zaměři-
la na zvyšování porodnosti, nemohla 
opominout ani nutnou výchovu k man-
želství a rodičovství na školách. Se-
xuální výchova byla zavedena do škol 
již koncem 60. let. Na to však nebyl 
připraven pedagogický sbor, a tak 
nejedna pedagožka musela zápasit se 
svým vlastním ostychem o tomto té-
matu s dětmi hovořit. Jistě si oddychla, 
když jim mohla místo výkladu pustit 
krátké výukové filmy. Snímek Zakáza
né ovoce byl určen především žákům 
osmých a devátých tříd. V roce 1976 
byl pro stejně staré děti na Slovensku 
připraven cyklus přednášek s názvy 
Láska a ja, Dôverné rozhovory, Ako 
vychováváme deti v rodine, Motivácia 
citových vzťahov v rodine, Regulácia 
potomstva.10 Vznikaly různé rozhla-
sové relace, jako například Hovoříme 
s rodiči, 11 televizní pořady, celovečerní 
dokumentární filmy.12 Rovněž odbor-
ná literatura i beletrie se zaměřovaly 
přímo či nepřímo na výchovu k man-
želství a rodičovství.13 

Paní Zdeňka ale sexuální výchovu 
ve škole nezažila a poučení se nedoč-
kala ani doma od maminky. Když zjis-
tila, že je těhotná, informovala samo-
zřejmě otce dítěte. Ten se však podle 
jejích slov cítil na dítě mladej, i když byl 
o osm měsíců starší než já. Tak jsem ho 
do toho nenutila, protože jsem věděla, 
že mi pomůžou rodiče.14 Rozhodování, 
zda si dítě nechá, nebylo složité, jít na 
interrupci ji ani nenapadlo. Ne, o tom 
jsem vůbec nepřemýšlela, protože mně 

v tý době už bylo čtyřiadvacet. A bylo 
obvyklý, že všechny moje spolužačky 
měly děti už v osmnácti, ve dvaceti.15 
Při rozhodování se podle svých slov 
neohlížela na podporu, úlevy a zvý-
hodnění, které by mohla získat od stá-
tu. Vystačila si s faktem, že bude moci 
počítat s pomocí svých rodičů. Za to 
je jim vděčná dodnes. Od kamarádek 
sice slyšela o interrupční komisi, ale 
na tuto volbu ani nepomyslela. Pravdě-
podobně by jí, jako mladé prvorodičce, 
interrupci stejně nepovolili.

Pokud svobodná dívka otěhotněla, 
rodina ji i otce často nabádala k svatbě. 
V opačném případě měla v zásadě dvě 
možnosti: mohla si dítě ponechat, nebo 
si podat žádost o přerušení těhotenství. 
Zákon č. 68/1957 Sb., který umožnil 
přerušit těhotenství na přání těhotné 
ženy i z jiných důvodů než zdravotních, 
vešel u nás v platnost v roce 1957. Sou-
hlas k tomu ovšem musela dát zvláště 
k tomu ustanovená tříčlenná komise, 
která zasedla do 14 dnů od podání žá-
dosti, nejdéle do 12 týdnu těhotenství 
ženy.16 V průměru řešila kolem deseti 
případů týdně. Před komisí musely 
žadatelky podstupovat velmi poko-
řující proces, při němž byly veřejně 
projednávány všechny jejich osobní 
problémy. Pro nejednu ženu bylo tedy 
předstoupení před interrupční komisi 
velikou potupou. Pokud byla dívka ješ-
tě nezletilá, byli před komisi pozváni 
též její rodiče. Nebylo výjimkou, že byl 
přizván i otec dítěte.17

Interrupční komise ženu v první 
řadě přemlouvala, aby svou žádost 
stáhla. Prvorodičkám, navíc velice 

