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Abstrakt 

Práce se zabývá stavem a léčbou morfinistů a kokainistů v ústavech pro choromyslné v 

Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v Horním Štýrsku v letech 1867 až 1918. Dále se 

komparuje četnost léčby na jednotlivých územích, přístupy ústavů k chovancům, důvody, 

proč byl pro dané chovance zvolen právě onen ústav a analyzuje, proč se chovanec stal 

závislým. Pro Čechy byl vybrán ústav sídlící v Kosmonosech (Zemský ústav pro 

choromyslné v Kosmonosech), pro Moravu ústav v Brně (Zemský ústav pro choromyslné 

v Brně), pro Slezsko v Opavě (Slezský zemský ústav pro choromyslné v Opavě) a pro 

Horní Štýrsko ústav ve Štýrském Hradci (Landes-Irrenanstalt Feldhof bei Graz). Práce 

čerpá z nevydaných archivních materiálů zmíněných institucí, vydaných pramenů a 

odborné literatury. 

 

Klíčová 

morfin, kokain, ústav pro choromyslné, závislost, Rakousko-Uhersko, Předlitavsko 

Abstract 

The diploma thesis is devoted to research state and cure of morphinists and cocainists in 

lunatics asylums in Bohemia, Moravia, Silesia and Styria in period from 1867 to 1918. 

The thesis also deal with issue of how often was cure by morphin or cocain in the 

individual territories, how lunatics asylums cured patient and what was the main reason 

to illness with morphinismus or cocainismus. For Bohemia was chosen lunetics asylum 

in Kosmonosy (Zemský ústav pro choromyslné v Kosmonosech), for Moravia in Brno 

(Zemský ústav pro choromyslné v Brně), for Silesia in Opava (Slezský zemský ústav pro 

choromyslné v Opavě) and for Styria in Graz (Landes-Irrenanstalt Feldhof bei Graz).  

Using the issued and unreleased archivel sourses and professional literature. 
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1. Úvod 

Tato diplomová práce pojednává o problému kokainismu a morfinismu na území 

Předlitavska v období let 1867 až 1918. K této problematice se váže rozsáhlý komplex 

otázek, na které jsou hledány odpovědi v jednotlivých kapitolách této práce. Prvotně je 

řešen problém, jak moc rozsáhlá problematika kokainismus a morfinismus na vybraném 

území ve zkoumaném období vůbec byla. Odpověď na tuto otázku se dostává 

v kapitolách, které jsou pojmenovány Morfinisté v opavské léčebně, Morfinistka z ústavu 

ve Štýrském Hradci a Morfinisté z Kramerova sanatoria pro nervové choroby Bubeneč, 

kde jsou analyzovány prameny z jednotlivých ústavů. V první z těchto kapitol nazvané 

Morfinisté v opavské léčebně se využívají chorobopisy ze Slezského zemského ústavu 

pro choromyslné v Opavě. Naneštěstí originály těchto chorobopisů byly již v minulosti 

skartovány. Do této práce bylo využito jejich zpracování v pracích lékařů Reného 

Grumlíka,1 Miroslava Nožiny2 a Miloše Vaněčka.3  Tady práce naráží na svůj asi největší 

metodologický problém, a to, že tyto práce nebyly napsány vystudovanými historiky, ale 

pouze lékaři o historii se zajímajícími. Rozhodně se ale jedná a přínosné práce obsahující 

hodnotné informace, ale nutné je dodat, že ve způsobu práce s prameny tam jde občas 

znát, že prameny byly zpracovávány lékaři, a ne historiky, a navíc občas je tam ze strany 

autorů i možná sklon k retrospektivní diagnostice. Takto zpracované prameny bylo 

rozhodnuto využít v této práce, jelikož se jedná o mimořádně početný výskyt morfinistů 

na území Předlitavska a informace, které ve svých pracích lékaři přinášejí, jsou rozhodně 

přínosem. Takže bylo lepší dané informace to této práce zahrnout a tím získat 

komplexnější pohled na situaci morfinismu a kokainismu ve sledovaném období a na 

sledovaném území, než je zcela vynechat. Je ale opravdovou škodou, že byly původní 

prameny skartovány, jelikož jejich existence by přinesla možnost komparace prací lékařů 

a historiků, což by při následném porovnání mohlo vést k velice zajímavému přínosu 

pohledů z obou oborů. 

V další kapitole s titulem Morfinistka z ústavu ve Štýrském Hradci byly analyzovány 

prameny z ústavu na území současného Rakouska konkrétně v blízkém okolí Štýrského 

Hradce a v kapitole s pojmenováním Morfinisté z Kramerova sanatoria pro nervové 

 
1 GRUMLÍK, René, Morfinisté v opavském ústavu pro choromyslné na přelomu 19. a 20. století, 

Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, 31, 2005, č. 2, s. 22-25. 
2 NOŽINA, Miroslav, Svět drog v Čechách, Praha 1997. 
3 NOŽINA, Miroslav – VANĚČEK, Miloš, Mandragora, morfin, kokain: drogový problém v českých 

zemích v dobách habsburské monarchie a v předválečném Československu, Praha 2009. 
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choroby, byly analyzovány prameny ze soukromého ústavu pro duševně choré v Čechách 

konkrétně v Bubenči. Dále se v těchto třech kapitolách používá metoda sociálních dějin 

zpracovávající životy jednotlivých morfinistů, jak jsou popisovány v jednotlivých 

chorobopisech, mikro dějiny, kterými se práce zaměřila na cestu jednotlivých morfinistů 

k droze, metoda dějiny každodennosti je pak využita pro zpracování života v ústavech 

pro pacienty trpící morfinismem a také rozdíly v léčbě morfinismu mezi jednotlivými 

ústavy. Závěrečná kapitola s titulem Kokain a morfin při léčbě se zabývá otázkou 

využívání nejen kokainu a morfinu při léčbě. Tato kapitola obsahuje dvě podkapitoly. 

V první podkapitole s názvem Využívání morfinu a opia při léčbě pacientů v ústavech 

pro choromyslné se podrobněji rozebírají otázky spojené s využíváním návykových látek 

hlavně tedy opia a morfinu k léčbě pacientů v ústavech pro choromyslné a v druhé 

podkapitole s titulem Morfinismus za První světové války se pracuje s údaji vojáků, kteří 

trpěli duševní chorobou, hlavně tedy morfinismem, a kteří se během a krátce po První 

světové válce léčili v Zemském ústavu pro choromyslné v Praze. V této kapitole byly 

využity statistiky z práce Františka S. Frabše a Antonína Heverocha.4 Byla snaha tento 

soubor dat doplnit o data z fondu Zemského ústavu pro choromyslné Praha,5 ale tento 

fond neobsahoval žádná pro tuto práci užitečná data. 

Práce také obsahuje dvě kapitoly s pojmenováním Historie ústavů pro choromyslné, která 

se věnuje krátkému shrnutí historie ústavů pro duševně choré na zkoumaném území, a 

kapitolu s titulem O původu kokainu a morfinu, která popisuje dějiny drog a změny ve 

světovém pohledu na ně od počátku 19. století do konce zkoumaného období. Obě tyto 

kapitoly dávají možnost lepšího zasazení práce do tehdejších skutečností a přístupů.  

Při vypracovávání práce byly v prvé řadě analyzovány prameny, tedy chorobopisy 

pacientů z ústavů pro choromyslné. Nejdříve byl vybrán pro území Čech ústav 

v Kosmonosech, pro území Moravy ústav v Brně, pro území Slezska ústav v Opavě a pro 

území dnešního Rakouska ústav ve Štýrském Hradci. Jenomže při vypracovávání této 

práce se narazilo na závažný problém a to ten, že všechny chorobopisy ze státních ústavů 

pro choromyslné na území dnešní České republiky byly po sto letech skartovány. 

Zachovány byly vždy jen ojedinělé kusy jako ukázky, které mají v současné době 

 
4 FRABŠA, František S.  – HEVEROCH, Antonín, Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách, Praha 1926. 
5 Národní archiv, Zemský ústav pro choromyslné Praha, Hlavní ústav Praha (patnáctidenní zprávy o stavu 

nemocných), 1915-1917; Národní archiv, Zemský ústav pro choromyslné Praha, Hlavní ústav Praha 

(patnáctidenní zprávy o stavu nemocných), 1917-1920; Národní archiv, Zemský ústav pro choromyslné 

Praha, Hlavní ústav Praha (patnáctidenní zprávy o stavu nemocných), 1921-1923. 
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v držení k danému ústavu vždy příslušné archivy. Na Moravě se tedy až na pár ukázek 

chorobopisů dochovaly pouze knihy obsahující jména, původ, data nástupů a propuštění, 

zaměstnání pacienta, celkovou cenu léčby, třídu ošetření, poznámku a někdy i způsob 

ukončení léčby. Do této práce byly využity data z těchto knih z brněnského ústavu,6 ale 

jelikož se jedná o velice rozsáhlé seznamy pacientů, byly využity pouze pacienti 

začínající příjmením na písmeno B. Bylo tak činěno z toho důvodu, že tato část poskytla 

optimální soubor dat o dostatečné velikosti a během vypracovávání práce se nenaskytl 

žádný podnět, který by ukazoval na to, že skupina lidí začínající svým příjmením na 

písmeno B by se nějakým způsobem vymezovala od lidí začínající svým příjmením na 

jiná písmena abecedy. Minimálně daná podmnožina dat obsahovala spousty jak 

německých, tak českých jmen, což se zdálo být pro výběr hlavním kritériem vzhledem k 

přihlédnutí k situaci té době. Tyto soubory dat byly následně zkoumány kvantitativní 

analýzou. 

V opavském ústavu byly chorobopisy též skartovány po sto letech, což je o to větší škoda, 

že byly použity dříve jako prameny pro velice přínosné práce lékařů Reného Grumlíka,7 

Miroslava Nožiny8 a Miloše Vaněčka.9 Archív v Opavě převzal z léčebny pouze 

soukromou korespondenci ústavu a rodin pacientů, která by pro tuto práci nebyla 

přínosná, a tak nebyla využita. 

I pro území Čech byly chorobopisy v státních ústavech pro duševně choré skartovány po 

sto letech, tato informace byla při vypracovávání této práce ověřována pro všechny 

ústavy, které měly svoji zónu, z které mohly získávat pacienty. Ústavy, které ji neměly, 

a tudíž získávaly pacienty pouze přeposíláním dlouhodobě nevyléčitelných pacientů 

z jiných ústavů byly pro tuto práci nepřínosné, protože do této skupiny by zajisté 

morfinisté nepatřili. Pro práci byly využity některé osobní spisy pacientů z ústavu 

v Kosmonosech10 a roční zprávy z tohoto ústavu.11 Tyto materiály narozdíl od 

chorobopisů skartovány nebyly a byly převzaty do příslušného archivu. Při zkoumáních 

 
6 Moravský zemský archiv v Brně, fond A 45 Zemský ústav pro choromyslné Brno, protokol o stavu 

ošetřovanců, 1906–1911; Moravský zemský archiv v Brně, fond A 45 Zemský ústav pro choromyslné 

Brno, protokol o stavu ošetřovanců, 1911–1920. 
7 GRUMLÍK, R., Morfinisté, s. 22-25. 
8 NOŽINA, M., Svět. 
9 NOŽINA, M. – VANĚČEK, M., Mandragora. 
10 SOA v Praze, fond PL Kosmonosy, i. č. 183, 4. kartón, 10610, dopis z 24. 6. 1903; SOA v Praze, fond 

PL Kosmonosy, i. č. 183, Osobní spisy ošetřovanců, 3. karton, 10107.  
11 SOA v Praze, fond PL Kosmonosy, i. č. 10, Annales 1905; SOA v Praze, fond PL Kosmonosy, i. č. 11, 

Annales 1906; SOA v Praze, fond PL Kosmonosy, i. č. 12, Annales 1907; SOA v Praze, fond PL 

Kosmonosy, i. č. 14, Annales 1909. 
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těchto materiálů ale nebyl v daném ústavu objeven ani jeden léčící se morfinista, nutno 

ale poznamenat, že se nejedná o natolik prokazatelně ověřitelnou informaci, aby bylo 

možno říci, že v Kosmonosech nebyl v sledovaném období léčen žádný morfinista, na to 

by bylo třeba právě dochovaných chorobopisů z celého sledovaného období. Soubory dat 

pocházející z ročních zpráv byly zkoumány kvantitativní analýzou. Všechny 

kvantitativní analýzy následně v práci posloužily pro porovnání stavu morfinistů 

s celkovým stavem tehdejších duševně chorých pacientů. Bylo tomu tak například 

v porovnávání četnosti odchodů na reverzy z ústavů, opakovaných pobytech v ústavech 

či četnosti přijímaní vojínů oproti běžným pacientům. Místo ústavu v Kosmonosech bylo 

tedy vybráno Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč, pro které se 

dochovaly opravdu velice dobře chorobopisy pacientů ze zkoumaného období,12 a to 

nejspíše z toho důvodu, že se jednalo o soukromé sanatorium. Tento fakt také přidal práci 

novou rovinu v možnosti porovnání léčby v ústavech státních a ústavech soukromých. 

Pro území dnešního Rakouska byly vybrány chorobopisy z ústavu u Štýrského Hradce 

s názvem Landes-Irrenanstalt Feldhof bei Graz.13 Tyto chorobopisy se velice dobře 

dochovaly a posloužily k detailnímu porovnání léčby morfinismu v soukromém ústavu 

pro duševně choré v Čechách a státním ústavu na území dnešního Rakouska ve 

zkoumaném období.  

Značným problémem při vypracovávání této práce byl nedostatek kvalitní odborné 

literatury. Přesto při vypracovávání této práce byla v rámci možností analyzována 

odborná literatura na dané téma jak od českých, tak i od zahraničních autorů, která práci 

dodala srovnání s již existující odbornou literaturou na toto téma. 

Odborná literatura zaměřující se na problematiku dějin ústavů pro choromyslné na území 

Čech je sice kvalitně zmapována v pracích od Františka S. Frabše a Antonína 

Heverocha,14 či v pracích od Petry Chaloupkové15 nebo práci od Petra Svobodného a 

Ludmily Hlaváčkové.16 Jenže odborná literatura zaměřující se na dějiny ústavů pro 

duševně choré na území Moravy a Slezska není již ani náhodou tak rozsáhlá a ani 

dostačující. Většina použitelné literatury je buď nesehnatelná anebo zastaralá. 

 
12 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč (NAD 

1094), kartón 1-17. 
13 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof. 
14 FRABŠA, F. S.  – HEVEROCH, A., Zemské ústavy. 
15 CHALOUPKOVÁ, Petra, Zemský ústav pro choromyslné v Praze v letech 1791-1886, Paginae historiae: 

sborník Národního archivu 18, Praha 2010, s. 67-99. 
16 SVOBODNÝ, Petr – HLAVÁČKOVÁ, Ludmila, Pražské špitály a nemocnice, Praha 1999. 
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Nejpřínosnější v současné době je k tomuto tématu trojdílný článek od Emanuela Doňka 

a Jany Doňkové.17 Popřípadě pak lze využít kapitoly z výročních knih k vybudování 

jednotlivých zařízení jako například publikaci vydanou k devadesáti letům výročí 

otevření Kroměřížské psychiatrické léčebny od Emanuela Doňka.18 

Téma dějin ústavů pro choromyslné na území dnešního Rakouska je velice dobře 

zpracováno v cizojazyčné odborné literatuře. Z těchto prací jmenujme například pro 

dějiny do roku 1850 práci Carlose Watzky,19 a pro dějiny i po tomto datu práci Heinze 

Schotta a Rainera Tölleho.20  

Mezi pracemi hovořícími o problematice dějin šílenství obecně by rozhodně měly být 

zmíněny práce Hany Mášové,21 Jany Rejchrtové22 anebo nedávno v českém jazyce 

vydaná kniha o historii duševních chorob od Andrew T. Sculla a Jaroslava Veise.23 

Odborná literatura zabývající se problematikou drog v daném období je také dosti málo 

zpracované téma. Pro území Předlitavska se dá použít práce Miroslava Nožiny a Miloše 

Vaněčka.24 Velice zajímavou prací pojednávající o světových dějinách drog je kniha od 

Richarda Davenport-Hinese,25 která se ale zabývá až obdobím od roku 1500, zmíněna by 

měla být i práce Thomase Dormandyho,26 která ale není přeložena do českého jazyka. 

Jinak literatura zabývající se problematikou dějin drog většinou spadá spíše do žánru 

literatury faktu. V řadě případů byl pro srovnání využit i dobový tisk jak český, 27 tak 

 
17 DONĚK, Emanuel – DOŇKOVÁ, Jana, Počátky moravské psychiatrie I., Psychiatr. Praxi 7, 2006, č. 2, 

s. 100; DONĚK, Emanuel – DOŇKOVÁ, Jana, Počátky moravské psychiatrie II., Psychiatr. Praxi 7, 2006, 

č. 3, s. 150; DONĚK, Emanuel – DOŇKOVÁ, Jana, Počátky moravské psychiatrie III., Psychiatr. Praxi 7, 

2006, č. 4, s. 198. 
18 DONĚK, Emanuel, Kroměřížská psychiatrická léčebna v průběhu devíti desetiletí, Kroměříž 1999. 
19 WATZKA, Carlos, Psychiatrische Anstalten in Österreich 1780-1850. Eine Übersicht aus 

wissenschaftsgeschichtlicher und soziologischer Perspektive, Österreich in Geschichte und Literatur 53, 

2009, č. 4, s. 356-372. 
20 SCHOTT, Heinz – TÖLLE, Rainer, Geschichte der Psychiatrie: Krankheitslehren, Irrwege, 

Behandlungsformen, Mnichov 2006. 
21 MÁŠOVÁ, Hana, Duševně nemocní na okraji společnosti. Ústavy pro choromyslné, Útisk, charita, 

vyloučení: sociální 19. století: sborník příspěvků z 34. ročníku mezioborového sympozia k problematice 

19. století: Plzeň, 27.2.-1.3.2014, Praha 2015, s. 241-253. 
22 REJCHRTOVÁ, Jana, Izolace jako projev disciplinace: podoby šílenství v zemských ústavech a v 

nervových sanatoriích pro choromyslné na přelomu 19. a 20. století, Dějiny těla: prameny, koncepty, 

historiografie, Červený Kostelec 2013, s. 229-242. 
23 SCULL, Andrew T. - VEIS, Jaroslav, Šílenství a civilizace: kulturní historie duševních chorob od bible 

po Freuda a od blázince k moderní medicíně, Praha 2019. 
24 NOŽINA, M. – VANĚČEK, M., Mandragora. 
25 DAVENPORT-HINES, Richard, Honba za zapomněním: světové dějiny narkotik: 1500-2000, Praha 

2004. 
26 DORMANDY, Thomas, Opium: Reality's Dark Dream, New Haven 2012. 
27 Národní listy; Österreichische Zeitschrift für Pharmacie; Časopis lékařů českých. 
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zahraniční a využity byla i dobová literatura pro získání dobového kontextu některých 

pojmů.28 

Tato práce se do jisté míry prolíná s dějinami psychologie, ale této problematiky se 

dotýká jen velice okrajově. Zajímá se totiž primárně o dějiny ústavů pro choromyslné na 

vybraném území, a to z toho důvodu, aby nedošlo k přílišnému rozšíření práce o pro tento 

účel méně podstatné okruhy, ale naopak se zaměřila na vytčenou problematiku. Velký 

důraz je kladen na sociální dějiny, zvláště pak na analýzu zkoumaných chorobopisů 

morfinistů, se snahou ze získaných osobních údajů sestavené profily morfinistů zasadit 

do tehdejšího sociálního spektra. 

Při zpracovávání práce byly specifické záležitosti ohledně dějin ústavů pro duševně choré 

v Předlitavsku ve sledovaném období konzultovány na katedře Ústavu dějin lékařství a 

cizích jazyků na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a témata spojená s dějinami 

morfinismu a kokainismu na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. 

Diplomová práce se do jisté míry inspirovala pracemi lékařů Reného Grumlíka,29 

Miroslava Nožiny30 a Miloše Vaněčka,31 obzvláště částmi obsahujícími dnes již 

neexistující chorobopisy. Zároveň se práce snaží posunout dále současné vědění o 

dějinách morfinismu a kokainismu na území Předlitavska zpracováváním doposud 

opomíjených chorobopisů, a to hlavně z pohledu historika a nikoli lékaře, jak tomu bylo 

doposud.  

 
28 Český herbář popsání všech známých bylin léčebních a rostlin užitečných pro obchod a průmysl, zároveň 

s navedením, jak se pěstují, sbírají a jak se z nich připravují léky : s vyobrazením rostlin jedovatých, Praha 

189[?]; HASSMANN, Otto, Die steiermärkische Landes-Irren-Heil- und Pflege-Anstalt "Feldhof", Die 

Irrenpflege in Österreich in Wort und Bild, Halle 1912; LAEHR, Heinrich – LEWALD, Max, Die Heil- 

und Pflege-Anstalten für Psychisch-Kranke des deutschen Sprachgebietes am 1. Januar 1898, Berlín 1899; 

Lékárnická učebnice, Praha 1899; LOMAXS, Montagu, Experiences of an Asylum Doctor, New Haven 

1921; PANÝREK, Duchoslav, Visity řada prostonárodních článků z lékařství, Praha 1894; PREININGER, 

Vladimír, Léčiva, jejich účinek, užití a dávky, Praha 1896; První český sjezd pro péči a slabomyslné a 

školství pomocné dne 27., 28. a 29. června 1909 v Praze, Praha 1909; ŘEHÁK, Stanislav, Z přírody. 

obrázky pro naši mládež, Nové Město nad Metují 1890. 
29 GRUMLÍK, R., Morfinisté, s. 22-25. 
30 NOŽINA, M., Svět. 
31 NOŽINA, M. – VANĚČEK, M., Mandragora. 
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2. Historie ústavů pro choromyslné 

V této kapitole bude krátce shrnut vývoj ústavů pro choromyslné na území Čech, Moravy, 

Slezska a na území dnešního Rakouska do konce první světové války. Důraz bude kladen 

na novinky, které přinesly jednotlivé ústavy pro rozvoj péče o duševně choré. 

 

2.1 V Čechách 

Před obdobím osvícenství bylo s duševně chorými většinou zacházeno krutě a nelidsky. 

Ti tiší z nich, kteří ale nebyli schopni pracovat, se potulovali od vesnice k vesnici a byli 

vystavováni různým posměškům a žertům.32 O poznání hůře na tom pak byli ti neklidní, 

kteří byli internování v kopkách či celách, které připomínaly žaláře a mnohdy jimi i 

byly.33 Zcela ojediněle se praktikovalo zadržení duševně nemocného člověka v domácím 

prostředí s pokusy o jeho léčbu.34  

S příchodem osvícenství se pohled na duševně choré pacienty změnil a byla snaha o ně 

pečovat humánněji. Zatímco do té doby byli více méně ponecháváni svému osudu, nově 

se jim státní aparát alespoň snažil zabezpečit nějakou pomoc v podobě jídla, střechy nad 

hlavou a případné „léčby“.35 Prvním výrazným počinem v této problematice na území 

habsburské monarchie bylo vydání direktních pravidel Josefem II. v roce 1781. Podle 

nich bylo povinností vybudovat ve všech velkých městech monarchie všeobecné 

nemocnice, porodnice s nalezinci, chorobince, a právě ústavy pro choromyslné.36 V roce 

1783 tak bylo při nemocnici Milosrdných bratří v Praze zřízeno oddělení pro duševně 

choré kněze37 a nižší duchovní.38 O pouhý rok později tedy v roce 1784 pak byla 

věnována špitální budova ve sv. Bartolomějovi pro léčbu duševně chorých mužů a část 

nemocnice U Alžbětinek byla vyhrazena duševně nemocným ženám. Od roku 1789 pak 

budova na Karlově sloužila pro ošetření duševně chorých mužů i žen.39 

 
32 DONĚK, E. – DOŇKOVÁ, J., Počátky moravské psychiatrie I., s. 100. 
33 REJCHRTOVÁ, J., Izolace, s. 234. 
34 DONĚK, E. – DOŇKOVÁ, J., Počátky, s. 100. 
35 REJCHRTOVÁ, J., Izolace, s. 234. 
36 CHALOUPKOVÁ, P., Zemský ústav, s. 68. 
37 NEVOLE, Svetozar, Psychiatrická péče v ČSSR, Praha 1960, s. 15. 
38 CHALOUPKOVÁ, P., Zemský ústav, s. 68. 
39 REJCHRTOVÁ, J., Izolace, s. 235. 
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V roce 1790 byla založena obecní nemocnice v Praze s azylovým domovem pro duševně 

nemocné,40 kterému se lidově říkalo „blázinec“.41 Tento hanlivý název se ale v té době 

používal v jeho německé formě, tedy výrazy jako „Tollhaus“ či „Irrenhaus“.42 Tento 

ústav měl v první řadě sloužit pro šílence zuřivé, okolí nebezpečné a nečisté.43 Popis 

tohoto zařízení velice dobře popsali profesor Antonín Veveroch a František Salesius 

Fabša: „V přízemí a obou poschodích bylo po jednom oddělení, každé dlouhou chodbou 

rozděleno bylo ve dvě rovné části po deseti celách (kobkách) po každé straně chodby. 

Chodba byla uzavřena dveřmi do poloviny dřevěnými, vyšší pak polovina byla 

zamřížována až ke stropu. V každé komůrce umístěna byla dvě lůžka, krátká lavice na 

způsob lavice školní, noční stolice, vše ze silných prken a vezděno. V místnostech, v nichž 

isolováni byli zuřivci, byla lůžka nižší zvlášť pevně sdělána a se zapuštěnými železnými 

kruhy, k nimž byl nemocný v paroxysmu přivázán. Čelo lůžka a zeď, u níž lůžko stálo, 

byly vypolštářovány, aby si nemocný o ně hlavy neroztříštil. Každá komůrka osvětlována 

byla malým, zamřížovaným okénkem a vytápěna zevně, z chodby, v níž na obou koncích 

stála mohutná železná, mřížovím ohrazená kamna, v nichž se topilo kamenným uhlím...“44 

Pro přijetí do „blázince“ bylo potřeba domluvit se na tom, do které ze tří poplatkových 

tříd bude pacient patřit, sepsat úřední smluvní akt45 a odevzdat potvrzení soudu či 

magistrátu. Toto potvrzení sloužilo jako pojistka, že zařízení nebude sloužit jako způsob, 

jak se zbavit nepohodlných osob, které by se pak po případném odhalení tohoto záměru 

již těžko vracely do společnosti.46 V ústavu bylo možné pacienty zařadit do tří platebních 

tříd. Přičemž hlavní rozdíl mezi jednotlivými třídami byl komfort.47 Popisy rozdílů 

v jednotlivých třídách výstižně popsala Petra Chaloupková: „Platil-li si pacient první 

třídu, měl nárok na samotný pokoj a svého vlastního opatrovníka, lepší vybavení pokoje, 

vybranější stravu a příjemnější lůžkoviny a nádobí. Ve druhé třídě byli pacienti ubytováni 

ve velkých hezkých pokojích po třech až šesti a měli společného jednoho opatrovníka. 

