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Úvod 
 

V průběhu mého studia archivnictví na Univerzitě Karlově jsem v rámci přednášek Ediční 

teorie a praxe měla možnost pracovat s návštěvní knihou Psychiatrické kliniky 1. Lékařské 

fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen 1. LF UK). Tuto stále ještě sloužící útlou 

knihu nezvyklého formátu, založenou již v roce 1834 tehdejším primářem ústavu Dr. 

Riedlem, jsem dostala za úkol edičně zpracovat. Dostalo se mi tak jedinečné příležitosti 

nahlédnout do knihy, jež zachycuje 174 let trvající historii instituce, která byla v dobách 

své největší slávy vzorem pro podobné ústavy po celé Evropě.  

  Při zpracování tohoto pramene mě téma historie pražského ústavu choromyslných 

zaujalo natolik, že jsem se rozhodla věnovat se mu i ve své diplomové práci. Původní 

myšlenka na zpracování edice jako diplomové práce byla nakonec z důvodů velké 

náročnosti přehodnocena a téma práce bylo zaměřeno na poskytnutí základních informací 

o vývoji této instituce.  

  

Dnešní Psychiatrická klinika 1. LF UK, na jejíž počátcích zmiňovaný ústav stál, je institucí 

s bohatou historií. Za více než 200 let existence se v čele ústavu vystřídalo mnoho 

významných osobností, došlo k řadě změn ve fungování a správě a v neposlední řadě jej 

provázel bohatý stavební vývoj.  

 Tato práce si klade za cíl sledovat historii ústavu od jeho vzniku až do roku 1886, 

kdy zde byly zřízeny psychiatrické kliniky obou lékařských fakult – české i německé. 

Jejich další osudy a vzájemné vztahy jsou v této práci ponechány stranou, neboť se jimi již 

podrobněji zabývala Doc. Ludmila Hlaváčková CSc., jejíž práce mě inspirovala1.  

Pouze okrajově jsou v práci dotčeny i později vzniklé mimopražské pobočky ústavu 

v Kosmonosích, Dobřanech, Horních Beřkovicích a na dalších místech. Tyto pobočky byly 

z počátku sice součástí ústavu, žily si však v podstatě svým vlastním životem a většina 

z nich se časem zcela osamostatnila.  

 Diplomová práce tedy mapuje historii ústavu v letech 1791 – 1886. Úvodní kapitola 

stručně nastiňuje vývoj psychiatrie a péče o duševně choré ve světě i u nás. Samotné dějiny 

ústavu jsou v práci v rámci sledovaného období rozděleny do tří hlavních kapitol.  

                                                 
1 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Česká a německá psychiatrická klinika pražské lékařské fakulty do roku 1918. 
In: Historia, medicina, cultura: Sborník k dějinám medicíny, Praha 2006 s. 133 – 159. 
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 První z nich sleduje osudy ústavu od jeho založení v roce 1791 do roku 1846, kdy 

se ústav stal zcela nezávislým na pražské všeobecné nemocnici, jejíž byl původně součástí. 

Následuje období od roku 1846 do roku 1861. Tehdy byl ústav převeden do správy země a 

stal se tak Zemským ústavem pro choromyslné. Třetí období uzavírá již zmíněný rok 1886, 

kdy ústav musel vyčlenit část svých prostor nově založeným psychiatrickým klinikám.   

 Každá z těchto tří kapitol je dále rozdělena na podkapitoly, které sledují především 

správní a stavební vývoj ústavu a dále se věnují jeho běžnému každodennímu fungování. 

Zmíněny jsou i osudy některých osobností, které měly velký vliv na rozvoj ústavu či které 

jej navštívily. Nechybí ani informace o samotné návštěvní knize.  

 Zvláštní podkapitolu jsem se rozhodla věnovat Dr. Josefu Riedlovi – vedoucímu 

ústavu v letech 1836 – 1851, pod jehož vedením získal ústav světovou proslulost. 

Pro lepší orientaci je práce doplněna místním, jmenným a věcným rejstříkem a 

doplněna přehlednými grafy a tabulkami. 

  

Při psaní diplomové práce jsem vycházela především z literatury, která je této instituci 

věnována. Využila jsem přitom fondů Národní knihovny a knihovny Ústavu dějin lékařství 

1. LF UK, ze kterého pochází většina odborné literatury, dále publikované zákony a 

nařízení z fondů knihovny Národního archivu a další odbornou literaturu. Jedná se však jen 

o část z nepřeberného množství literatury, která se tohoto a podobných témat dotýká. Text 

je proto doplněn odkazy na další literaturu vhodnou ke studiu této problematiky. 

Stejně tak archivní materiál k tématu je velmi rozsáhlý a lze jej najít hned 

v několika fondech. 

Samotný fond Zemského ústavu choromyslných v Praze (1790) 1836 – 1900 

(1923)2 má celkový rozsah 464 kartonů spisů, z nichž se ke sledovanému časovému období 

váže 295 kartonů. Jejich obsah je tvořen z podstatné části spisy ošetřovaných pacientů – 

jejich lékařskými zprávami, osobní dokumentací, úředními přípisy týkajících se jejich 

převzetí do ústavu nebo dokládajících jejich nemajetnost. Tyto materiály jsou tak 

především skvělým pramenem pro dějiny sociální, pro různé patologické studie, dějiny 

obyvatelstva, antropologii a podobně.   

Při psaní této práce byl proto mnohem více využit fond. Zemského výboru Praha 

(1669)1713 – 1928 (1948)3, ve kterém jsou pod signaturou 34 uloženy písemnosti týkající 

se právě pražského ústavu pro choromyslné. Obsah těchto materiálů uložených ve více než 

                                                 
2 NA, fond: Zemský ústav pro choromyslné v Praze (1790) 1836 – 1900 (1923). 
3 NA, fond: Zemský výbor Praha (1669)1713-1928(1948).  
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450 kartonech se týká většinou stavebních, administrativních a ekonomických záležitostí 

ústavu. Pro mladší období jsou pak zachovány různé normy, statuta, zprávy o činnosti 

apod.   

 Tento fond opět nabízí řadu dalších témat na zpracování, a to především 

k hospodářským či správním dějinám nejen pražského ústavu, ale i jeho mimopražských 

filiálek. 

 Velmi využívaný byl i fond Českého gubernia, přesněji dvorské dekrety, které jsou 

v něm uloženy4.  

 Další informace, které však z časových důvodů nebylo možno využít, lze najít i 

v dalších archivních fondech a sbírkách. Jedná se především o fond všeobecné nemocnice 

uložený v Archivu hlavního města Prahy, matriály z Archivu Univerzity Karlovy, Sbírku 

map a plánů, osobní fondy různých zainteresovaných osob a další materiály.  

                                                 
4 NA, fond: České gubernium - Dvorské dekrety. 
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Psychiatrie a péče o duševně choré v minulosti 

 

Duševní choroby provázely a provázejí lidstvo od samého počátku jeho existence. Již od 

dob pravěku či starověku se setkáváme s pokusy o léčbu a vysvětlení těchto nedokonalostí 

lidské mysli. V pravěkých dobách byly tyto stavy vysvětlovány a odůvodňovány 

přírodními jevy, kterým tehdy lidé nebyli schopni porozumět a které si nedovedli vysvětlit. 

Spojovali je s nadpřirozenými mocnostmi a silami, které podle nich ovládali svět.  

 Toto vnímání světa ovlivňovalo lidské myšlení i v dobách pozdějších. V kulturně 

vyspělých oblastech, Egyptě či starověkém Řecku, se k němu však postupně přidávaly 

snahy o jejich reálné vysvětlení. Ty souvisely s přechodem primitivních forem lékařství, 

které spočívaly v zaříkávání, šamanismu či nošení talismanů, k prvotním formám 

lékařství5. Za hlavní důvody onemocnění však byly stále považovány nadpřirozené síly.   

 Ve starověkém Egyptě se lékařská péče během staletí dostala, vzhledem 

k tehdejším možnostem, na velmi vysokou úroveň. Prohlubovaly se znalosti o fyziologii 

lidského těla a s tím souvisela řada nových úspěšných pokusů o léčbu různých nemocí. 

Duševní onemocnění byla i nadále vysvětlována posedlostí zlými duchy a jejich léčba 

spočívala především v konání různých obřadů, jejichž cílem bylo vyhnat zlé duchy z těla 

nemocného. Hlavními léčebnými postupy proto byly modlitby, zaříkávání, obětování 

bohům apod. Dějištěm takovýchto procesů byly chrámy zasvěcené různým bohům a funkci 

lékařů v nich zastávali kněží či zaříkávači. V některých chrámech byli nemocní ubytováni 

po celou dobu trvání onemocnění a podrobeni pevně stanovenému léčebnému režimu. Ten 

spočíval v tělesných cvičeních, procházkách, zábavě, tanci či manuální činnosti. V těchto 

snahách tak můžeme spatřovat již počátky cílené péče o duševně choré6.  

 Podobně se vyvíjela péče o duševně choré i v jiných kulturních celcích starověkého 

světa, Babylonii, Číně, Indii či Blízkém Východě. Každá z těchto oblastí přispěla novými 

poznatky a vědomostmi. Například v Indii se můžeme setkat s první snahou o  

psychoterapii, v Číně pak zase s pokusy o „ústavní léčbu“.   

K výraznějším změnám a novým objevům v problematice dušeních chorob došlo až 

ve starověkém Řecku. Zpočátku byly i zde duševní choroby přičítány magii, zásahům 

božstev a prokletím. Léčba probíhala v chrámech zasvěcených bohu lékařství Asklépiovi7 

                                                 
5 VENCOVSKÝ, Eugen: Psychiatrie dávných věků (Od Hippokrata k Pinelovi), Praha 1996, s. 11 – 14. 
6 Tamtéž, s. 15 – 22. 
7 ASKLÉPIOS, lat. Aesculapius – v řecké mytologii syn Apollónův, pověstný lékař. Podsvětní bůh Hádés 
znepokojený jeho uměním, přiměl Dia, aby Asklépia usmrtil bleskem. Asklépios se však stal bohem lékařství 
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prostřednictvím kněží (tzv. asklépiovci). K dosavadním způsobům léčby přibyly diety, 

masáže, koupele, různé přírodní medikamenty, ale také používání dávidel nebo pouštění 

žilou. Objevilo se využití muzikoterapie, tance a her při léčbě zádumčivých onemocnění. 

Vyléčení bylo bráno jako projev dobré vůle bohů a pokud k uzdravení nedošlo, byl 

nemocný zatracen a prohlášen za nehodného uzdravení8.  

Teprve od 7. stol. př. n. l. dochází v souvislosti s rozvojem přírodních věd i 

k rozvoji lékařství. Za zakladatele medicíny jako vědy a největšího lékaře antického Řecka 

je považován Hippokratés (asi 460 – 370 př. n. l.)9. Jeho význam pro léčbu duševních 

chorob spočíval především v odmítnutí pověr, nadpřirozených zásahů a magie při 

uzdravování duševně nemocných. Za zdroj duševních chorob považoval mozek, v případě 

nemoci zahlcený jednou ze čtyř tekutin, které podle něj tvořily podstatu lidského těla – 

krev, hlen, žlutá a černá žluč. Onemocnění léčil použitím dávidel, projímadel a pouštění 

žilou, což mělo mít za následek odtok přebytečné a škodící tekutiny. Doplňky při léčbě 

medikamenty přírodního původu byly masáže, různé zábaly, diety, tělocvik, tanec či 

poslouchání hudby. 

Hippokratés začal poprvé odlišovat duševní nemoci vrozené od těch, které se objeví 

během života, např. v důsledků různých traumat, onemocnění, po porodu nebo nesprávnou 

životosprávou a přílišnou konzumací alkoholu. Je také autorem celé řady termínů, které 

jsou v psychiatrii používány dodnes – např. melancholia10, mania11, paranoia12 či 

hysteria.13  

                                                                                                                                                    
a v jeho svatyních byli léčeni poutníci. Používali léčebné metody jako například inkubaci (léčba 
hyptnotickým spánkem), léčbu bylinnými léky, koupelemi a masážemi. Ve 3. století př. n. l. byl jeho kult 
přenesen i do Říma. 
KOLEKTIV AUTORŮ: Všeobecná encyklopedie Diderot, svazek 1.  A  – B, Praha 1999, s. 229. 
8 VENCOVSKÝ, Eugen: Psychiatrie dávných věků (Od Hippokrata k Pinelovi), Praha 1996, s. 44 – 63. 
9 HIPPOKRATES z Kóu (460 př. n. l. – 380 př. n. l.) – nejslavnější lékař starověku. Zakladatel lékařské 
školy vycházející z principu, že nemoc je přirozený stav a proces. V medicíně navázal na přírodní filozofii a 
spojil teorii humorální (o šťávách těla) s pozorováním projevů zdraví a chorob. Životospráva a zdravé 
prostředí je základem zdraví a harmonie těla. Zdůrazňoval individuální přístup k nemocnému, stanovil etické 
požadavky na jednání lékařů (Hippokratova přísaha). Spolu se svými žáky je autorem rozsáhlého díla Corpus 
Hippocraticum (53 spisů v 73 knihách). Dílo je racionálním výkladem vlivu prostředí na organismus, 
obsahuje mimo jiné anatomii, chirurgii, fyziologii, prognostiku, dietetiku a příklady lékařského empirického 
zkoumání. Jeho největší přínos v problematice duševních chorob tkví v odstranění mnoha pověr.  
KOLEKTIV AUTORŮ: Všeobecná encyklopedie Diderot, svazek 3. G – J, Praha 1999, s. 182. 
HAŠKOVEC, Vít; MÜLLER, Ondřej: Galerie géniů. 200 osobností, které změnily svět, Praha 1999, karta č. 
87. 
10 Melancholia – dlouhodobá porucha nálady spojená se smutkem, nutkavými představami, pocity úzkosti a 
viny. V současnosti se více používá termín deprese.  
KOLEKTIV AUTORŮ: Všeobecná encyklopedie Diderot, svazek 5.  M – O, Praha 1999, s. 126. 
11 a) Mania – Lítice, v řecké mytologii ženské jméno zosobňující zuřivost a šílenství. Znamená doslova 
„zběsilost“. Zachvacuje lidi s vášnivým zaujetím nebo přepjatým sebevědomím. Její moc byla řeckému světu 
nepochopitelná a proto božská. Odtud → Mánie – komplex projevů psychózy; projevuje se změnami nálad, 
euforií, neklidem, mnohomluvností, zvýšenou dráždivostí, hlučností, nadměrnou sebedůvěrou. Dále se jedná 
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Na Hippokrata navázala celá řada jeho žáků , kteří nadále rozvíjeli jeho teorie nebo 

se vydali svou vlastní cestou a dále tak obohacovali lékařskou vědu o celou řadu nových 

poznatků.  