9  AA, rozhovor autorky s paní Zdeňkou ze dne 4. 3. 2013.
10  Národní archiv (dále jen NA), fond (dále jen f.) Úřad předsednictva vlády (dále jen ÚPV) – nezpracováno, karton (dále jen k.) 261, J. Havel-

ka – K. Čepička: Zpráva o některých otázkách výchovy mladé generace k manželství a rodičovství, s. 1–12.
11  Za zmínku stojí i jiné rozhlasové relace v ČSR i SSR, například Rodina 76, Mladomanželia, na slovíčko, A léta běží, Mama moja, Moja bábika a ja. 
12  Dále šlo o snímky s názvy Populační politika, Kouzelný svět hraček, Žena, rodina a zaměstnání, Prečo chodia poza školu. Tento snímek ho-

voří o dětech, které se vyhýbají školní docházce v důsledku špatného rodinného zázemí.
13  Např. Láska partnerství a manželství, Manželství, výchova, rodičovství, Péče o matku a dítě v socialistické společnosti, Láska, manželství, 

rodina, Předmanželská výchova, Výchova k rodičovství, Rodiče a děti.
14  AA, rozhovor autorky s paní Zdeňkou ze dne 4. 3. 2013.
15  Tamtéž.
16  NA, f. Ministerstvo zdravotnictví (dále jen MZ) – nezpracováno, Směrnice ministra zdravotnictví ze dne 15. prosince 1962, s. 2.
17  RÁMIŠOVÁ, Šárka: Jak zvýšit životní úroveň. Komise ÚV KSČ pro otázky životní úrovně v letech 1963–1967 (diplomová práce). Jihočeská 

univerzita, České Budějovice 2009, s. 76.

Kniha o výchově k manželství a rodičovství  
z roku 1974 Foto: archiv autorky
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mladým, se interrupce nedoporučova-
la. Hlavním a závažným argumentem 
byla případná neplodnost po zákroku 
či jiné zdravotní potíže. Neplodných 
žen po zákroku bylo až 18 %. Kolem 
30 % žen bylo postiženo ranými či 
pozdějšími komplikacemi. Trpěly na 
zánětlivá onemocnění, poruchy men-
struačního cyklu a psychosexuál ní 
změny. K pozdním komplikacím pat-
řila chronická zánětlivá onemocnění, 
uzávěr vejcovodů, v nejhorším případě 
neplodnost.18 

Neprovdaným těhotným ženám, 
které byly rozhodnuty pro interrupci, 
mohla komise doporučit dát dítě po 
narození na vychování do kojenec-
kého ústavu a posléze do dětského 
domova s tím, že po odstranění pří-
čin, které žena uvedla jako důvod své 
žádosti o přerušení těhotenství, jí 
bude dítě navráceno, nebo v opačném 
případě s jejím souhlasem předáno 
k adopci.19 Od legalizace interrupce se 
podmínky souhlasu stále zpřísňovaly. 
Byla povolována především ženám, 
které měly vyšší věk,20 vychovávaly 
více než dvě děti nebo byly ve finanč-
ní či bytové tísni. Respektovaným 
důvodem pro přerušení těhotenství 
byla nenávratně rozvrácená rodina, 
smrt partnera či jeho vážné tělesné 
postižení. V případě těžkého zdravot-
ního stavu či otěhotnění v důsledku 
znásilnění komise samozřejmě ženě 
interrupci výrazně nerozmlouvala. 
Zákrok byl ženám proveden v nemoc-
nici pod narkózou. Po 3 až 5 dnech 
odcházely do domácí péče. Alar-
mujícím faktem v Československu  

70. let bylo, že každé třetí těhotenství 
končilo interrupcí.21 Původně přísné 
interrupční komise v postupujících 
70. letech povolily až v 60 % inter-
rupci ženám do 29 let. Podle statistik, 
které se při té příležitosti vedly, byla 
každá čtvrtá z těchto mladých žen 
neprovdaná.22 Například v roce 1970 
bylo v ČSSR přibližně dvakrát více po-
tratů na žádost u neprovdaných žen 
(26 865) než počet dětí narozených 
mimo manželství (13 150).23