Lůžkoviny byly stejně kvalitní, jen strava byla prostší než v první třídě. Třetí třída byla 

nejprostší a byli sem zařazováni i pacienti, kteří byli přijímáni bezplatně. K dispozici měli 

 
40 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 18-19. 
41 HOSÁK, Ladislav – HRDLIČKA, Michal – LIBIGER, Jan, Psychiatrie a pedopsychiatrie, Praha 2015, 

s. 25. 
42 CHALOUPKOVÁ, P., Zemský ústav, s. 69. 
43 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 18-19. 
44 Tamtéž, s. 19. 
45 Tamtéž, s. 20. 
46 SVOBODNÝ, P. – HLAVÁČKOVÁ, L., Pražské špitály, s. 62. 
47 CHALOUPKOVÁ, P., Zemský ústav, s. 71. 
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jednoho až dva opatrovníky, strava i lůžkoviny byly skromné. Samostatný pokoj pacient 

dostal pouze tehdy, pokud bylo nutno jej izolovat od ostatních.“48 Nemajetné osoby, které 

si pobyt v ústavu nemohly dovolit, byli zařazování do třetí třídy a ošetřovány byly 

bezplatně. Tyto náklady buď platil za ošetřovaného jeho zaměstnavatel, cech, příbuzní či 

chudinský fond. Pokud ale byl pacient zcela bez prostředků i zaměstnání, hradil za něj 

náklady na léčbu stát. Tento benefit ale existoval pouze pro osoby s trvalým bydlištěm 

v Praze, nebo zde alespoň deset let nepřetržitě pobývajících. Mimopražští si tedy mohli 

bezplatný pobyt v pražské léčebně užít jen za předpokladu, že náklady za ně zaplatila 

jejich vrchnost či domovská obec. Poplatky za pobyt byly vybírány na tři měsíce 

dopředu49 a již počátkem ledna roku 1791 bylo v ústavu ošetřeno 50 osob zdarma a pouze 

27 za poplatek.50 Pacienti též mohli být v péči inkognito.51 

Na svou dobu poskytovalo zařízení velice dobrou péči. Kruté metody léčby z něj však 

v té době ještě nevymizely. Například při léčbě agresivních pacientů se nadále používala 

tzv. „otáčivá židle.“ Tato metoda měla pacienta údajně utišit a postupovalo se v ní 

následovně. Pacient byl posazen do donucovací židle. Bylo mu puštěno žilou a na hlavu 

přiloženo 10 až 15 pijavic. Dále byl pacient pokryt vlhkými ledovými ručníky a hlava mu 

byla polita padesáti vědry studené vody. K jídlu pak dostal vodovou polévku a k pití 

vodu. Musel pak ještě užít Glaubenovu sůl.52 Dnes známou jako síran sodný. 

Přesto je ale nutné zmínit, že ústav u obecní nemocnice v Praze byl pouze dozorčím, a 

nikoliv léčebným zařízením. První léčební ústav vznikl v Praze až v roce 182253 a to 

hlavně z důvodu přeplněnosti „blázince“.54 K účelu vybudování ústavu byl zvolen bývalý 

klášter sv. Kateřiny.55 Muži a ženy v tomto ústavu byli rozdělení a stejně tak zde byli 

rozděleni pacienti i podle povahy a příbuznosti chorob.56 Hned v prvních letech 

fungování tohoto ústavu byly podmínky pro přijetí do ústavu rozšířeny o nutnost 

odevzdání náležitě sepsaného chorobopisu při přijetí. K tomuto vydal doktor Josef 

Bohumír Riedel, prvním docentem psychiatrie v Rakouské monarchii, roku 1830 brožuru 

s názvem Prag´s Irrenanstalt und ihre Leistungen in der Jahren 1827-1829, v které 

 
48 CHALOUPKOVÁ, P., Zemský ústav, s. 71. 
49 Tamtéž, s. 72. 
50 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 20. 
51 REJCHRTOVÁ, J., Izolace, s. 235. 
52 Tamtéž, s. 236. 
53 MÁŠOVÁ, H., Duševně nemocní, s. 245. 
54 REJCHRTOVÁ, J., Izolace, s. 236. 
55 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 20. 
56 Tamtéž, s. 22. 
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seznámil čtenáře, povětšinou své méně zasvěcené kolegy, s organizací ústavu, 

moderními způsoby léčby duševních nemocí a také s tím, jak a proč se musí psát 

chorobopisy dle předepsaných pokynů.57 Již v letech 1829-1830 měl ale ústav problém 

s přeplněností. Ta je řešena překračováním kapacity ústavu, odmítáním nových pacientů 

či propouštěním těch méně nebezpečných.58 Roku 1837 je konečně rozhodnuto situaci 

v ústavu řešit jeho rozšířením o novou budovu.59 

Stavba byla zahájena v roce 1840 a již v roce 1844 mohl „Nový dům“, jak byla budova 

nazvána, přivítat svoje první pacienty.60 Stal se tak rázem největším a nejmodernějším 

zařízením svého druhu nejen v celé monarchii,61 ale také jedním z nejúčelnějších ústavů 

v Evropě.62 Z tohoto důvodu byl cílem cest mnoha zahraničních návštěvníků, kteří mu 

vyslovili obdiv.63 Právě z tohoto důvodu také v Novém domě pacienti platili vyšší 

poplatky za ošetření. Tato nákladná léčba pak byla důvodem k častým žádostem o 

přeložení pacienta do domácí péče.64 Rozdíly mezi cenami v nové a staré budově krátce 

po otevření Nového domu jsou zobrazeny v tabulce číslo 1.65 

Tabulka č. 1: Denní poplatky za ošetření v Novém a Starém domě 

z doby krátce po otevření Nového domu66 

Sazby v nové budově Sazby v staré budově 

třída I. II. III. třída I. II. III. 

místní 
1,3 

zlatých 

40 

krejcarů 

25 

krejcarů 
místní 1 zlatý 

36 

krejcarů 

25 

krejcarů 

cizinci 2 zlaté 1 zlatý 
30 

krejcarů 
cizinci 

1,3 

zlatých 

40 

krejcarů 

30 

krejcarů 

Již od roku 1822 se v pražských ústavech hojně využívala pracovní terapie.67 Jejím cílem 

bylo odvést pozornost pacienta od chorobných představ a tím tyto představy oslabit. 

 
57 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 30. 
58 CHALOUPKOVÁ, P., Zemský ústav, s. 76. 
59 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 24. 
60 SVOBODNÝ, P. – HLAVÁČKOVÁ, L., Pražské špitály, s. 83. 
61 Tamtéž, s. 84. 
62 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 27. 
63 SVOBODNÝ, P. – HLAVÁČKOVÁ, L., Pražské špitály, s. 84. 
64 REJCHRTOVÁ, J., Izolace, s. 239. 
65 Pro porovnání cen v roce 1848 stálo čtvrtletní předplatné časopisu Národní listy, který vycházel každý 

den kromě pondělí, 3 zlaté a 30 krejcarů. 
66 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 26. 
67 Tamtéž, s. 32. 
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Práce přitom musela ale pacienta hlavně bavit.68 Jednalo se například o tkalcovství, 

bednářství, truhlářství či zahradničení.69  Za provedenou práci pacienti dostávali 

zaplaceno. Z těchto peněz se platily třeba výlohy na praní, nové oblečení, dary jako 

například na Štědrý večer, taneční zábava, exkurze, ale také mohly sloužit jako podpora 

pro chudé pacienty po jejich propuštění.70 Pokud byl pacient více nadaný, mohl se 

v ústavu věnovat i malování, psaní či hudbě. K využití byla i knihovna a pro pány biliár 

a pro ženy fortepiano. V zahradě bylo možné hrát kuželky, byl zde terč, kolotoče a další. 

V ústavu dokonce fungoval i hudební kroužek. 71V Novém domě byla dále zavedena 

spousta nových lékařských metod72 a od roku 1829 bylo již možné psychiatrii v Praze 

považovat za samostatný vědní obor a roku 1821 se psychiatrie dostala mezi povinné 

předměty na pražské univerzitě.73 

S výstavbou Nového domu došlo k rozřazení pacientů mezi ním a Starým domem. Nově 

byl Nový dům věnován pacientům vyléčitelným a Starý dům byl ponechán pro 

nevyléčitelné.74 Přestože se tento postup mohl zdát být pokrokovým, opak byl pravdou. 

Tento koncept byl ve skutečnosti neuskutečnitelný a v praxi vedl jen k častým obtížím 

s překlady pacientů z oddělení na oddělení. Lepší bylo rozdělení na pacienty klidné a 

neklidné.75 

Velice důležitou postavou pro pražský ústav byl doktor Josef Bohumír Riedel. Doktor 

Riedel se narodil v roce 180376 a roku 1830 nastoupil do ústavu pro choromyslné jako 

sekundář. Roku 1831 byl vyslán do Haliče studovat choleru. Doktor Riedel pak dostal 

v ústavu post suplujícího primáře, jenž zastával do roku 1838, kdy se stal primářem 

definitivním. Roku 1840 byl pak habilitován jako soukromý docent pro psychiatrii na 

pražské medicinské fakultě.77 Stal se tak prvním docentem psychiatrie v Rakouské 

monarchii.78 Roky 1840-1850 doktor Riedel věnoval pražskému ústavu. Právě jeho 

úsilím dosáhl tento ústav svého věhlasu v celé Evropě. Když byl roku 1846 ústav zbaven 

područí ředitelství nemocnice, právě doktor Riedel se stal jeho prvním ředitelem. Roku 

 
68 CHALOUPKOVÁ, P., Zemský ústav, s. 80. 
69 Tamtéž, s. 79. 
70 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 33. 
71 CHALOUPKOVÁ, P., Zemský ústav, s. 79. 
72 Tamtéž, s. 77. 
73 REJCHRTOVÁ, J., Izolace, s. 237. 
74 Tamtéž, s. 238. 
75 MÁŠOVÁ, H., Duševně nemocní, s. 243. 
76 ČEŠKOVÁ, Eva, Psychopatologie a psychiatrie pro psychology a speciální pedagogy, Praha 2006, s. 20. 
77 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 46. 
78 MÁŠOVÁ, H., Duševně nemocní, s. 245. 
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1851 byl vyslán do Vídně jako ředitel nově zbudovaného ústavu. Tento ústav byl pak 

právě díky doktoru Riedelovi veden dle pražského vzoru. Umřel roku 1870 a přes 

všechno, co kdy udělal pro pražský ústav, co se týče národnosti, byl vždy Němcem, který 

vůbec neuměl česky. Češtině se nikdy nesnažil naučit a každého, kdo neuměl německy, 

považoval za nevzdělaného.79  

Postavením Nového domu se zastavěla potřebná plocha pro pracovní terapii chovanců, a 

právě z toho důvodu byl roku 1850 zakoupen bývalý klášter řádu Servitů Na Slupi a roku 

1857 tzv. „Popelářka“. Ústav tím získal území okolo 11,5 hektarů právě k účelům 

pracovní terapie.80 Lékaři se zde snažili vytvořit prostředí co nejpodobnější normálnímu 

životu.81 

Roku 1862 všechny dobročinné ústavy přebral do svých rukou Zemský výbor. Nově se 

tedy z pražského ústavu stal Zemský ústav pro choromyslné v Praze.82 Poslední rozšíření 

nejstaršího uceleného ústavu po choromyslné v Čechách83 bylo z roku 1875, kdy byla 

k ústavu připojena i stará porodnice u Apolináře.84 Po roce 1862 už pražský ústav nebyl 

tak kupředu, jako tomu bývalo dříve, ale stále držel krok s ústavy v okolní Evropě.85 

Další významná změna v pražském ústavu souvisela s rozdělením pražské univerzity na 

její českou a německou část v roce 1882.86 V Novém domě byla poté zařízena klinika jak 

česká, tak německá. Do budoucna to sice znamenalo, že lékaři byli lépe vzděláni díky 

své přípravě zde, ale v daný moment to zhoršilo kvalitu ústavu a také posílilo strach 

z opětovné přeplněnosti ústavů vlivem úbytku volných míst v ústavu.87 Časem ústav a 

klinika byly spojeny, ale do té doby zde docházelo k častým nešvarům.88  Poslední 

významná změna před rokem 1918 pro pražský ústav přišla na počátku první světové 

války, kdy bylo zřízeno samostatné oddělení pro vojíny ve Starém domě.89 

Kvůli snaze odlehčit pražskému ústavu při jeho přeplněnosti, byla započata stavba ústavů 

mimo území Prahy. Prvním z těchto ústavů byly Kosmonosy.90 Roku 1867 byl 

 
79 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 46. 
80 Tamtéž, s. 107. 
81 SVOBODNÝ, P. – HLAVÁČKOVÁ, L., Pražské špitály, s. 84. 
82 CHALOUPKOVÁ, P., Zemský ústav, s. 89. 
83 PAVLIVEC, Viktor, Staropražské lékařské památky = Monumenta medica vetero Pragae, Praha 2005, 

s. 71. 
84 CHALOUPKOVÁ, P., Zemský ústav, s. 93. 
85 Tamtéž, s. 94 
86 Tamtéž, s. 96. 
87 Tamtéž, s. 97. 
88 Tamtéž, s. 98. 
89 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 60. 
90 CHALOUPKOVÁ, P., Zemský ústav, s. 91. 
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v Kosmonosech zakoupen bývalý piaristický klášter,91 který byl přebudovaný na 

továrnu,92 a zde byl zřízen druhý ústav pro choromyslné. Hned vzápětí se ale začalo se 

stavbou v Dobřanech.93 Zde byl roku 1880 otevřen třetí z těchto ústavů.94 Tentokrát se 

ale jednalo o první stavbu ústavu na tzv. „zelené louce“. Do té doby byly vždy ústavy 

přestavovány z již existujících budov, což mělo své klady i mínusy. Dobřanský ústav byl 

ale již z důvodu okolností své výstavby vzdálen od města, což vedlo ke kritice, že ústavů 

na Moravě bylo sice málo, ale alespoň byly blíže městu. Dále byl otevřen ústav 

v Opařanech u Tábora. Roku 1877 bylo rozhodnuto zde využít jezuitskou rezidenci 

z roku 1727, která po zrušení kláštera sloužila jako středisko kazatelů a misionářů.95 

Objekt se podařilo na ústav přestavět za 10 let.96 V roce 1889 byl zakoupen zámek, kde 

byl o rok později zřízen Zemský ústav pro choromyslné v Praze v Horních Beřkovicích.97 

Tato filiálka byla nejprve určena pouze ženám,98 ale to se změnilo roku 1909, kdy do 

Horních Beřkovic byli přeloženi i muži a to na práci, na kterou se ženy nehodily.99 Roku 

1903 začala stavba Bohnic a roku 1908 vznikly menší ústavy u Německého Brodu a 

v Hroznětíně u Karlových Varů.100  

Ke vzniku všech těchto filiálek došlo z důvodu neustálé přeplněnosti ústavů. Počty 

choromyslných neustále rostly vlivem společenských změn, stresem, ale také novými 

diagnózami.101 Na stav choromyslných měla ale také vliv politická situace či sociální 

děje, jak tomu například bylo při výkyvu stavu pacientů vlivem finanční krize v 70. letech 

19. století.102 

Všechny tyto filiálky ale měly svého primáře a určitou míru samostatnosti. Vůči Praze 

zde byla pouze nutnost přijímat pacienty, které jim pražský ústav posílal z důvodu jeho 

přeplněnosti. Některým z filiálek se i umožňovalo přijímat své vlastní pacienty ze 

 
91 MÁŠOVÁ, H., Duševně nemocní, s. 246. 
92 KUČA, Karel, Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1998, s. 76. 
93 MÁŠOVÁ, H., Duševně nemocní, s. 246. 
94 VENCOVSKÝ, Eugen, Čtení o psychiatrii, Praha 1983, s. 126. 
95 MÁŠOVÁ, H., Duševně nemocní, s. 246. 
96 SVOBODNÝ, Petr, Dějiny lékařství v českých zemích, Praha 2004, s. 139. 
97 ANDĚL, Rudolf – FIALA, Zdeněk – KOPAČKA, Ludvík, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě 

a ve Slezsku III - Severní Čechy, Praha 1984, s. 139. 
98 MÁŠOVÁ, H., Duševně nemocní, s. 246. 
99 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 52. 
100 CHALOUPKOVÁ, P., Zemský ústav, s. 92. 
101 MÁŠOVÁ, H., Duševně nemocní, s. 243. 
102 CHALOUPKOVÁ, P., Zemský ústav, s. 95. 
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spádové oblasti, která jim byla přidělena.103 Svoje vlastní rajóny nevlastnily třeba ústavy 

v Opařanech, nebo v Horních Beřkovicích.104 

V roce 1903 se Zemský výbor království českého rozhodl zřídit nový ústav pro 

choromyslné, a to v Bohnicích u Prahy. V té době „u Prahy“ jelikož Bohnice byly 

připojeny k Praze až zákonem platným roku 1922.105 Místo bylo vybráno pečlivě po 

mnoha jednáních a odborných expertízách. Jeho klady byly hygienické podmínky, 

přírodní prostředí a snadný přístup z města.106 Dosud se jedná o největší psychiatrickou 

léčebnu v České republice. Důvod výstavby bylo opět přeplnění ostatních ústavů.107 

Roku 1906 byly Bohnice otevřeny 108 s úctyhodnou rozlohou 64 hektarů a obsahem sta 

budov.109 Některé kritiky však právě proto označovaly stavbu za moc kyklopskou.110 

Areál byl postaven dle systému pavilonového.111 

V Praze také existovaly soukromé ústavy pro duševně nemocné. Jedním z nich bylo 

například Soukromé Kramerovo sanatorium. Toto sanatorium bylo zřízeno v roce 1896 

psychiatrem Leopoldem Kramerem, asistentem na německé psychiatrické klinice 

v Praze.112 Pacienti tohoto sanatoria byli povětšinou dobře situované osoby z vyšší 

společnosti, a to domácí i zahraniční. Věkové složení pacientů bylo velice pestré. 

Průměrný pobyt v sanatoriu činil 2-3 měsíce, časté byly i pobyty opakované, ale také 

úmrtí přímo v ústavu. Toto sanatorium velice dobře prosperovalo.113 

 

2.2 Na Moravě 

Vývoj péče o duševně nemocné lidi se do poloviny 18. století výrazně nelišil od okolních 

zemí nejen v Čechách, ale i na Moravě.114 Jejími začátky na území Moravy byla 

nemocnice u kláštera sv. Leopolda v Brně-Štiřicích, která roku 1759 začala přijímat 

k ošetření duševně nemocné muže, pro něž zde měla několik místností. Roku 1876 

Moravský zemský výbor uzavřel smlouvu s konventem sv. Leopolda, na jejímž základě 

 
103 CHALOUPKOVÁ, P., Zemský ústav, s. 93, 
104 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 56. 
105 HRUBEŠ, Josef, Pražské domy vyprávějí VIII., Praha 2004, s. 162. 
106 SVOBODNÝ, P. – HLAVÁČKOVÁ, L., Pražské špitály, s. 104. 
107 Tamtéž, s. 103. 
108 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 45. 
109 Tamtéž, s. 104. 
110 SVOBODNÝ, P. – HLAVÁČKOVÁ, L., Pražské špitály, s. 246. 
111 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 45. 
112 REJCHRTOVÁ, J., Izolace, s. 239. 
113 Tamtéž, s. 241. 
114 CHALOUPKOVÁ, P., Zemský ústav, s. 67. 
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byla v nemocnici Milosrdných bratří zřízena filiálka ústavu pro choromyslné Brno-

Černovice. Tato filiálka ale ukončila svoji činnost již v roce 1893, několik týdnů po 

otevření ústavu ve Šternberku,115 z důvodů vysokých nákladů spojených s ošetřováním 

pacientů a pro nevhodné prostory pro nemocné.116 

V roce 1783 byl císařským výnosem zrušen klášter dominikánek na Starém Brně. Na 

stejném místě se roku 1786 otevřel všeobecný nemocniční a ošetřovatelský ústav s pěti 

místy pro duševně choré. Postupem času a s přibývajícími pacienty v něm přibývala i 

lůžka. Pro vysokou ekonomickou nákladnost ale byl ústav v roce 1820 převeden pod 

státní správu. Roku 1836 zde pro choromyslné bylo zřízeno samostatné nemocniční 

ředitelství v čele s lékařem a choromyslní pacienti tím byli postaveni na stejnou úroveň 

jako ostatní pacienti.117 Roku 1862 pak stejně jako v Čechách, i na Moravě všechny 

dobročinné ústavy spadly pod zemskou správu.118 

Roku 1863 vznikl první samostatný ústav pro léčbu duševně nemocných na Moravě 

s názvem Brno-Černovice. Hned krátce po otevření byl ale přeplněn.119 Situace na 

Moravě byla tristní, a tak roku 1887 padlo rozhodnutí vyhledat a zakoupit místo 

ke zřízení druhého ústavu pro choromyslné.120 Téhož roku byly vybrány prostory 

v Hranicích, ale po podrobnějším prozkoumání místa byly z ekonomických důvodů 

zamítnuty. Pátrání tedy začalo nanovo a roku 1888 byl vybrán pro postavení nového 

ústavu Šternberk.121 Výstavba byla započata roku 1890 a již roku 1892 byli do ústavu 

přeloženi první pacienti z Brna. Ústav pak byl oficiálně otevřen až roku 1893 a přidělila 

se mu jeho spádová oblast.122 Jelikož stejně jako v případě ústavu Brno-Černovice i 

Šternberk byl po otevření ihned přeplněn, projednávalo se tedy otevření třetího 

moravského ústavu, ale kvůli zkušenostem s vleklým vybíráním správného místa pro 

ústav ve Šternberku byl zisk potřebných volných prostorů pro choromyslné řešen 

zrušením donucovací pracovny v Jihlavě v roce 1902 a jejím urychleným adaptováním 

na Zemský filiální ústav pro choromyslné.123 Tento ústav byl pak již v roce 1904 

 
115 DONĚK, E. – DOŇKOVÁ, J., Počátky moravské psychiatrie I., s. 100. 
116 DONĚK, E., Kroměřížská psychiatrická léčebna, s. 10. 
117 DONĚK, E. – DOŇKOVÁ, J., Počátky moravské psychiatrie II., s. 150. 
118 BURNOG, Jaromír, Dvě století ve službách zdraví Fakultní nemocnice s poliklinikou v Brně na 

Pekařské: 1786-1986, Brno 1986, s. 42.  
119 DONĚK, E. – DOŇKOVÁ, J., Počátky moravské psychiatrie III., s. 198. 
120 PUSZKAILER, Leo – SKULA, Evžen, Z dějin a současnosti Psychiatrické léčebny ve Šternberku, 

Olomouc 1983, s. 8. 
121 Tamtéž, s. 10. 
122 Tamtéž, s. 13-15. 
123 DONĚK, E., Kroměřížská psychiatrická léčebna, s. 10. 
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prohlášen za samostatný, ale nebyla mu dána žádná spádová oblast, takže pacienty i 

nadále přejímal z jiných ústavů. Roku 1905 se zahájila stavba v Kroměříži, avšak již roku 

1906 byli do rozestavěného ústavu bez technického zázemí posláni první pacienti 

z ostatních ústavů, až tak silná byla problematika přeplněnosti ústavů.124 Ústav 

v Kroměříži byl dokončen roku 1909125 a tím byl i dokončen základ sítě moravských 

psychiatrických zařízení, který trvá dosud.126 

 

2.3 Ve Slezsku 

První písemné zmínky o ošetřování duševně chorých lidí ve Slezsku se dochovaly z roku 

1841. Jednalo se o nahrazení starých kobek v opavské nemocnici sloužících pro 

choromyslné novou budovou. Tato budova byla ale neustále přeplněna a také nevhodně 

umístěna. Z tohoto důvodu se hledalo jiné řešení, které se nalezlo ve vybudování ústavu 

v Opavě,127 jež probíhalo v letech 1886-1889.128 Do té doby sloužila jako přechodné 

řešení pro umístění duševně nemocných lidí adaptace Starého zámku ve městě 

Albrechticích.129 Zde byl pronajat renesanční zámek, který tehdy sloužil jako vojenské 

skladiště.130 Zde tedy fungoval přechodný ústav pro choromyslné od roku 1873.131 

 

2.4 Na území současného Rakouska 

Stejně jako ve zbylých částech Předlitavska, i zde do zásahu císaře Josefa II. existovala 

zařízení, v nichž se ubytovávali duševně choří. Zde k tomu docházelo ale již od 17. a 18. 

století. Jednalo se ale pouze o oddělení „všeobecných“ nemocnic případně jiných 

zařízeních.132 S prvními připomínkami k medicínské péči přišla již císařovna Marie 

Terezie, ale až její syn Josef II. se angažoval v systematickém budování ústavů pro 

choromyslné vydáním již dříve zmíněných direktních pravidel.133 

 
124 DONĚK, E. – DOŇKOVÁ, J., Počátky moravské psychiatrie III., s. 198. 
125 JŮZA, Vilém, Kroměříž, Praha 1963, s. 81. 
126 DONĚK, E. – DOŇKOVÁ, J., Počátky moravské psychiatrie III., s. 198. 
127 Tamtéž, s. 198. 
128 BOUČEK, Jaroslav, Obecná psychiatrie, Olomouc 2001, s. 19. 
129 DONĚK, E. – DOŇKOVÁ, J., Počátky moravské psychiatrie III., s. 198. 
130 MÁŠOVÁ, H., Duševně nemocní, s. 247. 
131 DONĚK, E. – DOŇKOVÁ, J., Počátky moravské psychiatrie III., s. 198. 
132 WATZKA, C., Psychiatrische Anstalten, s. 258. 
133 SCHOTT, H. – TÖLLE, R., Geschichte, s. 263. 
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Jako první ústav pro choromyslné na území dnešního Rakouska byl otevřen roku 1784 

ve Vídni „Narrenturm“.134 Toto zařízení ale bylo popisováno spíše jako místo plné bídy, 

bolesti a zoufalství, temné místo, kde se těžce dýchalo a mělo spíše působit jako žalář než 

léčebna. Budova byla určena pro 200 až 250 pacientů, kteří se měli vměstnat do pouhých 

139 cel.135 K „Narrenturmu“ se přistavila jeho filiálka tzv. Lazareth, který byl zřízen 

z bývalého chorobince. Toto zařízení mělo sloužit pro klidné a vyléčitelné pacienty. 