Za zmínku stojí například Hérofilos (300 - ? př. n. l.) či Erasistratos (320 – 250 př. 

n. l.), ten je považován za prvního psychoterapeuta, neboť přišel s myšlenkou, že konfliktní 

citové situace mohou vést k zádumčivosti, kterou pak nemá smysl léčit dávidly a 

projímadly, ale např. psychogenní traumatizací14.  

Řecká kultura a vzdělanost se postupně šířila do okolních státních útvarů. Nejvíce 

zasáhla antický Řím, kde byla situace v medicíně před příchodem řeckých lékařů na velmi 

nízké úrovni. Duševní choroby byly i zde připisovány nepřízni bohů a jediným 

prostředkem léčby byly modlitby a náboženské obřady.  

Hippokratés a jeho žáci našli své pokračovatele i zde. Z nich největší pozornost 

duševních chorobám věnoval stoupenec metodické lékařské školy Soranus (78 – 138)15, 

který jako jeden z prvních doporučoval využití lůžkového režimu v psychiatrii. Nemocný 

měl být ubytován ve světlém pokoji vybaveném jen nejnutnějším nábytkem a měl být pod 

stálým dohledem ošetřovatele. Pouštění žilou, dávidla a projímadla Soranus 

nedoporučoval, přednost dával cvičením, procházkám, dietě, hře v šachy či cestování16.  

Z osobností římského lékařství nelze nezmínit slavného Claudia Galéna (130 – 200)17, 

lékaře z řad školy eklektiků. Svým zaměřením byl však spíše anatom a duševním 

                                                                                                                                                    
o jednu z fází maniodepresivity (psychóza – afektivní psychické onemocnění, při němž se střídají fáze 
depresivní s manickými). 
KOLEKTIV AUTORŮ: Všeobecná encyklopedie Diderot, svazek 5.  M – O, Praha 1999, s. 64 – 65. 
12 Paranoia – psychóza, jejíž podstatou je blud nebo soustava bludů bez dalších poruch osobnosti.  
KOLEKTIV AUTORŮ: Všeobecná encyklopedie Diderot, svazek 6.  P – R, Praha 1999, s. 46. 
13 Hysterie – funkční nervové onemocnění, neurotická porucha. Projevuje se zejména prudkými změnami 
nálad, egocentrismem, afektivitou, teatrálností a různými tělesnými poruchami (zraku, řeči, popřípadě třesem 
nebo mdlobou)  
KOLEKTIV AUTORŮ: Všeobecná encyklopedie Diderot, svazek 3.  G – J, Praha 1999, s. 268. 
14 Psychogenní – vznikající z psychických podnětů, psychicky podmíněný, též somatogenní.  
KOLEKTIV AUTORŮ: Všeobecná encyklopedie Diderot, svazek 6.  P  – R, Praha 1999, s. 300. 
15 VENCOVSKÝ, Eugen: Čtení o psychiatrii, Praha 1983, s. 43. 
16 VENCOVSKÝ, Eugen: Psychiatrie dávných věků (Od Hippokrata k Pinelovi), Praha 1996, s. 72 – 76. 
17 GALÉNOS (asi 129 – 200) – nejslavnější řecký lékař působící v Římě, logik a osobní lékař císaře Marka 
Aurelia. Do počátku novověku byl hlavní autoritou v lékařství. Na bázi hippokratovské medicíny vytvořil 
ucelený systém lékařské vědy. Vycházel z myšlenky, že člověk je mikrokosmem, který je obdobou 
makrokosmu.Čtyřem světovým živlům (oheň, voda, vzduch a země) proto odpovídají v lidském těle čtyři 
základní šťávy (krev, sliz, žlutá a černá žluč), na jejichž stavu a vzájemných poměrech závisí zdraví 
organismu. Od lékařů vyžadoval filozofické vzdělání. 
KOLEKTIV AUTORŮ: Všeobecná encyklopedie Diderot, svazek 3.  G – J, Praha 1999, s. 15. 
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chorobám přílišnou pozornost nevěnoval. Známé jsou jeho poznámky k mánii, kterou řadil 

k „horkým nemocem“ a doporučoval ji léčit ochlazováním18. 

Galénos byl posledním ze slavných lékařů Římské říše. Po jeho smrti se již 

neobjevil nikdo, kdo by se výrazněji zapsal do dějin starověkého lékařství. Rozpad Říše 

římské s sebou pak nese i úpadek vědeckého poznání v celé Evropě a to téměř na celé 

tisíciletí.  

Co se týče právního nazírání na duševně choré, objevovala se v řecko – římském 

právu ustanovení, která měla předcházet obětem na životech či majetkovým újmám 

způsobeným v důsledku duševní choroby. Nemocným byli přidělováni opatrovníci a 

odpovědni za ně byli buď oni nebo rodina nemocného19. 

Na pevných základech, které položila řecká a římská vzdělanost stavělo i lékařství 

v Byzantské říši. Vyznačovalo se ale spíše stagnací tehdejšího vědění a výraznějších 

úspěchů nedosáhlo. Ojedinělým počinem bylo vybudování samostatného oddělení pro 

duševně choré v Cařihradě, které však nemělo dlouhého trvání a navíc bylo určeno spíše 

pro movitější pacienty.  

Počátek středověku20 s sebou přináší do sféry vědeckého bádání opravdové období 

temna. Světlou výjimkou byl rozvoj arabské vzdělanosti, která díky expanzi na 

Pyrenejský poloostrov ovlivnila i západoevropské země. Arabští učenci znovuobjevili 

antické autory a oživili  jejich myšlenky. V lékařství navázali především na učení 

Galénovo, které nadále rozvíjeli. K nejvýraznějším osobnostem arabského lékařství patřil 

Avicenna (980 – 1037)21.  

                                                 
18 PORTER, Roy: Největší dobrodiní lidstva: historie medicíny od starověku po současnost, Praha 2001, 
s.104 
19 Tamtéž, s. 103. 
20 Více k historii středověkých špitálů s odkazy na další prameny a literaturu lze nalézt v:  
BLÁHOVÁ, Marie: Vývoj špitálů v raněfeudální Evropě a problematika nejstaršího špitálu v Praze, 
Documenta Pragensia  VII, 1987, I, s. 44 – 59.  
PROBST, Carl: Das Hospitalwesen im hohen und späten Mittelalter und die geistliche und gesselschaftliche 
Stellung der Kranken, In: BAADER, G.; KEIL, G.: Medizin in mittelalterlichen Abenland. Wege der 
Forschung, Bd. 363, Darmstadt 1982. 
HORDEN, P.: A discipline of Relevance: The Historiography of the Later Medieval Hospital, Social History 
of Medicine, Vol. 1, 1988, s. 359 – 374.  
21 AVICENA – Abú Alí Husajn ibn Abdalláh ibn Hasan inb Alí Ibn Síná (980 – 1137) – perský filozof, lékař, 
právník a přírodovědec. Největší myslitel východní větve islámské filozofie. Ve svých knihách zdůrazňoval 
rozum a nutnost pozorování a praktického ověřování teorií. Jako fyzik se zabýval volným pádem, problémy 
pohybu a setrvačností. Mnohem více ale vynikl jako lékař. Napsal více než 20 lékařských spisů, z nichž 
nejslavnější je Kánon lékařství (El – Kanun fi at-tibb), ve kterém shrnuje a rozvíjí znalosti ze všech oborů 
medicíny. Kánon se dostal do Evropy již v 11. století, byl přeložen do latiny a stal se jednou 
z nejpoužívanějších lékařských knih.  
HAŠKOVEC, Vít; MÜLLER, Ondřej: Galerie géniů. 200 osobností, které změnily svět, Praha 1999, karta č. 
12. 
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 Největší význam mělo arabské lékařství pro rozvoj nemocniční zdravotnické péče, 

a to nejen o tělesně, ale i o duševně choré. V Damašku, Káhiře či Cordóbě byly vedle 

nemocnic budovány i samostatné ústavy pro duševně nemocné pacienty. Korán totiž 

přikazoval péči o duševně choré, a proto se první instituce zaměřené na tento druh péče 

objevují právě v islámských zemích. S pádem arabského impéria se však vědecký rozvoj a 

s ním spojené pokroky ve sféře medicíny opět značně utlumily22.   

Koncem raného středověku se navíc stále intenzivněji prosazuje scholastické učení, 

jež má mimo jiné za následek změnu pohledu na duševní choroby. Ty začaly být 

vykládány jako důsledek posedlosti ďáblem a podle toho také „léčeny“. O jakékoliv péči o 

nemocné nemůže být řeč. Duševně choří byli podrobováni náboženských obřadům a 

exorcismu, obviňováni ze spolku s ďáblem, mučeni a upalováni. V ostatních případech 

uzavřeni do věznic, kde umírali spoutaní v okovech na následky otřesného zacházení a 

nepředstavitelných hygienických podmínek. 

Podobný osud měli i lidé, kteří se postavili církevním autoritám a jejich učení. 

Jakékoliv snahy o vědecký přístup a veškerá bádání byly považovány za hřích a osoby, 

které se jich dopouštěly, byly zapovězeny, obviněny z čarodějnictví a kacířství a většinou 

končívaly svůj život na hranici23.  

Ojediněle sice vznikaly při klášterech, sídlech biskupů a kapitulách různé azyly či 

hospitaly24, zvané také „útulky Páně“ nebo „boží hotely“, určené původně  především k 

péči o poutníky cestující do svaté země a teprve později ke zdravotnické péči o chudé 

(např. v Lyonu v roce 520, Paříži (660), Římě (715), St. Gallen (820)). Šlo však jen o pár 

ojedinělých případů. Pro duševně choré vznikl první klášterní azyl v Metách v roce 830, 

který byl později přeměněn ve speciální nemocnici. Důvodem vzniku většiny těchto 

zařízení byla častěji než potřeby nemocných spíše snaha ochránit zdravé občany před 

duševně chorými25.  

                                                 
22 PORTER, Roy: Největší dobrodiní lidstva: historie medicíny od starověku po současnost, Praha 2001, s. 
128. 
23 Například profesoři lékařství na univerzitě v Padově Pietro d´Abano (1250 – 1316) a Cecco Ascoli (1257 – 
1327), objevitel plicního oběhu Michael Servetus (1509 – 1553) nebo osobní lékař Vladislava Jagellonského 
Pavel z Kravař (upálen v Anglii v roce 1433).  
VENCOVSKÝ, Eugen: Čtení o psychiatrii, Praha 1983, s. 61. 
24 Z latinckého hospitale  - hosic, špitál, nemocnice – od hospes ( host, hostitel) a hospitium (pohostinství).  
SVOBODNÝ, Petr; HLAVÁČKOVÁ Ludmila: Pražské špitály a nemocnice, Praha 1999, s. 7. 
K tomuto tématu dále např.:  
JETTER, Dieter: Das europäisches Hospital, Von spätantike bis 1800, Köln 1986.  
25 VENCOVSKÝ, Eugen: Psychiatrie dávných věků (Od Hippokrata k Pinelovi), Praha 1996, s. 99 – 100.   
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Instituce, které byly zakládány primárně s cílem pečovat o nemocné a které tak lze 

považovat za regulérní předchůdce nemocnice jsou tzv. infirmaria, vznikající nejčastěji u 

klášterů. Dále pak různá leproseria a morové špitály vznikající při epidemiích26.  

I přes neustálou hrozbu sankcí se na sklonku středověku objevilo několik 

pokrokových názorů, které odporovaly tehdejším dogmatům. Jejich autory byli profesoři 

lékařství, jejichž význam tkví v opětovném oživení odkazu antických vědců. Patří sem 

např. Antonius Quainerius (1368 – 1440), Michael Savonarola (1384 – 1461), Cornelius 

Agrippa (1486 – 1535) a Theofrastus Paracelsus (1493 – 1541)27.   