Členové komise ženám, které již 
interrupci absolvovali, doporučovali 
antikoncepci, v případě častých po-
tratů na žádost nebo vyššího počtu 
dětí dokonce i sterilizaci. V bro-
žurách, které se rozdávaly ženám 
předstupujícím před komisi, byly 
informace o veškerých možných způ-
sobech antikoncepce. Jednou z nich 
byla i takzvaná „pilulka po“.24 Inter-
rupční komise byly zrušeny v roce 
1987, kdy vstoupil v platnost nový 
zákon č. 66/1986 Sb., který přístup 
k interrupcím zcela uvolnil. Od té 
doby záleželo pouze na rozhodnutí 
ženy a doporučení lékaře, zda zákrok 
podstoupí. Tato skutečnost se proje-
vila výrazným růstem počtu potratů 
na žádost na konci 80. let. 

Pomoci předcházet nechtěnému 
otěhotnění samozřejmě mohly různé 
druhy antikoncepce. I přes osvětu 
o využití kondomů byla nejprakti-
kovanější antikoncepcí přerušovaná 
soulož. Na americký trh pak přišla 
v roce 1960 hormonální antikoncep-
ce s názvem Enovid. O rok později 
přichází na německý trh první ev-

ropský preparát s názvem Anovlar. 
Přestože se první pilulky vyznačo-
valy obrovskou dávkou hormonů, 
které způsobovaly řadu nežádoucích 
vedlejších účinků, šlo o převratný ob-
jev. Do tehdejšího Československa 
však nová antikoncepční metoda 
pronikala velmi pozvolna. 

Prvním výrobkem tohoto druhu 
v socialistických zemích byl česko-
slovenský Antigest, který se začal 
distribuovat v roce 1965.25 V počát-
cích byl předepisován pouze ženám 
nad 18 let, se zdravotními problémy 
či s mnoha dětmi. Cena měsíční dáv-
ky byla mezi 16–20 Kčs.26 Antigest 
měl u řady žen i nežádoucí účinky. 
Na počátku užívání se někdy do-
stavovaly potíže podobné začátku 
těhotenství, jako bolesti hlavy, ne-
volnost až zvracení, napětí v prsou. 
V dalším období tyto potíže zmizely. 
Nejedna žena si stěžovala na přibí-
rání na váze, v průměru o 1–4 kg. Na 
to reagoval lékař doc. dr. František 
Tvaroh, CSc., slovy, že ženy přibírají 
[…] na místech pro ně výhodných, 
tj. hlavně na prsou, v pase zůstávají 
útlé.27 Tento fakt tak bral výrobce 
spíše jako příznivý. 

V 70. letech se přístup k hormonál-
ní antikoncepci uvolnil. To potvrzuje 
i paní Zdeňka, která vzpomíná, že jí 
byla ze zdravotních důvodů přede-
psána již v devatenácti letech. Jak 
říká: Kdo chtěl mít antikoncepci, tak 
neměl problém.28 Přípravek, který uží-
vala, se jmenoval Norbiogest. To byly 
snad jediný nebo dvoje pilulky, a po 
těch se strašně přibíralo. Já jsem měla 

18  NA, f. MZ – nezpracováno, Směrnice ministra zdravotnictví ze dne 15. prosince 1962, s. 2
19  Tamtéž, f. ÚPV – nezpracováno, k. 231, Novelizace předpisů o umělém přerušení těhotenství, s. 12.
20  Od věku 30–34 let u žen převládá interrupce nad porodem dítěte, ve vyšším věku pak několikanásobně.
21  ŠRÁČEK, Jiří: Ženám po umělém přerušení těhotenství. Ústav zdravotní výchovy, Praha 1988, s. 6.
22  NA, f. ÚPV – nezpracováno, k. 262, HAVELKA, J. – ČEPIČKA, K.: Zpráva o některých otázkách výchovy mladé generace k manželství 

a rodičovství, s. 3.
23  DUNOVSKý, Jiří – KUČERA, Milan – ZELENKOVÁ, Marta: Děti narozené mimo manželství, s. 80.
24  ŠRÁČEK, Jiří: Ženám po umělém přerušení těhotenství, s. 6.
25  Hormonální antikoncepce Antigest byla vyvinuta ve Výzkumném ústavu přírodních léčiv v Praze. Jeho tvůrcem je gynekolog a endo-