Nový vídeňský ústav pro choromyslné byl vystavěn v letech 1848-52 a otevřen byl v roce 

1853.136 

Direktivní pravidla Josefa II., ale nestála pouze za vznikem „Narrenturmu“, mezi další 

z ústavů, které byly na tento popud postaveny, patřily například ústavy pro choromyslné 

ve Štýrském Hradci a Linci, oba byly otevřené v roce 1788. Tyto instituce sice byly ještě 

do jisté míry napojeny na „všeobecné“ nemocnice, ale jejich postavení již bylo daleko 

lepší a samostatnější než u předchozích zařízení, která fungovala jen jako pouhá 

oddělení.137 

Jediným zbylým ústavem pro duševně choré, který na území současného Rakouska 

vznikl do začátku Velké francouzské revoluce byl ústav v Salzburku. Jednalo se ale o 

velice výjimečný ústav. Vznikl v roce 1783, ale kvůli politické moci církve v tomto 

městě, byla jeho kapacita a stejně tak ústavu, který ho nahradil, do poloviny 19. století 

omezena na maximálně 20 pacientů.138 

To, že i v této části Předlitavska byl stále zvětšující se problém s počty duševně 

nemocných lidí, které nebylo kam umístit, nám dokazuje výstavba nových ústavů pro 

choromyslné, jež začíná hned v roce 1817, tedy ihned poté, co byly zažehnány problémy 

jako napoleonské války a špatná ekonomická situace,139 která dokonce vyústila do 

státního bankrotu.140 

V roce 1818 tedy mohl otevřít ústav pro choromyslné v Ybbsu, v roce 1822 ústav 

v Klagenfurtu141 a v roce 1830 v Hallu.142 Avšak ne vždy tyto ústavy odpovídaly 

 
134 PRASCHINGER, Andrea, Der Wiener Narrenturm „Niemand ahnte, dass ein Narr heilbar sei“, 

Psychopraxis 13, 2010, s. 14. 
135 SCHOTT, H. – TÖLLE, R., Geschichte, s. 264. 
136 LAEHR, H. – LEWALD, M., Die Heil- und Pflege-Anstalten, s. 298. 
137 WATZKA, C., Psychiatrische Anstalten, s. 360. 
138 Tamtéž, s. 361. 
139 Tamtéž, s. 360. 
140 VEBER, Václav, Dějiny Rakouska, Praha 2010, s. 396. 
141 WATZKA, C., Psychiatrische Anstalten, s. 362. 
142 DIETRICH-DAUM, Elisabeth – RALSER, Michaela, Die „Psychiatrische Landschaft“ des 

„historischen Tirol“ von 1830 bis zur Gegenwart – Ein Überblick, Psychiatrische Landschaften: Die 
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požadované kvalitě, což dosvědčil například Anton Knörlein, první lékař zaměřující se 

na duševní choroby zaměstnaný v Linci.143 Tento lékař hovořil o problémech se zimním 

pobytem pacientů, kdy se jejich stav zhoršoval nuceným pobytem ve tmě, jelikož v noci 

nemohli kvůli nebezpečí požáru v ústavu svítit anebo o převozu pacienta, který nebyl 

řádně oblečen a po několikadenním mrznutí v nedostatečném oblečení na otevřeném voze 

v ústavu po několika týdnech umřel.144 

Některé z výše zmíněných ústavů v druhé polovině 19. století nahradila nová zařízení, 

stalo se tomu tak například v Linci v roce 1867, v Štýrském Hradci v roce 1873 či 

v Klagenfurtu v roce 1877.145 I ve Vídni došlo k výstavbě nových ústavů pro duševně 

choré, a to jak státních, tak i soukromých.146 

Jako příklad nároků na tyto nově postavené ústavy ústav ve Štýrském Hradci, který měl 

nahradit dřívější ústav, který stál uprostřed města, byl postaven blízko vesnice a na 

rozlehlé zemědělské ploše. Stavba ústavu se protáhla z důvodu snahy ušetřit na výstavbě, 

stejně jako některé již dříve zmíněné stavby na území Předlitavska. Od roku 1872 mohl 

být ústav používán, ale až roku 1874 byl oficiálně otevřen s kapacitou 340 lůžek. 

Centrální budova sloužila pro obě pohlaví, ale oddělení se lišila na části pro klidné a 

neklidné pacienty. Komplex také nabízel pracovní vyžití pacientů. 147 

 

Ústavy pro choromyslné na území Čech, Moravy, Slezska i současného Rakouska měly 

vcelku podobnou minulost. První jejich strukturu načrtl již za své vlády císař Josef II. 

svými direktními pravidly. Kvalita léčby se pak ve všech zařízeních úměrně k času 

zlepšovala. Na celém území Předlitavska s postupem času počty duševně chorých 

stoupaly, a tak musely být i tyto ústavy rozšiřovány, případně stavěny nové, což bylo 

často spojeno i s finančními výdaji, při jejichž omezování se často výstavby ústavů 

pozdržely. Každopádně pomoc duševně nemocným v období do konce první světové 

války na území Předlitavska za zbytkem Evropy nikdy vysloveně nepokulhávala.  
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3. O původu kokainu a morfinu 

Jelikož se tato práce zabývá případy kokainistů a morfinistů, je třeba se zmínit o historii 

těchto dvou látek a nejen jich, ale také látek s nimi spojenými. U morfinu se jedná 

například o opium či heroin a u kokainu o koku či dnes populární nápoj s názvem Coca-

cola. 

Přestože v mimo tropických pásmech severní polokoule roste na 120 druhů máku, pouze 

z máku setého, neboli svým latinským názvem Papaver somniferum, může se dělat 

opium. Pouze tento druh máku, přesněji jeho mléčná šťáva, totiž obsahuje alkaloid 

morfin.148 Tento alkaloid byl poprvé izolován v letech 1805 Fridrichem Wilhelmem 

Sertürnerem,149 který byl asistentem lékárníka a své pokusy prováděl s primitivním 

vybavením a pouze ve chvílích, kde se utrhl z práce. Izoloval takto bílou krystalickou 

látku účinnější než opium. Tato látka byla nazvána „morfium“ podle řeckého boha snů a 

spánku Morfea. Avšak kvůli pochybné pověsti Sertürnerově postavené na jeho šílených 

teoriích například o studenosti slunečního záření, byl jeho objev doceněn až roku 1817 

při opětovném vydání jeho prací.150 Úspěch objevení morfinu ještě korunovalo objevení 

injekční stříkačky,151 která umožnila jeho podkožní aplikaci. Bylo tomu hlavně proto, 

protože podání morfinu ústy navíc vyvolávalo pocity na zvracení a samotné zvracení.152 

Navíc nitrožilní aplikace vyloučila poškození žaludku.153 

Ještě před finálním objevem dnešního typu injekční stříkačky vznikla spousta pokusů o 

nitrožilní aplikaci, které rozpoutala na sklonku 18. století možnost očkovat. Třeba v roce 

1836 to byly pokusy o podkožní aplikaci vakcíny pomocí skalpelu namočeného 

v morfinu, cílem bylo látku přímo vpravit do krevního oběhu. Dále tu byly pokusy o 

aplikaci morfinu tupou jehlou nebo o aplikaci morfinového roztoku jehlou na kojenecké 

láhvi.154 Jedním ze zastánců nitrožilní aplikace byl Alexander Wood, skotský lékař a dle 

některých zdrojů i výrobce účinné injekční stříkačky roku 1853.155 Ten se totiž domníval, 

že návyk neboli hlad na morfinu vzniká proto, že je požíván ústy, nitrožilní aplikace tedy 
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měla tento problém vyřešit a pacient neměl po morfinu hladovět.156 Jiní úspěch objevení 

injekční stříkačky přisuzují Charlesi Gabrielovi Pravazovi.157 

Morfin byl prvním účinným analgetikem. Dokázal uklidňovat, tišit bolest a uspávat.158 

Mezi lékaři propukla módní vlna předepisování morfinu, až později si povšimli jeho 

návykovosti.159 Morfinismu, závislosti na morfinu či opiu, se říkalo „nemoc vojáků,160 

jelikož morfin byl využíván v polních nemocnicích jak při prusko-francouzském 

konfliktu, tak při prusko-rakouské válce i během americké občanské války,161 i když ve 

válce Severu proti Jihu se spíše uplatnily opiové tablety.162 Kokain byl proto v Spojených 

státech po konci občanské války zajímavý, hodně vojáků bylo závislých na morfinu.163 

Opiáty také byly velice populární u žen, jelikož bylo společensky nepřijatelné, aby pily 

alkohol a jejich role ve společnosti je přesto ubíjela.164 Ve Spojených státech v 70. letech 

19. století bylo na morfiu či opiu závislých víc než 60 % žen.165 

Po morfinu lidstvo objevilo i řadu jeho derivátů jedním z nich byl například heroin, který 

byl poprvé izolován roku 1874.166 Tato látka je čtyřikrát až osmkrát účinnější než morfin, 

ale také velmi návyková.167 Funguje v menších dávkách než opium a má podobné 

účinky.168 Jeho vynálezce si ale všiml varovných příznaků, a tak svůj objev utajil.169 

Znovu byl heroin objeven až roku 1898 a tehdy byl prezentován jako zázračný lék. 

Původně byl určený na dýchací potíže a pro pacienty trpící astmatem a tuberkulózou, ale 

i jako lék proti morfinismu.170 Heroin se ale opět v lidském těle mění na morfin.171 Vtrhl 

na trh s velkou reklamou.172 Dalším alkaloidem opia je například kodein.173 Ten byl 
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objeven roku 1832.174 Byl méně jedovatý než morfin, ale stejně návykový. V játrech se 

opět mění na morfin.175 

Evropané koku do 18. století ignorovali,176 ale na vině byli spíše Španělé, kteří do Jižní 

Ameriky nevpouštěli ostatní země.177 Hlavním problémem byl nedostatek čerstvých listů 

koky, které špatně snášely dlouhou přepravu po moři.178 Koka se do širokého povědomí 

dostala, až ve spojitosti s indiánskou vzpourou v bolívijském městě La Pazu v roce 1781. 

Vojákům zde došlo jídlo, a tak konzumovali koku, která jim dodala energii a zahnala 

jejich hlad. Jako reakci na tuto událost byla koka navrhována pro námořníky na těžkou 

práci a také jako náhrada alkoholu a pro evropskou chudinu trpící hladem.179 

Vynalezení kokainu úzce souviselo s vysláním fregaty Novara roku 1856 na cestu kolem 

světa. Tuto loď vyslal sám František Josef I. a její plavba měla demonstrovat sílu 

rakouského námořnictva.180 Před jejím odjezdem ale chemik Friedrich Wöhler požádal 

přírodovědce Carla Scherzera, aby mu přivezl z Jižní Ameriky listy koky. 181 Ten tak 

učinil a Wöhler předal listy na výzkum svému slibnému studentovi Albertovi 

Niemannovi,182 který vynalezl roku 1859 kokain183 a zajistil si tím doktorát o rok 

později.184 To bylo také poprvé, co byla z rostliny vyrobena přímo chemikálie, a nejen 

tinktura či výtažek.185 Následná látka se mimo jiné používala i jako odvykací kúra proti 

morfinu.186 

Při výrobě kokainu postupoval následovně: „Nejdříve listy omyl 85 % alkoholovým 

roztokem se stopovým množstvím kyseliny sírové, poté oddestiloval alkohol a získal hustší 

lepkavou hmotu. Z té vydělil pryskyřicí, kterou smíchal se sodou (uhličitan sodný) a řádně 

a opakovaně protřepal. Výsledek opět destiloval, čímž získal malé množství bílých 

čtverečných krystalků.“187 Výsledná látka byla pojmenována po vzoru například nikotinu 
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či morfinu koka-in neboli kokain.188Albert Niemann ale velice záhy umírá a nejspíše 

proto nebyla kokainu více věnována pozornost až do 80. let 19. století, kdy proces výroby 

kokainu vzkřísil chemik Merck z Darmstadtu, průkopník komerční výroby morfinu,189 

s kterou začal kolem roku 1825.190 

V této době měl Sigmund Freud osobní problém, chtěl se oženit, ale bránila mu v tom 

jeho finanční nesamostatnost, z níž mu měl pomoci právě kokain, který za tímto účelem 

začíná zkoumat a slibuje si od něho velké úspěchy.191 Sám kokain doporučuje při léčbě 

psychických poruch jako hysterie, hypochondrie, melancholických potíží a chorobné 

nehybnosti.192 Úspěchy se nakonec dostavily, ale ne jemu. Velkou slávu na poli vědy za 

objev kokainu jako lokálního anestetika obdržel Carl Koller,193 vídeňský oční lékař.194 

Na zkoumání kokainu sice pracovali společně, ale Koller byl jednak rychlejší a jednak 

odhadl pravý potenciál této látky.195 Do té doby totiž pacienti při operaci očí museli nejen 

snášet celý průběh operace bez jakýchkoliv anestetik a spoutaní s roubíkem v ústech a 

zajištěnýma otevřenýma očima, ale někdy i se svým chirurgem spolupracovat jako 

například koulet očima, mrkat nebo říkat chirurgovi, co momentálně vidí. Toto ale bylo 

při operaci bez jakéhokoliv umrtvení takřka nemožné.196 Pro chirurga bylo tedy hlavním, 

aby dokázal operovat rychle.197 Objevení kokainu jako lokálního anestetika proto v roce 

1884 započalo novou éru chirurgie.198 

Po tomto vědeckém objevu prodeje kokainu stouply199 a vzrostly i jeho ceny.200 Kokain 

začínal ve vyšších vrstvách a postupně pronikal do těch nižších.201 Od poloviny 80 let 19. 

století sice v lékařských publikacích vycházela různá varování před závislostí na této 
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látce, ale lobbistickým skupinám se více než čtvrt století dařilo tomuto tlaku vzdorovat a 

bránily tak zavádění regulačních opatření.202 

Problém s dopravou kokových listů se rychle vyřešil,203 z kokových listů se přímo na 

místě dělala pasta, která byla k transportu odolnější,204 ale záhy byl kokainu na trhu 

přebytek. Prodával se buď čistý, anebo ve vodním roztoku. Trh s kokainem ovládl 

německý Merck a jeho největším konkurentem byl americký Parke-Davis.205 Zezačátku 

byly vymýšleny složité recepty, následně ale lék obsahoval jen vysoký podíl kokainu.206 

Návykové látky si během 19. století oblíbila řada umělců.207 Kokain se například objevil 

v knihách o Sherlocku Holmesovi, odkud ale časem kvůli svému zhoršujícímu se jménu 

zmizel.208 Autor Podivuhodného příběhu dr. Jekylla a pana Hyda sám přiznal, že knihu 

napsal pod vlivem morfia a možná i kokainu.209 Kniha Zpověď anglického poživače opia 

byla napsána roku 1821, a to spíše za účelem zisku.210 Vylíčení dojmu kuřáka opia bylo 

obsaženo i v Berliozově Fantastické symfonii.211 Kokain byl také při slavných událostech 

například Ernest Schackleton si vzal s sebou na Antarktidu roku 1909 kokainové tablety, 

protože slibovaly rychlou vzpruhu a o rok později kapitán Scott si s sebou na jižní pól 

vzal tablety s obsahem kokainu a zinku pro případ sněžné slepoty.212 Byly zde i návrhy 

dávat kokain vojákům, aby pak míň jedli a měli více energie.213 

Účinku kokových listů využil i Korsičan Angelo Mariani, studovaný lékárník, který 

vyrobil posilující likér z vína Bordeaux s výluhem z listové koky, který začal prodávat 

v roce 1863 pod názvem Vin Mariani.214 Marianiho víno slučovalo zažívací účinky a ty 

stimulační.215 Svému výrobku Mariani zajistil tehdy ještě nebývale dobrou reklamu tím, 

že zdarma rozeslal víno známým osobnostem a požádal je o zpětnou vazbu. Tyto dopisy 

posléze publikoval v bezplatné příloze francouzských novin.216 Tak udělali bezplatnou 
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reklamu Marianimu výrobku například Emile Zola, Jules Verne,217 William McKinley či 

Thomas Edison.218 

Na trh rychle pronikla různá konkurenční vína z koky.219 Jedním z těchto konkurentů 

byla například Wine coca, dnes známá jako Coca-cola. Nápoj šel poprvé do prodeje roku 

1884220 a měl prý léčit tuberkulózu, tyfus, gastralgii a chudokrevnost, pomáhat při 

odvykání na opiu, působit proti alkoholismu a poruchám trávení.221 Následně ale byl 

zbaven alkoholu, kvůli prohibici a na začátku 20. století i kokainu, kvůli tehdejším proti 

kokainovým náladám ve Spojených státech amerických.222 

Aplikace šňupáním byla zaznamenána poprvé v roce 1904, ale nejspíše byla známá již 

od přelomu století a vznikla pravděpodobně mezi chudinou, která si nemohla dovolit 

injekční stříkačky a následně se tento styl aplikace rozšířil i mezi ostatní společenské 

vrstvy.223 

Evropa dlouhodobě narážela na problémy s obchodem s Čínou. Toužila po hedvábí, 

látkách, keramice a čaji a na oplátku mohla platit jen drahými kovy, jako byly zlato a 

stříbro, a to z toho důvodu, že o evropské výrobky v Číně nebyl zájem pro jejich nižší 

kvalitu.224 Britové se tedy nejdříve snažili do Číny vyvážet tabák, ten si ale Čína zvládla 

časem vypěstovat sama. Dovoz tabáku byl tedy nahrazen dovozem opia.225 Tato látka 

byla v Číně do počátku 17. století používána pro přípravu dortů a jako lék. Teprve 

s příchodem tabáku o ni náhle vzrostl zájem.226 Navíc opium nebylo v Číně zas až 

takovým problémem, jelikož se nerozlišovalo mezi občasnými uživateli a závislými, čísla 

byla dosti zkreslená a navíc opium pro chudinu mnohdy znamenalo šanci přežít zimu, 

hlad a nemoci.227 Západní misionáři doporučovali na Dálném východě k léčbě závislosti 

na opiu heroin i morfin, proto je zde morfin dodnes znám jako „Kristovo opium“.228 
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Číně se ale nelíbil vzrůstající mezinárodní obchod, do kterého byla zapojena,229 a o to 

méně se jí líbilo, že za opium už i musí platit vlastními drahými kovy.230 Situace 

vygradovala do dvou opiových válek v letech 1839-1842231 a 1856-1860,232 které ale 

skončily porážkou Číny.233 V Číně tak zakořenil zvyk užívání opia. Počátkem 19. století 

ale někteří Číňané svou rodnou zemi opustili a emigrovali jako pracovní síly do světa, 

zvyk užívání opia si vzali s sebou a později ho předali místním.234 

Angličané tedy většinou opium pojídali, jelikož se jeho konzumaci naučili od Indů. 

Naopak Francouzi ho kouřili, jelikož tento zlozvyk pochytili ve svých koloniích na 

Dálném východě. Do Spojených států amerických se opium dostalo společně s čínskými 

poutníky putujícími do této země kvůli objevení zlata v Kalifornii roku 1848.235 

Spojené státy americké byly první zemí, která měla problém s volným prodejem 

návykových látek. Zaprvé je k tomuto postoji vedly společenské, náboženské a rasové 

důvody, ale také lékaři byli proti volnému obchodu s těmito látkami, jelikož jim 

omezoval vlastní obchod.236 

Opium bylo spojováno s Číňany, marihuana s Mexičany237 a kokain s Afroameričany. 

Hlavním katalyzátorem touhy po zákazu těchto látek byl ale strach, že tyto menšiny po 

použití těchto látek souloží s bílými ženami, což obzvláště na jihu Spojených států byl 

nepřekonatelný problém.238 Vznikla i teorie, že kokain snižuje práh bolesti,239 a právě 

proto se Afroameričané po jeho použití stávali neprůstřelnými, a právě kvůli této fámě 

dokonce i měnila policie revolvery na účinnější ráže.240 

Opium, jak už bylo řečeno, se do Spojených států amerických dostalo společně s lidmi 

pocházejícími s Číny, které přilákala zlatá horečka. Vznikly tak čínské čtvrtě v San 

Francisku, kde se užívalo opium, a v letech 1850-1870 se jednalo čistě jen o čínskou 

otázku.241 Následně v letech 1865-1895 zvyk užívání opia převzaly pochybné vrstvy 

 
229 DAVENPORT-HINES, R., Honba, s. 65. 
230 NOŽINA, M. – VANĚČEK, M., Mandragora, s. 52. 
231 COURTWRIGHT, David T., Forces of Habit: Drugs and the Making of the Modern World, Cambridge 

2001, s. 35. 
232 DAVENPORT-HINES, R., Honba, s. 65. 
233 NOŽINA, M. – VANĚČEK, M., Mandragora, s. 52-53. 
234 Tamtéž, s. 56-57. 
235 Tamtéž, s. 60. 
236 ESCOHOTADO, A., Stručné dějiny, s. 71-72 
237 STREATFEILD, D., Kokain, s. 147. 
238 Tamtéž, s. 146. 
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240 EVANS, K., Válka, s. 45. 
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americké společnosti, které navíc měly ve zvyku kočovat a tímto právě rozšířily zvyk 

užívání opia ve zbytku společnosti. Přispěla k tomu i válka Severu proti Jihu, v ní se 

v polních nemocnicích využívaly opiové tablety.242 

První zákaz drog byl vydán v roce 1875 právě v San Francisku,243 jednalo se tehdy o 

největší čínské město mimo asijský kontinent. Číňané zde byli využíváni na stavbu 

železnice.244 Zákaz vyžadoval uzavření všech drogových doupat. Dokud je navštěvovali 

jen Číňané, bylo vše v pořádku, ale v momentě, kdy se přidali i bílí, nastal problém. O 

rok později stejný zákon vydaly i Nevada a Virginie a v Idahu zakázali návštěvu těchto 

doupat vysloveně jen bílým obyvatelům. Tento zákon se pak zpřísňoval a postupně šířil 

Spojenými státy.245 

Dalším významným zákonem, který zahýbal s trhem s drogami, byl v roce 1906 vydaný 

zákon o čistotě potravin a léků. Tento zákon přikazoval udávat na obalech přesné složení, 

což následně způsobilo krach prodeje spousty léků s příměsí kokainu.246 Tento zákon 

také stál za pádem Marianiho říše.247 

Významným zákonem ve Spojených státech, který omezil prodej drog, byl Harrisonův 

zákon z roku 1914,248 který sice drogy nechtěl zakázat, ale chtěl je zdanit.249 Zacházet 

s nebezpečnými látkami mohli nově jen kvalifikovaní odborníci a navíc museli 

pravidelně evidovat, na jaké účely tyto látky užívali.250 Zajímavé bylo, že automaticky 

stavěl mimo zákon nejen závislé, ale i lékaře, kteří se je pokoušeli léčit, jelikož návykové 

látky se směly prodávat jen k léčebným účelům, a to léčba závislosti tehdy nebyla.251 

Spojené státy Americké začaly tlačit i na ostatní státy, aby návykové látky zakázaly. 

Výsledkem tohoto mezinárodního snažení byla první celosvětová konference proti 

drogám, která se odehrála v roce 1909 v Šanghaji.252 Této konference se účastnilo 13 

států253 a cílem Spojených států bylo přesvědčit zde ostatní země o nutnosti zakázat 
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244 MIKE, J., Císařové, s. 69. 
245 EVANS, K., Válka, s. 19. 
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obchod s opiem na Dálném východě. Nutno zmínit, že Velká Británie se této konference 

zúčastnila jen proto, aby nebudila špatný dojem. Konference ničeho nedostála, přestože 

Spojené státy tvrdily, že ano, a chtěly, co nejdříve pořádat další.254 

Tou další se stala Haagská konference konaná v roce 1911, na které se už neřešilo jen 

opium, ale i kokain. Kokain byl ale německou záležitostí.255 Na přelomu 19. a 20. století 

bylo totiž Německo díky firmě Merck jedním z největších výrobců kokainu na světě. 

Z tohoto důvodu se logicky na jeho území o zákazu nebezpečných látek vůbec 

nemluvilo.256 Konference byla skutečně mezinárodní záležitostí, dle podpisů se jí 

účastnili zástupci Německa, Spojených států amerických, Číny, Francie, Velké Británie, 

Itálie, Japonska, Nizozemí, Persie, Portugalska, Ruska, Siamu, Kosta-Riky, Mexika, 

Guatemaly, Belgie, Lucemburska, Panamy, Ecuadoru, Hondurasu, Salvadoru, Haiti, 

Venezuely, Brasilie, Argentiny, Španělska, Paraguaye, Dánska, Kolumbie, Bolívie, 

Chile, Nicarague, Peru, Švédska a Norska.257 Konference se scházela v letech 1911 až 

1914 a o omezení návykových látek jen na lékařské účely měly skutečný zájem pouze 

Spojené státy.258 Jelikož konference již všechny zástupce ostatních států velice 

unavovala, rozhodli se s podmínkami Spojených států souhlasit a konferenci ukončit. 

Bylo jim totiž jasné, že bez ratifikace samotných států jejich slovo nemá žádný praktický 

význam pro tuto věc. Ratifikace by se pak nejspíše táhly do nekonečna, kdyby nezačala 

první světová válka.259 

Francie zakázala dovoz a prodej opia již zvláštním dekretem z roku 1908, ale to už 

nepomohlo, zvyk užívání opia zde byl již silně zakořeněn.260 V této zemi byly kokainem 

před první světovou válkou zasaženy hlavně bohémské vrstvy.261 Tento fakt se stal tak 

známým, že se o něm opakovaně psalo v Národních novinách, a to například v letech 

1913262 a 1915.263 

 
254 STREATFEILD, D., Kokain, s. 151. 
255 Tamtéž, s. 151. 
256 NAISH, N. – SCOTT, J., Kokain, s. 48. 
257 VANĚČEK, Miloš, První pohled do historie MEZINÁRODNÍ OPIOVÁ KONVENCE ze dne 23. ledna 

1912, Bulletin Národní protidrogové centrály 1997, č. 1, s. 26-28. 
258 EVANS, K., Válka, s. 40. 
259 Tamtéž, s. 41-42. 
260 NOŽINA, M. – VANĚČEK, M., Mandragora, s. 60. 
261 Tamtéž, s. 122. 
262 „Ráje“ na zemi, Národní listy 2. Večerní vydání, 21. března 1913, roč. 53, č. 79, s. 1. 
263 „Šňupání kokainu“, Národní listy Večerní vydání, 23. listopadu 1915, roč. 55, č. 324, s. 4. 



33 
 

Do první světové války byl kokain legálně dostupný ve všech anglických lékárnách jako 

léčivo a vláda neměla zájem o to tento farmaceutický průmysl poškozovat.264 Změnu 

přinesl až zákon DORA o obraně království, který roku 1914 nakázal hospodám večerní 

zavírací dobu. Noční život se tak přestěhoval do podsvětí.265 A jelikož britští vojáci 

porušovali už jeden zákon, neměli problém kupovat si místo alkoholu levnější kokain.266 

V roce 1916 tak vznikl dodatek zákonu DORA, který kriminalizoval držení kokainu, opia 

a tak dále, pokud neměl držitel podpis od odborného lékaře.267 

Co se týkalo situace v Asii, tak Japonsko se za první světové války obávalo, že dovoz 

kokainu z Evropy může ustat, a tak si ho začalo vyrábět samo.268 Indie a Barma byly 

naopak známy pro svůj vysoký počet kokainistů.269 

Za vznikem látek morfinu, kokainu ale i dalších stál pokrok v lékařství, a hlavně dobrá 

vůle poskytnou pacientům lepší péči. Musí být bráno v potaz, že tento přístup není 

v žádném případě zanedbatelný a rozhodně tyto látky přinesly spoustu dobrého a ulevily 

od bolesti spoustě lidem ať už přímo na operačním stole, anebo mimo něj. Temná strana 

přišla až s jejich nadužíváním, pro které jsou tyto látky ale daleko známější. 
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4. Morfinisté v opavské léčebně 

Morfinismus jako choroba byl pojmenován v 2. polovině 19. století.270 Původně, jak už 

bylo řečeno v předchozí kapitole, se nazýval „vojenskou nemocí“, jelikož jí trpěli hlavně 

vojáci v důsledku ošetřování v polních nemocnicích. Kvůli nápadným příznakům 

psychických poruch, které morfinismus doprovázely, byl morfinismus svěřen k léčbě 

psychiatrům. Byl dobovými lékaři popsán a byla i koncipována jeho léčba. Léčba ale 

mohla být řešena dvěma způsoby, buď jako okamžité odstavení pacienta od morfinu, 

nebo jeho pomalé odvykání. Volba mezi těmito dvěma způsoby se ponechala na 

rozhodnutí daného lékaře. K morfinu měli přístup hlavně „lepší lidé“ a příslušníci 

polopodsvětí.271 Rozšíření morfinismu krásně vystihuje profesor Kuffner v české 

učebnici psychiatrie z roku 1900: „V kletbu zvrhá se dobro. První lékaři, kteří užili 

blahodárného účinku morfia na zmírnění bolesti, jistě nemohli tušit, že by tentýž 

prostředek mohl se někomu stát pramenem děsné choroby. Teprve zpohodlnělost aplikace 

vstřikem podkožním a lehkovážné svěření Pravazova nástrojku do rukou pacienta měly v 

zápětí chronickou otravu a morfinomanii.“272 

Na přelomu 19. a 20. století bylo v léčebnách morfinistů poskromvnu, přesto ale nelze 

říci, že se v ústavech neobjevovali. Většinou se ale jednalo o osoby z vyšší společenské 

vrstvy, jejichž hospitalizace by mohla vzbudit u veřejnosti velký zájem.273 Být nejen 

morfinistou, ale vlastně jakýmkoliv pacientem v ústavu pro choromyslné bylo v té době 

nebezpečné, daná osoba mohla být velice rychle společností stigmatizována. Případné 

stigma bývalého pacienta v ústavu pro duševně choré mohlo lidem přivodit problémy 

s pracovním či společenským uplatněním.274 To samé platilo i pro morfinisty, přestože 

užívání morfinu nebylo do druhé světové války považováno za vážnou společenskou 

hrozbu.275 

Právě z tohoto důvodu dávali pacienti hlavně z vyšších společenských vrstev přednost 

léčbě ve vzdálenějších a méně nápadných léčebnách,276 jakou byl opavský ústav. Slezský 

zemský ústav pro choromyslné v Opavě byl dokončen roku 1889.277 Jeho „popularitu“ 
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ještě umocňovalo to, že se jednalo o nový a moderní ústav.278 Dost pravděpodobně právě 

z tohoto důvodu dle analýzy doktora Reného Grumlíka bylo do opavského ústavu 

v letech 1897 až 1928 přijato celkem 16 morfinistů,279 což je mimořádný počet, jak 

můžeme vidět například v tabulce číslo 2, v které jsou zapsány výskyty nemocí 

v procentech v ústavech Feldhof (blízko Štýrského Hradce) a Hall (blízko Innsbrucku) 

v letech 1894 až 1913. Jak můžeme v této tabulce vidět, jiné intoxikace, mezi které patřil 

i morfinismus, jsou zde zastoupeny jen jednou desetinou procenta u mužů v ústavu Hall. 