Právě žák Paracelsův, Johann Weyer (1515 – 1588), je považován za tvůrce tzv. 

„první psychiatrické revoluce“. Tento profesor lékařství na univerzitě v Kolíně nad 

Rýnem byl prvním, kdo se otevřeně postavil proti oficiálnímu nevědeckému chápání 

duševních chorob, jejich démonizování a proti mučení a hrůzám, ke kterým docházelo při 

čarodějnických procesech. Své názory shrnul se spise De praestigiis daemonum et 

incantitionibus ac veneficis – O šalbách démonů, kouzlech a travičství, který zaznamenal 

velký úspěch a Weyer na něj v zápětí navázal druhým – De pseudomonarchia daemonum, 

ve kterém zesměšnil církevní dogmata o satanech. Za své spisy byl Weyer církví 

obžalován z kacířství a život mu zachránil útěk do Trevíru, kde v roce 1588 zemřel28.  

 Jako psychiatr byl Weyer jedním z prvních, kdo vycházel z klinických pozorování 

duševně chorých. Na základě pozorování poznával syndromy, o nichž poté psal. Svá 

bádání tak podkládal reálnými zkušenostmi. Halucinace, bludy a iluze tzv. čarodějnic 

vysvětloval intoxikací organismu drogami a jedy. Cílem jeho spisů a vystupování bylo 

přesvědčit veřejnost o tom, že lidé považovaní za posedlé ďáblem jsou ve skutečnosti 

nemocní a všechny jejich bludy jsou důsledkem onemocnění29. 

                                                 
26 SVOBODNÝ, Petr; HLAVÁČKOVÁ Ludmila: Pražské špitály a nemocnice, Praha 1999, s. 8. 
27 PARACELSUS, PHILIPPUS AUREOLUS, vlastním jménem Theophrastus Bombastus von Hohenheim 
(1493 – 1541) – švýcarský lékař, přírodovědec, filozof a alchymista. Vyučoval na univerzitě v Basileji. Pro 
spory byl nucen město opustit. Putoval pak po celé Evropě (navštívil i Moravu). Ve své přírodně filozofické 
koncepci spojil empirické znalosti s duchovně magickými předpoklady. Dospěl k holistické tezi o jednotě 
mikro a makrokosmu (člověka a vesmíru). Inspiroval německou mystiku (J. Böhme) i vznikající konkrétní 
vědy. Každé jsoucno má podle Paracelsa viditelné tělo, jež se skládá ze čtyř prvků a neviditelné astrální tělo. 
Vše je prostoupeno duchovním či oživujícím principem. Studoval účinek různých chemických látek na lidský 
organismus. Jeden ze zakladatelů iatrochemie (směr v lékařství v 17. a 18. století vysvětlující životní 
pochody v organizmu chemickým děním). Jako léky užíval tinkturu a různé extrakty. Zdůrazňoval význam 
pozorování a experimentu. Prosazoval celistvý pohled na člověka → lékař nemůže léčit pouze tělo a 
ignorovat přitom osobnost.  
KOLEKTIV AUTORŮ: Všeobecná encyklopedie Diderot, svazek 6.  P – R, Praha 1999, s. 42. 
28 Johann Weyer (1515 – 1588) – německý lékař, okultista a démonolog. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Weyer.  21. 2. 2008 
29 PORTER, Roy: Největší dobrodiní lidstva: historie medicíny od starověku po současnost, Praha 2001, s. 
226. 
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 Weyerovo učení a protidémonologický postoj byl spouštěcím mechanismem pro 

činnost jeho následovníků. Díky jemu se psychiatrie konečně začala oprošťovat od všech 

pověr a nevědeckých spekulací. Umožnil to i nástup renesance přinášející uvolnění do 

veškerého vědeckého bádání.  

 Nutno dodat, že ke změnám došlo pouze ve sféře vědy. Praxe jako taková se 

výrazných změn nedočkala. Ojediněle sice vznikaly nové azyly a ústavy i mimo kláštery, 

zatím však nešlo o žádnou systematickou péči ze strany státu, ale spíše o jednotlivé 

charitativní projekty šlechty a bohatých měšťanů. Ve většině případů bylo jejich hlavním 

úkolem izolovat duševně choré od zdravých lidí. V místech, kde žádné takové zařízení 

nebylo, plnily jejich funkci věznice. Nemocní zde leželi spoutáni v okovech, zavřeni 

v klecích v naprosto nedůstojných podmínkách. 

 Přesto došlo ve druhé polovině 16. století k  významnému posunu, a to ke vzniku 

soudní psychiatrie30. Díky ní se u soudů poprvé objevují znalecké posudky o duševním 

stavu obviněných a především na něj konečně začal být brán ohled.  

Během 17. a 18. století dochází k oslabování vlivu církve a jejich dogmat na 

jednotlivé vědecké obory. Na duševní choroby je nahlíženo již z čistě lékařského hlediska, 

čarodějnické procesy jsou zakázány31 a konečně dochází k rozvoji psychiatrie jako 

samostatné lékařské disciplíny. Rozvíjí se i znalosti o jednotlivých duševních chorobách, 

dochází k jejich třídění a nové terminologii32. Při léčbě byl kladen důraz na trpělivé a 

vlídné zacházení s nemocnými. Tyto znalosti však i nadále zůstávaly spíše v rovině 

teoretické a v praxi se nové poznatky uplatňovaly jen velmi pomalu.  

Snaha o kvalitnější zdravotní péči pro duševně choré byla sice intenzivnější, obecně 

ale platilo, že zkušení lékaři a kvalitnější ústavy sloužily majetnějším pacientům z vyšších 

vrstev.  

K nejvýraznějším změnám, které pak ovlivnily celou Evropu, došlo ve Francii, a to 

díky lékařům klonícím se k filozofii materialismu a navazujícím tak na slavné 

encyklopedisty. Mezi ně patřili například Julien Offroy de La Metrie (1709 – 1751) či 

                                                 
30 VENCOVSKÝ, Eugen: Psychiatrie dávných věků (Od Hippokrata k Pinelovi), Praha 1996, s. 144. 
31 Ve Francii byly procesy s údajnými čarodějnicemi zakázány již v roce 1680, poslední čarodějnice 
v Evropě byla údajně upálena ve Švýcarsku v roce 1782.  
VENCOVSKÝ, Eugen: Psychiatrie dávných věků (Od Hippokrata k Pinelovi), Praha 1996, s. 153 – 159. 
32  Boissier de Sauvages (1706 – 1767) v díle Nosologia methodica vyjmenovává a třídí jednotlivá duševní 
onemocnění, William Cullen – britský profesor lékařství – zase zavedl do psychiatrie pojem neurosis (First 
Lines of the Practice of Physic). Je také autorem myšlenky tzv. „Velké a malé psychiatrie“, kdy do oblasti 
tzv. velké psychiatrie zahrnuje opravdové duševní choroby – tj. psychózy a do oblasti tzv. malé psychiatrie 
nepsychotické projevy duševní činnosti – neurózy.  
 VENCOVSKÝ, Eugen: Psychiatrie dávných věků (Od Hippokrata k Pinelovi), Praha 1996, s. 153 – 159.  
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první organizátor zdravotnické péče ve Francii Pierre Jean Georges Canabis (1757 – 

1808), Jacques René Tenon (1724 – 1816), Joseph Daquin (1733 – 1815) či Jean 

Colombier (1736 – 1789). Ti všichni kritizovali dosavadní neutěšené zacházení s duševně 

chorými pacienty a požadovali nápravu poměrů panujících v azylech a městských 

káznicích. Doporučovali vybudování speciálních nemocnic, ve kterých budou duševně 

nemocní pacienti bezplatně ošetřováni, šaceni a bude jim podávána vydatná strava. 

Personál s nimi měl zacházet slušně a vlídně, pro zuřivé pacienty měla být jediným 

omezovacím prostředkem svěrací kazajka33.  

 K radikální změně nazývané tzv. „druhou psychiatrickou revolucí“, která 

ovlivnila péči o duševně choré nejen ve Francii, ale i jinde po světě, došlo až díky 

Philippu Pinelovi (1745 – 1826), který jako první uvedl tyto požadavky do praxe. V roce 

1793 byl pověřen Konventem, aby provedl reformu léčebné péče o duševně choré v Paříži. 

Pinel ihned po svém nástupu do funkce odstranil používání pout a okovů a pro duševně 

choré prosadil stejné hygienické podmínky, které tehdy platily pro tělesně nemocné 

pacienty. Podařilo se mu vybudovat důstojné místo pro pobyt nemocných mužů v ústavu 

v Bicêtre a později i žen v Salpêtrière. Zabezpečil pro pacienty dostatek lůžek, slušné jídlo 

a oblečení.  

 K jeho léčebným postupům patřila propracovaná psychoterapie, léčba prací či léčba 

pomocí psychodramatu34. Své zkušenosti z praxe shrnul ve spisu Traîté Médico – 

philosophique sur l´Aliénation Mentale ou la Maine, vydaném v roce 1801 a přeloženém 

do několika jazyků.   

 Ve sféře vědecké přispěl řadou poznatků, např. rozdělením příčin duševních chorob 

na vnitřní a vnější, kdy k vnitřním patří především dispozice – často vrozená a k vnějším 

nejrůznější faktory psychické nebo somatické. Velmi dbal také na podrobný popis všech 

příznaků onemocnění, vedení zdravotnické dokumentace a různých statistických záznamů. 

Zdravotnickou péči o duševně choré měl podle něj obstarávat stát prostřednictvím 

zdravotní správy.  

 Pinelův přístup se stal vzorem pro všechny pokrokové psychiatry, kteří jej nadále 

rozvíjeli a šířili do všech evropských zemí. Z jeho nástupců stojí za zmínku Jean Etienne 

Dominique Esquirol (1772 – 1840), který byl mimo jiné navrhovatelem zákona o zřizování 

                                                 
33 VENCOVSKÝ, Eugen: Psychiatrie dávných věků (Od Hippokrata k Pinelovi), Praha 1996, s. 160 - 177. 
34 Například u nemocných trpících depresemi s obsedantními výčitkami inscenoval jakousi imitaci soudu, 
kde se „vina“ pacienta probrala a nakonec byl pacient zpravidla „osvobozen“. 
Psychodrama – metoda skupinové psychoterapie založená na hraní rolí, při níž dochází k poznání, uvědomění 
si a odreagování vnitřních konfliktů. Má léčebný i diagnostický význam. Její zakladatelem je J. L. Moreno.  
KOLEKTIV AUTORŮ: Všeobecná encyklopedie Diderot, svazek 6.  P  – R, Praha 1999, s. 300. 
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psychiatrických nemocnic a který se stal vzorem pro podobné zákony v ostatních 

evropských zemích.  

  Stejný význam jako Pinel pro Francouze, má pro Anglii William Tuke (1732 – 

1822)35, člen sekty Kvakerů, který uvažoval stejně aniž by znal dílo svého francouzského 

současníka Pinela. V roce 1795 se stal zakladatelem vzorového ústavu pro duševně choré 

The Retreat York36 nedaleko Yorku v severní Anglii. Šlo o vysoce humánní ústav 

s minimem omezovacích prostředků, důrazem na laskavý přístup a morální terapii. Léčilo 

se především zaměstnáním nemocných, doplňkem pak byly koupele, cvičení či náboženské 

meditace. Ústav funguje dodnes a je zřejmě nejstarším zařízením s nepřetržitým 

používáním metod pracovní a morální terapie na světě. Z Anglie se tyto metody šířily i do 

psychiatrických zařízením v USA37. 

 Dalším ze současníků Pinela a Tuka byl italský lékař Vincenzo Chiarugi (1759 - 

1820, pověřený vedením ústavu, který ve Florencii založil pozdější císař Leopold II. 

Hospitale Bonifaci byla nemocnice založená výhradně k péči o duševně choré. Zásady jeho 

léčby jsou shrnuty ve spise Instruzioni del hospitale Bonifacio a jsou v podstatě totožné 

se zásadami obou předešlých psychiatrů. Pro své zásluhy byl v Itálii Chiarugi nazýván 

„knížetem psychiatrů“38. 

 V Německu byl rozvoj psychiatrie poněkud zpomalen spory mezi dvěma 

skupinami psychiatrů, kteří se rozcházeli především v názoru na původ psychických 

poruch. Podle jedné z nich, tzv. psychiků, je nemoc záležitostí nehmotné duše a někteří 

z jejich přívrženců ji stále doporučovali léčit exorcismem.  