krinolog MUDr. Rudolf Štěrba, CSc.
26  Antigest již v prosinci na trh. Rudé právo, 1965, roč. 45, č. 250, s. 3.
27  TVAROH, František: Slovo k mladým ženám. Květy, 1965, roč. 15, č. 51, s. 31.
28  AA, rozhovor autorky s paní Zdeňkou ze dne 4. 3. 2013.
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snad pětky prsa. To jsem strašně moc 
přibrala.29 Potvrzuje tedy nejpalčivější 
problém žen užívajících antikoncep-
ci. Podle statistik používalo koncem 
roku 1975 antikoncepční prostředky 
jen 18,5 % žen v reprodukčním věku. 
Zhruba dvě třetiny z nich však užívaly 
u nás tak populární nitroděložní tě-
líska. Na počátku vývoje původních 
českých tělísek stál gynekolog MUDr. 
Jiří Šráček. V druhé polovině 60. let, 
kdy př išla značka DANA (Dobrá 
A Neškodná Antikoncepce) na trh, 
patřila ke světové špičce. Dokonce se 
vyvážela i na Západ.30 Ve světě v roce 
1979 užívalo hormonální antikoncepci 
pravidelně 60 milionů žen a 15 milionů 
jich nosilo nitroděložní tělísko.31

Na Západě i v ČSSR se v souvislosti 
s antikoncepcí započala ostrá polemi-
ka o zvýšení promiskuity. Z průzkumů 
uskutečněných v ČSSR na počátku  
70. let vyplývá, že předmanželský styk 
mělo 96 % sledovaných manželských 
párů. Když dívky odpovídaly na otáz-
ku, proč svolily k předmanželskému 
sexu, nejčastěji odpovídaly, že hlavním 
důvodem byla touha získat si přízeň 
partnera a naději na uzavření man-
želství. Byla to ale i touha po pěkném 
zážitku pocit osamění, zvědavost nebo 
očekávání daru.32

Dar, který dostaly mladé dívky v po-
době křičícího uzlíčku, byl nakonec 
často důvodem k sňatku. Když se 
tak ale nestalo, přicházelo na řadu 
právo a soudy, u kterých se vymáhaly 
alimenty. Paní Zdeňka patřila k těm, 
kterým otec dítěte problémy nedělal. 
Po narození dcery Lucie v roce 1978 
své otcovství přiznal a byl ochotný 
platit alimenty stanovené soudem. 
V jejím případě byly stanoveny na 
300 Kčs měsíčně. V okamžiku na-
rození dítěte bylo matce od roku 
1971 na základě vládního nařízení 
o zvýšení podpory při narození dítěte  
č. 98/1971 Sb. jednorázově vyplaceno 

29  AA, rozhovor autorky s paní Zdeňkou ze dne 4. 3. 2013.
30  NA, f. ÚV KSČ, Komise ÚV KSČ pro otázky životní úrovně 1963-1968 (dále jen 1261/1/5), svazek (dále jen sv.) 5, archivní jednotka (dále 

jen a. j.) 19, bod 3, Informace pro KŽU o opatřeních ministerstva zdravotnictví ke snížení vysoké potratovosti, s. 1–5.
31  Populační zprávy: informační bulletin o populačních otázkách. Federální ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha 1980, s. 30.
32  CIBULEC, Jindřich: Láska, partnerství a manželství. Práce, Praha 1974, s. 133.

Dobový plakát s reklamou na novomanželské účelové půjčky se státním příspěvkem udělované 
od 1. dubna 1973 manželům mladším 30 let, kteří měli společný hrubý měsíční příjem nižší 
než 5000 Kčs, a to na bydlení nebo na zařízení bytu. Každé narozené dítě umazalo z dluhu 
2000 Kčs. Půjčka mohla být poskytnuta i tomu, kdo nežil v manželství, pokud měl vlastní či 
osvojené alespoň jedno dítě. Tyto půjčky byly v roce 1990 zrušeny. Foto: archiv autorky
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2000 Kčs.33 Toto však nebyla jediná 
státní subvence podporující rodiny 
s dětmi a svobodné matky. V násle-
dující části se pokusím pomoc státu 
přiblížit.