Tak malým počtem, že v celkovém součtu už není zastoupen ani tou jednou desetinou. 

Tabulka č. 2: Nemoci pacientů umístěných v ústavech Feldhof a Hall v letech 

1894-1913280 

Diagnóza 
Feldhof Hall 

Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy 

Idiot 4,1 4,3 3,9 1,1 1,5 0,5 

Imbecil 7 8,5 5,5 5,4 5,8 4,6 

Melancholie 4,5 3,2 5,9 6,9 3,4 10,6 

Mánie 2,1 1,7 2,4 2,5 1 4,5 

Šílenství 10,9 7,9 14,1 5 3,6 7,1 

Paranoia 21,3 19,5 23,1 15,2 15,9 14,3 

Periodické duševní choroby 5,6 3,6 7,8 7,6 4,9 11,3 

Demence 17,6 16,9 18,3 36,7 39,9 32,5 

Paralysa 10,1 14,4 5,6 5 7 2,3 

Epilepsie 7,8 9,8 5,7 4,8 6,3 2,5 

Hysterie 2,6 0,4 5 2,2 0,2 4,9 

Neuróza 0,9 1,2 0,6 0,6 0,7 0,5 

Porucha mozku 0,5 0,5 0,4 0,6 0,7 0,6 

Duševní porucha s Pallagra 0 0 0 0,1 0 0,1 

Alkoholismus 4,7 7,8 1,5 6,1 8,4 2,8 
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Jiné intoxikace 0 0 0 0 0,1 0 

Simulant 0 0 0 0 0 0 

Bez duševní poruchy 0,1 0,1 0,1 0 0 0 

Na pozorování 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 

 
      

* údaje jsou udávány v procentech z celkového počtu pacientů 
  

  

Z šestnácti morfinistů přijatých do opavského ústavu bylo deset mužů a šest žen ve věku 

21 až 39 let. Průměrný věk morfinistů byl 31,2 let.281 Většinou se jednalo o osoby z vyšší 

společenské vrstvy. Sedm z nich mělo zdravotní profesi, dva byli šlechtici, dva 

vysokoškoláci, jeden novinář, jeden statkář, jedna soukenice a tak dále.282 Většinou se 

jednalo o chorobné, nestálé jedince inklinující k neustálým změnám působiště a k hledání 

nových pracovních příležitostí.283 Všichni morfinisté z opavského ústavu se shodovali v 

několikaleté závislosti, na jejímž začátku bylo podání morfinu jako léku.284 Pacienty do 

ústavů přiváděly buď jejich životní debakly, nebo vleklé morfinové intoxikace. Někteří 

z nich již měli za sebou léčbu v nějakém z ústavů či sanatoriu v Rakousko-Uhersku, 

Švýcarsku či Německu.285  

Pacienti se dostávali do ústavu po zkušenostech s tyranizováním svých blízkých či po 

snahách opatřit si drogu rafinovaným jednáním spojeným s krádežemi či podvody. 

V samotné léčebně se pak nezdráhali lékařský personál vydírat, napadat, vyhrožovat jim 

či jim nadávat.286 Kuriózní je, že morfinisté svým sociálním profilem, příznaky i léčbou 

přesně odpovídali popisům v odborné literatuře té doby.287 Morfinismus byl v té době již 

detailně popsán a byly i podrobně propracovány jeho léčebné metody.288 

Z prací doktora Reného Grumlíka a doktora Miroslava Nožiny se nám dochovalo pár 

případů morfinistů hospitalizovaných v opavském ústavu, které zde budou analyzovány. 

Jedním z těchto morfinistů byla 37letá baronka, vdova po stavebním vrchním komisaři a 
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statkáři, narozená ve Švýcarsku, která se v léčebně ocitla v roce 1912. Baronka 

onemocněla před pěti lety, v době krátce po smrti svého manžela,289 který umřel za 

příznaků progresivní paralýzy v opavské psychiatrické léčebně, navíc manžel pacientce 

zanechal značné dluhy.290 Těžká finanční situace společně s těžkou hysterií přivedly 

baronku k užívání morfinu.291 Poprvé ho užila před třemi roky před prvním nástupem do 

léčebny.292 Z období závislosti její chorobopisy zmiňovaly příznaky jako obrnu, nervové 

bolesti, těžké poruchy citlivosti, třesy či týden trvající zvracení krve. V posledních letech 

čistě tělesné příznaky ustoupily a zůstal jen trvale neblahý vývoj charakteru, ovlivněný 

více či méně dispozicemi. Původně byl baronce morfin předepsán rodinným lékařem na 

těžké hysterické záchvaty. Posléze pacientka projevila velkou rafinovanost a drogu si 

získávala po lékárnách pomocí zfalšovaných receptů. Při plném znemožnění přístupu 

k morfinu upadla do těžkého abstinenčního stavu, který bylo nutno řešit ústavní odvykací 

léčbou.293 Lékařské vyšetření potom popisovalo například systematické bludné 

myšlenky, hysterickou povahu s bouřlivými afektivními výlevy, nebo opakované 

sebevražedné pokusy.294 Při přijetí bylo její tělo poseto rozsáhlými oblastmi hnisem 

zaplněných vředů a infiltrátů. Po duševní stránce pak pacientka trpěla psychickou 

degradací morfinového druhu s hlubokou depresí, nemotivovanou dráždivostí a 

morálním úpadkem.295 V ústavu podstoupila odvykací léčbu, chirurgicky jí byly 

odstraněny hnisem naplněné abscesy způsobené užíváním nesterilních injekcí. Devátého 

dne hospitalizace se však u pacientky nalezly tři prázdné lahvičky s označením 

„Morphium“ a injekční stříkačka. V dalších dnech se u pacientky projevilo hystericko-

neurotické chování. Během léčby se pacientka zklidnila a po čtyřech měsících byla 

propuštěna.296 

Právě v chorobopisu této pacientky se nalezl padělaný recept na morfin s dopsaným 

textem „Semper repetatur!“ (Vždy opakovat!).297 S tímto receptem mohli morfinisté 

chodit do lékáren pro svou drogu opakovaně a bez starostí s paděláním nového dokladu. 

Tento trend falšování receptů se navíc stal tak populárním, že se zpráva o něm dostala i 
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do Časopisu lékařů českých, kde v roce 1918 vyšel článek o přehnaně častém zvyku 

morfinistů falšovat recepty na morfin či kokain s nečitelným podpisem lékaře. Z tohoto 

důvodu musely být do budoucna recepty na morfinové injekce a větší dávky kokainu 

vydávány jen na recepty s natištěným jménem lékaře a udáním obydlí.298 

O dalším z morfinistů z opavské léčebny hovoří zpráva z roku 1911. Tato zpráva je o 

33letém muži, synovi rolníka z Rýmařova, který byl přijat do léčebny za účelem odvykací 

léčby, ke které byl přinucen nátlakem jeho rodiny. Jeho otec si stěžoval, že prodal 

všechno domácí zařízení i oblečení a z takto pořízených peněz si nakoupil morfium u 

lékárníka Kepperta v lékárně U černého orla v Krnově. Stejně tak prodal i poslední pytel 

mouky a brambor, které byly schovávány jako jídlo pro vnuky. Syn svého otce prý i 

vydíral a vyhrožoval mu, že zapálí dům, když bude uvnitř, pokud mu nedá peníze na 

drogu. Muž absolvoval léčebné pobyty v letech 1912, 1915 a 1923, ze zápisů z těchto 

léčebných pobytů vyplývá, že pacient pokračoval v užívání morfinu v kombinaci 

s Veronalem.299 

Lidé si tehdy mohli morfin či jiné návykové látky opatřit volně v lékárnách.300 Navíc 

v českých zemích do 20. století nebylo žádné omezení v hospodaření s opiáty. Takže 

nepodléhalo prakticky žádným právním regulím.301 O morfinistech se v této době dalo 

mluvit převážně jako o lékařích či lékárnících, kteří využili své blízkosti k droze, nebo 

pacientech léčených morfinem, u kterých se vyvinul návyk.302 V Národních listech se v 

letech 1887-1918 objevilo 26 příběhů sebevrahů, ať už úspěšných nebo nikoliv, kteří ke 

svému pokusu použili látku dnes branou jako návykovou. V sedmnácti případech bylo 

použito opium, v devíti kokain a ve čtyřech morfin. Šest z celkového počtu dvaceti šesti 

sebevrahů, buď pracovalo v lékařství či opatrovnictví, nebo bylo alespoň s někým takto 

zaměstnaným v příbuzenském vztahu. Pět pokusů pak bylo provedeno lidmi pracujícími 

jako číšníci či číšnice, což je poněkud velký počet na to, aby to byla jen náhoda.303 

Možným vysvětlením může být, že už v době předválečné se uplatňoval v českém 

království trend, který byl pak typický pro období let 1925 a déle, že bylo možné 

návykové látky si zakoupit v společenských podnicích jako kavárnách, vinárnách či 
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barech.304 Napovídal by tomu i článek publikovaný v Národních listech roku 1886, ve 

kterém se můžeme dočíst, že návykové látky lze koupit v lahůdkářských obchodech i 

kavárnách.305  

Bývalý student medicíny se k odvykací léčbě v opavském ústavu přihlásil dobrovolně306 

a poprvé v květnu v roce 1909 ve svých 30 letech. Morfium začal užívat čtyři roky před 

nástupem do ústavu kvůli značným bolestem při zánětu varlat. Po několika měsících 

morfium ale užívat přestal a vydržel tak rok. Následně se k občasnému užívání drogy 

vrátil, ale stále dokázal být i několik týdnů bez ní. Časem se ale na droze stál závislý tak, 

že bez ní nemohl být, a tak v květnu roku 1908 započal odvykací kůru v Baden-Badenu. 

Do srpna téhož roku vydržel abstinovat,307 ale jelikož se jako lékař nikde neuchytil a ani 

v umělecké kariéře neměl štěstí, vrátil se opět k morfinu. Opakovaně byl propouštěn pro 

závažné medicínské chyby a neuspěl ani jako lodní, vojenský či praktický lékař.308  Při 

jeho první hospitalizaci v Opavě zněl nález takto: Střední výšky, špatné výživy, zsinalé 

šedé barvy v obličeji. Zornice zúžené, reagují správně. V záznamu bylo napsáno: Dobře 

spal i přes den, odpoledne byl rozladěný. Byl nespokojen a chtěl jít ven. Podávány mu 

byly nízké dávky morfia a barbituráty. Čtvrtého dne po přijetí šel na vycházku 

s ošetřovatelem. V hostinci vypil čtyři piva. Od šestého dne se stále domáhal 

medikamentů, také chtěl jít na pivo a víno. Měl průjem a přál si být propuštěn. 

Jedenáctého dne pobytu v ústavu byl propuštěn.309 Druhý jeho pobyt v ústavu popisují 

ve svých pracích doktor René Grumlík a doktor Miroslav Nožina v některých pasážích 

odlišně. Doktor Grumlík píše, že pacient byl znovu do ústavu přijat po dvou měsících, 

tentokrát v abstinenční nouzi, do níž se dostal krátce po zadržení ve vazební věznici, do 

které se dostal kvůli přepadení a znásilnění služebné v jednom z přízemních bytů 

v Opavě. O tomto činu dokonce informovaly veřejnost místní noviny Deutsche Wehr. 

Muž zazvonil a ptal se po majitelích bytu, kteří krátce před krádeží z bytu odešli. Na 

služebnou se vrh a svázal jí ruce, do úst ji vložil roubík a znásilnil ji. V bytě poté odcizil 

sáček s jubilejními mincemi, s kterými utekl. V den činu měl pachatel v záměru zahájit 

odvykací léčbu morfinismu. Při přijetí do ústavu sdělil pacient, že k morfinu se opět vrátil 

kvůli kožnímu zánětu po celém těle. U pacienta byla zjištěna zanedbaná hygiena, snížená 
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výživa, na končetinách pigmentové skvrny a hnisající vředy s infiltracemi. Pacient byl 

neupřímný, po ošetřovatelích se domáhal morfinu se sliby pozdější odměny, žádosti 

střídal s nadávkami a své ošetřovatele i vydíral. Dokonce prý tvrdil, že s morfinem 

nemůže přestat, dokud mu nebude zastaveno trestní stíhání. Svou morfinovou minulost 

pak popisoval s typickou nekritičností a alibismem, s výčitkami a opozicí vůči lékařům 

v ústavu. Po měsíčním pobytu, při kterém si pacient stěžoval na lékaře, policejního 

komisaře, a i vyhrožoval stížnostmi na říšskou radu, se nechal propustit. 

Zatímco doktor Nožina píše, že pacient byl podruhé do ústavu přijat, až v červenci 1911, 

tedy po dvou letech. Sdělil, že k morfinu se vrátil v březnu 1910 kvůli kožnímu zánětu 

po celém těle. Jeho denní dávka byla 1,5 gramů morfia a stejně kokainu. Před rokem se 

pokoušel o odvykací léčbu o délce pět dní a při vyšetření se dožadoval morfia. Druhého 

dne po přijetí pak byl zatčen a umístěn v opavské věznici, kvůli zjištění přepadení 

služebné cestou do ústavu.310 Druhého dne však byl zjištěn u pacienta vězeňským 

lékařem abstinenční úzkostný neklid a vzrušení. Z tohoto důvodu byl opět odeslán do 

léčebny.311 Další rok se pak pacient nechal přijmout dle doktora Grumlíka dobrovolně312, 

doktor Nožina ale píše, že okolnosti přijetí nejsou v chorobopise zaznamenány. Pacient 

prý po dobu osmi měsíců od poslední hospitace abstinoval, až do momentu, kdy se chtěl 

posilnit morfinem před provedením klešťového porodu.313 Hned druhého dne léčby 

v ústavu neustále vyvolával konflikty s lékařem i s primářem kladením si nesplnitelných 

přání a vyhrožoval, rozzuřeně nadával a vynucoval si morfin. Byl agresivní a v tomto 

stavu těžko zvládnutelný. Následně odešel do města a jen večer se vrátil pro své věci. Po 

třech letech byl naposledy přijat do ústavu. Tentokrát byl ve vojenské uniformě a bylo to 

v období druhého roku první světové války. Byl ve stavu těžké vleklé intoxikace a do 

ústavu ho přivezl neznámý lékař se sdělením, že „pan doktor je morfinista“. 

Doprovázející důstojnický sluhu mu chtěl po přijetí svléknout plášť, jelikož ho prý prodal 

feldvéblovi. Pacient prý poslední dobou pobýval před superarbitací kvůli morfinu ve 

vojenských nemocnicích.314 K morfinu se prý vrátil kvůli pocitům ochablosti a po 

narukování si znovu prošel abstinenční kůrou ve vojenské nemocnici. Na okolnosti 

tohoto přijetí si pacient nepamatoval.315 Při předchozí službě na frontě byl úplně 

 
310 Viz popis dle doktora Grumlíka výše 
311 Chorobopis L. P., cit. dle: NOŽINA, M. – VANĚČEK, M., Mandragora, s. 92. 
312 Chorobopis Med. Dr. L. P., cit. dle: GRUMLÍK, R., Morfinisté, s. 25. 
313 Chorobopis L. P., cit. dle: NOŽINA, M. – VANĚČEK, M., Mandragora, s. 92. 
314 Chorobopis Med. Dr. L. P., cit. dle: GRUMLÍK, R., Morfinisté, s. 25. 
315 Chorobopis L. P., cit. dle: NOŽINA, M. – VANĚČEK, M., Mandragora, s. 93. 



41 
 

nepoužitelný, jenom ležel, spal a nepracoval. Po stížnostech ostatních lékařů byl tedy 

z fronty odvelen. Po devíti dnech v ústavu se pacientovi zlepšil duševní stav a začal být 

neurvalý a domáhal se propuštění.316 Po dvaceti třech dnech odvykání byl pacient 

propuštěn k vojenské správě s hnisavě mokvavými abscesy.317 

Co se týče léčby morfinistů v ústavu v době po přijetí, kdy ještě u pacientů působily 

abstinenční stavy, podávaly se jim barbituráty a postupně snižovaly dávky morfinových 

preparátů. Přibližně od konce druhého měsíce pobytu v ústavu pacientům nastalo 

odvykání a byly jim podávány pouze barbituráty ve snižovaných dávkách.  Poslední 

týdny pobytu v ústavu pacienti trávili bez jakýchkoliv medikamentů. Pokud pacient trpěl 

podvýživou, dbalo se o jeho fyzické posílení. V případě hnisavých ložisek byla ale nutná 

chirurgická péče. Když byl pacient agresivní a svému okolí vyhrožoval, podváděl, lhal 

atd., byla nutná nekonečná profesionální trpělivost a psychoterapeutický um.318 

Speciální léčebnou metodou užívanou v opavském ústavu byla metoda maxwell-

jonesovské terapeutické skupiny. Základem této metody bylo scházení se v bytě jednoho 

z doktorů a zde se pořádaly sólové koncerty, literární večery, hrály se karty, pacienti 

chodili s ošetřovateli sami na procházky či do divadla.319 Tato metoda byla skvělá při 

užívání na běžných pacientech ústavu, jelikož se tím zabránilo hospitalismu. Tedy ztrátě 

schopnosti žít mimo ústav, k čemuž docházelo u pacientů při delším pobytu 

v ústavech.320 Lékařská společnost v českých zemích dokonce dospěla na přelomu 19. a 

20. století k názoru, že v nemocnicích ale i mimo ústavy se budou léčit psychózy a 

neurózy, neléčitelní se budou ošetřovat a jen nevyhnutelné případy izolovat. Ostatní 

psychicky nemocní se ze společnosti nebudou vylučovat, naopak se budou různými 

formami do ní zapojovat. Tyto závěry ale nebylo vůbec jednoduché převést do praxe,321 

což bylo pro morfinisty velkým štěstím, jelikož oni se tak léčit nedali. V realitě přelomu 

19. a 20. století totiž byly drogy velice snadno sehnatelné v městských lékárnách, kde si 

je také ve svém volnu opatřovali. Z tohoto důvodu se v jejich záznamech velice často 

objevily zápisy o neustále se opakujících intoxikacích a poruchách chování, což postřehli 

i blízcí léčených a následně žalovali ředitele léčebny. K těmto žalobám navíc docházelo 
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často.322 V případě baronky bylo dokonce vzneseno obvinění na jednu z místních lékáren 

pro její nezodpovědnost, s kterou nemocné drogu vydala.323 

Post nejvíce krát hospitalizovaného morfinisty v opavském ústavu obsadil bývalý 

lékárenský pomocník324 s celkovým počtem deseti pobytů v ústavu v Opavě, ke kterým 

ještě absolvoval čtyři pobyty v ústavu ve Vídni.325 To vše v letech 1890-1904.326 V době 

prvního přijetí mu bylo 25 let, v době posledního pak 38 let.327 Trpěl těžkou formou 

morfinismu, která byla později označena za chronickou, a která byla právě důvodem 

tolika hospitalizací. Byl přijímán vždy v těžkém stavu, zcela neschopen pro neustálá 

deliria normální existence, až jeho osobnost a inteligence degradovaly natolik, že byl 

označen za imbecila. Již za svého studijního života neměl štěstí.  Podařilo se mu 

absolvovat jen čtyři třídy gymnázia s tím, že tu čtvrtou již musel opakovat. Následně 

pracoval tři roky jako lékárnický praktikant a poté se vydal na studia do Vídně. Zde ale 

jen pil, snil a tělesně chátral a nesložil žádnou ze zkoušek. Po morfinu sáhl z důvodu 

nespavosti. Jeho první dávky byly dle tehdejší předpisové normy 0,1 g morphinu v 10,0 

g aqua laurocerasi.  Během základní vojenské služby ve věku 22-23 let byl už ale na 

morfinu zcela závislý. Později ke své závislosti na morfinu připojil i užívání kokainu a 

pití rumu. Opakovaně se pokoušel o sebevraždu. Z existenční nouze pracoval jako písař 

nebo zametač ulic. Byl ale často nezaměstnaný a hladověl. Peníze na drogy proto sháněl 

buď podvody, nebo falšováním lékařských receptů. Celý rok 1896 z tohoto důvodu trávil 

střídavě ve vazbě za různé násilné delikty. Poslední kapkou bylo zapálení hospody 

v Ostrožné ulici v Opavě,328 v které se živil jako klavírista.329 Tento čin vykonal 

v intoxikovaném halucinatorním stavu a vedl k jeho zadržení.330 V policejní vazbě se 

ocitl ve velice žalostném stavu, byl velmi vyhublý a po těle měl spousty hnisavých vředů 

a boule po injekcích. V prvních dnech vazby u něj také plnou silou vypukly silné 

abstinenční stavy, díky nimž mu musela být poskytnuta hospitalizace a následně 

provedena expertíza.331 Znalecký posudek opavských psychiatrů z roku 1897 ho dostal 

do tříletého soudem vyměřeného léčebného pobytu. Po třech letech byl z ústavu 
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propuštěn jako „vyléčený“. Nutno ale dodat, že označením „geheilt entlassen“ končily 

jeho záznamy při všech jeho ústavních pobytech. Při všech pozdějších léčebných 

pobytech navíc pacient byl vždy ke své nemoci i jejím důsledkům vždy naprosto 

nekritický. Navíc infantilně naříkal nad svým osudem, měl střídavé záchvaty pláče 

s výbuchy zlosti, obviňoval kdekoho ze všeho možného a nejvíce opavskou obec, že mu 

neposkytla vhodné zaměstnání a místo toho ho uvrhla do chorobince. Neustále činil 

hypochondricko-hysterické nabídky svým lékařům, aby „se s ním něco dělalo“, a 

následně vyčítal, obviňoval a snažil se vydírat pod pohrůžkou, že veřejně v tisku zostudí 

léčebné poměry i ošetřující personál. Kuriózní pak bylo, že poslední záznam o tomto 

pacientovi z roku 1904 učiněný při jeho propuštění končí výrokem:332 „Mein Ehrenwort, 

Herr Doktro, zum Morphium greif ich nie mehr wieder, vielleicht zu etwas anderem.“ 

(„Mé čestné slovo, pane doktore, po morfinu už nikdy více nesáhnu, snad po něčem 

jiném.“)333 Učiněným po halasných deklamacích své averze vůči lékařům a systému 

léčby a mírném posílení se alkoholem.334 Pravděpodobnější, než že pacient s morfinem 

nadobro skončil, ale bylo, že předčasně ukončil svůj život.335 

Opakované pobyty v ústavech pro choromyslné ani odchody na reverz nebyly do období 

konce první světové války výjimkou. Co se týče opakovaných pobytů, tak k přesnější 

představě nám poslouží tabulka č. 3, ve které jsou zobrazeny počty celkem přijatých 

pacientů do Zemského ústavu pro choromyslné v Kosmonosech v letech 1905 až 1907 i 

s rozřazením pacientů do kategorií o kolikátý příjem se jedná. 

Tabulka č. 3 Počty přijatých pacientů do Zemského ústavu pro choromyslné v 

Kosmonosech v letech 1905-1907 a v roce 1909 

Počet 

přijetí 

1905336 1906337 1907338 1909339 

M
u
ži 

Ž
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1. 190 144 334 196 151 347 230 160 390 200 127 327 

 
332 Chorobopis Ludwig Tanheuser, cit. dle: NOŽINA, M., Svět, s. 53. 
333 Chorobopis L. T., cit. dle: GRUMLÍK, R., Morfinisté, s. 24. 
334 Chorobopis Ludwig Tanheuser, cit. dle: NOŽINA, M., Svět, s. 53. 
335 GRUMLÍK, R., Morfinisté, s. 24. 
336 SOA v Praze, fond PL Kosmonosy, i. č. 10, Annales 1905. 
337 Tamtéž, i. č. 11, Annales 1906. 
338 Tamtéž, i. č. 12, Annales 1907. 
339 Tamtéž, i. č. 14, Annales 1909. 
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2. 39 29 68 31 25 56 36 27 63 47 23 70 

3. 10 4 14 11 6 17 7 5 12 9 5 14 

4. 4 2 6 4 1 5 3 2 5 1 3 4 

5. 0 1 1 1 0 1 2 3 5 3 1 4 

6. 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 1 2 

7. 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

10. 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

 

Odchody z ústavů pro choromyslné na revers nebyly zrovna nejčastější, ale rozhodně se 

děly. Kupříkladu v letech 1906 až 1911 v Zemském ústavu pro choromyslné v Brně 

přijali pod příjmením začínajícím na písmeno „B“ celkem 279 pacientů a 8 z nich odešlo 

z ústavu na revers. Před podáním reversu pobyty pacientů trvaly 24, 31, 54, 58, 76, 100, 

252 a 401 dní. Pět z těchto osmi pobytů bylo neplacených. Dva pacienti si platili třetí 

třídu. Byl to 31denní pobyt, za který pacient zaplatil 722 krejcarů a 100denní pobyt, za 

který bylo zaplaceno 1008 krejcarů. Poslední z pacientů si mohl dovolit druhou třídu, za 

kterou zaplatil 1188 krejcarů za 76denní pobyt.340 

  

 
340 Moravský zemský archiv v Brně, fond A 45 Zemský ústav pro choromyslné Brno, protokol o stavu 

ošetřovanců, 1906–1911. 
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5. Morfinistka z ústavu ve Štýrském Hradci 

Ve zkoumaném období byl objeven pouze jeden pacient, respektive pacientka, která byla 

přijata do ústavu ve Štýrském Hradci s názvem Landes-Irrenanstalt Feldhof bei Graz 

s diagnózou morfinismu. Jelikož strávila v ústavu takřka nepřetržitě několik desítek let, 

jedná se o velice rozsáhlý případ, kterému bude věnována celá tato kapitola, která může 

být chápaná nejen jako obsáhlá sonda do života morfinisty léčícího se v ústavu na území 

dnešního Rakouska, ale také jako mikro dějiny člověka, který byl v tomto ústavu tak 

dlouho držen, i když pro svoji závislost.  