 Druhá skupina, tzv. somatici, poukazovala na to, že jde o záležitost čistě tělesnou a 

jako taková musí být i léčena. Mezi nejvýznamnější somatiky patřil Johann Christian Reil 

(1759 – 1813)39, jehož pokrokové humánní názory ohledně fungování ústavů a léčby 

nemocných ovlivnily řadu jeho nástupců. Podle něj má ústav: „...ležet v krásné krajině, 

která má v blízkosti jezera, řeky, hory a lesy ... okna nemají mít mříže. Dveře a okna 

nemají být zajištěna závorami a řetězy ...  před budovou má být volná prostora pro cvičení, 

                                                 
35 WILIAM TUKE (1732 – 1822) – britský obchodník a filantrop, zakladatel zmíněného ústavu. Na jeho 
práci navázali jeho potomci, kteří ústav dále rozvíjeli a zdokonalovali. Jeho pravnuk Daniel H. Tuke 16. října 
1853 osobně navštívil pražský ústav choromyslných a velmi pochvalně se vyjádřil především o skvělém 
způsobu jeho vedení. 
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Tuke 16.3.2008. 
Návštěvní kniha Ústavu choromyslných v Praze, folio 45 r. 
36 http://www.theretreatyork.org.uk/index.php 15.5.2008 
37 http://www.theretreatyork.org.uk/ourhistory.php 15.5.2008. 
38 VENCOVSKÝ, Eugen: Psychiatrie dávných věků (Od Hippokrata k Pinelovi), Praha 1996, s. 178 – 185. 
39 VENCOVSKÝ, Eugen: Čtení o psychiatrii, Praha 1983, s.105. 
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pořádání koncertů ... Lékař, psycholog a hlavní opatrovník musí mít talent, znalost svého 

oboru, schopnost pozorovací a postřehu, schopnost rychlého rozhodování a improvizace, 

odvahu .... všeobecnou znalosti lidí, filozofie, psychologie a farmakologie. Láska k člověku 

a pocit povinnosti mají vést jejich kroky...“ 40. 

 Nejvýznamnější pro toto období německé psychiatrie je až Wilhelm Griesinger 

(1817 – 1869), díky kterému byl spor mezi oběma skupinami vyřešen. Griesinger totiž ve 

svém díle Pathologie und Therapie der psychischen Krankheiten lokalizuje jako sídlo 

duševních nemocí mozek. Uznává také psychologické příčiny duševních nemocí, 

připomíná ale, že se při nich nesmějí zanedbat ani ty fyzické. Při léčbě mají být podle něj 

využity různé metody, všechny však mají být prováděny s lidských přístupem. I on byl 

zastáncem pracovní terapie a doporučoval izolaci nemocného od jeho rodiny41. 

 V Rusku byla na sklonku 18. století situace stejně neutěšená jako jinde v Evropě. 

Počátkem století 19. byl do ruštiny přeložen Pinelův spis Traîté Médico – philosophique 

sur l´Aliénation Mentale ou la Maine,  který zde našel oddané propagátory myšlenek 

v něm obsažených a výsledkem byla reforma psychiatrie v Rusku.  

 Byli to především dva profesoři Moskevské univerzity Iustin Jevdokimovič 

Ďaďkovskij (1784 – 1841) a V. F. Sabler (1790 – 1870). Zatímco Jevdokimovič působil 

spíše v rovině teoretické, Sabler uplatňoval Pinelův odkaz v praxi. Přeměnil totiž tzv. 

„Dům pro potřeby šílených“, založený v Moskvě v roce 177642, na moderní psychiatrickou 

nemocnici bez okovů a řetězů. Zavedl zde pravidelný denní režim, důslednou dokumentaci 

chorob, léčbu prací, zábavou a muzikoterapií. Sabler je díky naplnění těchto poznatků 

v praxi považován za reformátora péče o duševně choré v Rusku. 

                                                 
40 VENCOVSKÝ, Eugen: Čtení o psychiatrii, Praha 1983, s.106. 
41 Tamtéž, s.107. 
42 Tamtéž, s.105. 
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Počátky péče o duševně choré v Čechách 
 

Vývoj v oblasti zdravotnické péče v Čechách a na Moravě43 se nijak výrazně nelišil od 

toho v okolních evropských zemích.  

 Funkci nemocnic v raném středověku plnily i zde různé útulky a špitály vznikající u 

kostelů či klášterů. Sloužily většinou nemajetným nemocným, o které se neměl kdo starat. 

Stav těchto zařízení býval velmi neutěšený, jejich kapacita omezená a nemocným zde byla 

poskytována pouze základní péče. Duševně choří byli přijímáni pouze pokud byli tišší, 

klidní a nebyli hrozbou pro své okolí. Neklidní, zuřiví a nebezpeční pacienti končívali 

v lepším případě ve věznicích a šatlavách.  

V pozdním středověku vznikala řada městských útulků a špitálů po celých Čechách 

i na Moravě44. Některé z nich byly ojediněle věnovány výhradně péči o duševně choré, 

např. Hospitale hominum rationem non habentium, zřízený roku 1498 ve Znojmě, či domy 

pro duševně choré v Brně (1582) nebo Olomouci45 (1585). I v tomto případě však nadále 

platí, že jejich účelem byla izolace, nikoliv potřebná pomoc46.  

                                                 
43 K tématu středověkých špitálů např. práce: BLÁHOVÁ, Marie: Vývoj špitálů v raněfeudální Evropě a 
problematika nejstaršího špitálu v Praze In: Documenta Pragensia VII, 1987, I, s. 44 – 59. Práce je doplněna 
odkazy na další literaturu.  
Dále např.:  
BLÁHOVÁ, Marie: Péče o chudé a nemocné v přemyslovských Čechách, In: Curatores pauperum. Zrod i 
tradycje kultury charytatywnej Europa srodkowej, Katowice 2005, s. 114 – 132. 
D´ELVERT, Christian: Geschichte der Heil – und Humanitäts – Anstalten in Mähren und Österr. Schlesien, 
Brünn 1858. 
HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Das Spitalwesen in Böhmen und Mähren von Beginn des Dreissigjährigen 
Kriegs bis zu den Josephinischen Reformen (1620 – 1780), In: Mitteilungen des Institus für Österreichishe 
Geschichtsforschung, Ergänzungsband 51: Europäisches Spitalwesen. Institutionelle Fürsorge in Mittelalter 
und Früher Neuzeit. Hospitals and Institutional Care in Medieval and Early Modern Europe, Oldenburg 
2008, s. 381 – 402. 
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka: Pražské klášterní špitály od 13. do počátku 15. století, In: Documenta Pragensia 
1987, s. 74 – 90.  
NOVÝ, Rostislav: Pražské předhusitské šiptály, In: Documenta Pragensia VII, 1987, s. 63 – 64. 
SVOBODNÝ, Petr: Die Spitäler in Böhmen und Mähren in Mittelalter und in der Frühen Neuzeit, In: 
Mitteilungen des Institus für Österreichishe Geschichtsforschung, Ergänzungsband 51: Europäisches 
Spitalwesen. Institutionelle Fürsorge in Mittelalter und Früher Neuzeit. Hospitals and Institutional Care in 
Medieval and Early Modern Europe, Oldenburg 2008, s. 351 – 380. 
WIESNER, Antonín: Dějiny nemocnic a jiných léčebných ústavů v Československu, In: Věstník českých 
lékařů, 37/1995. 
44 První moravský klášterní špitál z roku 1055 vybudovaný v Olomouci, klášterní špitál sv. Ducha z roku 
1278 opět v Olomouci a následně řada dalších při různých olomouckých klášterech. Dále vznikaly špitály: 
1250 Jihlava, 1252 Znojmo, 1303 ve Žďáru, 1333 v Opavě atd.  
VENCOVSKÝ, Eugen: Čtení o psychiatrii, Praha 1983, s. 147 – 148.  
45 K olomouckému špitálnictví více: KŠÍR, Josef: Staré olomoucké špitály a jejich situování, In: Zprávy 
vlastivědného muzea v Olomouci 118/1964, s. 1 – 15.  
46 VENCOVSKÝ, Eugen: Čtení o psychiatrii, Praha 1983, s. 148. 
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K nejstarším a nejvýznamnějším špitálům patří ty pražské. Zmínka o prvním z nich 

spadá již do 10. století. Jeho existence je však prokázána až od konce století 12. Šlo o 

špitál u kostela Panny Marie v místech dnešního Týnského dvora. Jeho vznik souvisel 

s kupeckým dvorem, který se v Týnském dvoře nacházel47. Následoval vznik špitálu 

založeného po roce 1169 Johanity na Malé Straně, dále špitál křížovníků s červenou 

hvězdou, který byl založen Anežkou Českou a další48. V následujících staletích došlo 

k založení několika dalších špitálů, čtyři zřídilo město, jeden císař49, dva byly řádové a 

jeden židovský50.  

Zcela nová kapitola se pro nemocnice otevírá po roce 1620, kdy začínají vznikat 

první velké nemocnice a s postupem doby dochází k lepší organizaci zdravotní správy. 

Výrazný vliv mělo i zapojení nemocnic do systému výuky na tehdejší lékařské fakultě. 

První praktická výuka probíhala v tehdy nejmodernější nemocnici u milosrdných bratří51.  

Nemocnice u kláštera Milosrdných bratří Na Františku52 sídlila v objektech 

bývalého Bohuslavova špitálu s kostelem sv. Šimona a Judy, jež si náležitě upravila pro 

své potřeby53. 

                                                 
47 SVOBODNÝ, Petr; HLAVÁČKOVÁ Ludmila: Pražské špitály a nemocnice, Praha 1999, s 11.  
48 Po druhé polovině 14. století to byl např. tzv. Bohuslavův špitál, Jakubův špitál, špitál sv. Alžběty pod 
Vyšehradem (založen z fundace pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi) a špitál sv. Antonína a sv. 
Alžběty na Hradčanech. Tamtéž, s. 13 – 15.  
49 Ferdinand I. založil nový špitál na Hradčanech.  
SVOBODNÝ, Petr; HLAVÁČKOVÁ Ludmila: Pražské špitály a nemocnice, Praha 1999, s 11.  
50 Tamtéž, s. 10 – 18.   
51 SVOBODNÝ, Petr; HLAVÁČKOVÁ Ludmila: Pražské špitály a nemocnice, Praha 1999, s 28 – 29.  
K výuce lékařství:  
SVOBODNÝ, Petr; HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Lékařská fakulta, In: Čornejová, Ivana: Dějiny Univerzity 
Karlovy, Praha 1996, s. 165 – 202.  
Práce Evy Rozsívalové uveřejněné v Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae 
Pragensis Např.:  K funkci pražské lékařské fakulty ve zdravotnictví, 13/1 – 2, 1973.  
HLAVÁČKOVÁ, Ludmila; ROZSÍVALOVÁ, Eva: Studium a přednášky na lékařské fakultě pražské 
univerzity v letech 1690 – 1848, Praha 1984.  
KOLEKTIV AUTORŮ: Dějiny Univerzity Karlovy, Díl I. – IV. Praha 1995 – 1998. 
Ke středoevropským poměrům například:  
KAISER, W.: Theorie und Praxis in der Boerhaave – Ära und in nachboerhaavischen Ausbildungssystem an 
deutschen Hochschulen  des 18. Jahrhunderts, Clio Medica 1987 – 1988.  
RISSE, Guentr B.: Clinical Instruction in Hospitals: the Boerhaavian Tradition in Leyden, Edinburgh, 
Vienna und Pavia, Clio Medica 1987 – 1988. 
POHÁŇKOVÁ, Alena: Vznik a počátky prvních pražských nemocnic, In: Kniha o Praze, Praha 1962, s. 129 – 
146 a řada dalších prací.  
52 O nemocnici milosrdných bratří dále práce:  
BOGÁR, František Benedikt: Milosrdní bratři, Praha 1934.  
VLČEK, J: Nemocnice Milosrdných bratří v Praze, In: Praktický lékař č. 63, 1983.  
FIRLOVÁ, I.: Příspěvek k problematice sociální struktury, hospitalizace a mortality nemocných v nemocnici 
Na Františku v letech 1631 – 1714.  
53 SVOBODNÝ, Petr; HLAVÁČKOVÁ Ludmila: Pražské špitály a nemocnice, Praha 1999, s. 31.  
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Péče o tamější nemocné byla zajišťována kromě řádových bratří54 i městskými 

lékaři a univerzitními profesory, díky čemuž dosahovala mnohem vyšší kvality. Proto lze o 

tomto zařízení již mluvit jako o nemocničním ústavu v pravém slova smyslu.  

Kapacita nemocnice se neustále zvyšovala a v polovině 18. století dosáhla počtu 

108 lůžek55. Její význam ještě vzrostl poté, co se stala místem konání prvních klinických 

přednášek56. Jediným nedostatkem nemocnice byl fakt, že sem mohli být přijímání pouze 

muži.  

Pro ženy byla v roce 172257 založena nemocnice Alžbětinek58 Na Slupi59. 

Opomenout nelze ani první porodnici, tzv. Vlašský špitál60, založený příslušníky pražské 

italské kolonie v roce 1602 na Jánském vršku na Malé Straně. Od roku 1777 byl špitál 

přeměněn na porodnici s nalezincem pro svobodné matky a později zde byla zavedena i 

klinická výuka porodnictví61.  