V balíčku zákonů, které umožnily 
širší finanční výpomoc matkám s dět-
mi, byl zákon č. 94/1968 Sb. o soci-
álním zabezpečení, který stanovil 
mateřskou dovolenou na 26 týdnů. 
Od roku 1969 mohla navíc žena po-
žádat o neplacenou dovolenou po 
dobu dvou let. Osamělé ženy mohly 
zůstat doma s dítětem až 35 týdnů. 
Mateřský příspěvek, který matky od 
počátku 70. let dostávaly až na druhé 
dítě, získaly osamělé matky již na dítě 
první. Navíc již existovala povinnost 
zaměstnavatele vrátit ženu na původní 
pracovní pozici. V zásadě byla osamělá 
matka ze zaměstnání prakticky „ne-
vyhoditelná“. Pokud byla žena v době 
těhotenství nebo matka dítěte, které 
nebylo starší než 9 měsíců, přeřazena 
na lehčí práci s nižším výdělkem, byl 
jí po celou dobu trvání této situace 
vyplácen vyrovnávací příspěvek. Ten 
byl poskytován od roku 1966 a jeho 
výše byla stanovena jako rozdíl mezi 
současným čistým příjmem a příjmem 
dřívějším. 

Pečovala-li žena o jedno dítě, získa-
la do dvou let dítěte mateřský příspě-
vek 500 Kčs, u dvou dětí 800 Kčs, u tří 
a více dětí 1200 Kčs za kalendářní 
měsíc.34 Mateřský příspěvek nebyl 
přiznán nebo byl odejmut, jestliže 
byl způsob života ženy v rozporu se 
„zásadami života občana socialistic-
ké společnosti a ohrožoval tím vývoj 
a výchovu dítěte nebo dětí“. Ženy 
s vysokoškolským vzděláním jej však 
zpravidla nečerpaly v celém rozsahu 
a svůj návrat do zaměstnání spíše 
urychlovaly. Vcelku využívalo pří-
spěvek do dvou let věku dítěte 78,4 % 
žen v ČSSR, z  toho 80,3 % v ČSR 

a 72,7 % v SSR.35 Zákon č. 99/1972 Sb. 
s platností od 1. 1. 1973 stanovil dětské 
přídavky na 90 Kčs při jednom dítěti. 
O sedm let později přišla vlna úprav 
a zvýšení, kdy se na jedno dítě přispí-
valo 140 Kčs (na invalidní 190 Kčs), na 
dvě děti 530 Kč, na tři 1030 Kčs, na 
čtyři 1480 Kčs a na každé další dítě 
o 290 Kčs měsíčně více.36  Daň podle 
zákona, který upravoval její výši nevý-
hodně pro osoby bezdětné, byla lidově 
nazývána „oslovskou daní“. Tentýž 
zákon pamatoval také na rozvedené, 
vdovy a vdovce či svobodné matky. 
Pokud tyto osoby živily alespoň jedno 
dítě, pro účely stanovení daně se jim 
počítala jedna osoba navíc. V přípa-
dě, že poplatník vyživoval tři osoby, 
snižovala se mu daň o 30 %, v případě 
čtyř vyživovaných osob platil pouze 
polovinu vypočtené daně, v případě 
pěti a více vyživovaných osob činila 

sleva na dani dokonce 70 %. Pokud 
děti vychovávali manželé, zákon 
auto maticky předpokládal, že slevu 
na dani čerpá otec, a matce přiznával 
paušálně jednu vyživovanou osobu. 
Byla však dána možnost požádat 
okresní finanční správu, aby se pro 
účely zdanění k počtu vyživovaných 
osob, tedy dětí, přihlíželo u manžel-
ky, a ne u manžela. Dále byly kromě 
široké škály sociálních přídavků po-
skytovány různé dotace a slevy na 
dopravu či na stravování ve školních 
zařízeních. Stát tak, de facto, hradil 
zhruba polovinu nákladů na děti.