Ústav Landes-Irrenanstalt Feldhof bei Graz byl postaven v okolí města Štýrského 

Hradce341 jako ve své době moderní ústav pro choromyslné.342 Přestože první pacienti 

byli do tohoto ústavu převezeni již v prosinci 1872, oficiálně byl otevřen až v lednu 

1874.343 Tímto ústavem se dlouhodobě zabývá rakouský historik a sociolog Carlos 

Watzka, který přednáší na univerzitě ve Štýrském Hradci.344 O tomto ústavu napsal 

několik prací z období přelomu 19. a 20. století zabývajících se nejen samotným ústavem 

a jeho pacienty,345 ale také i jeho personálem.346 Zajímavou leč starší práci, která také 

pojednává o tomto ústavu, napsal Otto Hassmann.347 Otto Hassmann vykonával úřad 

ředitelem ústavu Landes-Irrenanstalt Feldhof bei Graz v období první poloviny 20. 

století.348 

Ella Koch byla do ústavu přepravena 27. dubna 1887. Jednalo se o učitelku evangelického 

vyznání ve věku 27 let. Původem byla z německého města Marburgu, ale naposledy 

pobývala ve Štýrském Hradci a z tohoto důvodu byla do tamějšího ústavu přijata. Hned 

na začátku chorobopisu byla pacientka tázána na svoji rodinu, nejspíše z důvodu 

 
341 WATZKA, Carlos, Die Landesirrenanstalt Feldhof bei Graz und ihre Patienten vor 1914 – Übersicht 

und neue historisch-soziologische Forschungsergebnisse, Psychiatrische Institutionen in Österreich um 

1900, Wien 2009, s. 148. 
342 TOPP, Leslie, Complexity and Coherence, Society of Architectural Historians, Journal of the Society 

of Architectural Historians 71, 2012, č. 1, s. 11. 
343 WATZKA, C., Die Landesirrenanstalt, s. 151. 
344 Publikoval studii „Vom Hospital zum Krankenhaus : zum Umgang mit psychisch und somatisch 

Kranken im frühneuzeitlichen Europa“, Kolín, Vídeň 2005 
345 WATZKA, Carlos, Die „Landes-Irrenanstalt Feldhof bei Graz“ und ihre Insassen 1874-1913. Eine 

Skizze zur Entstehung der „modernen“ Anstaltspsychiatrie in der Steiermark, Blätter für Heimatkunde 80, 

2006, č. 1, s. 14-40. 
346 WATZKA, Carlos, Working and living conditions for nursing staff at the Provincial Asylum und 

Hospital for the Mentally Ill Feldhof near Graz (Austria) around 1900, Alltag in der Krankenpflege. 

Geschichte und Gegenwart. Stuttgart 2009 (= Medizin, Gesellschaft und Geschichte Beiheft 32), s. 133-

146. 
347 HASSMANN, O., Die steiermärkische Landes-Irren-Heil- und Pflege-Anstalt, s. 297-301. 
348 BACHHIESL, Christian – BACHHIESL, Sonja Maria – KÖCHEL, Stefan, Die Vermessung der Seele, 

Wien 2015, s. 50. 
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možného dědičného původu její choroby. Svého otce označila za nervózního a matku 

trpící nervovou nemocí. Dále o sobě uvedla, že již od útlého dětství byla excentrická a už 

jako malé děvče měla zálibu v jedení nejedlých věcí. Jako příklady byly v chorobopise 

uvedeny vzpomínky na to, kdy pacientka vypila cestovní balení inkoustu, snědla barvičky 

svému bratrovi a jedla listí ze stromů.349 

Ve věku osmnácti let u pacientky přišel zlom v podobě její cesty do Anglie. V Anglii 

měla pracovat jako vychovatelka, a právě zde jí dle jejího popisu mělo být předepsáno 

opium lékařem. Poté co se pacientka po půl roce vrátila zpět do Štýrského Hradce, 

pracovala jako učitelka anglického jazyka. Svoji pracovní náplň popsala jako sedmi až 

osmi hodinovou výuku a následně ještě dvě až tři hodiny opravování úkolů denně. Tato 

činnost pacientku velice vyčerpávala, a dokonce jí z toho bolela hlava. Přesto ale musela 

dle svých povinností350 pořádat i hodiny konverzace, z tohoto důvodu tedy začala 

využívat stimulantů. Zezačátku se jednalo jen o sedm šálků černé kávy denně doplněných 

ještě konzumací vína. Toto ale pacientce nestačilo. Na radu kamarádky, která si uměla 

opatřit falešné recepty na morfin, pacientka začala s morfinem a následně mu propadla.351 

Do ústavu tedy přišla morfinistka již čtyři roky užívající morfin, začala tudíž s morfinem 

již ve třiadvaceti letech, a se zkušenostmi s dvěma abstinenčními léčbami a jedním 

pobytem v ústavu, který absolvovala před dvěma roky na dobu sedmi měsíců v instituci 

zvané Kaltwasserheilanstalt ve Fürstenhofu.352 I tento ústav se nalézal poblíž Štýrského 

Hradce, konkrétně v Kapfenbergu.353 K prvnímu abstinování došlo před dvěma lety, tedy 

v roce 1885, hned po návratu z léčení v ústavu, a k druhému v předchozím roce, tedy 

roku 1886. V chorobopise se také píše, že během jejího pobytu v předchozím ústavu ve 

Füstenhofu, jí jistý jí známý člověk do tohoto zařízení nosil morfin, tento prostředník byl 

ale v posledních týdnech pobytu pacientky v ústavu chycen. Léčba tedy mohla být 

úspěšná alespoň na těchto pár týdnů a možná právě proto způsobila alespoň určitou dobu 

abstinence po skončení léčby.354 

 
349 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1887, chorobopis 

Ella Koch, [s. 1]. 
350 Tamtéž, [s. 1]. 
351 Tamtéž, [s. 2]. 
352 Tamtéž, [s. 2]. 
353 AVERBECK, Hubertus, Von der Kaltwasserkur bis zur physikalischen Therapie: Betrachtungen zu 

Personen und zur Zeit der wichtigsten Entwicklungen im 19. Jahrhundert, Brémy 2012, s. 297. 
354 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1887, chorobopis 

Ella Koch, [s. 2]. 
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Pacientka též uvedla, že v době před nastoupením do Feldhofu spotřebovala jeden gram 

morfinu denně. Látku si opatřovala v lékárně, a to bez receptu. Po stejný čas, po který 

pacientka užívala morfin, na lékařskou radu užívala i velké množství vína, přesněji 

třičtvrtě až jeden litr vína denně. Když ji později byla léčba vínem přerušena, začala 

popíjet tajně likér, a nakonec ho pila po lahvích.355 

Pacientce se od doby, kdy začala užívat morfin, přestala dostavovat menstruace. Ta se 

vrátila během jejího pobytu ve Füstenhofu, ale opět ustala s jejím návratem k 

užívání morfinu. Pacientka se také stala během uplynulých dvou let daleko 

podrážděnější. V chorobopise lékaři uvádějí možnost, že si sama všimla škodlivých 

účinků morfinu a alkoholu. K uzdravení byla ale její síla vůle slabá, a navíc byla příliš 

lhostejná k těmto škodlivým účinkům na to, aby s užíváním některé z látek definitivně 

přestala. Pokud si prý látku neaplikovala injekčně v danou hodinu, měla pak například 

symptomy jako křeč v oblasti srdce, bušení srdce, nutkání křičet či zvracení. Pacientce 

při příjmu byla zjištěna mimo jiné podvýživa, slabost na horních i dolních končetinách, 

také žádná citlivost, porucha mobility, avšak žádné symptomy hysterie, a vegetativní 

orgány byly v pořádku. Na horních i dolních končetinách byly nalezeny početné vpichy 

do kůže.356 

První zápis s datem je v chorobopise z 24. března. Pacientka sice byla do Feldhofu 

přepravena až 27. dubna 1887, ale již 22. března byla pacientka převzata do léčení. 

V prvním zápise je napsáno, že si pacientka stěžovala na bolest v lýtkovém svalu. Ráno 

několik hodin spala. Kvůli chladu byla lehce nachlazená a celkově byla rozčílená. Druhý 

zápis je hned z následujícího dne a píše se v něm, že pacientce byla včera aplikovaná 

nějaká látka, nejspíše morfin, po které pacientka spala několik hodin. Zápis pokračoval 

dalšího dne, tedy 26. března. Informoval o tom, že pacientka spala špatně357 a včera jí byl 

podán morfinu, tentokrát menší dávka. V chorobopise bylo také dodáno, že si pacientka 

sama všimla, že morfinu dostala málo.358 

 
355 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1887, chorobopis 

Ella Koch, [s. 2]. 
356 Tamtéž, [s. 2]. 
357 Tamtéž, [s. 3]. 
358 Tamtéž, [s. 3]. 
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Další den (27. března) je mimo jiné zapsáno, že pacientka spala v noci od 3 do 5, opět se 

tedy hlavně řešil její spánkový režim.359 Logickým odůvodněním tohoto bylo, že 

vynechání opia či morfinu způsobuje právě nespavost.360 

Stejně tak následujícího dne (28. března) je zmíněno, že pacientka spala špatně. Tento 

den ale pacientka navíc uvedla, že se o morfinu poprvé dozvěděla již v Anglii. Dne 29. 

března byl pacientce poprvé na určité potíže předepsán methylal, který ale byl hned 

dalšího dne vyměněn za jiný lék, jelikož nebyl účinný.361 Methylal se na konci 19. století 

používal k uspávání.362 

V zápise z 30. března bylo poznamenáno, že předešlého dne odpoledne se pacientka 

chovala velice nápadně. Stalo se tomu poté, co jí bylo zakázáno procházet se po celém 

areálu. Tento krok byl učiněn za účelem pacientce zabránit dojít si do lékárny a opatřit si 

zde morfin. Pacientka byla následně rozčílená, vytrhala prkna z postele a házela jimi, 

navíc zlámala svíčky ve svém pokoji, hodila květináčem o zem a vysloveně řekla, že si 

chce dát injekci s morfinem. Křičela, že o omezení nechce ani slyšet. Odpoledne vypila 

zhruba půl lahve koňaku. Ten den se navíc chovala povýšeně. V noci spala několik hodin 

a po dávce morfinu a jiného léku usnula ještě na hodinu a půl. Ráno během vizity se 

nacházela ve vyrovnaném stavu. Neměla žádné abstinenční příznaky. Pravděpodobně se 

dostala do aktuálního stavu vlivem dlouhé přestávky mezi injekcemi, což bylo činěno 

proti pacientčinu přání.363 

Následující zápis je z dalšího dne, tedy z 31. března. Oznamuje, že pacientka nespala, 

byly jí na to podány léky, ale ne morfin. Dalšího dne pacientka bez léků na spaní sama 

naspala dvě hodiny. Poté ale dostala lék, v kterém bylo mimo jiné obsaženo i opium.364 

Další den dostala zas jiný lék neobsahující morfin ani opium, po kterém nespala. Dne 3. 

dubna opět nespala, doslala tedy opium injekčně a k tomu ještě morfin, u pacientky 

následoval silný třes. Následující den dostala mimo jiné opět morfin, který dle zápisu 

zapůsobil, a pacientka usnula na dvě hodiny. Dalšího dne spala pacientka málo, byl jí 

 
359 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1887, chorobopis 

Ella Koch, [s. 3]. 
360 MIKE, J., Císařové, s. 49; Kniha byla přeložena z anglického originálu Jedná se o literaturu faktu a 

v knize je shrnut příběh drog převážně v 19 století. Konkrétně se kniha zabývá historií oxidu dusného, opia, 

konopí, etheru, chloroformu, kokainu, hub a meskalinu. 
361 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1887, chorobopis 

Ella Koch, [s. 3]. 
362 PANÝREK, D., Visity, s. 2. 
363 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1887, chorobopis 

Ella Koch, [s. 3]. 
364 Tamtéž, [s. 4]. 
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mimo jiný lék opět podán morfin, tentokrát nitrožilně. Dne 6. dubna, tedy dalšího dne, 

pacientka opět nespala, byly jí podány léky, v jednom z léků bylo například laudanum, a 

druhý pilulky s opium, jejichž dávkování se mělo zvyšovat. Následujícího dne byla 

pacientka zhodnocena jako lepší, přikládáno to bylo vlivu bromu s laudánem. Trochu 

spala. Dostala morfin, laudánum a brom.365 Laudánem se mohly označovat v 19. století i 

všechny látky, které obsahovali opium.366 Brom byl objeven roku 1826. Jeho název je 

odvozen od slova „smrad“. V přírodě se vždy vyskytuje ve sloučeninách s jinými prvky. 

Využívá se k desinfekci, pro fotografie, při výrobě některých umělých barviv a k 

okysličování.367 Také mohlo být myšleno v chorobopise bromkali, ale napsáno bylo 

pouze brom viz dále, nejspíše tomu tak bylo v každém případě. 

Následujícího dne je zaznamenáno, že pacientka bere svůj stav jako přijatelný. 9. dubna 

dostává opět brom (tedy bromkali), laudánum, dvanáct pilulek nejspíše s opiem a po 

morfinu podaném injekčně na dvě hodiny usne.368 Bromidy se v minulosti používaly jako 

sedativa, především bromid sondý, bromid draselný (bromkali) a bromid amonný.369 

Dalšího dne si pacientka stěžoval na bolesti končetin, byly jí na to předepsány léky a 

mimoto se v záznamech objevuje zmínka o budoucím vynechávání bromu a laudánia. 

Dalšího dne tedy 11. dubna opět nespala, je zapsáno, že lék na bolest končetin dvě kávové 

lžičky piscidia nezapůsobil, způsobil pouze, že pacientka se cítila dočasně těžká.370 Opět 

ale pacientka dostává piscidia, tentokrát ale tři kávové lžičky. Také je v záznamu 

napsáno, že včera dostala morfin.371 Piscidii neboli letkolusk bylo možné nalézt na 

ostrovech západně od Indie. Jednalo se o strom,372 jehož kůra účinkovala jako hypnotiku 

a sedativum. V prášku se doporučoval při různých variantách nespavosti a při 

bolestech373 

 
365 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1887, chorobopis 

Ella Koch, [s. 4]. 
20 ŘEHÁK, S., Z přírody, s. 3. 
367 Lékárnická učebnice, s. 118; Kniha byla vydána Farmaceutickou společností v Praze a obsahuje 

informace o dějinách lékárnictví, fyzice, chemie, botanice, farmakognosii, praktické farmacii a o zákonech 

a nařízeních týkajících se lékárnictví. 
368 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1887, chorobopis 

Ella Koch, [s. 4]. 
369 DOLEŽAL, Martin, Farmaceutická chemie léčiv působících na centrální nervový systém, Praha 2013, 

s. 23. 
370 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1887, chorobopis 

Ella Koch, [s. 5]. 
371 Tamtéž, [s. 5]. 
372 Český herbář, s. 149. 
373 PREININGER, V., Léčiva, s. 92. 
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Dne 17. dubna bylo pacientce po ránu dobře, nadále ale nebude již dostávat injekce. 

Navíc v posledních pár dnech jí v injekcích byla aplikována pouze voda, bez jakékoliv 

léčivé látky či morfinu. Dále bylo pacientce tohoto dne podáno 15 tablet s opiem a další 

lék. Dalšího dne je zapsáno, že předešlého večera byla pacientka delirantní, tedy zmatená. 

Myslela na ústav Feldhof, kam, jak nejspíše pacientka věděla, měla být později 

převezena. Rozbila vše, co se jí dostalo do rukou. Tloukla hlavou o zeď a hlasitě křičela. 

Během rána byla pacientka již klidná a uvedla, že měla několikahodinové potíže 

s dušností a meziobratlovou bolest. Na incidenty spojené s jejím chováním z předchozího 

dne si vůbec nevzpomínala.374 

Následujícího dne, tedy 19. dubna, po prášcích dobře spala. Nebylo již potřeba podávat 

morfin, ale lékaři dle záznamu v chorobopise byli toho názoru, že pokud by pacientka 

byla na svobodě, nebyla by sama schopná užití morfinu odolat, jelikož během večera byla 

vždy rozčílená. Dalšího dne večer byla opět rozčílená, požadovala morfin a projevovala 

sebevražedné záměry. Ke dni 22. dubna bylo v chorobopise napsáno, že pacientka byla 

většinou už odpoledne neklidná, kolem večera rostlo její vzrušení, hladověla po morfinu 

a pokud okamžitě nedostala injekci, nejspíše morfinu, byla pacientka delirantní a 

agresivní na personál ústavu. Snažila se uškrtit, křičela „morfin, anebo smrt“. Chtěla do 

Feldhofu. Následně opět nevěděla vůbec nic z toho, co se během jejího záchvatu dělo.375 

Dne 24. dubna si večer stěžovala na tahání a cukání v končetinách. Nemohla ani chvíli 

zůstat v klidu, křičela, plakala a vyhrožovala, že si obstará morfin. Po čtyřech gramech 

bromu byla klidnější. Dalšího dne byla v noci velice rozčílená. Během dne dostala opět376 

čtyři gramy bromu a večer ještě další čtyři gramy bromu a dvakrát 0,005 morfinu. Usnula 

pak ve dvě hodiny a spala až do rána. Následující dne večer byla opět rozčílená, po 4 

gramech bromu a 0,005 morfinu byla opět klidnější. Toto byl také poslední zápis z období 

před převezením do samotného Feldhofu, kam byla pacientka převezena, jak už bylo 

napsáno výše 27. dubna 1887.377 Pro lékaře nebyl problém takto nízké dávky aplikovat, 

jelikož odměřování v tisícinách gramu v 80. letech 19. století už bylo v lékařství vcelku 

běžnou záležitostí. Jako důkaz může posloužit například rakouské periodikum 

Österreichische Zeitschrift für Pharmacie, na jehož stránkách například v roce 1866 vyšel 

 
374 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1887, chorobopis 

Ella Koch, [s. 5]. 
375 Tamtéž, [s. 5]. 
376 Tamtéž, [s. 6]. 
377 Tamtéž, [s. 6]. 



51 
 

výsledek pokusu s lišícími se výslednými hodnotami ve váze, kde byly zváženy hodnoty 

jako 0,001, 0,002, 0,003 či 0,005 gramů378 a v roce 1886 si v tomto periodiku mohli 

čtenáři přečíst o podkožní dávce 0,002 až 0,005 gramů, která mohla posílit slabě bijící 

srdce.379 

První zápis v chorobopisu z Feldhofu byl z 10. května 1887. Uvádí, že dle personálu měla 

halucinace. Slyšela hlasy. Morfin byl od té doby zcela vynechán a předepisováno bylo 

každodenně bromkali. K dalšímu dni je v chorobopise mimo jiné napsáno, že pacientka 

bude přesunuta do jiné části ústavu, kde bude svázána. Dne 13. května se zjistilo, že 

evidentně našla zalíbení v bromu. Nechtěla již brát žádné medikamenty. Den předtím 

měla jen dvě pilulky nejspíše obsahující i opium a k tomu brom a ještě jiný lék. 

Následujícího dne bylo rozhodnuto, že již nedostane více žádný brom. Večer dostala 

pouze chloral a denně 0,005 morfinu aplikovaného nitrožilně. Pacientka se cítila mdle a 

také celkově hloupě, dětinsky, měla halucinace, častěji nečekaně vykřikovala, většinou 

byla mrzutá. V chorobopise pro den 17. května bylo napsáno, že pacientka měla velice 

četné halucinace, které slyšela i během vizity. Ruce jí byly svázány a včera musela být 

přesunuta do polstrované cely, ale následujícího dne z ní opět byla přeřazena. Dne 23. 

května směla jíst pouze lžící, protože nožem a vidličkou se chtěla bodat.380 

Dne 27. května pacientka usnula v posteli tak tvrdě, že se nenechala probudit a vůbec 

nemluvila. Menstruaci dostala 6. června a při ní měla opět více sluchových bludů a 

v důsledku toho byla také podrážděná. Dne 10. června se v zápise psalo, že den předtím 

měla pacientka opět četné halucinace. Slyšela bázlivé hlasy. Opět byla přesunuta do 

polstrované cely. Menstruace stále pokračovala. Dle zápisu z 24. června pacientka stále 

žila v bludech. Ubližovala lidem v ústavu, stále hřešila, snadno se stala úzkostlivou. I 1. 

července pacientka stále slyšela ony hlasy a škodila ostatním v ústavu.381 

Dne 10. července bylo v chorobopisu zaznamenáno, že když včera večer přišel soudní 

výbor, objevil se u pacientky doktor, kterého nepoznala, čímž u ní došlo k silnému 

rozčílení. Následná návštěva pacientky její sestrou tento stav ještě zhoršila. Pacientka 

byla nalezena na podlaze a strašně křičela, takže musela být přesunuta na oddělení C7, 
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kde byla dána do polstrované cely. Její halucinace byly opět četné. V zápise z 16. srpna 

bylo napsáno, že pacientka musela být přesunuta minulou noc na oddělení C5, protože 

na oddělení C4, kde do té doby byla umístěna, si hlasitě zpívala. Ráno byla zase klidná a 

mohla být tedy vrácena na oddělení C4. Dne 27. září pacientka dostala menstruaci. Před 

ní byla značně rozčílená, jednalo se dle lékařů o premenstruální příčinu. Jednu noc 

dokonce nespala vůbec, přestože ji dali chloral. Mluvila velmi zmateně o umírání. Průběh 

menstruace se zlepšil, ale pacientka byla od sluchových halucinací mrzutá a zmučená. S 

pomocí léků spala celkem dobře. Dne 17. října byla pacientka velice rozčílená, možná 

vlivem očekávaného příchodu menstruace. Trpěla paranoiou. V noci dostala prášky, 

jelikož jí rušilo chrápání. Měla pocit, že to všechno je jen spiknutí proti ní. K datu 3. 

listopadu bylo v chorobopise napsáno, že již pár dní byla pacientka opět více rozčílená. 

Stále trpěla paranoiou. Slyšela všechny možné hlasy a říkala různé nesmyslné věci, jako 

třeba, že by si ráda přečetla úmrtní oznámení od jednoho doktora, nebo by byla 6 a půl 

let ve vězení anebo že by vrchní sestra měla skončit na šibenici.382 

Další zápis byl, až z následujícího roku, přesněji ze 7. ledna 1888, a psalo se v něm, že 

již o den dříve v ranních hodinách mluvila pacientka dosti nesrozumitelně o sebevraždě 

a velice se při tom smála. Byla přesunuta do polstrované cely, která se nacházela na 

oddělení C7. Byla též neklidná a křičela, že raději zůstane v cele.383 Jak z chorobopisů 

vyplývá, stejně jako v řadě ústavů pro choromyslné na území Čech a Moravy, i zde byl 

ústav rozdělen dle kategorií, jak moc byl pacient klidný a také podle pohlaví. Oddělení 

C4 evidentně soužilo pro pacientky klidné a C7 pro ty, které potřebovaly být zadrženy 

v polstrované cele či ještě k tomu svázány do svěrací kazajky. V pozdějších 

chorobopisech byla ještě zmíněna oddělení C5, pro neklidné pacientky, a C3, které 

nejspíše sloužilo pro klidné pacienty. 

Dne 11. ledna křičela, zpívala, smála se a musela být krmena. Říkala vše možné zmateně 

a také, že by raději zemřela. Dle zápisu ze 14. ledna byla pacientka v předchozích dnech 

hodně zmatená. Od včerejška pak byla více spontánnější, klidnější, a i více normální. O 

pár dní později, tedy 21. ledna, měla ale opět časté halucinace. Toho dne proto byla velice 

rozčílená, nepřístupná, mluvila o trápení se zde a byla zmetená. Již několik dní trpěla 

bolestí hlavy a vypadala špatně. Dalšího dne byla pacientka přesunuta do polstrované 
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cely, a to z toho důvodu, že svojí hlavou stále tloukla o zem. Mělo k tomu docházet, když 

padala jako „kus dřeva“.384 

V den 29. ledna pacientka vše rozsápala, a proto byla dána do svěrací kazajky, a tak 

poslána do cely, nejspíše myšleno polstrované cely. Jedla v té době hodně. Dne 7. února 

pacientka dala najevo, že věří, že je zapomenutá, a proto se musí snažit se zlepšit. 

Nacházela se v cele a chovala se velice neklidně. Další zápis je až z 10. dubna. Pacientka 

byla zaneprázdněná, často velmi rozčílená a zmatená. Musela být dočasně izolována. 

Následně dne 15. května se pacientka přestěhovala z oddělení C5 na oddělení C4. 

Každodenně byla klidná, kromě nocí, kdy byla velmi rušivá a také byla označena za 

nečistou.385 

Následující poznámka byla až z 24. června a popsala, že pacientka nadává na vrchní 

sestru a je tedy žádáno její přesunutí na oddělení C5. Hrozí různými věcmi jako například, 

že pokud bude mít sirky, podpálí svoji postel. Dne 26. června si pacientka stěžovala na 

silné bolesti uší. Den na to dostala na silné bolesti chloral. Naříkala pak celou noc. Toho 

dne ukazovala otok pod levým uchem.386 

Pro den 31. července bylo v chorobopise zapsáno, že včera večer si pacientka opět 

stěžovala na silné bolesti. Dostala morfin jako změnu oproti chloroformu. Hodně křičela 

a opět se požadovalo její přemístění na C5. Dne 13. srpna byla pacientka i přes užití léku 

celou noc neklidná. V prostředku noci byla přemístěna na oddělení C5. Následně 9. září 

měla plicní nemoc a tvrdila, že byla otrávená a 22. září pomýšlela na sebevraždu. 

Ubližovala pacientům z oddělení C3 a C4. Mluvila a plakala při rozčílení. Dne 9. října 

pacientka lehce onemocněla. Poslední zápis z roku 1888 byl z 8. prosince, který sděloval, 

že pacientka se po hygienické stránce velice zanedbávala, a následoval až zápis ze 4. 

února 1892, kdy byl nový pokus o léčbu. Ke dni 22. února bylo zapsáno, že pacientka 

s jednou společnicí mluvila špatně. Museli ji držet, více pak jedla, ale dusila se. Již pár 

dní ležela na oddělení C5 v cele.387 

Dne 27. února bylo v chorobopisu, že pacientka od 24. téměř denně několikrát zvracela. 

Ležela v cele na oddělení C5. Po fyzické stránce vypadala pacientka špatně a stěžovala 
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si na silné bolesti břicha. Jen morfin dokázal trochu zmírnit tuto bolest.388 V chorobopise 

4. března bylo napsáno, že od předevčíra již pacientka nezvracela. Poslední noc ale byla 

velice neklidná a hlučná. Chtěla si prosadit další dávku morfinu, ale dostala jiný lék. 

Následně 7. března bylo v chorobopisu napsáno, že pacientka již nezvracela a vypadala 

o něco lépe. Spala, ale stěžovala si stále na bolest.389 

Další zápis byl až z 10. září a bylo v něm napsáno, že pacientka byla již měsíce řádně 

klidná a také trochu zaneprázdněna týmovou prací. Byla přátelská, ale stěžovala si na 

těžko objektivně prokazatelné utrpení. Její fyzický stav se o moc nezlepšil. Vegetativní 

funkce byly u ní ale dobré. Dne 9. října bylo zapsáno, že včera byla pacientka opět 

rozčílená vlivem menstruace. Měla dětinský bláznivý výbuch a roztrhala svůj klobouk. 