                                                 
54 Milosrdní bratři – Hospitálský řád sv. Jana z Boha (Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo) – vyvinul se 
z bratrstva shromážděného kolem nemocnice založené roku 1537 v Granadě (Španělsko) sv. Janem z Boha. 
Původně bylo bratrstvo laické, roku 1572 však převzalo řeholi sv. Augustina a bylo potvrzeno papežem 
Sixtem V. (1. října 1586). Později jim byla poskytnuta mendikantská privilegia, která umožňovala výběr 
almužen. Od roku 1592 vedle sebe existovaly dvě linie – španělská a italská (sem patřily našem země). 
Hlavním posláním řádu byla péče o nemocné. U nás byl první konvent zřízen na Moravě – ve Valticích, 
v Čechách to bylo po Bílé hoře na Starém Městě.  
VLČEK, Pavel; SOMMER, Petr; FOLTÝN; Dušan: Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997, s. 142. 
55 SVOBODNÝ, Petr; HLAVÁČKOVÁ Ludmila: Pražské špitály a nemocnice, Praha 1999, s. 32.  
56 Praktická výuka byla do nemocnice milosrdných bratří přenesena v době působení profesora Josefa 
Plenczize (výuku převzal od prof. Tadeáše Bayera v roce 1778). Nejprve mu bylo vyhrazeno jen osm lůžek, 
později se mu podařilo pro klinickou výuku získat dalších 50.  
HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Ze života na klinice pražské lékařské fakulty před dvěma stoletími, In: Časopis 
lékařů českých 116/1997, s. 697 – 698. 
57  SVOBODNÝ, Petr; HLAVÁČKOVÁ Ludmila: Pražské špitály a nemocnice, Praha 1999, s. 35.  
58 Alžbětinky (Elisabethinae, Ordo Elisabethinarum, Solores hositalariae s. Elisabethae) – katolický ženský 
řád vzniklý v 15. století. Název je odvozen od sv. Alžběty Durynské (1207 – 1231) zakladatelky špitálu 
v hessenském Marburgu (1227). Počátky řádu lze spatřovat v Itálii v působení společenstev sester III. řádu 
sv. Františka založených kolem špitálů sv. Alžběty. České kláštery odvozují svůj původ od špitálních sester 
sdružených na počátku 17. století pod vedením Apollonie Radermarchové (1571 – 1626) v Cáchách kolem 
tamního špitálu. Roku 1627 byla společnost začleněna mezi terciářky sv. Františka a poté se rozšířila po celé 
Evropě. Hlavním úkolem řádu byla péče o nemocné ženy, proto byla nezbytnou součástí jejích konventů 
nemocnice. U nás vznikl první konvent na Novém Městě pražském u P. Marie Sedmibolestné roku 1722. Řád 
se řídí řeholí sv. Františka z Assisi a svými dodatky k ní.  
VLČEK, Pavel; SOMMER, Petr; FOLTÝN; Dušan: Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997, s. 100. 
59 K nemocnici Alžbětinek více:  
EBELOVÁ, Ivana: Die Entstehung der ersten Krankenhäuser – Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
und der Elisabethinerinnen, In: Mitteilungen des Institus für Österreichishe Geschichtsforschung, 
Ergänzungsband 51: Europäisches Spitalwesen. Institutionelle Fürsorge in Mittelalter und Früher Neuzeit. 
Hospitals and Institutional Care in Medieval and Early Modern Europe, Oldenburg 2008, s. 403 – 408. 
POSTŘIHAČ, Antonín; LENZ, Jaroslav: Dějiny kláštera a nemocnice alžbětinek v Praze na oslavu 
dvěstěletého trvání, Praha 1922.  
ŠÁMAL, Jindřich: Klášter a nemocnice Alžbětinek na Slupi, Praha 1941.  
VLČEK, J: Nemocnice alžbětinek, I. - II., In:  Praktický lékař č. 67, 1987.  
60 SVOBODNÝ, Petr: Vlašský špitál na Malé Straně a jeho místo v péči o matku a dítě do josefínských 
reforem (1602 – 1789), In: Documenta Pragensia VII, 1987, s. 113 – 134 s odkazy na další literaturu.  
61 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila, SVOBODNÝ, Petr: Všeobecná nemocnice v Praze 1790 – 1952. Praha 1990, 
s. 7 - 9.  



 

 21

 Jak je patrné, je konec 18. století v důsledku osvícenských reforem konečně 

obdobím zvýšených snah o zkvalitnění lékařské péče. Ideály humanity tak konečně 

pronikají i do míst, kde jich bylo potřeba nejvíce – do sféry zdravotnictví.  

 Pro země monarchie bylo jedním z prvních významných počinů v tomto směru 

vydání tzv. Direktivních pravidel císařem Josefem II. v roce 178162. V nich byla 

stanovena povinnost vybudovat ve všech velkých městech monarchie všeobecné 

nemocnice, porodnice s nalezinci, ústavy choromyslných a chorobince.  

 Na základě těchto nařízení byla nejdříve vybudována nemocnice a zmíněné ústavy 

ve Vídni (1784), následovalo otevření nemocnic v Brně (1786) a v Olomouci (1787). 

V Praze bylo založení všeobecné nemocnice komplikováno několikaletými průtahy, 

způsobenými finančními problémy, problémy s umístěním nemocnice a ústavů a posléze 

s rekonstrukcí vybraných prostor63.  

Neméně důležitým počinem pro samotnou péči o duševně choré a psychiatrii jako 

vědu je však již vydání dekretu z 19. března 178364, kterým císař nařizuje, aby při 

nemocnici Milosrdných bratří v Praze bylo zřízeno oddělení pro duševně choré kněze a 

nižší duchovní. Pro muže mimo duchovní stav bylo zřízeno oddělení o rok později u sv. 

Bartoloměje a ženy byly ošetřovány v klášterní nemocnici u Alžbětinek. Tímto dekretem 

byly dány základy systematické péči ze strany státu o duševně choré.  

K úspěšnému dovršení snah o vybudování kvalitní zdravotnické péče v monarchii 

došlo v roce 1790, kdy byla po zmíněných komplikacích v Praze konečně otevřena 

                                                 
62 Direktiv – Regeln zur Künftige Einrichtung der hiesigen Spitäler und allgemeinen Versorgungshäuser.  
HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Česká a německá psychiatrická klinika pražské lékařské fakulty do roku 1918. 
In: Historia, medicina, cultura: Sborník k dějinám medicíny, Praha 2006 s. 134. 
63 Jednání o vybudování Všeobecné nemocnice a ostatních ústavů v Praze byla zahájena již v roce 1785. 
Významnou roli při tom sehrál nejvyšší zdravotní úředník v Čechách, protomedik Tadeáš Bayer a stavitel 
František. Ladislav Herget, profesor a ředitel pražské polytechniky.  

Návrhy na umístění byly různé. V úvahu připadalo umístění nemocnice do kláštera a prelatury na 
Karlově, porodnice do kapitulního domu u sv. Apolináře, blázince a chorobince do bývalého kláštera u sv. 
Kateřiny. Později se objevil návrh na vybudování ústavů v oblasti dnešního nám. Republiky. Nemocnice 
měla být v prostorách strahovských premonstrátů u sv. Benedikta, porodnice a blázinec v bývalém klášteře 
kapucínů u sv. Josefa. 

Po zdlouhavých jednáních bylo rozhodnuto umístit nemocnici do budovy bývalého ústavu šlechtičen 
u sv. Andělů na tehdejším Dobytčím trhu (dnešní Karlovo náměstí). Budova  byla zakoupena v roce 1787 a 
bylo ji nutno velmi rychle opravit a přizpůsobit potřebám nemocnice.  

Tuto budovu, zvanou Damenstift (Ústav šlechtičen neboli tzv. Damenstift byla instituce starající se o 
osamělé a zchudlé šlechtičny.) postavil na přání zakladatelky ústavu hraběnky Heleny Zuzany Bedaridové 
stavitel Marc Antonio Canevalle na počátku 18. století.. Šlo tedy již o starší stavbu, která vyžadovala řadu 
úprav a v následujících letech po otevření nemocnice i nekončící řadu oprav.  
BAŤKOVÁ, Růžena a kolektiv: Umělecké památky Prahy. Nové město, Vyšehrad, Vinohrady. Praha 1998, 
s.359. 
HLAVÁČKOVÁ, Ludmila; SVOBODNÝ, Petr: Všeobecná nemocnice v Praze 1790 – 1952. Praha 1990, s. 
9 - 16.  
64 VENCOVSKÝ, Eugen: Psychiatrie dávných věků (Od Hippokrata k Pinelovi), Praha 1996, s. 196. 
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Všeobecná nemocnice. Oficiální datum otevření nemocnice je 2. leden 179165. Tento den 

je současně prvním dnem fungování Ústavu pro choromyslné, jehož osudy během dalších 

95 let popisují následující stránky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila; SVOBODNÝ, Petr: Všeobecná nemocnice v Praze 1790 – 1952. Praha 1990, 
s. 19.  
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Ústav pro choromyslné v letech 1791 – 1846 

Správa ústavu 
 
Fungování Ústavu choromyslných, zvaném tehdy především Irrenhaus či hanlivěji Tollhaus, 

je v jeho počátcích úzce spjato se všeobecnou nemocnicí66. Zřizovatelem nemocnice byl 

panovník, resp. stát, a přímý dohled nad ní vykonával nejvyšší zemský úřad, České 

gubernium.  

Nejvyšším představitelem nemocnice a současně i ústavu byl její ředitel, kterým byl 

protomedik67 jmenovaný císařem. Tím prvním byl protomedik Tadeáš Bayer68. Od roku 

180869 již nemusel být ředitelem nemocnice nutně jmenován protomedik, ale mohl se jím stát 

kdokoliv, koho schválilo gubernium.  

Ředitelé Všeobecné nemocnice v letech 1790 - 1851 
Dr. Tadeáš Bayer 1790 - 1805 
Prof. Dr. Jan Matuschka 1805 - 1808 
Dr. Jan Havrlík 1808 - 1822 
Dr. Julius Vincenc von Krombholz 1832 - 1834 
Dr. Jakub Molitor 1834 - 1845 
Dr. Franz Willibald Nusshard 1845 - 1849 
Dr. Josef Riedl 1849 - 1851 

 

Ředitel pak navrhoval Českému guberniu ke schválení tzv. vyšší personál. Do této kategorie 

patřili všichni, kdo obdrželi od zemského úřadu jmenovací dekret. Tedy první a druhý lékař, 

první a druhý ranlékař, správce nemocnice, kontrolor a písař. Ostatní zaměstnanci byli 

                                                 
66 Oficiální název nemocnice zněl Allgemeines Krankenhaus.  
67 Protomedik (Protomedikus, řec.-lat.) - čestný název dvorských lékařů, později byl to vrchní lékař, jemuž byla 
svěřena zdravotní správa zemská. V Čechách se název vyskytuje již v 16. století a do r. 1850 byl protomedik 
skutečný guberniální rada.  
Ottův slovník naučný, svazek 20., Praha 1903. 
68 TADEÁŠ BAYER (1737 – 1808) – šlechtic z Bayerů, ředitel lékařsko-chirurgických stuidí Narodil se 7. října 
1737 v Herrenbaumgartenu v Rakousku. Studoval v Mikulově a ve Vídni, kde obdržel roku 1760 titul doktora 
filozofie a medicíny. Byl vojenským lékařem a poté se stal  profesorem patologie a medicínské praxe. V letech 
1772 – 1778 byl víceředitelem lékařských chirurgických studií  Od roku 1776 byl rektorem Univerzity Karlovy. 
Mezi lety 1778 – 1785 se stal vojenským a později zemským protomedikem. V roce 1791 byl za své zásluhy 
Leopoldem II. povýšen do šlechtického stavu. Jeho přínos spočíval především v boji proti nakažlivým chorobám. 
Zvláštní zásluhy si získal za zavedení a šíření očkování proti kravským neštovicím. Je autorem publikace 
Beschreibung der Armenversorgungsanstalten in der königl böhmischen Haupstadt Prag, která je cenným 
pramenem pro historii medicíny. 
KOLEKTIV AUTORŮ: Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348 – 1939, díl I. A – K, Praha 1988, s. 
61. 
Ottův slovník naučný,  svazek 3., Praha 1890. 
69 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila; SVOBODNÝ, Petr: Všeobecná nemocnice v Praze 1790 – 1952. Praha 1990, s. 
27.  
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určeni bez jmenovacího dekretu a o jejich přijetí rozhodoval sám ředitel. Byli to nižší 

ranlékaři, ošetřovatelé, vrátní, pradleny a další70.  

Jak již bylo řečeno, ústav pro choromyslné byl součástí nemocnice a nemocniční 

personál byl tedy zároveň personálem ústavním. V čele ústavu tak stál ředitel nemocnice a 

lékařsky nejvýše postaveným byl vrchní nemocniční lékař. Nejvýraznější z osobností 

zastupující vrchního lékaře v ústavu  byl známý pražský lékař Dr. Jan Theobald Held , který 

zde působil v letech 1806 - 181171. 

Vzhledem k tomu, že měl vrchní lékař velké množství jiných povinností, byla jeho 

funkce spíše titulární a omezovala se na vykonávání kontrolních pravomocí. Navíc vrchní 

lékaři byli většinou chirurgové, kteří o psychiatrii neprojevovali žádný hlubší zájem.  