Nedostatek bytů, přetrvávající již od 
konce druhé světové války, ještě zesí-
lil v době, kdy stále stoupal počet roz-
vedených, nesezdaných a svobodných 
matek a ostatních, kteří se rozhodli žít 
v neúplných rodinách či samostatně. 
Tito lidé tlak na větší počet nových 

33  Na dvojčata matka dostala 2600 Kčs. V případě trojčat, která se dožila 28 dne věku, náležela matce hmotná pomoc ve formě výbavičky 
v hodnotě 4000 Kčs.

34  Zákon č. 154/1969 Sb. s účinností od 1. 7. 1970 zavedl mateřský příspěvek ve výši 500 Kčs pro všechny matky, které pečovaly alespoň 
o dvě děti.

35  NA, f. ÚPV – nezpracováno, k. 260, J. Havelka: Informativní zpráva o výsledcích průzkumu využívání mateřského příspěvku. s. 5.
36  Zákon č. 77/1979 Sb. – Zvýšení přídavků na děti.

Obchodní dům Máj a paní Zdeňka za pokladnou v oddělení konfekce
Foto: rodinný archiv paní Zdeňky
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bytů samozřejmě umocňovali. Pouze 
30 % mladých manželských párů by-
dlelo po svatbě společně ve vlastním 
bytě. Zpočátku žili u rodičů nevěsty či 
ženicha, ale nebylo neobvyklé, že kaž-
dý bydlel u svých rodičů, přestože byli 
již svoji a měli dítě. Čekací lhůta na byt 
od zapsání na pořadník se pohybova-
la kolem pěti let. Do pořadníků měli 
být přednostně zařazovány svobodné 
matky nebo mladí manželé, kteří měli 
lékařské potvrzení o těhotenství.37 

Důležitou roli hrála i skutečnost, zda 
žadatelé o byt byli či nebyli politic-
ky angažovaní, případně ty správné 
kontakty. Paní Zdeňka si o vlastní byt 
zažádala v roce 1975, kdy jako proda-
vačka nastoupila do nově otevřeného 
obchodního domu Máj v Praze. Tehdy 
se nastěhovala na ubytovnu, v níž byly 
vyhrazeny pokoje pro zaměstnance 
pražských obchodních domů. Tam to 

špatné nebylo. Měli jsme dvojbuňku, 
společný sociální zařízení, a pak jsme 
měli na chodbě společnou kuchyň a prá
delnu. Bylo to takový dobrý ubytování. 
Nájem byl 150 Kčs měsíčně a zbytek 
nám doplácela firma.38 Když se paní 
Zdeňce narodila dcera, zůstala s ní 
doma u svých rodičů na malém městě. 
Setkávala se s předsudky maloměšťá-
ků, kteří si mnohdy našli sebemenší 
záminku pro pomluvy. Koukalo se na 
mě tak nějak divně. Divný bylo i to, že 
v tý době, zrovna v těchhle letech, když 
měl někdo dítě, tak měl českej kočárek 
Liberta nebo východoněmeckou Zekivu. 
Já jsem si koupila staršího Stegnera, a už 
to bylo divný, že jsem si koupila západní 
kočárek, když jsem sama. […] Nehledě 
na to, že zrovna moji maminku a ostatní 
dámy v jejím věku obtěžovalo, že jsem se 
třeba malovala, když jsem měla dítě, že 
jsem chodila výstředně oblíkaná, nebo 