Dále 15. října byla pacientka klidná, ale stále zvláštní a málo zaneprázdněná. Dle zápisu 

z 1. listopadu byla pacientka klidná, přátelská, ale stále málo zaneprázdněná. Pobývala 

na oddělení C4, vyjadřovala větší náklonnost k náboženské činnosti, a také schopnost se 

snadno naštvat, nebo stát podrážděnou jako například, když jí nebyl dán chloroform na 

bolest zubů. Tehdy byla tak rozčílená, že začala křičet uprostřed noci. V noci na 17. 

prosince byla pacientka silně rozčílená a roztrhala svůj noční kabát. Chtěla zůstat ve své 

cele a opět měla sebevražedné sklony. V noci dostala morfinový prášek a ten ji trochu 

uklidnil. Pacientka byla přes den vždy na oddělení C4 klidná, přátelská a milá. Byla 

pracovitá a trochu více zaneprázdněná, do konce mluvila i spontánně anglicky. Jazyk si 

takto procvičovala.390 

Další zápis byl až z dalšího roku, přesněji z 1. dubna 1893. Pacientka se zaměstnávala 

domácími pracemi. Občas se zabavovala psaním dopisů. Často se rozčilovala a pak 

tvrdila, že se nechce takto chovat. Musela si pak jít lehnout do postele, nebo se začala 

chovat velmi rozčíleně. Pouhý pohled na injekční stříkačku s morfinem v ní probouzel 

velkou touhu po této látce a chovala se rozčíleně. Dne 24. září pacientka opět vyjadřovala 

sebevražedné sklony.391 Uměla si ale příjemně povídat, byla velice pilná a více dbala o 

svůj vzhled. Následující záznam byl až z 20. ledna 1894. Uváděl, že pacientka nad svým 

životem nejspíše rezignovala. Na špatné zprávy jako například o zdravotním stavu své 

matky reagovala pouze rozčílením. Došla k názoru, že je kvůli jejím příbuzným, kteří ji 
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mají rádi, nespravedlivé ji tu držet. Dne 9. března byla pacientka extrémně podlézavá, ale 

také uctivá i naštvaná. Byla nepředvídatelná. Prádlo i oblečení, které jí byly dány na praní, 

rozřezala. Následně 18. března roztrhala své prádlo a rozházela ho, takže musela spát jen 

ve vrchním oděvu. Svoje oblečení roztrhala i 21. dubna. Dne 2. listopadu byla pacientka 

označena za velice zpustlou a zanedbanou. Tajně roztrhala nebo nastřihla každý kousek 

oblečení. Chovala se podlézavě, ale pracovala a byla fyzicky zdravá.392 Další zápis byl 

až z 5. dubna 1895 a uváděl, že pacientka roztrhala košili.393 

Dne 30. května bylo zapsáno, že pacientka již několik dní kašle. Byla tedy vyšetřena. Za 

měsíc červen se pak neobtěžovali vypisovat po jednotlivých dnech, co vše za daný měsíc 

pacientka roztrhala a sepsali to do jednoho zápisu s názvem červen. Seznam obsahoval 

čtyři košile, tři korzety a tři spodničky. Dne 27. srpna bylo do chorobopisu napsáno, že 

se zdá, že pacientka již nějaký čas omezuje svoji komunikaci s ostatními, ale stále má 

připomínky k tomu, že ji omrzel život. Zdá se také být fyzicky nemocná. Dále roztrhala 

svoje spodní prádlo a následně nastydla.394  

Poté bylo do chorobopisu zapsáno každoměsíční vážení pacienty. Celkově pacientka byla 

pravidelně vážena a její váha byla více méně stabilní, pohybovala se během jejího pobytu 

do konce roku 1918 mezi 55 a 44,5 kily. Přičemž její váha se měnila až na výjimečné 

případy plynule.395 

Dne 16. listopadu bylo zaznamenáno, že pacientka stále vzdychala, že chce být pohřbena, 

když už je v ústavu osm a půl let. Mezi 17. a 21. listopadem měla pacientka menstruaci, 

ale nedošlo k žádným změnám v chování. Následně 9. prosince se u pacientka objevilo 

hodně suchého vykašlávání, a tak byla vyšetřena. Dalšího dne bylo ve výkazu 

zaznamenáno, že pacientka již nějaký čas odmítala přijímat prádlo396 bez toho, aby si 

toho někdo všiml a následně tohoto dne říkala, že pokud hned nedostane něco k roztrhání, 

roztrhá své oblečení. V termínu 5. až 9. ledna měla opět menstruaci a 20. září popírala, 

že má sluchové halucinace. Pacientce se stále vedlo stejně, protože od morfinu byla 

odnaučena a nechybělo jí nic jiného jako například jód. V ústavu byla již více než devět 

let a zdálo se, že by ho jednou mohla opustit. Pacientka říkala, že byla moc nemocná a že 
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sama přišla do ústavu. Za posledního půl roku se zásadně zlepšila, ale stále neměla 

žádnou vůli. To lze ale dle lékařů zlepšit.397 

Dne 28. prosince byla pacientka popisována jako vždy velice pořádná a milá. Noc strávila 

psaním dopisů určených také ostatním pacientům. Další zápis byl až z 27. února 1897 a 

psalo se v něm, že pacientka byla vždy klidná. Neměla symptomy žádné jiné nemoci než 

morfinismu, ale neměla naději na propuštění z ústavu, jelikož za sebou měla již čtyři 

recidivy. O užívání morfinu mluvila s přiměřeným duševním zdravím, ale také 

s patologickou domýšlivostí a zalíbením. Přiznala se ke své slabé vůli398 a s velkou 

blažeností přiznala, že již tři dny opět recidivuje. Znázornila svoji vášeň jako mučení.399 

Dle záznamu ze dne 21. července se pacientka za posledních několik měsíců nezměnila. 

Další zápis byl až z 18. ledna 1898, dle něj je pacientka nesamostatná a slabé povahy. 

Našla ale zbytky prášků na spaní. Jinak se ale zdála být neškodná. Byla vzdělaná a dělala 

předčitatele na oddělení C4. Vypadala dobře a neměla žádné halucinace.  Dne 8. dubna 

byla pacientka v chorobopisu popsána jako veselá, zábavná a velice pořádná. Také 8. 

července byla popsána jako pořádná, ale také střídavě veselá, lehce melancholická a 

pracovitá. Dle zápisu z 8. srpna byla pacientka občas přátelská, ale nezdvořilá na doktory. 

Zapsáno také bylo, že pacientka byla reagující, naivní a klidně vykonávala domácí 

práce.400 

Následný zápis pocházel až z 6. ledna 1900, který mimo chování pacientky popisoval i 

její intelekt. Domnívali se, že není dementní, ale z jejích dopisů ani intelektu to nebylo 

zjevné. Dále 1. července se pacientce dařilo občas lépe. Chovala se ale dětinsky a 

působila dementním dojmem.401 Další záznam byl až z dalšího roku a to z 12. ledna 1901, 

píše se v něm, že pacientka měla občas momenty, kdy se učila. Moc nemluvila, ale hodně 

četla. Váhově se neměnila. Už tři měsíce nedostala menstruaci, ale to bylo u ní běžné. Už 

dříve ji měla vždy nepravidelnou.402 

Dne 15. ledna měla pacientka trochu horečku a lehký kašel. Byl jí předepsán zábal prsou, 

koňak s mlékem, kodein a klid na lůžku. O tři dny později její teplota stoupla, večer měla 

již teplotu 40,3. Dalšího dne se stav pacientky zlepšil. Dráždivý kašel ustoupil a také tak 

 
397 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1887, chorobopis 

Ella Koch, [s. 13]. 
398 Tamtéž, [s. 14]. 
399 Tamtéž, [s. 14]. 
400 Tamtéž, [s. 14]. 
401 Tamtéž, [s. 15]. 
402 Tamtéž, [s. 15]. 



57 
 

vykašlávání. Měla ale zrychlené dýchání a byl jí předepsán lék. Dne 25. ledna bylo 

pacientce již znovu dobře, ale zůstala ještě v posteli. Ráno lehce pokašlávala. K datu 27. 

července bylo napsáno, že její psychický stav se nezměnil.403 

Další zápis byl až z 15. března 1902, pacientka již delší dobu zůstávala bez přesunů na 

oddělení C4. Byla zde využívána jako předčitatelka a jako překladatelka z jiných jazyků 

(nejspíše myšlena angličtina). Volně se mohla procházet kolem, nekašlala, ale fyzicky 

nevypadala dobře. Druhý a zároveň poslední záznam z tohoto roku byl z 15. září, kde 

byla pacientka opět popsána jako využívaná pracovní síla na oddělení C4. Pracovala zde 

jako předčitatelka a vždy upotřebitelná společnice.404 

Následuje záznam byl z dalšího roku, z 6. června 1903, pacientka byla zde popsána jako 

docela dětinská, ale zaneprázdněná405 předčítáním a psaním a byla přistižena, jak 

masturbuje. Dle zápisu z 10. července 1904 nenastaly u pacientky žádné fyzické či 

psychické změny. Dle zápisu z 9. prosince měla pacientka poslední dva až tři týdny 

velkou chuť k jídlu. Občas si ale stěžovala na tlak na prsou, a spala klidně. Poté nastalo 

delší období tvořené jen zápisy o tom, že se stav pacientky nezměnil jako například 27. 

srpna či 7. února 1906406 nebo 17. května 1906. Až 10. července 1909 se objevila 

v chorobopisu pacientky zmínka o tom, že sestra pacientky si ji vyzvedne za účelem 

společné dovolené. Následně 15. července bylo pacientce dovoleno opustit ústav na dobu 

3 týdnů v doprovodu své sestry. Dne 9. srpna 1910 bylo zaznamenáno, že pacientku si 

převzala do domácího ošetření rodina.407 

Dne 31. srpna sestra pacientky přivedla pacientku zpět do ústavu se sdělením, že 

pacientka nebude již více do domácí péče přebírána, jelikož na ní nemá čas z důvodu 

vykonávání své vlastní profese. Pacientčin stav408 se jevil beze změny, její přijetí do 

ústavu bylo tedy opět oprávněné. Chování pacientky se nezměnilo do 4. listopadu 1911 

a též 10. srpna 1912 byl psychický stav pacientky stejný, navíc pacientka na tom byla 

fyzicky dobře, a dokonce byla do 31. srpna propuštěna na dovolenou ke své sestře. Dne 

12. listopadu bylo do chorobopisu zaznamenáno, že pacientčin stav byl opět beze změny. 

Zaměstnávala se četbou a poskytovala ostatním pacientům výuku jazyků. Na její 
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požádání jí její sestra do ústavu přinesla nějaké věci. Chovala se ale podivně, někdy 

musela být dokonce krmena.409 

Další záznam byl až ze 6. června 1913. Pacientka byla zde opět popisována jako 

zaměstnaná prací, mimo jiné čtením. S příjmem potravy měla stále problémy, pouze 

černou kávu vypila rychle a bez asistence.410 K datu 7. července bylo v zápise napsáno, 

že pacientka byla puštěna na dovolenou, která trvala do 29. července téhož roku. Zápis 

z 30. července hovořil o tom, že se pacientka chová spořádaně. Ani dne 12. prosince se 

stav pacientky nezměnil. Stejně tak jako již půl roku byl u pacientky problém s příjmem 

potravy. Zvláště pak odmítala jíst maso. Když byla k jídlu donucena, plivala ho. I 13. 

července 1914 se pacientka stále chovala problémově. Měla problémy s tím docházet na 

záchod. Znečišťovala svoje oblečení, a pak je i trhala. I před personálem i před ostatními 

pacienty se chovala stejně. Byla nevychovaná, a když byla nucena do jídla či k tomu, aby 

dodržovala hygienu byla rozčílená411 

Dne 31. prosince byla pacientka opět popisována jako beze změny. Stejně tak tomu bylo 

i 10. června 1915, kdy bylo v chorobopisu zmíněno, že její mytí, česání a oblékání musela 

kontrolovat ošetřovatelka. Dle zápisu z 15. ledna 1916 měla pacientka na konci minulého 

roku sice možnosti volných vycházek,412 ale neosvědčily se, jelikož pacientka se vždy 

vracela až po několika hodinách a často byla dokonce přistižena, jak tupě zírá do dálky a 

až po opětovném oslovení začala reagovat. Stav pacientky se nezměnil ani 6. listopadu 

1916. Pacientka ale byla méně nevychovaná ku personálu. Tvrdila, že z důvodu, že i oni 

se k ní chovají lépe. Každopádně mezi personálem měla své oblíbence, které bez 

problému poslouchala. Dne 9. září bylo do chorobopisu zapsáno, že pacientka od srpna 

jedla lépe, a dokonce jedla i maso. Také se pacientka velice změnila, chovala se nyní 

velice mile a laskavě nejen k personálu, ale také k ostatním pacientům.413 

Dle zápisu z 1. ledna 1918 se stav pacientky za posledního půl rok nezměnil.414 Dne 27. 

února byla pacientka označena za pečlivě pracující, také se dobře bavila se svým okolím 

i žertovala. Bylo jí dovoleno o nedělích v doprovodu své sestry jezdit do Štýrského 

Hradce.  Ze zápisu z 10. října vyplývalo, že pacientka během léta strávila hodně času 
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venku. Uklidňovala i ostatní pacienty, které život v ústavu již nebavil. Zlepšily se i její 

stravovací návyky, ale trochu se zhoršil její postoj k personálu. V záznamu z 18. prosince 

bylo zapsáno, že pacientčin stav se nezměnil. Stále jezdila se sestrou o nedělích do 

Štýrského Hradce, avšak nikdy večer po návratu z této vycházky nebyla v ústavu 

nevrlá.415 

Zde v chorobopisech skončilo zkoumané období, ale samotné chorobopisy ukončil 

s jistými časovými mezerami až záznam z 26. února 1945, kdy pacientka v ústav umřela 

na zástavu srdce.416 Při porovnání tohoto případu s případy z opavského ústavu v první 

řadě byla zarážející délka pobytu, kterou pacientka v ústavu strávila. Morfinisté v Opavě 

většinou velice rychle podávali revers, anebo byli k pobytu donuceni soudním nařízením, 

kdežto takto dlouhodobý pobyt ve Feldhofu byl způsobem přímo přesvědčením lékařů, 

že kdyby byla pacientka propuštěna, ke své neřesti by se vrátila, zvláště pak po již 

prodělaných několika nezdařených pokusech o abstinování. Obdobný přístup k problému 

v opavském ústavu nebyl zaznamenán. Pokud by se lékaři z Feldhofu řídili například 

pravidly pro nepropouštění pacientů dle Jana Hraše, prvního ředitele ústavu pro 

choromyslné v Bohnicích, pacientka by také v ústavu zůstala. Těmito pravidly totiž byly: 

sklon k protispolečenskému chování, sklon k sebevraždě a sklon ke zpustnutí. Pacientka 

by se totiž během svého pobytu v ústavu vešla do všech těchto kolonek.417 Jan Hraše od 

roku 1884 pracoval jako primář v ústavu pro choromyslné v Brně-Černošicích a o deset 

let později získal post ředitele v dobřanském ústavu pro choromyslné, zde si vedl tak 

dobře, že byl povolán k vedení nově zřízeného bohnického ústavu. Tuto funkci vykonával 

od roku 1909 do roku 1913, kdy mu bylo svěřeno vedení ústavu pražského. Za život 

napsal spousty vědeckých prací zaměřujících se na dějiny psychiatrie a byl protagonistou 

novátorského pohledu na dušení zdraví.418 

Stejně tak pokud by byla posuzována dle pravidel pro hospitalizaci ze Zemského ústavu 

pro choromyslné v Kosmonosích z roku 1903, kdy se i sám ústav bránil přeplněnosti 

nepropouštěním pouze vyléčitelných či nebezpečných pacientů.419 I tak by tato pacientka 

byla dle jejího chování popsaného v chorobopisu z ústavu nepropuštěna. 
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Samotný odpor pacientky finálně skoncovat s užíváním morfinu byl pak totožný jako 

odpor morfinistů z opavského ústavu a nejspíše za ním stálo, stejně jako v případě 

morfinistů z Opavy nedostatečné přesvědčení ve společnosti, že abstinence na morfinu 

má být úplná a trvalá. Tento názor tedy měli jak morfinisté z Opavy, tak i morfinistka 

z Feldhofu, která ho ostatně i přímo uvedla.  

Stejně jako u morfinistů z Opavy, tak i u morfinistky ze Štýrského Hradce byla zvolena 

pomalá metoda odvykání na morfinu. Tato metoda byla volena většinou, radikální změna 

pohledu na léčbu přišla až v Německu po roce 1933, kdy nikdo neměl být ušetřen 

abstinenčním příznakům jako odstrašující příklad pro závislé osoby.420 Zajímavým ale 

bylo, že i přesto, že pacientka byla ve Feldhofu za účelem vyléčení se z morfinismu, i po 

několika letech po abstinenci jí byl sem tam morfin podáván i na bolesti, které dle 

záznamů a reakce pacientky mohly být dosti pravděpodobně pacientkou vymyšlené za 

účelem právě morfin dostat. 

Zajímavostí také byly vyostřené nálady pacientky, jako trhání oblečení, nepříjemné 

chování vůči ostatním, určitou dobu zanedbávána hygiena, odmítání jíst i myšlenky na 

sebevraždu, možná způsobeny velice dlouhým pobytem v ústavu. Takto dlouhodobý 

pobyt v ústavu byl pro pacienta velice nebezpečný, jelikož mohl způsobit ztrátu 

schopnosti žít mimo ústav.421 Na stejné praktiky v ústavech si stěžoval i lékař Montagu 

Lomax, který se proslavil hlavně vydáním své knihy Experiences of an Asylum Doctor, 

kde shrnul své negativní zkušenosti ohledně péče o pacienty v anglickém ústavu pro 

choromyslné, jménem Prestwich Asylum v Manchesteru na začátku 20. století, kde 

předtím sám pracoval.422 Kniha byla vydána v roce 1922 a spustila aféru ohledně péče o 

duševně nemocné.423 V této knize byl prezentován názor, že pobyt v ústavu může 

psychický stav pacienta i trvale zhoršit.424 Pravdou ale bylo, že autor své závěry opíral o 

své zkušenosti z anglického ústavu, kde mohly být praktiky o něco jiné než v ústavech 

na území Předlitavska. Dle některých pasáží z chorobopisu jako potřeba stálého hlídání 

svou sestrou či bezduché zírání do prázdna bylo možné, že se pacientka do tohoto stavu 

dostala. Zajímavé těž byly dočasné halucinace, které mohly, ale také nemusely, být 

způsobeny některými z léků, jež byly na začátku hospitalizace pacientce podávány ve 
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velkém množství, a v neposlední řadě právě frekvence a variace léků, které byly 

pacientce jako léčené morfinistce podávány. 

V chorobopisu se také objevily některé nejasnosti, jako například zmínka o již čtvrté 

recidivě a následně o tom, že pacientka v ústavu morfin užívá. Tato nejasnost mohla být 

vysvětlena buď tím, že stejně jako při předchozím pobytu v ústavu si i zde pacientka 

obstarala známou osobu, která jí morfin do ústavu nosila, nebo stejně jako u jiných 

nejasností si pacientka vše záměrně mohla vymyslet, anebo lékaři jenom neuznali za 

vhodné tyto situace v chorobopisu blíže vysvětlovat. 
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6. Morfinisté z Kramerova sanatoria pro nervové choroby Bubeneč 

Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč bylo na rozdíl od dříve uvedených 

ústavů pro duševně choré soukromým zařízením. Tento fakt zásadně ovlivňoval složení 

klientely, která se rekrutovala z těch, kteří si mohli dovolit pobyt v léčebně zaplatit. 

Nemajetní byli odkázáni na státní zařízení, které mohlo poskytnout péči zdarma. Ve 

sledovaném období bylo v dokumentech Kramerova ústavu objeveno celkem pět mužů a 

jedna žena, kteří si zde prodělávali odvykací léčbu ze závislosti na morfinu.425 

V následující kapitole budou analyzovány chorobopisy morfinistů z Kramerova sanatoria 

pro nervové choroby Bubeneč ze sledovaného období a budou porovnávány s případy 

morfinistů, kterými byly věnovány předchozí kapitoly této práce. 

Jako nejnadějnější případ dle přístupu pacienta k jeho závislosti působil dle chorobopisu 

33letý ženatý katolík z Přibyslavi. Do ústavu byl přijat 28. prosince 1898.426 Tento 

povoláním továrník427 začal morfin užívat pro léčebné účely a jeho dlouhodobé nadměrné 

užívání ho přivedlo až k morfinismu. Měl zkušenosti již s jedním abstinováním, kdy 

nahned s užíváním morfinu přestal a vydržel bez něj téměř dva roky. V roce 1895 ale 

opět dostal předepsán morfin proti zdravotním obtížím. Dávky si ale před nástupem do 

ústavu sám snižoval.428 

Do ústavu tento pacient nastoupil dobrovolně.429 Pobyt v ústavu probíhal vcelku 

bezproblémově ze strany chování se pacienta430 a ten nakonec ústav opustil 31. ledna 

1899431 dle chorobopisu: „Odhodlaný již nikdy více si nepíchnout.“432 Jednalo se o jediný 

zaznamenaný pobyt tohoto pacienta v tomto ústavu,433 takže je možné, že svému 

předsevzetí dostál. 

Dalším z nadějnějších pacientů byl 42letý ženatý katolík, profesí okresní lékař. Do ústavu 

přišel poprvé sám 24. července 1908, aby zde prodělal abstinenční kúru z morfinismu. 

Při přijetí do ústavu vypadal špatně, a i jeho chování nebylo úplně standartní, dle zápisu 
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hodně mluvil a omlouval se za vše možné. Ve společenských prostorách ústavu pak 

poznal starého známého.434 

Tento pacient byl morfinistou od roku 1891. K morfinu se dostal kvůli své první ženě, 

která od narození trpěla tuberkulózou. Pro pacienta bylo náročné starat se o svoji ženu i 

během nocí, během kterých se budila, a tak sáhnul po morfinu. Na něj si ale rychle zvykl 

a požadoval stále vyšší a vyšší dávky. V roce 1904 podstoupil abstinenční léčbu se silným 

abstinenčním symptomem. Strávil v této léčebně osmnáct dní, při nichž se stav jeho 

manželky velmi zhoršil. Pacient po této léčbě zvládl jeden a půl roku abstinovat.  Poté 

začal morfin opět užívat, za účelem usnadnit si péči o svého nemocného otce, ke kterému 

musel vstávat i v noci. V roce 1908 pacient prodělal těžkou chřipku, kdy čtrnáct dní trpěl 

horečkami, jako lék na tento stav užíval nejen morfin, ale také kokain. U užívání obou 

látek zůstal i po skončení nemoci. Pět týdnů před nástupem do ústavu pacient začal 

pociťovat slabost, dušnost, únavu a potil se. Spal ale dobře a přes den byl jen málo ospalý. 

Den před začátkem abstinenční léčby přicestoval do Prahy.435 

Po fyzické stránce byl pacient sice dle výrazu tváře unavený, sklíčený a bledý, jeho 

muskulatura byla pouze mírná, ale většina jeho těla fungovala normálně. Kůži měl ale 

přeplněnou zánětlivými stopami po vpiších.436 Pacient trávil během svého pobytu 

v ústavu spoustu času poleháváním v zahradě, také kouřil a občas psal dopisy. 

Chorobopis tohoto pacienta byl psán typově velice podobně jako chorobopis pacientky 

trpící morfinismem z ústavu ve Štýrském Hradci. Oba dva chorobopisy obsahovaly 

v běžných denních záznamech hlavně popisy toho, jak se pacientovi dařilo, jak spal, jak 

se choval, jestli měl nějaké obtíže případně, jestli mu na ně bylo něco podáno. Jaké léky 

užil a jakým činnostem se věnoval.437 

V tomto chorobopisu byl zajímavý hlavně důraz na to, kolik morfinu bylo pacientovi 

denně aplikováno. Výsledná suma se zapisovala jak podtrženým písmem pod každý 

denní zápis,438 tak do finální tabulky s přehledem podaných injekcí,439 v které první dva 

dny v ústavu pro pacienta vypadaly jako v tabulce číslo 4: 

 
434 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 12, chorobopis Franz Schneiberg, [s. 1]. 
435 Tamtéž, karton 12, chorobopis Franz Schneiberg, [s. 1-2]. 
436 Tamtéž, karton 12, chorobopis Franz Schneiberg, [s. 2]. 
437 Tamtéž, karton 12, chorobopis Franz Schneiberg, [s. 1-4]. 
438 Tamtéž, karton 12, chorobopis Franz Schneiberg, [s. 1-4]. 
439 Tamtéž, karton 12, chorobopis Franz Schneiberg, [tabulka s. 1-2]. 
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Tabulka č. 4: Přehled podaných injekcí 24. - 25. 7.440 

Datum Hodina Množství Poznámka 

24. VII. 9 h večer 10 cm3 1 % roztoku morfinu Koupel! 30°C. Lépe spal do 4 h ráno. 

25. VII. 3/4 5 h ráno 10 cm3 1 % roztoku morfinu   

  1/4 11 h 10 cm3 1 % roztoku morfinu Bolest v končetinách 

  1/2 4 h 10 cm3 1 % roztoku morfinu Pocení 

  8 h večer 10 cm3 1 % roztoku morfinu Zvracení. Koupel 30°C. 

  10 h večer 10 cm3 1 % roztoku morfinu Nespavost 

 

Pro ukázku, jak moc radikální bylo snižování dávek u tohoto pacienta, tabulka po 

necelém týdnu abstinenční kůry vypadala jako tabulka číslo 5: 

Tabulka č. 5: Přehled podaných injekcí 1. - 2. 8.441 

Datum Hodina Množství Poznámka 

1. srpna  1/2 7 h ráno 10 cm3 1 % morfinového roztoku   

  3/4 1 h 5 cm3 0,5 % morfinového roztoku   

    10 cm3 0,5 % morfinového roztoku 2 gramy chloralhydratu! 

2. srpna 1/4 10 h ráno 10 cm3 0,5 % morfinového roztoku   

  1/2 1 h  5 cm3 0,5 % morfinového roztoku   

  9 ¼ h večer 10 cm3 1 % morfinového roztoku 3 gramy chloralhydratu! 

 

Pacient se začal strachovat, že nedokáže bez injekcí žít. Na tento jeho popud mu přestaly 

injekce hned od toho dne (6. srpna 1908) podávat.442 O dva dny později byl pacient 

šťastný, že už dokáže existovat bez injekcí.443 Dle tabulky pacientovi opravdu nebyl 

 
440 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 12, chorobopis Franz Schneiberg, [tabulka s. 1]. 
441 Tamtéž, karton 12, chorobopis Franz Schneiberg, [tabulka s. 2]. 
442 Tamtéž, karton 12, chorobopis Franz Schneiberg, [s. 3]. 
443 Tamtéž, karton 12, chorobopis Franz Schneiberg, [s. 4]. 
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žádný morfin od 6. srpna již podán.444 Pacient opustil ústav 20. srpna 1908 a jednalo se 

o jeho jediný zaznamenaný pobyt v tomto sanatoriu.445 

Další z pacientů trpící morfinismem pobýval v Kramerově ústavu od 7. března 1896 do 

24. prosince 1900, kdy v ústavu umřel446 na marasmus.447 Pacient nastoupil svoji léčbu 

již v poměrně vysokém věku, při nástupu do ústavu mu bylo 77 let a do ústavu nastoupil 

dobrovolně.448 Během svého pobytu v ústavu pacient podnikal výlety do měst i 

procházky mimo ústav.449 

V chorobopisu pacienta se stejně jako u Elly Koch, pacientky ze Štýrského Hradce, po 

několika letech přestaly používat denní záznamy a přešlo se k měsíčním záznamům. 