Fakticky tak vykonával hlavní dohled nad ústavem nižší ranhojič. Byli mu podřízeni 

dva opatrovníci, kteří kromě opatrovnické funkce plnili i funkci vrátných a zajišťovali i 

provozní záležitosti ústavu. S narůstajícím počtem pacientů bylo nutno lékařský kolektiv 

doplnit o dalšího ranlékaře. O dalších posilách se neustále jednalo. Především se řešilo 

platové ohodnocení nových lékařů. Nejnižší personál, pradleny, nosiči apod., byl společný 

s nemocničním72.  

V roce 1811 byl dohled nad ústavem převeden na primáře interního lékařství. Šlo o 

velmi pozitivní změnu, protože profesoři interního lékařství měli k léčbě psychických 

onemocnění mnohem blíže než jejich chirurgičtí kolegové. Prvním z řady internistů v čele 

ústavu byl Dr. Jan Baptista Höger. Dalším důležitým krokem vedoucím k osamostatnění 

ústavu a zkvalitnění péče o duševně nemocné, bylo rozhodnutí z roku 1829 o přidělení 

samostatného primáře a jeho asistenta, kteří se již věnovali pouze ústavu73. Prvním byl krátce 

Dr. Josef Pelikán74 a jeho asistentem se stal Dr. Karel Damian Schorff75, který jej vzápětí ve 

funkci nahradil a za svého asistenta si zvolil Dr. Josefa Riedla, který se později stal 

nejvýraznější osobností působící na vedoucím postu ředitele ústavu76.  

                                                 
70 WITOWSKY, Alois: Systematisch – chronologische Sammlung der Österreichischen Sanitäts Gesetze und 
Verordnungen mit besonderer Rücksicht auf das Königreich Böhmen, Praha 1885, s. 714 – 715. 
71HLAVÁČKOVÁ – KRATOCHVÍLOVÁ, Ludmila: Jan Theobald Held: život a působení pražského lékaře, 
rektora Univerzity Karlovy, Praha 1972.  
DOBÍŠEK, Karel: První čtyři primáři pražského ústavu choromyslných – MUDr. Jan Theobald Held, In: 
Československá psychiatrie č. 76, 1980, s. 270 – 275.  
72 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 19. 
Dále: BAYER, Tadeáš: Beschreibung der Armenversorgungsanstalten in der königl böhmischen Haupstadt 
Prag, Praha  1793. 
73 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 19. 
74 DOBÍŠEK, Karel: První čtyři primáři pražského ústavu choromyslných – MUDr. Josef Pelikán, In: 
Československá psychiatrie č. 77, 1981, s. 414 – 419. 
75 Tamtéž, č. 78, 1982, s. 61 – 66. 
76 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 19. 
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Vedoucí představitelé ústavu choromyslných v letech 
1811 - 185177 

Dr. Jan Baptista Höger 1811 – 1815 

Dr. Josef Jokličke z Lidojed 1815 – 1825 

Dr. Josef Pelikán 1825 – 1829 

Dr. Karel Damian Schorff 1829 – 1832 

Dr. Wenzel Friedrich Rilke 1832 – 1836 

Dr. Josef Gottfried Riedl 1836 – 1851 

  

Primář vykonával ranní vizitu a neplánované inspekční návštěvy na jednotlivých odděleních. 

Byl hlavou ústavu a jako takový byl odpovědný za jeho fungování a snažil se obhajovat jeho 

zájmy a potřeby před vedením nemocnice  nebo zemskými úřady.  

Hlavním zástupcem po dobu nepřítomnosti primáře byl sekundář, který spolu 

s chirurgem prováděl odpolední vizitu, vedl evidenci nemocných, zaznamenával počty 

nemocných, vyléčených a zemřelých. Měl být neustále k dispozici a proto bydlel přímo 

v ústavu.  

 Chirurg se dělil o některé povinnosti se sekundářem. Dále měl na starosti dozor nad 

ošetřovateli jejich vzdělávání a přezkušování získaných znalostí a dovedností. Prováděl pitvy 

zemřelých pacientů a vydával o nich potřebnou dokumentaci.  

 V roce 1830 byl lékařský personál rozšířen o pomocného sekundáře, který zde působil 

bezplatně, pouze za byt a stravu.  

   

 Struktura lékařského vedení ústavu  

          

 Do roku 1811  Do roku 1829  Po roce 1829  

          

 Ředitel nemocnice  Ředitel nemocnice  Ředitel nemocnice  

          

 Vrchní nemocniční  Primář interního  Primář 
ústavu 

 

 lékař  oddělení   

          

 Nižší chirurg  Nižší chirurg  Sekundář  

          

 Opatrovníci  Opatrovníci  Chirurg a další  

          

                                                 
77 DOBÍŠEK, Karel: První čtyři primáři pražského ústavu choromyslných, In: Československá psychiatrie č. 77 
– 80,  ročníky 1980 - 1983. 
HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926.  
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Finanční záležitosti nemocnice a jejích ústavů byly stejně jako dnes velmi komplikované. 

Nemocnice byla zřízena a financována z nadačního fondu vzniklého za císaře Josefa II. 

Dekret z 21. října 181878 se snažil tuto situaci změnit a převést závazek financovat fungování 

nemocnic na jednotlivé země.  

Podle tohoto dekretu měly být dobročinné ústavy v monarchii rozděleny na dvě 

skupiny. Do první z nich měly patřit nalezince, ústavy choromyslných a ústavy vzniklé 

z potřeby při epidemiích. Tuto skupinu ústavů dekret prohlašoval za státní a měla tak mít 

nárok na finanční podporu státu. Do druhé skupiny podle něj měly patřit nemocnice a 

porodnice, které považoval za lokální a měly být udržovány z domácích prostředků. Ostatní 

nemocnice ve správě církevních institucí nebo řádů byly považovány za soukromé ústavy79.  

Toto nařízení vyvolalo vleklé spory mezi Českým guberniem a pražským magistrátem, 

které se ještě více zkomplikovaly kvůli otázce působnosti obou stran. Město upozorňovalo, že 

nemocnice byla založena císařem a podle toho má být i financována, naproti tomu však 

požadovalo určité pravomoci při její správě. Všechny tyto problémy nebyly ani 

v následujících letech vyřešeny a nesly s sebou řadu dalších složitých jednání a sporů. 

Ustanovení tohoto dekretu proto nebyla naplněna80. 

 

Finanční příjmy nemocnice tvořily především poplatky za ošetření. Stejně jako 

v nemocnici byli i v ústavu pacienti rozděleni podle možnosti placení do tří tříd, přičemž 

rozdíl mezi jednotlivými třídami spočíval v komfortu, kterého se jim v ústavu dostávalo. 

Platil-li si pacient první třídu, měl nárok na samostatný 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. 

Pacienti byli umístěni v jednom velkém pokoji nebo větším sále po 6 až 20 lidech. K dispozici 

měli jednoho až dva opatrovníky, strava i lůžkoviny byly skromné. Samostatný pokoj pacient 

dostal pouze tehdy, pokud bylo nutno jej izolovat od ostatních81.  

                                                 
78 NA: fond České Gubernium – dvorské dekrety, 21.10.1818 
79 NA: fond České Gubernium – dvorské dekrety, 21.10.1818. 
80 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila; SVOBODNÝ, Petr: Všeobecná nemocnice v Praze 1790 – 1952. Praha  1990, s. 
26. 
81 WEITENWEBER, Wilhelm Rudolf: Die medicinischen Anstalten Prag´s nach ihrem gegenwärtigen Zustande 
geschildert, Praha 1845, s. 84 – 85.  
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Při vzniku nemocnice a ústavu byly poplatky za pobyt v jednotlivých třídách 

stanoveny následovně: za pobyt v první třídě platil pacient 40 krejcarů denně, za druhou 

třídu 20 krejcarů denně a za třetí 10 krejcarů. Částka byla vybírána na 3 měsíce dopředu82. 

V následujících letech se přirozeně taxy za pobyt v jednotlivých třídách zvyšovaly. Například 

v roce 1821 byly dvorským dekretem z 24. dubna zvýšeny na 1 zlatý konvenční měny za 

první třídu, 36 krejcarů za druhou a 20 krejcarů za třetí třídu denně83.  

Do ústavu mohli být přijímáni i pacienti, kteří náklady za léčbu nebyli schopni uhradit. 

Zařazeni byli do třetí třídy a jejich pobyt byl hrazen buď jejich zaměstnavatelem, cechem 

nebo příbuznými. V případě, že byl pacient podporován chudinským fondem, přecházela tato 

podpora během jeho pobytu automaticky do nemocničního fondu. Pokud byl zcela bez 

prostředků i zaměstnání, hradil tyto náklady stát. Nutno však dodat, že tato pravidla se týkala 

pouze osob s trvalým bydlištěm na území Prahy nebo osob, které zde deset let nepřetržitě 

pobývaly. Mimopražský pacient bez prostředků mohl být přijat, pouze pokud náklady za jeho 

pobyt uhradila jeho vrchnost či domovská obec84. 

Další sice nevelký, ale stabilní příjem zajišťovalo nařízení z roku 1796, podle kterého 

bylo z každé pozůstalosti občana Prahy, která přesahovala hodnotu 50 zlatých85, odvedeno  

0,5 % do nadačního fondu na udržování a chod ústavů86. Dekretem z 9. dubna 1817 byla 

hodnota pozůstalosti zvýšena na 100 zlatých. Toto ustanovení neplatilo v případě, že 

zůstavitel v poslední vůli určil přesný obnos, který má být fondu věnován87.  

Od školního roku 1791/1792 se do všeobecné nemocnice  přesunula klinická výuka 

studentů medicíny, která do té doby pobíhala v nemocnici milosrdných bratří. Zároveň bylo 

rozhodnuto o tom, že se na spolufinancování nemocnice bude podílet i studijní fond. Částka 

byla vypočítávána přesně podle počtu lůžek, která byla klinice vyhrazena. Kromě nákladů na 

léčbu určoval studijnímu fondu platit stravu a mzdu asistentů kliniky. V dalších letech 

docházelo k úpravám počtu lůžek a tím i k výši odváděné částky. Například dekretem z  

                                                 
82 JOHN, Johann Dionis: Lexikon der K. K. Medizinalgeseze, Fünfter Theil, Erste Fortsezugng, Praha 1796, s. 
345 – 346, 352 – 353.  
Dále: BAYER, Tadeáš: Beschreibung der Armenversorgungsanstalten in der königl böhmischen Haupstadt 
Prag, Praha  1793. 
83 WITOWSKY, Alois: Systematisch – chronologische Sammlung der Österreichischen Sanitäts Gesetze und 
Verordnungen mit besonderer Rücksicht auf das Königreich Böhmen, Praha 1885, s. 719.  
84 JOHN, Johann Dionis: Lexikon der K. K. Medizinalgeseze, Fünfter Theil, Erste Fortsezugng, Praha 1796, s. 
346. 
Dále: BAYER, Tadeáš: Beschreibung der Armenversorgungsanstalten in der königl böhmischen Haupstadt 
Prag, Praha  1793. 
85 Od roku 1817 byla hranice zvýšena na 100 zlatých.  
86 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila; SVOBODNÝ, Petr: Všeobecná nemocnice v Praze 1790 – 1952. Praha 1990, s. 
26. 
87 WITOWSKY, Alois: Systematisch – chronologische Sammlung der Österreichischen Sanitäts Gesetze und 
Verordnungen mit besonderer Rücksicht auf das Königreich Böhmen, Praha 1885, s. 718. 
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30. 7. 1807 byla tato částka stanovena na 165 zlatých88. S každým rozšířením 

klinických pracovišť se nemocnice dožadovala dalšího odpovídajícího navýšení plateb, což 

s sebou opět přinášelo nekonečná jednání a spory89.  

Psychiatrie byla tehdy přednášena pouze v rámci  vnitřního lékařství a jako samostatná 

věda se teprve vyvíjela. Klinické demonstrace v ústavu choromyslných tak byly povoleny až 

dekretem z 22. února 1821. Tento dekret nařizoval kromě konání demonstrací na dětském 

oddělení i demonstrace v ústavu pro choromyslné. Studijní plán stanovoval pro interní lékaře 

dva roky a v případě ranhojičů  jeden rok trvající kurz. Zároveň dekret doporučoval,  aby se o 

studenty vždy staral některý z ústavních lékařů či klinických asistentů a to kvůli možnosti 

ohrožení od zuřivých pacientů90. Přednášky se konaly dvakrát týdně odpoledne ve 

společenském sále mužského oddělení. Příliš velký zájem o ně ale studenti medicíny 

neprojevovali a k rozvoji klinické výuky psychiatrie došlo až mnohem později91.  

Veškeré účty ústavu pak byly vedeny spolu s nemocničními. K jejich oddělení došlo 

až v roce 182792.  

 

Stavební vývoj 
 

Ze všech tří sledovaných období dosáhl ústav největšího stavebního rozvoje právě v tomto. 

Budova ústavu (obrázek č. 2) choromyslných byla jedinou nově postavenou budovou 

Všeobecné nemocnice. Návrh jejího umístění i plány na její stavbu pocházely z pera již 

zmíněného architekta Františka. L. Hergeta (1741 – 1800)93. 