spíš na to maloměsto výstředně.39 Když 
se po dvou letech vracela na své místo 
do pražského obchodního domu, ne-
mohla si dcerku vzít s sebou na uby-
tovnu. Nechala ji proto u rodičů, kam 
jezdila každý víkend. Jen díky svému 
vedoucímu, který se za ni přimluvil, 
získala po sedmi letech od podání žá-
dosti byt. Rovnou dvougarsonku, kde 
platila měsíční nájem 280 Kčs. Když 
jsem dostala byt, tak jsem tam neměla 
vůbec nic. Spala jsem na nafukovací 
matraci.40 Jako svobodná matka si ale 
mohla vzít novomanželskou půjčku. 
Ta se novomanželům s dětmi posky-
tovala do výše 30 tisíc Kčs. A já sama 
jsem si mohla vzít 15 tisíc. Takže to byla 
velká výhoda. A tenkrát se žádný úroky 
neplatily. Strhávaly se z mateřský dvě 
nebo tři stovky a měla jsem 15 tisíc, za 
který jsem si koupila ledničku a pračku. 
Navíc za narození dítěte byly v rám-
ci motivace odmazány čtyři tisíce 
z dluhu. Myslím, že za dva nebo tři roky 
jsem to měla splacený. Protože já jsem 
asi ani těch celých 15 [tisíc] nečerpala, 
čerpala jsem asi jenom deset, jenom 
na to, co jsem si potřebovala koupit.41 
Vysněný panelákový byt získala na 
nově vystavěném sídlišti Řepy. I když 
nemohla ovlivnit, v jaké lokalitě Prahy 
ji bude byt přidělen, líbilo se jí zde. 
Byla spokojená s místní vybaveností. 
Nechyběly obchody, zdravotní středis-
ko, školky ani školy, jen doprava do 
zaměstnání z okraje Prahy do centra 
byla náročná a zdlouhavá. Bydlení 
na sídlišti bylo považováno za velmi 
kvalitní a žádané. I když dnes má paní 
Zdeňka jiný názor, v tomto bytě bydlí 
dodnes. Sem už si dceru vzít mohla. 
Té byly tehdy čtyři roky a mohla začít 
chodit do školky. Ty však byly neustá-
le přeplněné a na umístění dítěte se 
dlouho čekalo. Instituce babiček a dě-
dečků byla v pomoci mladým rodičům 
stále nezastupitelná. Věk babiček se 
pohyboval v průměru mezi 40–45 lety, 

37  KALINOVÁ, Lenka: Konec nadějím a nová očekávání. K dějinám české společnosti 1969–1993. Academia, Praha 2012, s. 197.
38  AA, rozhovor autorky s paní Zdeňkou ze dne 4. 3. 2013.
39  Tamtéž.
40  Tamtéž.
41  Tamtéž.

Fotografie dcery Lucie v momentě, kdy odjíždí s babičkou do jejich domku za Prahou
Foto: rodinný archiv paní Zdeňky
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dědečků o tři roky více, a tak mnozí 
z nich byli stále zaměstnaní.42 I když 
měly mít svobodné matky přednostní 
právo při umisťování dětí do školky, 
paní Zdeňka se ani tentokrát neobešla 
bez přímluvy a kontaktů svého vedou-
cího. Generace Husákových dětí zapl-
nila čekárny u lékařů, školky i školy. 
Ale nebyl to žádnej med. Ráno [dcera] če
kala, kdy otevřou školku. A pak posled
ní, chudák už oblečená, […] já přiběhla 
a vyzvedávala jsem ji, nikdo už tam 
nebyl. Čekali, až přijdu. Od půl sedmý 
ráno tam chodila a do pěti.43 Nesnáze 
skloubit zaměstnání a péči o dítě měla 
snad každá matka. V ženách stát vi-
děl jedinou rezervu pracovních sil, 
o kterou však přicházel, když odešly 
na mateřskou dovolenou. Z celkového 
počtu pracujících bylo v roce 1976 žen 
48 %. Aby jim stát kompenzoval ušlý 
příjem ze zaměstnání, rozpracoval 
systém přídavků na děti, které byly 
vypláceny po dobrání příspěvků vě-
novaných na mateřskou dovolenou. 
I přes tato opatření mnohé ženy z fi-
nančních důvodů nastupovaly zpět do 
práce, jakmile pro dítě získaly místo 
v jeslích nebo v mateřské školce. Práci 
z domova nebo zkrácený úvazek pod-
niky povolovaly jen málokdy. A paní 
Zdeňka nemohla počítat ani s pomocí 
partnera. Ženě tak měla ulehčit život 
síť služeb, nové elektrické spotřebiče, 
prodej polotovarů nebo prodloužení 
pracovní doby v obchodech.44