Překvapivě dlouhodobý pobyt pacienta v ústavu mohl být způsobem jeho vysokým 

věkem při nástupu do léčení,450 anebo mohl být pobyt pacienta v ústavu záminkou 

k vyhnutí dostavení se k soudu.451 Příslušný soud se totiž o zdravotní stav pacienta 

zajímal dopisem z 13. prosince 1897: „se zdvořile žáda, by sem oznámil zdali a kdy asi 

Jakub Nossal se tak dalece pozdraví, by k soudu dostaviti se mohl. C. K. okresní soud na 

Smíchově“.452 Tento dopis se zachoval v složce pacientova chorobopisu, ale více zde 

k tomuto případu nebyly žádné zprávy.453 

Další z morfinistů byl do ústavu přijat 21. května 1906.454 Jednalo se o 44letého ženatého 

katolíka pracujícího jako sládek. Všichni v jeho rodině byli psychicky zdraví. Pacient 

v průběhu života začal pociťovat bolesti v oblasti žaludku, které se stupňovaly. Na tuto 

bolest právě začal užívat morfin. Do ústavu byl poslán za účelem léčby morfinismu, aniž 

by ale prvotní příčina, proč začal morfin užívat, byla vyřešena.455 

Pacient ještě před nástupem do ústavu. „Nechal si na rozloučenou od své manželky dát 

ještě injekci s heroinem 0,5/30.“456 Po lékaři pak požadoval další injekci, s vysvětlením, 

že nemůže snést svoje utrpení. Dostal na noc injekci morfinu, po které usnul. Každopádně 

 
444 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 12, chorobopis Franz Schneiberg, [tabulka s. 2]. 
445 Tamtéž, karton 12, chorobopis Franz Schneiberg, [desky]. 
446 Tamtéž, karton 2, chorobopis Jakub Nossal, [desky]. 
447 Tamtéž, karton 2, chorobopis Jakub Nossal, [s. 9]; Marasmus je jednak těžká forma podvýživy, ale také 

tělesná či duševní sešlost. 
448 Tamtéž, karton 2, chorobopis Jakub Nossal, [vysvědčení]. 
449 Tamtéž, karton 2, chorobopis Jakub Nossal, [1-9]. 
450 Tamtéž, karton 2, chorobopis Jakub Nossal, [1-9]. 
451 Tamtéž, karton 2, chorobopis Jakub Nossal, [dopis z 13. prosince 1897]. 
452 Tamtéž, karton 2, chorobopis Jakub Nossal, [dopis z 13. prosince 1897]. 
453 Tamtéž, karton 2, chorobopis Jakub Nossal. 
454 Tamtéž, karton 6, chorobopis Wollner Franz Josef, [desky]. 
455 Tamtéž, karton 6, chorobopis Wollner Franz Josef, [s. 1]. 
456 Tamtéž, karton 6, chorobopis Wollner Franz Josef, [s. 1]. 
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tím pacientovo utrpení neskončilo.457 Například v zápisu ze dne 29. května bylo napsáno: 

„Pláče a kňučí, je úplně zoufalý, tehdy mu nikdo nemůže více pomoct, bolest v žaludku, 

je celkově nafouklý, je nesnesitelná...“458 

Dne 16. června bylo do chorobopisu zaznamenáno: „Spí dobře, stěžuje si, že nemůže 

spát.“459 Tento výrok při analýze chorobopisu může svádět k obvinění pacienta z toho, 

že svůj stav podává jako horší a mohlo by to tedy vést k úsudku, že pacient byl 

hypochondr, a tudíž jeho léčba z morfinismu bez vyléčení původních problémů, kvůli 

kterým začal morfin a jiné látky užívat, byla z pohledu lékařů logická. Ale v chorobopisu 

se také nachází zkouška žaludečních šťáv, která prokázala, že u pacienta nebylo v této 

oblasti vše v pořádku,460 takže jeho bolesti pravděpodobně opravdu existovaly. Není tedy 

možné uvést jako logický důvod léčby pacienta z morfinismu zjištění, že jeho bolesti jsou 

pouze smyšlené. Pacient opustil ústav 18. července 1906. Byl vyzvednut svojí 

manželkou, odmítnul již v ústavu trávit další dny, pravděpodobně právě z důvodu 

neustávajících bolestí. Byl propuštěn jako „zlepšený“.461 

Ve sledovaném období v Kramerově ústavu byla jediná morfinistka přijata dvakrát. 

Poprvé její pobyt trval měsíc a po dvou letech během druhého pobytu v tomto ústavu po 

téměř dvou týdnech umírá.462 Přičemž v prvním vstupním chorobopisu byla jako důvod 

její léčby uvedena zmatenost pacientky a také to, že již potřebuje užívat morfinové 

injekce.463 Ve druhém vstupním chorobopisu byla pacientka popsána jako duševně 

nemocná, přičemž tuto nemoc způsobilo několikaleté užívání morfinu.464 

Pacientce bylo při prvním nástupu do ústavu 57 let a byla svobodná.465 Místo jejího 

zaměstnání bylo do chorobopisu zapsáno: „privátní“466. Její diagnózy byly popsány jako: 

„morfinismus chronický, hysterie hypochondrie, morphinismus, cirhosa hepatis, 

marasmus“.467 Dle chorobopisu ale pacientka nikdy řádnou léčbu morfinismu 

neprodělala. Při jejím prvním pobytu v ústavu to mohlo být způsobeno tím, že se lékaři 

zaměřili na jiné důvody jejího pobytu v ústavu a při druhém pobytu mohla být absence 

 
457 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 6, chorobopis Wollner Franz Josef, [s. 1]. 
458 Tamtéž, karton 6, chorobopis Wollner Franz Josef, [s. 3]. 
459 Tamtéž, karton 6, chorobopis Wollner Franz Josef, [s. 4]. 
460 Tamtéž, karton 6, chorobopis Wollner Franz Josef, [die heutige Untersuchung des Magensaftes]. 
461 Tamtéž, karton 6, chorobopis Wollner Franz Josef, [s. 5]. 
462 Tamtéž, karton 3, chorobopis Freund Mathilda, [desky]. 
463 Tamtéž, karton 3, chorobopis Freund Mathilda, [vstupní chorobopis z 3. března 1903]. 
464 Tamtéž, karton 3, chorobopis Freund Mathilda, [vstupní chorobopis z 26. března 1905]. 
465 Tamtéž, karton 3, chorobopis Freund Mathilda, [s. 1]. 
466 Tamtéž, karton 3, chorobopis Freund Mathilda, [s. 1]. 
467 Tamtéž, karton 3, chorobopis Freund Mathilda, [desky]. 
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léčby způsobena rychlým skonem pacientky v ústavu. Pacientka začala morfin užívat 

proti bolestem.468 

Poslední morfinista léčený v Kramerově ústavu ve sledovaném období podstoupil 

v tomto ústavu neuvěřitelných 38 pobytů.469 Délky prvních jeho 30 pobytů společně 

s počtem dní, které uběhly mezi jednotlivými pobyty v ústavu, jsou zaznamenány 

v tabulce číslo 6: 

Tabulka č. 6: Délka jednotlivých pobytů v ústavu470 

Pobyt Od  Do 
Dny v 

ústavu 
Dny mimo ústav 

1. 10. září 1900 7. říjen 1900 28 205 

2. 1. květen 1901 21. červenec 1901 82 380 

3. 6. srpen 1902 19. srpen 1902 14 167 

4. 3. únor 1903 11. únor 1903 9 140 

5. 2. červenec 1903 10. červenec 1903 9 101 

6. 20. říjen 1903 22. říjen 1903 3 411 

7. 7. prosinec 1904 21. prosinec 1904 15 37 

8. 28. leden 1905 12. únor 1905 16 15 

9. 28. únor 1905 19. březen 1905 20 15 

10. 4. duben 1905 9. duben 1905 6 88 

11. 7. červenec 1905 25. říjen 1905 111 425 

12. 25. prosinec 1906 31. prosinec 1906 7 11 

13. 12. leden 1907 19. leden 1907 8 57 

14. 18. březen 1907 23. březen 1907 6 20 

15. 13. duben 1907 22. duben 1907 10 78 

16. 10. červenec 1907 13. červenec 1907 4 45 

17. 28. srpen 1907 2. září 1907 6 14 

18. 17. září 1907 1. říjen 1907 15 20 

19. 22. říjen 1907 26. říjen 1907 5 59 

20. 25. prosinec 1907 30. prosinec 1907 6 26 

 
468 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 3, chorobopis Freund Mathilda, [s. 1-4]. 
469 Tamtéž, karton 11, chorobopis Anton Riegel, [s. 29]. 
470 Tamtéž, karton 11, chorobopis Anton Riegel, [desky]. 
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21. 26. leden 1908 29. leden 1908 4 13 

22. 12. únor 1908 17. únor 1908 6 12 

23. 1. březen 1908 5. březen 1908 5 10 

24. 16. březen 1908 19. březen 1908 4 41 

25. 30. duben 1908 2. květen 1908 3 69 

26. 11. červenec 1908 15. červenec 1908 5 61 

27. 15. září 1908 17. září 1908 3 314 

28. 29. červenec 1909 13. září 1909 47 2 

29. 16. září 1909 3. říjen 1909 18 7 

30. 11. říjen 1909 18. říjen 1909 8   

 

V tabulce číslo 6 jsou zobrazeny v některých případech až enormně krátké pobyty 

pacienta v ústavu, například jeho 20. až 27. pobyt nikdy nepřesáhly délku jednoho týdne. 

Zarážející jsou i počty dnů mezi jednotlivými pobyty, kdy například mezi 28. a 29. 

pobytem strávil pacient mimo ústav jen dva dny. Tyto informace ukazují dost o kvalitě, 

kterou abstinenční léčba mohla mít, když pacient při první potřebě po droze ústav ihned 

opustil a po ukojení své touhy se zase za pár dní vrátil. Pacient nakonec umřel v ústavu 

7. května 1910, a to při jeho 38. pobytu v ústavu,471 který již nebyl zaznamenán na desky 

chorobopisu jako pobyty první až třicátý. 472 

Tento pacient byl vyznáním katolík. Při svém prvním přijetí do ústavu byl starý 34 let a 

byl svobodný. Do ústavu byl dopraven v doprovodu svých tří bratrů, ale léčbu údajně 

nastoupil dobrovolně. Morfinistou byl již třináct let a na počátku užíval jak morfin, tak 

kokain. Ve 24 letech dokonce pacient dostal halucinační psychózu a fyzicky sešel. Jako 

hlavní příčiny, proč pacient začal užívat morfin, jeho bratři uvedli nespavost a 

neurastenické obtíže. Sám pacient ale za příčinu označil duševní přetížení zapříčiněné 

studiem a bolest v noze. Před nástupem do Kramerova sanatoria pacient již absolvoval 

dva abstinenční pobyty v jiných ústavech, ale vždy se k užívání látek vrátil. Před 

nástupem do ústavu pacienta často trápila fyzická únava, byl popudlivý, vyhýbal se 

společnosti, málo se věnoval svým záležitostem a předpokládal, že všichni mají špatný 

úmysl. Pacient na konci prvního pobytu odešel z léčebny jako vyléčený.473 

 
471 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 11, chorobopis Anton Riegel, [s. 29]. 
472 Tamtéž, karton 11, chorobopis Anton Riegel, [desky]. 
473 Tamtéž, karton 11, chorobopis Anton Riegel, [s. 1-3]. 
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Podruhé pacienta do ústavu doprovodili opět jeho bratři, ale nastoupil dle chorobopisu 

dobrovolně. Pacient dle výpovědi vydržel abstinovat od svého propuštění v říjnu do 5. 

prosince, kdy morfin užil na velké bolesti, následně měl záchvat koliky a začal užívat i 

kokain. K symptomům se u pacienta přidala i deprese. Jako uzdravený byl pacient na 

konci svého druhého pobytu propuštěn.474 

Potřetí přišel do ústavu v doprovodu své hospodyně a léčbu opět nastoupil dobrovolně. 

Pacient vypověděl, že vydržel deset měsíců abstinovat, ale před třemi měsíci ze 

zdravotních příčin znovu začal drogu užívat. Na konci tohoto pobytu byl jako vyléčený 

propuštěn.475 

S přibývajícími pobyty se pečlivost, s kterou byl vypisován chorobopis, snižovala. 

Pomalu odpadalo vypisování aktuálního fyzického stavu pacienta i důvodu proč se do 

ústavu vracel.476 Patnáctý pobyt pacienta v ústavu vypadal pak dle chorobopisu takto: 

„XV. 13. 4. 07 V poslední době údajně 0.02 M. cítí se špatně, vznětlivý, jinak v pořádku 

0.02! 14. 0.03 15. 0.02 16. 0.02 17. Ø dobře spal. 18. 2 gr. Chloral. lehký zánět slepého 

střeva 19. Ø zánět zmizel 22. zotaven propuštěn.“477 Pobyt 32. pak vypadal dokonce takto: 

„32. 14/12 09 – 27/12 09“478 Tyto extrémy ale neplatily pro všechny pobyty pacienta 

v ústavu. I po dvacátém pobytu byly některé jeho pobyty v chorobopise řádně zpracovány 

a vypsány dle jednotlivých dní.479 

Abstinenční pobyty pacientů v Kramerově sanatoriu pro nervové choroby Bubeneč se 

vyznačovaly svými pečlivě vyplněnými chorobopisy. Toto mohlo být způsobeno buď 

tím, že samotný ústav byl soukromým zařízením, a proto byla sama péče o pacienty na 

vyšší úrovni, anebo tím, že už se jednalo o období přelomu 19. a 20. století, ve kterém 

snaha léčit duševně nemocného pacienta již poměrně pokročila. Stále ale byl zachován 

přístup k pacientovi známý z ústavu v Opavě, kdy bylo nemyslitelné omezit osobní 

svobodu pacienta, takže stejně jako v opavském ústavu i zde mohli pacienti během své 

abstinenční léčby jezdit na výlety či podnikat procházky mimo ústav. U všech případů 

pacientů trpících morfinismem byla na začátku užívání snaha drogou léčit nějaký 

zdravotní problém, která poté přešla do závislosti. Pacienti si se svou závislostí poradili 

různě dle jejich charakteru, někteří podnikali abstinenční léčbu opravdu s cílem se 

 
474 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 11, chorobopis Anton Riegel, [s. 4-5]. 
475 Tamtéž, karton 11, chorobopis Anton Riegel, [s. 6]. 
476 Tamtéž, karton 11, chorobopis Anton Riegel, [s. 1-29]. 
477 Tamtéž, karton 11, chorobopis Anton Riegel, [s. 15]. 
478 Tamtéž, karton 11, chorobopis Anton Riegel, [s. 28]. 
479 Tamtéž, karton 11, chorobopis Anton Riegel, [s. 17-29]. 
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závislostí skončit, a to natrvalo. Při příchodu do ústavu měli obvykle morfinisté velké 

problémy s infekcí v ranách po vpiších, kterých měli většinou bezpočet. Nulová hygiena 

v této problematice byla v té době dle zápisů z chorobopisů běžnou a nenapomáhal tomu 

ani celosvětový přístup k samotným injekčním stříkačkám, kdy například v jistých 

elegantních salonech se dávaly zlaté či stříbrné injekční stříkačky dokonce jako dar v 

pouzdrech zdobených známými zlatníky.480 Tento postoj už sám o sobě neřadil injekční 

stříkačku mezi předměty na jedno použití, jako je tomu třeba dnes.   

 
480 ESCOHOTADO, Antonio, Stručné dějiny drog, Praha 2003, s. 66; Dne 20. prosince 1900 byly například 

na čtvrté stránce amerických novin The evening word inzerovány stříbrné dámské hodinky za 2,95 a 3,75 

dolarů. Dámské hodinky z čtrnácti karátového zlata pak byly prodávány za 8,50 dolarů. Pro porovnání 

vydání těchto novin stálo jeden cent. 
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7. Kokain a morfin při léčbě 

Přestože látky kokain a morfin jsou dnes vnímány převážně jako návykové, původně byly 

vyrobeny za účelem lidi léčit a desetiletí za tímto účelem skutečně působily, proto je 

nutné v této práci zmínit nejen jejich špatnou pověst, ale zaměřit se také na to dobré, na 

co byly ve své historii používány. 

 

7. 2 Využívání morfinu a opia při léčbě pacientů v ústavech pro choromyslné 

První a nejznámější návykovou látkou využívanou při léčbě duševních nemocí bylo 

nejspíše opium. Jeho využívání na zklidnění duševně nemocných bylo používáno již 

v nemocnici v Káhiře založené v roce 1284.481 Lékaři ho předepisovali pacientům na 

duševní problémy i v osmnáctém století.482 V devatenáctém století bylo podáváno při 

léčbě „mánie“.483 

Opiáty hrály významnou roly v léčbě duševních chorob. Endorfiny v nich obsaženými se 

ještě do roku 1960 léčila melancholie.484 Při některých léčbách jako například nespavosti 

nahradil opium morfin.485 Zajímavostí bylo, že za úspěch morfinu při léčbě mánie bylo 

považováno, i když způsobil těžkou melancholii.486 

Lékař Hermann Engelken v Oberneulandu u Brém způsobil velký ohlas po svém 

doporučení předepisování opia ve velkých dávkách. Doporučoval tuto léčbu na 

melancholii i mánii. Léčba měla spočívat v denní dávce opia (jeden až tři gramy), které 

byly zvolna stupňovány do deseti až šestnácti gramů každých deset hodin. Vyléčit se 

pacient měl po osmi až deseti dnech, pokud nemoc trvala čtyři až šest měsíců. Duševní 

funkce se prý pomocí opia zostřovaly. První dávky tedy měly maniaky vzrušovat a 

melancholiky oživovat.487 Hermann Engelken pocházel ze známé rodiny psychiatrů, 

která se proslavila léčbou duševně nemocných pomocí opia.488  S touto léčbou začal již 

zakladatel rodu Friedrich Engelken, který byl ředitelem soukromého ústavu pro 

 
481 SCULL, A. T. - VEIS, J., Šílenství, s. 65. 
482 Tamtéž s. 174. 
483 Tamtéž, s. 403. 
484 WEBER, Matthias M., Die „Opiumkur“ in der Psychiatrie: Ein Beitrag zur Geschichte der 

Psychopharmakotherapie, Sudhoffs Archiv 71, 1987, č. 1, s. 31 
485 Tamtéž, s. 48 
486 Tamtéž, s. 51. 
487 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 36-37. 
488 BEDDIES, Thomas – SCHMIEDEBACH, Heinz-Peter, Die Diskussion Um Die ärztlich Beaufsichtigte 

Familienpflege in Deutschland. Historische Entwicklung Einer Maßnahme Zur Sozialen Integration 

Psychisch Kranker, Sudhoffs Archiv 85, 2001, č. 1, s. 89. 
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choromyslné v Brémách489 Využívání opia při léčbě mánie i melancholie prosazoval i 

primář Ried, první docent psychiatrie v rakouské monarchii,490 který byl v této práci 

zmiňován již dříve. 

Morfin byl v ústavech pro choromyslné velice často předepisován jako prostředek pro 

uklidnění pacientů s různými vstupními diagnózami, a to bez ohledu na věk a pohlaví. 

Na uklidnění tak byl morfin předepsán například pacientovi ve věku 40 let trpícímu 

dementní paralýzou,491 20letému pacient trpící hysterií492 anebo pacientovi trpícímu 

paranoiou.493 

Někdy byly popisy rozčílení, proti kterému byl morfin předepsán o něco přesnější, třeba 

v březnu 1905 byl aplikován pacientce, jelikož byla neklidná a křičela přes celou 

chodbu.494 Jiná pacientka byla dle popisu velice vzrušená, útočná, vše roztrhala, kousala 

a nic si neužívala.495 Pacientka, která byla podrážděná, rozzlobená a křičela, byla 

klidnější po 0,01 morfinu.496 V červnu 1897 byla morfinem léčena pacientka trpící mimo 

jiné hysterií, protože byla ve večerních hodinách hlučná.497 V květnu 1875 byl pacientce 

podán morfin, jelikož byla neklidná, zuřivá, a dokonce rozbila okno.498 

V některých případech v 70. letech 19. století, na které byly předepsány uklidňující 

prostředky, se ale dá uvažovat o tom, že by při nich byl rozčílený i duševně plně zdravý 

člověk. Například, když byl pacientce podán morfin, jelikož byla neklidná, protože jí byly 

zadrženy soukromé peníze.499 Nebo bylo pacientovi trpícímu mánií naopak předepsáno 

opium, jelikož byl rozčílen, že na doktora musel čekat stejně jako všichni ostatní 

 
489 ENGSTROM, Eric J., Clinical Psychiatry in Imperial Germany: A History of Psychiatric Practice, New 

York 2003, s. 85.  
490 CHALOUPKOVÁ, P., Zemský ústav, s. 79. 
491 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1873, chorobopis 

Steirer Leopold. 
492 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 14, chorobopis Guth Vladimir. 
493 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1872, chorobopis 

Josef Kiegel. 
494 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 3, chorobopis Dollak Barbara. 
495 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1893, chorobopis 

Maria Pichler. 
496 Tamtéž, 1889, chorobopis Aloisia Giacomel. 
497 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 2, chorobopis Anna Porges. 
498 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1873, chorobopis 

Karbo Maria. 
499 Tamtéž, 1874, chorobopis Hussak Juliana. 
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pacienti.500 Ne vždy se tedy dle zprávy v chorobopisu dalo podání léku vyvodit jako 

nezbytné, spíše někdy i působilo jako snaha ušetřit si práci s problematickým pacientem. 

Dále se morfin používal u pacientů, kteří trpěli nějakou bolestí. I v tomto případě byl 

předepisován bez ohledu na jejich pohlaví či vstupní diagnózu. V červenci 1905 tak byl 

morfin předepsán 25leté pacientce léčící se z mánie proti menstruačním bolestem,501 v 

lednu 1916 31letému pacientovi trpícímu demencí na bolesti břicha a močového 

měchýře,502 a když v srpnu 1901 měla pacientka trpící hysterií opravdu silné bolesti, kvůli 

kterým i křičela, tak že i sebe sama uznala hlasitou, na bolest dostala též morfin. Ten jí 

ale nezabral.503 V březnu 1911 v noci byl podán 30leté pacientce trpící paranoiou na 

silnou bolest hlavy. V zoufalství začala přemýšlet nad sebevraždou. Několikrát vstala a 

marně se pokoušela si od bolesti ulevit studeným obkladem. Na svůj nesnesitelný stav si 

stěžovala lékaři, a dokonce napodobovala pohyby jako by se chtěla hlavou udeřit do 

mramorové desky nočního stolu. Byla jí předepsána morfinová injekce.504 

Stejně tak se nerozlišovalo ani mezi pacienty, kteří dostávali morfin za účelem navození 

spánku, jako tomu bylo v listopadu 1879, kdy byl pacientce trpící mánií podán morfin, 

jelikož večer špatně usínala,505 anebo v listopadu 1897, kdy pacientovi trpícímu dementní 

paralýzou byly předepsány denně injekce morfinu, protože málo spal.506 V tomto případě 

ale byla potřebná po vysazení léků kontrola, jestli pacient i bez nich zvládal usnout, jako 

tomu bylo například u jedné pacientky v červenci 1873.507 

Morfin a opium byly také předepisovány pacientům většinou trpícími melancholií na 

různé úzkosti. Například 23leté pacientce trpící melancholií, byl předepsán morfin na 

špatnou náladu.508 V prosinci 1897 byl předepsán morfin pacientce s melancholií proti 

úzkostem během noci.509 V březnu 1903 byla nasazena injekce opia kvůli zvyšující se 

 
500 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof 1871, chorobopis 

Haindl Josef. 
501 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 3, chorobopis Kisler Hedwig. 
502 Tamtéž, karton 14, chorobopis Brod Alfred. 
503 Tamtéž, karton 6, chorobopis Aloisie Zorn. 
504 Tamtéž, karton 9, chorobopis Hofmann Ottilie. 
505 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1861, chorobopis 

Katharina Vivat. 
506 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 2, chorobopis Josef Wiener. 
507 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1873, chorobopis 

Bernardt Emilie. 
508 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 14, chorobopis Gehorsam Amálie. 
509 Tamtéž, karton 1, chorobopis Johanna Löwy. 
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úzkostné náladě u pacienta trpícího melancholií.510 V dubnu 1907 byla pacientka trpící 

melancholií po injekci morfinu 0,01 půl noci klidná.511 V srpnu 1918 byly 55letému 

pacientovi trpícímu melancholií na deprese předepsány opiové kapky. Při úzkostných 

atakách jich měl brát deset.512 Morfin byl předepsán i pacientovi, který byl úzkostný a 

těžce vzdychal.513 

Opium se předepisovalo pacientům, kteří měli problémy s průjmem, jako tomu bylo 

například u 57leté pacientky trpící melancholií, které bylo záměrně opakovaně 

předepisováno opium na průjem, jelikož na něj údajně dobře reagovala514 nebo u 42letého 

pacienta trpícího progresivní paralýzou, který v březnu 1909 byl celou noc hlučný, nespal 

a jedl málo. Měl průjem, a tak mu byla předepsána dieta a tinktura opia. Následujícího 

dne byl v noci klidnější.515 V jiném případě bylo 60letému pacientovi trpícímu 

melancholií na průjem předepsáno jen opium a kakao.516 Někdy bylo předepisováno na 

průjem opium v kombinaci s taninem, například u pacienta trpícího progresivní 

paralýzou ve věku 34 let.517 

Na průjem se tedy předepisovaly i diety, jak se tomu například stalo v srpnu roku 1903 u 

20leté pacienty trpícího zmateností.518 Tato dieta vypadala například takto: „kakao, 

tradiční polévky s názvem einbrennsuppe, tučná kaše, červené víno“519, a to vše 

v kombinaci s tinkturou opia.520 Jiný typ diety byl předepsán v prosinci 1907 50letému 

pacientovi trpícímu dementní paralýzou, který měl lehký průjem a byla mu doporučena 

dieta skládající se z: „kakaa, mléka (2/3 litr. denně) s 2 vmíchanými vejci v ½ litr. 

mléka“521 V poledne pacient snědl trochu masa a v noci ve tři hodiny dostal tinkturu 

opia.522  

 
510 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1903, chorobopis 

Josef Schuli. 
511 Tamtéž, 1908, chorobopis Marie Baumgartner. 
512 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 16, chorobopis Pleschner Wilhelm Judr. 
513 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1883, chorobopis 

Sterfan Kahr. 
514 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 13, chorobopis Zelenka Barbara. 
515 Tamtéž, karton 7, chorobopis Eichler Carl. 
516 Tamtéž, karton 9, chorobopis Arnošt Janáček. 
517 Tamtéž, karton 4, chorobopis Kraus Rudolf. 
518 Tamtéž, karton 4, chorobopis Kraus Emilie. 
519 Tamtéž, karton 8, chorobopis Oscar Goldfinger. 
520 Tamtéž, karton 8, chorobopis Oscar Goldfinger. 
521 Tamtéž, karton 7, chorobopis Bischitzky Julius. 
522 Tamtéž, karton 7, chorobopis Bischitzky Julius. 
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Opium a morfin se také používaly přímo k vyléčení některých z duševních chorob. 