 Byla to dvoupatrová samostatně stojící stavba obdélníkového půdorysu situovaná do 

vnitřního areálu nemocnice ve směru od východu na západ. Náležela k ní ústavní zahrada 

využívaná pro potřeby pacientů. Přístup do budovy byl možný pouze z dvorních prostor 

nemocnice, která byla obehnána mohutnou zdí.  

Samotnou budovu popisuje již zmíněný protomedik království českého a první ředitel 

všeobecné nemocnice ve své knize Beschreibung der öffentlichen Armen – 

                                                 
88 NA, fond: České gubernium – dvorské dekrety, 30. 7. 1807. 
89 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila; SVOBODNÝ, Petr: Všeobecná nemocnice v Praze 1790 – 1952. Praha 1990, s. 
27. 
90 NA, fond: České gubernium – dvorské dekrety, 22. 2. 1822 
91 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Česká a německá psychiatrická klinika pražské lékařské fakulty do roku 1918. In: 
Historia, medicina, cultura: Sborník k dějinám medicíny, Praha 2006 s. 135. 
92  Tamtéž. 
93 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila; SVOBODNÝ, Petr: Všeobecná nemocnice v Praze 1790 – 1952. Praha 1990, s. 
15. 
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Versorgungsanstalten in der königlichen böhmischen Haupstadt Prag následovně: „ Byla to 

dvoupatrová budova, obehnaná zdí, která uzavírala zahradu sloužící k procházkám duševně 

nemocných. Každé poschodí mělo centrálních chodbu probíhající po celé délce budovy, ze 

které vedly dveře do 19 pokojů a do místnosti pro ošetřovatele. Kapacita budovy byla 5794 

nemocných přičemž měl z počátku každý svůj pokoj a teprve později byli dáváni dva nemocní 

do jedné místnosti. Přízemí bylo určeno pro muže, I. patro pro ženy, II. patro bylo společné, 

ale oddělené mřížemi a sloužilo jako oddělení třídní. Pokoje byly vydlážděny pálenými 

cihlami, okna opatřena mřížemi. Horní polovina dveří do pokoje byla z mřížoví, aby sem mohl 

v zimě proudit teplý vzduch z kamen, umístěných vždy na konci centrální chodby. Každý 

pokojík měl vlastní odpad, který ústil do společného kanálu. Pitná voda studniční a užitková 

voda říční byly do budovy přiváděny rourami. Každé oddělení bylo vybaveno lehátky, nosítky, 

vanami a protipožárními potřebami. Lůžka pro klidné nemocné byla opatřena slamníkem, 

prostěradlem, žíněným podhlavníkem, vlněnou prošívanou dekou, povlečenou pruhovaným 

kanafasem. Pro neklidné nemocné byla lůžka umístěna jen půl stopy nad zemí, přičemž stěny 

byly vypolštářovány, aby byl nemocný chráněn před sebepoškozením nebo pokud – v případě 

nutnosti – musel být k lůžku připoután“95.  

Zmíněný inventář ústavu (stejně tak i nemocnice) byl pořízen jednak ze zrušených 

klášterů a špitálů a jednak z darů českých stavů věnovaných u příležitosti korunovace císaře 

Leopolda II. v roce 179196. 

Ať již byla původní budova na svoji dobu jakkoliv moderně a prostorně zařízena, 

časem přestala vyhovovat zvyšujícím se nárokům doby a především rychlému nárůstu počtu 

pacientů. Již začátkem dvacátých let 19. století se proto objevovaly snahy o rozšíření kapacit 

ústavu.   

Prvním výsledkem dlouhých jednání byl pronájem objektů v bývalém 

augustiniánském klášteře sv. Kateřiny97 (obrázek č. 3). 

                                                 
94 Někteří autoři uvádí počet lůžek nižší. Viz.: WEITENWEBER, Wilhelm Rudolf: Die medicinischen Anstalten 
Prag´s nach ihrem gegenwärtigen Zustande geschildert, Praha: 1845, s.73 – 75. Totéž i: STELZIG, Franz Alois: 
Versuch einer medizinischen Topografie von Prag, 1. Band. Praha: 1824, s. 285 – 286. 
95 BAYER, Tadeáš: Beschreibung der öffentlichen Armen – Versorgungsanstalten in der königlichen 
böhmischen Hauptstadt Prag, Praha 1793.  
Též: HLAVÁČKOVÁ, Ludmila; SVOBODNÝ, Petr: Všeobecná nemocnice v Praze 1790 – 1952. Praha 1990, s. 
17. 
Též: VENCOVSKÝ, Eugen: Sto let české psychiatrické kliniky v Praze 1886 – 1986. Praha 1987, s. 15. 
96 BAŤKOVÁ, Růžena a kolektiv: Umělecké památky Prahy. Nové město, Vyšehrad, Vinohrady. Praha 1998, s. 
360. 
97 Augustiniánský klášter sv. Kateřiny byl založen na základě fundační listiny Karla IV. z roku 1355. 
K vysvěcení nových budov kláštera došlo 28.11. 1367.  
VLČEK, Pavel; SOMMER, Petr; FOLTÝN; Dušan: Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997, s. 569. 
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Vrcholně barokní novostavba kláštera navržená patrně Františkem Maxmiliánem 

Kaňkou98 byla postavena v letech 1718 – 1730 díky donaci baronky Doroty Veroniky 

Beckové. V roce 1774 byl klášter na základě reforem císaře Josefa II. zrušen a jeho majetek 

připadl vojenským úřadům, který si jej záhy adaptovaly pro své potřeby.  

Poté co prostory i pozemky kláštera získal ústav choromyslných, následovala řada 

oprav a úprav vedených stavitelem Janem Fialou a tesařem Michalem Rankem. Stav budovy 

byl poměrně špatný a tak bylo nutno pokračovat v sériích oprav i nadále. V letech 1828 a 

1830 byla vyměněna okna, 1831 a 1833 zase dlažba na chodbách99.  

Areál kláštera se skládal ze dvou samostatných budov, hlavní klášterní budovy o 

čtyřech křídlech, na kterou navazoval kostel a z menší jednopatrové budovy při nároží 

Kateřinské ulice a ulice Ke Karlovu. Obě budovy od sebe byly odděleny dvorkem a brankou a 

později spojeny dalším křídlem100.  

Ústav nejprve získal menší budovu, do které byly umístěny duševně choré ženy. O 

čtyři roky později bylo dekretem z 27. března 1826 rozhodnuto o zakoupení zbylých prostor a 

pozemků zmíněného kláštera za 24 460 zlatých konvenční měny101. Ještě téhož roku sem byla 

přesunuta většina pacientů. V původní budově ústavu zůstali neklidní, zuřiví a epileptičtí 

nemocní102. 

 Bývalý hlavní klášterní dům byl určen pro mužské pacienty a obklopovala jej velká 

čtvercová zahrada zušlechtěná prací pacientů. V levé části  sklepení domu se nacházela 

prádelna, obytná místnost pro pradleny, dvě mandlovny a jedna sušárna. V pravé části pak byl 

sklad uhlí a sklep na led. V přízemí nalevo byl byt vrátného, dále prostorná a světlá chodba 

s okny vedoucími do ulice a napravo byt provozovatele stravování103 s kuchyní a spíží. Dále 

se zde nacházel sklad, malá koupelna a lékařský pokoj. V obou bočních křídlech, pravém i 

levém, se nacházely pokoje pro pacienty104.  

                                                 
98 BAŤKOVÁ, Růžena a kolektiv: Umělecké památky Prahy. Nové město, Vyšehrad, Vinohrady. Praha 1998, 
s.346. 
99 Tamtéž, s. 346 – 348. 
100 Tamtéž.  
101 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
29. 
102 WEITENWEBER, Wilhelm Rudolf: Die medicinischen Anstalten Prag´s nach ihrem gegenwärtigen 
Zustande geschildert, Praha 1845, s. 73 – 75. 
103 Stravování v ústavu zajišťovala soukromá firma, která sídlila v pronajatých prostorách určených pro kuchyň. 
K vlastnímu zajištění stravování se ústav rozhodl z úsporných důvodů až po té, kdy se tato praxe osvědčila 
v Dobřanském ústavu.  
WEITENWEBER, Wilhelm Rudolf: Die medicinischen Anstalten Prag´s nach ihrem gegenwärtigen Zustande 
geschildert, Praha 1845, s. 73 – 75. 
104 Tamtéž, s. 76. 
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 V prvním poschodí se nacházelo celkem 17 pokojů, byt ranhojiče a tzv. společenský 

pokoj, ve kterém se nacházela ústavní knihovna, hudební nástroje, biliár apod. Do pokojů se 

vcházelo z širokého balkonu a pohled z oken některých z nich nabízel nádherný výhled na 

Nové město, Smíchov či Vyšehrad. Na levé křídlo budovy navazoval kostel sv. Kateřiny, 

který byl v roce 1841 rekonstruován a věnován ústavu105.  

 Ženský dům byl mnohem menší a tak bylo nutno později vyčlenit pacientkám některé 

pokoje v mužském domě. Ve všech případech se však důsledně dodržovalo striktní rozdělení 

obou pohlaví.  

V přízemí ženského domu se nacházely čtyři místnosti pro pacientky, v prvním 

poschodí pak šest pokojů první a druhé třídy106. Později přibyla místnost pro konverzaci a 

čítárna. V každém pokoji byl maximální možný počet lůžek a každé z nich bylo vystláno 

slamníkem, žíněnkami a prostěradlem, vlněnou prošívanou dekou a podhlavnicí107.  

Celkem tyto prostory pojaly na 250 pacientů. 170 v mužském oddělení a 75 

v ženském108. Jiné prameny uvádí maximální počet 264 pacientů109.   

Přehled o vrůstajícím počtu pacientů
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Graf č. 1  

                                                 
105 WEITENWEBER, Wilhelm Rudolf: Die medicinischen Anstalten Prag´s nach ihrem gegenwärtigen 
Zustande geschildert,  Praha 1845, s. 77. 
106 Tamtéž, s. 78. 
107 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
21. 
108 WEITENWEBER, Wilhelm Rudolf: Die medicinischen Anstalten Prag´s nach ihrem gegenwärtigen 
Zustande geschildert, Praha: 1845, s.78. 
109 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
24. 
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Z přehledu o nárůstu počtu pacientů, který vypracoval pozdější primář ústavu Dr. 

Jakub Fischel110, je zřejmé, že ve sledovaném období docházelo k neustálému zvyšování 

počtu pacientů. Poprvé byla kapacita ústavu překročena na přelomu let 1829 – 1830 a od té 

doby počet pacientů i nadále strmě stoupal. Primáři ústavu byli tehdy dokonce nuceni řadu 

nemocných odmítnout nebo řešili situaci propouštěním méně nebezpečných pacientů. Situace 

však i přesto byla nadále neudržitelná, a proto se od počátku třicátých let snažili vedoucí 

představitelé ústavu přesvědčit gubernium o nezbytnosti získat další nové prostory pro ústav.  

Složitá jednání se táhla až do roku 1837, kdy bylo konečně rozhodnuto o výstavbě 

nové budovy, která by rozšířila dosavadní kapacity ústavu. Tehdejší primář Dr. Josef Riedl 

úzce spolupracoval při projektování stavby a vložil tak do plánů všechny své představy o tom, 

jak by měl vypadat moderní ústav pro choromyslné na té nejlepší úrovni (obrázek č. 4)111.  

Stavba začala v roce 1840 a podle nejvyššího rozhodnutí ze dne 19. září 1840 činily 

náklady na stavbu 117 664 zlatých112. Projektantem budovy byl inženýr c. k. vrchního 

ředitelství pro stavby Ing. Zopf, vrchním stavitelem P. Thierhier a úředně na ni dohlížel Ing. 

Weiss.  

Budova se dodnes nazývá „Nový dům“. Postavena byla ve vrchní části pozemků 

kláštera sv. Kateřiny. Průčelí bylo situováno do prodloužené ulice Na Bojišti. Tehdy šlo o 

příjemnou lokalitu, která poskytovala dostatek klidu pro léčbu pacientů. Nabízel se odtud 

krásný výhled na Hradčany, Malou Stranu a Smíchov.  

Stavba se skládá z hlavní dvouposchoďové budovy dlouhé 75 sáhů a dvou k ní 

kolmých jednopatrových postranních křídel. V roce 1844, tedy těsně před jejím dokončením, 

zachytil budovu ve své práci Die medicinischen Anstalten Prag´s nach ihrem gegenwärtigen 

Zustande geschildert doktor medicíny Dr. Wilhelm Weitenweber.  

Ve sklepení se tehdy nacházely prostorné sklady dřeva a uhlí a další sklepní prostory 

pro potřeby ústavní kuchyně a sklad lékařského materiálu. Do budovy se vstupovalo přes 

krásný a prostorný vestibul, kterému vévodily čtyři vysoké pilíře a schodiště. V levé části 

přízemí se nacházela kancelář primáře, dvě jídelny – jedna pro muže z nejnižších tříd a druhá 

pro pacienty z vyšších tříd – a mezi nimi společenská místnost. V rohu této části budovy byl 

byt vrátného s kuchyní a skladem. V pravé části přízemí se nacházela spíž a ústavní kuchyně, 

                                                 
110 FISCHEL, Jacob: Prag´s K. K. Irrenanstalt und ihr Wirken seit ihrem Entstehen, Erlangen 1853. 
111 Své představy o ideální podobě ústavu shrnul Dr. Josef Riedl v rukopise s názvem Berichte die k. k. 
Irrenanstalt und ihre Kranken betreffend.  
HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 22. 
112 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
29. 
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lázně, místnosti určené administrativě a několik pokojů pro zuřivé pacientky a jejich 

ošetřovatelky. V obou postranních křídlech byly pokoje pro neklidné, zuřivé a epileptické 

pacienty113.  