Protože však paní Zdeňka sama 
v obchodním domě pracovala, brala 
si dceru často i do zaměstnání. Postup-
ně přestupovala do různých oddělení 
jako prodavačka za 800 Kčs měsíčně. 
Po více než desetileté praxi se stala 
zástupkyní vedoucího. Na tomto mís-
tě se jí koncem 80. let zvýšil plat na 
1400 Kčs měsíčně. Jako prodavačka 
v obchodním domě patřila k jakési 
společenské elitě. Byla někým, kdo 

je u zdroje zboží, které jiní dlouho 
shání. I když se k mnohému zboží 
dostala lépe, stále ji trápil například 
nedostatek dětského oblečení. Koupila 
si šicí stroj, který byl téměř v každé 
domácnosti, kupovala si časopisy Prak
tická žena nebo sháněla Burdu a podle 
přiložených střihů po večerech šila. 
Každodenně tím trávila volný čas, 
kterého už beztak bylo málo. No víte 
co, ono v tý době nic nebylo. Tenkrát se 
to tak bralo, že sedíte u televize, nikam 
se nechodilo. Když jsem měla dítě, tak 
vlastně jen do práce, z práce domů. Tak 
jsem večer seděla, vzala jsem pletení nebo 
šití a šla jsem šít, že jo.45 Volný čas tak 
využívala k další práci. Občas chodila 
běhat nebo cvičit, ale většinou se po 
práci věnovala domácnosti, vaření 
a dceřiným domácím úkolům. Mi-
mopracovní doba zaměstnaných žen 
byla vyhodnocena na 36 hodin týdně, 

skutečný volný čas zabíral pouhých  
20 hodin týdně, o jednu třetinu méně 
než u mužů.46 Na závěr paní Zdeňka vy-
právěla: Já žádný volný čas neměla, když 
jsem měla dítě. […] Já byla ráda, že jsem 
ráda, že jsem si sedla k televizi a dala si 
cigaretu. To jsem ještě kouřila. Dala jsem 
si kafíčko, cigaretu, usnula jsem vždycky. 
Divím se, že jsme nevyhořely. Byla jsem 
strašně unavená.47 Absence partnera 
byla v tomto ohledu znatelná.

Ze studia dobových pramenů, od-
borných publikací a studií vyplývá, 
že se politická reprezentace matkám 
samoživitelkám snažila pomoci s péčí 
a výchovou dětí finančně i legisla-
tivně. Od 60. let se škála subvencí, 
které měly především propopulační 
tendence, stále rozšiřovala. Přes tuto 
podporu byla však stále nenahraditel-
ná výpomoc rodiny a osobní přístup 
k životu jednotlivých žen. 

42  WYNNYCZUK, Vladimír: Dnešní mladá rodina v ČSSR, s. 23.
43  AA, rozhovor autorky s paní Zdeňkou ze dne 4. 3. 2013.
44  RÁMIŠOVÁ, Šárka: Jak zvýšit životní úroveň. Komise ÚV KSČ pro otázky životní úrovně v letech 1963–1967, s. 95.
45  AA, rozhovor autorky s paní Zdeňkou ze dne 4. 3. 2013.
46  NA, f. ÚV KSČ, 1261/1/5, sv. 1, a. j. 3, Návrh na zkrácení pracovní doby, s. 7.
47  AA, rozhovor autorky s paní Zdeňkou ze dne 4. 3. 2013.

Bez mateřských školek by se matky – nejen ty svobodné – neobešly. A stejně jako dnes byly  
i tehdy přeplněné. Foto: rodinný archiv paní Zdeňky

PD_04_2013.indb   47 12/19/13   11:05 AM