V listopadu 1902 byl předepsán morfin 29leté pacientce na vyléčení hysterie.523 V srpnu 

1918 byla 37letému pacientovi doporučena na melancholii léčba opiem.524 V roce 1873 

bylo 53leté pacientce trpící melancholií s bludy, halucinací a strachem předepsáno jako 

léčba opium a koupel.525 V sedmdesátých letech 19. století byla pacientovi trpícímu 

alkoholismem předepsána léčba morfiem.526 Na začátku 70. let 19. století bylo pacientce 

na léčbu melancholie předepsáno opium, klid a koupání. Tato léčba probíhala od 20. 

června do 6. září.527 Právě proti pouhému koupání a podávání drog se ve své knize 

vymezuje Montagu Lomax, jako k nedostatečné péči o duševně nemocného pacienta.528 

Zde ale na rozdíl od ústavu, kde pracoval, mohla být léčba ještě doplněna psychologickou 

péčí, která nebyla zmíněna v chorobopisu. V březnu 1908 byla 58letému pacientovi 

zahájena opiová kúra, která skončila v květnu 1908. Deprese ale přetrvaly a pacient byl 

též stále „ufňukaný“. Opiová kúra tedy nepřinesla žádoucí účinek.529 Pacientka ve věku 

26let, která byla v ústavu s diagnózou epilepsie, měla v jeden den od půl sedmé do 

poledne 36 epileptických záchvatů. Teplota se jí zvýšila na 39 stupňů. Jako léčbu dostala 

mimo jiné opium a studený zábal.530 V prosinci roku 1874 bylo pacientce předepisováno 

opium na hlubokou melancholii. Po něm se zdála být veselejší a dobře spala. V lednu 

začala být maniakální, nasazeno jí tedy bylo morfium, po němž se stala klidnou.531 

Tyto látky byly předepisovány i na jiné choroby jako například pacientce trpící demencí 

byl předepisován v 70. letech 19. století morfin na astma.532 V září 1909 měl 57letý 

pacient trpící dementní paralýzou problémy s dýcháním, nepřijímal potravu a stolici 

vykonával spontánně v posteli. Bylo mu injekčně aplikováno 0,01 morfinu, po němž 

nastala delší pauza v malých záchvatech.533 Tyto látky byly pacientům předepisovány 

 
523 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 4, chorobopis Haase Katharina. 
524 Tamtéž, karton 17, chorobopis Weisskopf Max. 
525 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1873, chorobopis 

Marušic Maria. 
526 Tamtéž, 1871, chorobopis Anton Schober. 
527 Tamtéž, 1872, chorobopis Kreft Anna. 
528 LOMAXS, M., Experiences, s. 39. 
529 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 13, chorobopis Weil Ignatz. 
530 Tamtéž, karton 11, chorobopis Richter Marie. 
531 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1873, chorobopis 

Habisch Anna. 
532 Tamtéž, 1872, chorobopis Aloisie Lindner. 
533 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 8, chorobopis Hirsch Alfred. 
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v různých formách aplikace. Morfin třeba existoval i jako pilulka534 či čípek535 a opium 

se mohlo užívat i jako klystýr536 

V mnoha případech se morfin užíval společně s jiným lékem, například na spánek se 

užíval morfiochloral.537 V únoru 1881 se 26letému pacientovi po chloralu s morfinem 

snížila nespavost, kterou trpěl ze strachu ze záchvatu.538 V srpnu 1910 byl pacientce 

předepsán morfin s bobkovišní lékařskou.539 V říjnu 1909 byl 35leté pacientce trpící 

hysterií podán morfin společně s hyoscinem. Poté si ještě tiše zpívala a usnula na zhruba 

čtvrt hodiny a následně usnula a spala až do rána. Toho dne byla dopoledne trošku 

klidnější. Odpoledne pak střídavě klidnější a více rozrušenější. Volala svatou Marii, 

mluvila automaticky vždy stejná slova, zpívala hlavně vlastenecké písně, křičela, kolem 

večera hlasitěji, a proto na noc dostala opakovaně opět injekci hyoscinu a morfinu. Poté 

byla klidná.540 

V některých případech reagovali pacienti na léky netypicky, například po morfinu 

zvraceli.541 Stejný efekt měla v květnu 1903 na pacienta trpícího melancholií i injekce 

opia, po které ihned zvracel.542 V říjnu 1903 byl při léčbě pacientky morfin jen částečně 

účinný, byl tedy vynechán a nahrazen léčbou chloralcodeinem.543 V srpnu 1913 měl 

62letý pacient střídavé potíže s dýcháním. V noci nedostatečně spal, a tak dostal injekci 

morfinu, ta ale byla bez efektu.544 V únoru 1882 37leté pacientce nezabral morfin na 

spaní.545 V září 1916 si 57letá pacientka trpící melancholií stěžovala na léčbu opiem. Prý 

měla omámenou hlavu a tento stav se nelepšil, léčba opiem jí proto byla pozastavena.546 

 
534 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1888, chorobopis 

Geiβler Constantia. 
535 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 9, chorobopis Kallberg Samuel. 
536 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1873, chorobopis 

Elisabeth Fellner. 
537 Tamtéž, 1876, chorobopis Katharina Jansovar. 
538 Tamtéž, 1884, chorobopis Anton Wettendorfen. 
539 Tamtéž, 1884, chorobopis Aloisa Presterl geb Farkasch; Bobkovišeň lékařská je jedovatá rostlina dnes 

používána zejména jako živý plot. 
540 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 8, chorobopis Frankenberger Elise. 
541 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1887, chorobopis 

Marie Suppan. 
542 Tamtéž, 1903, chorobopis Georg Dunst. 
543 Tamtéž, 1903, chorobopis Anna Tschepin. 
544 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 8, chorobopis Johann Franenberg. 
545 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1883, chorobopis 

Helene Baumann. 
546 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 8, chorobopis Fleischer Regine. 
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Jednomu pacientovi bylo nadále už předepisováno jen opium, jelikož morfinu se dříve 

předávkoval.547 

Některé případy byly důkazem toho, že lékaři respektovali přání pacientů jako u 49leté 

pacientky trpící melancholií, která si sama přála jednu pilulku morfinu a klid548 nebo 

v srpnu 1918, kdy si 73letá pacientka trpící sebevražednými sklony stěžovala na 

nepravidelnou stolici, někdy na závratě a bolesti na pravé straně břicha, injekci morfinu 

ale odmítala, jelikož nechtěla mít zácpu.549 Další pacientku bolelo vpichování opia. 

Dáváno jí tedy bylo ve formě pilulek.550 

V některých případech v léčbě udělali chybu sami lékaři jako například v roce 1874, kdy 

byl pacientce podáván morfin. S morfinem to ale v ústavu přehnali, i sám doktor přiznal, 

že ho předepisoval moc a způsobil tak závislost pacientky. Ze závislosti byla následně 

pacientka léčena a morfin jí poté již podáván nebyl.551 V únoru 1905 si pacient pomocí 

starého receptu obstaral morfin a pokusil se s ním předávkovat.552 

V některých případech pak byly pacientům léky zvláštně kombinovány jako například v 

srpnu 1908, kdy bylo 30leté pacientce předepsáno opium na průjem a hned další měsíc 

morfin, jelikož si pacientka stěžovala na kašel v noci553 anebo pacienti měli samy 

problém s tím rozpoznat, jaký lék dostali. V květnu 1909 si 70letý pacient trpící sklony 

k sebevraždě stěžoval na bolest, na tu mu byl předepsán morfin a o čtyři dny později byl 

tomuto pacientovi na spaní předepsán tropfen. Ptal se, jestli to nebyl morfin, protože po 

něm bývá choulostivý v nose.554 V únoru 1916 40letá pacientka trpící mánií požadovala 

morfinovou injekci. Byla jí vstříknuta voda a pacientka říkal, že bolest ustoupila.555 

Někdy byly zápisy v chorobopisech při nejmenším zvláštní. Jako například v dubnu 1911 

53letý pacient trpící paranoiou často spal ve svém pokoji během dne, a dokonce usínal u 

 
547 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1880, chorobopis 

Slavo Mařik. 
548 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 4, chorobopis Karsch Henriette. 
549 Tamtéž, karton 15, chorobopis Kraus Klara. 
550 Steiermärkisches Landesarchiv, Patientenakten der Landesirrenanstalt am Feldhof, 1908, chorobopis 

Wind Kunigunde. 
551 Tamtéž, 1866, chorobopis Theresia Rumpl. 
552 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 3, chorobopis Freund Emil. 
553 Tamtéž, karton 11, chorobopis Pleskot Olga. 
554 Tamtéž, karton 11, chorobopis Leopold Rubinstein. 
555 Tamtéž, karton 17, chorobopis Stefansky Lonise. 



78 
 

poledních stolů. Údajně tak činil pod vlivem opia, jehož vlivu nemohl uniknout, ale 

v chorobopisu nebyl žádný záznam o předepsání opia.556 

Dle těchto zápisů jde jasně znát, že léčba opiem či morfinem byla v ústavech pro 

choromyslné velice rozšířená, a to u široké škály pacientů s různými diagnózami, věkem 

či pohlavím. Tyto látky se používaly opravdu při různých případech a zajisté by tomu tak 

nebylo, kdyby nedokázaly vůbec pomoci. Ze shromážděných dat jasně vyplývá, že 

morfin i opium byly používány k léčbě opravdu širokého spektra neduhů v různých 

dekádách a nejednalo se tak pouze o trend, který by rychle přišel a během pár let úplně 

vymizel. Při procházení chorobopisů zejména ve Štýrském Hradci bylo ale patrné, že zde 

bylo období, kdy tyto látky byly více v oblibě (70. léta 19. století) a později byly 

nahrazovány stále častěji novými látkami, které nejspíše přicházely do „módy“. Toto také 

mohlo být způsobeno rostoucím povědomím o návykovosti morfia a opia. Žádný výskyt 

léčby kokainem v ústavech pro choromyslné mohl být způsoben jeho specifickým 

využíváním jako lokálního anestetika, které v těchto ústavech nenalézalo praktického 

využití.  

 

7. 2 Morfinismus za první světové války 

Již v předchozích kapitolách bylo několikrát zmíněno, jak morfinismus přišel ke své 

přezdívce „nemoc vojáků“. Vojáci vracející se se silným návykem na opiu či morfinu 

byli nepříjemným problémem pro spousty zemí přicházejícím po nejedné válce, avšak 

statistiky z první světové války z pražského ústavu hovoří spíše o opaku, jelikož 

prezentují morfinismus jako jednu z nejméně častých duševních chorob u vojáků. 

I vojáci za první světové války mohli trpět nějakou duševní nemocí. V tom případě byl 

na místě jejich převoz do ústavu pro léčbu daného problému určeného. Například Zemský 

ústav pro choromyslné v Praze z tohoto důvodu vyčlenil na začátku války samostatné 

oddělení pro vojíny ve Starém domě.557 Pro ústav pro choromyslné v Kroměříži byl 

zvolen opačný postup a část nemocných zde v roce 1914 byla naopak propuštěna, aby se 

mohly tyto nově volné pavilony změnit ve filiálku kroměřížské zeměbranecké 

nemocnice.558 Hlavním důvodem toho, proč tolik vojáků končilo za zdmi ústavů pro 

 
556 Archiv hlavního města Prahy (AMP) Praha, Kramerovo sanatorium pro nervové choroby Bubeneč 

(NAD 1094), karton 8, chorobopis Hertzka Friedrich Augen. 
557 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 60. 
558 DONĚK, E., Kroměřížská psychiatrická léčebna, s. 51-52. 
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duševně choré, bylo, že se svojí duševní chorobou ještě zvládali jejich každodenní 

povinnosti, jelikož nebyli až tak náročné, ale vstup do vojenské služby pro ně byl již 

příliš. Už samotný výcvik v posádce byl většinou tak obtížný, že ho duševně nemocní 

vojáci nebyli schopni zvládnout a tlak, který na ně byl nově vyvíjen, způsobil, že se 

duševní porucha stala jasně patrnou. Ve třetím a čtvrtém roce války pak byli do bojů 

posíláni i méně vyhovující vojáci a v těchto případech propukala nemoc přímo na 

frontě.559 

Jako příklad duševně nemocného vojáka, jehož nemoc nebyla na první pohled jasně 

patrná, může sloužit chorobopis pacienta, který byl přijat do ústavu v Kosmonosech 12. 

září 1918 a už 14. října 1918 byl propuštěn na reverz na žádost jeho manželky.560 Tento 

případ nejspíše právě spadal do výše zmíněné praxe, pacient v normálním životě 

fungoval, našel si i ženu, ale vstup do vojenské služby a na něho nově kladené vyšší 

nároky na něj již byly příliš a následkem jeho neschopnosti dostát novým vyšším 

požadavkům na něho kladeným se projevila jeho duševní choroba. 

Dalším ale již o trošku výraznějším případem byl příběh muže, který už od mládí nebyl 

úplně duševně normální, dokonce byl hospitalizován na tři měsíce v ústavu v Bohnicích. 

Každopádně ale byl odveden do vojska a odsud brzy dopraven do ústavu pro choromyslné 

v Kosmonosech. Zde byl uznán slabomyslným, konkrétně trpícím imbecilitou, a to 

v značném stupni. V ústavu byl ale klidný,561 „jevil smíšenou soudnost a činnost 

rozumovou“562. Přijat byl 12. září 1918 a již 22. října 1918 byl propuštěn na reverz.563 

Krátké vysvětlení tehdejšího vnímání imbecility bylo napsána ve zprávě o prvním českém 

sjezdu pro péči o slabomyslné a školství pomocné z roku 1901: „Jako třetí stupeň duševní 

obmezenosti uznává se debilita, kterou bych nazval nedoumem. Odpovídá duševnímu 

stavu nezletilců asi mezi 14.–18. rokem. Kdežto idiot a imbecil nikdy se nevyšine na 

stupeň normální způsobilosti právní...“564 Tato definice se zdá být podobná dnešnímu 

chápání tohoto postižení. Pro představu o četnosti hospitalizace vojáků v ústavu pro 

choromyslné, tak v letech 1914 až 1920 bylo v brněnském ústavu pro choromyslné 

hospitalizováno devět vojáků z celkového počtu 176 pacientů.565 

 
559 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 61-63. 
560 SOA v Praze, fond PL Kosmonosy, i. č. 183, Osobní spisy ošetřovanců, 3. karton, 10107. 
561 Tamtéž, i. č. 183, Osobní spisy ošetřovanců, 3. karton, 10105. 
562 Tamtéž, i. č. 183, Osobní spisy ošetřovanců, 3. karton, 10105. 
563 Tamtéž, i. č. 183, Osobní spisy ošetřovanců, 3. karton, 10105. 
564 První český sjezd, s. 54. 
565 Moravský zemský archiv v Brně, fond A 45 Zemský ústav pro choromyslné Brno, protokol o stavu 

ošetřovanců, 1911–1920. 
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V pražském ústavu se tak v období od 1. srpna 1914 do 1. srpna 1918 léčilo celkem 815 

vojáků. Do konce roku 1918 jich bylo přijato ještě 115, i tento údaj budeme brát v potaz, 

jelikož zvláště při morfinismu mohlo chvíli trvat, než se na závislost způsobenou během 

války přišlo. Celkem tedy za celé období bylo přijato do pražského ústavu 930 vojáků.566 

Z výše uvedených 815 vojáků byli jen dva morfinisté, což činilo 0,25 % z celkového 

počtu pacientů. Tito dva morfinisté měli uvedeno, že onemocněli následkem zranění. Oba 

byli do ústavu přepraveni ve čtvrtém roce války.567 Pokud se voják na bojišti zranil, 

samozřejmě byla potřeba ho ošetřit a k tomuto ošetření mnohdy musel být použit nějaký 

prostředek pro utišení bolesti. Používaly se morfinové injekce. Pokud je nasazovali delší 

dobu, voják si mohl na morfin vytvořit návyk a tím upadnout do morfinismu.568 „Stejného 

původu bylo i několik případů morphinismu, které přišly na třídní oddělní v letech 

pozdějších“.569 V období od 1. srpna 1918 do konce roku 1918 nebyl z celkového počtu 

115 vojáků hospitalizovaný žádný voják s diagnózou morfinismu.  

Tento nízký počet vojáků trpících morfinismem hospitalizovaných v pražském ústavu 

mohl být způsobem buď tím, že značné množství vojáků trpících morfinismem bylo 

posíláno do jiného ústavu pro duševně choré, anebo lékaři už mohli být poučeni z chyb 

svých předchůdců a plně si uvědomovat nebezpečí, které v sobě užívání morfinu a opia 

skrývalo. Každopádně ale morfium a jeho soli, opium i opiová tinktura byly dále brány 

za velice užitečné látky, zvláště během války. Svědčí o tom zákaz jejich vývozu během 

války z 9. února 1915.570 

Jak vyplývá z předchozích kapitol, stejně málo jako bylo vojáků trpících morfinismem 

v pražském ústavu, bylo i pacientů s touto diagnózou v ústavech pro choromyslné v 

Předlitavsku. Malý počet pacientů v Česku vysvětlil například roku 1900 významný 

český psychiatr Karel Kuffner: „Dle našich ústavních zkušeností morfinismus u nás 

nenabyl značného rozšíření. Což se dá vysvětlit tím, že jeho pařeništěm jsou vůbec 

blahobytnější vrstvy společenské.“571 

Karel Kuffner byl významným českým psychiatrem a neuropatologem. Během svého 

života byl jmenován mimořádným profesorem a řádným profesorem psychiatrie a 

neuropatologie na české části Univerzity Karlovy. Během svého působení na 

 
566 FRABŠA, F. S. – HEVEROCH, A., Zemské ústavy, s. 62. 
567 Tamtéž, s. 62. 
568 Tamtéž, s. 63. 
569 Tamtéž, s. 63. 
570 Změny v zákazech vývozu a průvozu, Národní listy, 16. května 1915, roč. 55, č. 135, s. 11. 
571 NOŽINA, M., Svět, s. 51. 
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psychiatrické klinice založil zde biochemickou, histologickou a likvorologickou 

laboratoř. Byl také zvolen prorektorem Karlovy univerzity v Praze. Je považován za 

zakladatele české vědecké psychiatrie a významné psychiatrické školy. Zavedl 

komplexní vyšetřování nemocných, a to tělesné i laboratorní.572 Za vrchol jeho publikační 

činnosti lze považovat vydání první české učebnice psychiatrie s názvem: Psychiatrie pro 

studium a praktickou potřebu lékaře.573 

Malý počet vojáků trpících morfinismem by se tedy dal vysvětlit buď již větší opatrností 

lékařů při nakládání s touto látkou, nebo jejich přesunem do jiného ústavu. Málo pacientů 

s diagnózou morfinismu v ústavech pro duševně choré pak mohlo být způsobeno nízkou 

oblibou užívání morfinu, opia případně i kokainu na území Česka v období druhé 

poloviny 19. století, ale jak už bylo naznačeno ve třetí kapitole této práce, poněkud 

zarážející je vysoký počet pokusů o sebevraždu pracovníků ve společenských podnicích 

za pomoci právě těchto látek. Otázkou tedy je, jestli v období přelomu 19. a 20. století už 

nemohlo v Čechách existovat jakési podsvětí užívající opium, morfin nebo i kokain, do 

kterého po skončení první světové války mohli nenápadně vplout závislí vracející se 

z války. Na odpověď na tuto otázku nám ale chybí patřičné prameny. 

 

  

 
572 MÁDLOVÁ, Vlasta, Karel Kuffner: (1858-1940), Akademický bulletin Akademie věd České 

republiky, 2008, č. 11, s. 29. 
573 HÖSCHL, Cyril, Směřování české psychiatrie na přelomu století, Co daly naše země Evropě a lidstvu. 

Praha 2000, s. 459. 
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9. Závěr 

Morfinismus nebyla choroba, která se v Předlitavsku v období let 1867 až 1918 

objevovala často. Pacientů léčících se s ním bylo v ústavech pro duševně choré 

v Předlitavsku velice málo. Samotný kokainismus se ve zkoumaných ústavech pak vůbec 

nevyskytoval. Morfinisté, kteří kokain užívali ho většinou užívali společně s morfinem, 

přičemž začínali s morfiem a kokain posléze přidali v momentě, kdy jim samotný morfin 

z nějakého důvodu přestal stačit. K morfinu nemusel být přidán jenom kokain mohl to 

být i heroin anebo jiná návyková látka. 

Pacienti se nacházeli v širokém věkovém spektru, ale početně pacienti morfinisté daleko 

převyšovali pacientky morfinistky. K užívání dané návykové látky se dostali přes snahu 

se s ní léčit. Co se týkalo sociální vrstvy, z které pacienti trpící morfinismem pocházeli, 

tak se převážně jednalo o lidi z dobře zabezpečených poměrů, výjimečně pak i o šlechtu. 

Ne vždy pacienti pocházeli z Předlitavska, v ústavech na tomto území se i objevovali 

pacienti z okolních států, kteří se tak někdy chtěli i vyhnout stigmatizaci okolí, a tak si 

pro léčbu cíleně vybrali vzdálený ústav. Pro toto jednání byl například vyhlášen Slezský 

zemský ústav pro choromyslné v Opavě.  

Způsoby léčby se v jednotlivých institucích celkem lišily. Přestože v ústavu pro duševně 

choré Landes-Irrenanstalt Feldhof bei Graz byl objeven jen jeden případ morfinistky 

v sledovaném období, tento případ byl speciální svým zadržením pacientky na několik 

desítek let, protože lékaři z jejího chování usoudili, že po opuštění ústavu by se pacientka 

velice rychle k užívání drogy vrátila. Tento přístup k léčbě pacienta nebyl zaznamenán 

ani v Slezský zemský ústav pro choromyslné v Opavě, ani v Kramerově sanatorium pro 

nervové choroby Bubeneč, přestože oba ústavy měly svoje několikaleté pacienty trpící 

morfinismem, ani v jednom případě netrvala léčba takto extrémně dlouho a nebyla jasně 

obhájena právě nepřipraveností pacienta své závislosti trvale čelit v reálném světě. 

Léčba v Kramerově sanatoriu pro nervové choroby Bubeneč byla specifická pro svoji 

pečlivou léčbu, nebo minimálně léčbu, která se dle zkoumaných chorobopisů zdála být 

pečlivější než léčba ve Štýrském Hradci či dle zpracovaných chorobopisů od doktorů 

Miroslava Nožiny a Reného Grumlíka léčba v Opavě. Také léčba v tomto soukromém 

sanatoriu byla pro většinu morfinistů krátkou záležitostí, jelikož odcházeli jako vyléčení 

či zlepšení již po měsíci léčby. 

Dle výzkumu doktorů Miroslava Nožiny, Miloše Vaněčka a Reného Grumlíka probíhala 

léčba morfinismu v Slezském zemském ústavu pro choromyslné v Opavě tak, že v době 
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po přijetí, kdy u pacientů ještě působily abstinenční stavy, podávaly se jim barbituráty a 

postupně snižovaly dávky morfinových preparátů. Tento postup by odpovídal jak 

přístupu v Kramerově sanatoriu, tak léčbě v ústavu ve Štýrském Hradci. Následně měl 

být, ale morfinista v opavském ústavu přibližně od konce druhého měsíce pobytu 

odvykán s podáváním pouze barbiturátů, kterým se snižovaly dávky. Pro což 

v Kramerově sanatoriu nebyl časový prostor, jelikož v té době byl většinou již morfinista 

dávno propuštěn. Toto ale mohlo probíhat u pacientky ze Štýrského Hradce. V opavském 

ústavu měl morfinista trávit poslední týdny pobytu bez jakýchkoliv medikamentů, což 

platilo i v Kramerově sanatoriu a nejspíše by zvolili stejný postup i u pacientky ve 

Štýrském Hradci, kdyby do tohoto bodu léčby dospěli. Další aspekty léčby morfinismu 

dbaní o fyzické posílení, pokud pacient trpěl podvýživou, hnisavá ložiska po vpiších, či 

agresivita pacientů byly symptomy, které prostupovaly všemi třemi zmíněnými ústavy. 

Zvláště nízká hygiena v oblasti užívání injekčních stříkaček byla pro tuto dobu a tuto 

nemoc dá se říci i standartní. Agresivita a podvýživa pacientů pak se u pacientů trpících 

touto nemocí dala očekávat nejen v tomto období a na tomto území. 

Morfinisté z ústavů pro duševně choré velice často odcházeli na reverzy anebo svoji léčbu 

opakovali. To ale nebylo při léčbě duševní choroby v této době nic výjimečného. Z dat 

uvedených výše je jasně patrné, že odchody na reverzy ani nutnost opakované léčby 

nebylo nic speciálního a rozhodně ne vyhrazeného pouze morfinistům. Možná právě 

z tohohle důvodu nepodléhala tato problematika v té době takovému tlaku ji řešit. 

Přístupy k léčbě morfinismu byly od pacientů různě. Někteří skutečně přicházeli do 

ústavu se ze své závislosti trvale vyléčit a návykovou látku již nikdy neužít. Těmto 

pacientům se většinou jejich snaha vydařila. Byli zde ale i pacienti, kteří s užíváním 

návykové látky odmítali trvale přestat a pobyt v ústavu brali jen jako dočasný odpočinek 

od této látky, který jejich zbídačené tělo již nutně potřebovalo. Léčba u těchto lidí pak 

většinou byla neúspěšná. Léčbu morfinismu často zmařovali i sami lékaři, kteří se 

nezdráhali pacientovi, který již absolvoval i nejednu léčbu morfinismu, onu návykovou 

látku na zdravotní problémy předepsat. 

Pobyty morfinistů v ústavech ve Štýrském Hradci a v Bubenči byly zaznamenávány 

velice podobně. Lékaři se při zápisech do chorobopisů soustředili hlavně na popisy toho, 

jak se pacientovi dařilo, jak spal, jak se choval, jestli měl nějaké obtíže, případně, jestli 

mu na ně bylo něco podáno. Jaké léky užil a jakým činnostem se věnoval. 
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Využívání morfia, a hlavně opia k léčbě pacientů v ústavech pro duševně choré bylo 

velice časté a tyto látky se užívaly u lidí s různými potížemi, vstupními diagnózami i 

věkem či pohlavím. Toto bylo způsobeno vlastnostmi těchto látek, které ještě na začátku 

zkoumaného období byly obtížně nahraditelné. V průběhu zkoumaného období se pak do 

„módy“ dostávaly různé látky, které mnohdy morfin a opium vytlačily. Kokain 

v ústavech pro duševně choré k léčbě používán nebyl, nejspíše z toho důvodu, že jako 

lokální anestetikum si zde nenašel své uplatnění. 

Malé počty morfinistů léčících se v ústavech pro duševně choré na území Předlitavska, a 

hlavně dlouhá doba od začátku užívání návykových látek do nástupu léčení, stejně jako 

vysoký počet pokusů o otravu pracovníků ve společenských podnicích naráží na otázku, 

jestli již v té době neexistovalo na území Předlitavska jakési podsvětí, ve kterém bylo 

užívání návykových látek možné, a to i pro chudší vrstvy. Tuto teorii podporovala i 

lehkost obstarání si návykové látky v tehdejší lékárně, kde byl případný morfinista 

omezen od určitého období jen potřebou lékařského receptu, který si mohl snadno 

zfalšovat, což se i dle zmíněných pramenů dělo.  
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