Do prvního patra vedla celkem čtyři schodiště, dvě z vestibulu a po dvou z obou konců 

chodby hlavní budovy (ty byly určeny pouze pro nemocné první nebo druhé třídy). Poschodí 

bylo rozděleno na levou část pro muže a pravou část určenou ženám. Ve středu byla místnost 

pro sekundáře, na kterou navazovaly po obou stranách prostorné jídelny. Dál následovaly dva 

pokoje pro pacienty první třídy, mezi nimiž byl pokoj ošetřovatelů a pak pět pokojů pro třídu 

druhou. V postranních křídlech se nacházelo po sedmi pokojích pro neklidné či zuřivé 

pacienty, kteří měli sklon k častým útěkům, a byty strážců.  

Ve druhém patře bylo rozdělení pokojů zcela totožné a byli sem umisťováni pacienti 

třetí a bezplatné třídy114.  

Stavba měla pojmout na 150 pacientů. Ještě předtím, než byla nově dokončená budova 

předána ústavu, byla zde ubytována setnina granátníků, která však naštěstí již v roce 1845 

ústav opustila a ten tak mohl konečně sloužit svému účelu115.  

Prostory bývalého kláštera se staly oddělením ústavu pro dlouhodobě nevyléčitelně 

duševně choré. I zde však byla nutná rekonstrukce. Po jejím provedení se podle přání primáře 

tato část ústavu stala ústavem „ošetřovacím“ zatímco tzv. Nový dům byl ústavem 

„léčebným“. 

Nový dům byl jedním z nejmodernějších zařízení svého druhu v Evropě116. Zásluhu na 

tom měl především jeho tehdejší primář Josef Riedl, který zde uplatnil své bohaté lékařské 

zkušenosti a zavedl zde řadu nových léčebných metod. O tom, že tomu tak opravdu bylo 

svědčí i vzpomínky jednoho z lékařů, který ústav navštívil. Byl jím Dr. Ludwig  Spengler117, 

                                                 
113 WEITENWEBER, Wilhelm Rudolf: Die medicinischen Anstalten Prag´s nach ihrem gegenwärtigen 
Zustande geschildert, Praha: 1845, s. 78 – 79. 
114 Tamtéž, s. 78 – 79. 
115 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
25. 
116 K roku 1837 bylo v Rakouské říši na 38 ústavů pro choromyslné se 4696 nemocnými. 26 z nich bylo 
v italských provinciích a Haliči, v Uhrách byl pouze jeden jediný v Trnavě. V oblastech jako Dalmácie, 
Sedmihradsko apod. neexistovaly žádné takovéto ústavy a nemocní bývali ošetřováni ve vojenských či 
vězeňských nemocnicích.  
HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 27 - 
28. 
117 SPENGLER, Ludwig (1818 – 1866) – německý balneolog. Studoval a promoval v Marburgu. Více než deset 
let byl lázeňských lékařem v Ems, získal titul dvorského rady a v roce 1862 založil časopis „Archiv für 
Balneologie“  
HIRSCH, A.: Biographisches Lexikon der Hervorragenden Aerzte Aller Zeiten und Völker,  Band V., Vídeň a 
Lipsko 1887, s. 480. 
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který na svoji návštěvu zde v roce 1845118 vzpomínal v článku v časopise Allgemeine 

Zeitschrift für Psychiatrie nazvaném Erinnerungen aus der Irrenanstal zu Prag takto:   

 „Dobové upravení, veškeré zorganizování ústavního života a zmodernizování léčby 

přičítám zásluhám Doktora Riedla, zejména jeho rozhodnému a neúnavnému působení při 

stavbě nového ústavu. Dominující účast jeho a vlivné uplatňování odborných požadavků při 

zřizování ústavu byly štěstím pro ústav, který je opravdu dokonalý ve smysl krásné myšlenky 

Damerowovy119...“ Obdiv doktora Spenglera zasluhovalo i odstranění brutálních omezovacích 

prostředků, z nich zbylo pouze užívání svěracích kazajek, rukavic a pásků120.  

S fungováním Nového domu začalo jedno z nejúspěšnějších období ústavu, kdy do něj 

přicházela řada vynikajících a kvalifikovaných lékařů, kteří jeho již tak skvělou úroveň a 

pověst i nadále rozšiřovali. 

Ze života v ústavu 
 

Hlavním smyslem existence ústavu a snahou jeho lékařů bylo léčit či alespoň zmírňovat 

projevy duševních chorob přijímaných pacientů. Pacienti se do péče ústavu svěřovali buďto 

dobrovolně, ve většině případů však na popud a doporučení svých rodin, zaměstnavatelů, 

domovských obcí, vrchnosti či úřadů státní správy.  

Do pražského ústavu mohl být přijat jen občan s trvalým bydlištěm na území Prahy 

nebo nemocný, který ve městě žil prokazatelně déle než 10 let. Mimopražští pacienti byli 

přijímání pouze v případě, že se za ně zaručila obec či jiný právní subjekt. Ve všech případech 

bylo při nástupu do ústavu nutno předložit potvrzení příslušného politického úřadu o 

svěření pacienta do péče. Dále se povinně předkládal chorobopis s lékařskou zprávou 

popisující zdravotní stav a revers o schopnosti platit poplatky za pobyt v určené třídě. Ten, 

kdo revers vydával (například rodiče, opatrovníci atd.), v něm většinou ručil svým vlastním 

majetkem za řádnou platbu poplatků121.  9. července 1834122 se tak například zaručila vdova 

                                                 
118 Návštěvní kniha Ústavu choromyslných v Praze, folio: 34 v. 
119 DAMEROW, Heinrich Philipp August (1798 – 1866) – německý lékař, ředitel ústavu choromyslných v Halle. 
Zasloužil se rozvoj psychiatrie v Německu. Založil Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie.  
KOLEKTIV AUTORŮ: Masarykův slovník naučný, díl II., Praha 1925, s. 29. 
120 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
28. 
121 JOHN, Johann Dionis: Lexikon der K. K. Medizinalgeseze, Fünfter Theil, Erste Fortsezugng, Praha: 1796, 
dále: STELZIG, Franz Alois: Versuch einer medizinischen Topografie von Prag, Praha 1824.  
KROMBHOLZ, Julius Vincenc: Topographisches Taschenbuch von Prag zunächst für Naturforscher und 
Aerzte, Praha 1837.  
WEITENWEBER, Wilhelm Rudolf: Die medicinischen Anstalten Prag´s nach ihrem gegenwärtigen Zustande 
geschildert, Praha: 1845 a další.  
122 NA, fond: Zemský ústav pro choromyslné, karton 11.  
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Anna Niemsová z Peruce za svoji slabomyslnou dceru Annu. Platit za ni musela tříměsíční 

poplatky za pobyt v třetí třídě a ručila přitom svým vlastním domem, který zdědila po svém 

zesnulém manželu Josefovi123.  

V případě, že nemocný byl v důsledku platební neschopnosti zařazen do bezplatné 

třídy, bylo nutno doložit tzv. vysvědčení o chudobě, které vystavoval příslušný farní obvod. 

Kromě klasického vysvědčení o chudobě vydával farní úřad i  tzv. přihlašovací lístek pro 

nemajetné nemocné, který obsahoval základní údaje o novém pacientovi. Bylo zde uvedeno 

jeho jméno, stáří, stav, počet dětí, jména rodičů a prarodičů, trvalé bydliště, povolání,  jestli 

má nějaké příjmy, důvody jeho špatné finanční situace, zda je podporován nějakým fondem a 

nakonec doporučení kněze na bezplatné ubytování pacienta v ústavu124.  

Samotný příjem se prováděl ve vrátnici ústavu. Nejprve byl pacient přijat písařem, 

který učinil potřebné administrativní kroky a následoval příjem lékařský125.   

Snahou lékařů bylo, aby se pacienti v ústavu cítili bezpečně a co možná nejpříjemněji. 

Byl stanoven pevný režim, na jehož dodržování dbali ošetřovatelé, a který byl měněn jen 

velmi zřídka. 

Den v ústavu začínal v létě v pět a v zimě v šest hodin ráno. V sedm hodin byla 

snídaně, v poledne oběd a večeře opět podle ročního období, buď v šest nebo v sedm hodin 

večer. Stravování probíhalo pod dohledem lékařského personálu a skladba pokrmů se odvíjela 

od třídy, ve které byl pacient zařazen.  

Nádobí se používalo cínové a většina pacientů jedla příbory, které byly 

z bezpečnostních důvodů speciálně upraveny.  

Oděv pacientů se z terapeutických důvodů nijak zvlášť nelišil od běžně nošeného 

oblečení. Pacienti se tak mohli cítit kultivovaně a bez pocitu vyřazení z běžného života.  

Většinu dne trávili nemocní léčebnými procedurami a terapiemi. Lehce nemocní mohli 

občas opustit ústav při pravidelných krátkých procházkách. Věřící pacienti měli možnost 

pravidelně navštěvovat mše v ústavním kostele, které se zde pod dohledem opatrovníků 

konaly. Zásadně však vždy zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy126.  

Nejčastějšími pacienty ústavu byli muži ve věku mezi 30 – 40 lety, ženy nejčastěji mezi 21 – 

30 lety. Z velké části se jednalo o osoby ze slabších sociálních sfér. U mužů především 

řemeslníky a nádeníky. V počtu pacientů podle profesí je následovali státní úředníci a učitelé, 

                                                 
123 NA, fond: Zemský ústav pro choromyslné, karton 11.  
124 NA, fond: Zemský ústav pro choromyslné, karton 13. 
125 WEITENWEBER, Wilhelm Rudolf: Die medicinischen Anstalten Prag´s nach ihrem gegenwärtigen 
Zustande geschildert, Praha 1845, s. 82 – 83. 
126 FISCHEL, Jacob: Prag´s K. K. Irrenanstalt und ihr Wirken seit ihrem Entstehen, Erlangen 1853, přílohy. 
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myslivci, zahradníci a osoby ve vojenské službě. Ženské oddělení ústavu naopak nejvíce 

plnily služky a svobodné dcery bohatých měšťanů127. V některých obdobích lze vysledovat 

nárůst počtu pacientů v důsledku vojenských či politických událostí doby.  

 

Přehled o počtu přijatých pacientů v letech 1811 - 1850128 

Rok 
Přijato Celkem na konci roku 

Rok 
Přijato Celkem na konci roku 

muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem 
1811 36 23 59 60 29 89 1831 64 35 99 184 103 287 
1812 40 25 65 79 56 135 1832 56 32 56 184 91 275 
1813 42 22 64 89 41 130 1833 56 51 107 174 99 273 
1814 23 16 39 86 41 127 1834 75 44 75 186 103 289 
1815 42 34 76 89 50 139 1835 60 63 123 179 92 271 
1816 31 16 47 102 41 143 1836 81 49 81 198 97 295 
1817 25 16 41 99 50 149 1837 97 79 176 199 102 301 
1818 25 23 48 101 53 154 1838 102 57 102 197 112 309 
1819 28 14 42 106 48 154 1839 76 68 144 220 107 327 
1820 24 12 36 102 48 150 1840 113 74 113 216 126 342 
1821 20 13 33 95 47 142 1841 103 81 184 218 125 343 
1822 61 19 80 123 44 167 1842 163 96 163 214 131 345 
1823 33 24 57 119 49 168 1843 151 118 269 210 130 340 
1824 47 28 75 125 55 180 1844 151 113 151 227 140 367 
1825 49 23 72 127 58 185 1845 155 116 271 260 143 403 
1826 45 26 71 130 69 199 1846 140 111 140 274 173 447 
1827 75 28 103 155 69 224 1847 151 118 269 241 156 397 
1828 62 44 106 152 77 229 1848 151 113 264 263 164 427 
1829 64 39 103 169 87 256 1849 155 116 271 274 173 447 

1830 61 43 104 173 100 273 1850 140 111 251 297 203 500 

 

Pacienti trpěli nejčastěji různými stupni manických onemocnění a epilepsií129.  

Podle druhu onemocnění a jeho intenzity se odvíjely způsoby léčby. V ústavu se 

používaly především psychoterapeutické metody, koupele, pití minerálních vod a od roku 

1847 i elektroterapie. To vše bylo doplněné farmakologickou léčbou. Jedinými omezovacími 

prostředky pro neklidné a zuřivé pacienty byla svěrací kazajka, rukavice a kurty. 

V souladu s prosazováním co nejhumánnějších způsobů léčby byla také hojně užívána 

metoda pracovní terapie, jejímž horlivým propagátorem byl především Dr. Riedl. Právě za 

jeho působení v ústavu bylo v roce 1834 v mužském domě zřízeno několik pracovišť, kde 

pacienti pod neustálým dohledem vyráběli různé předměty. Nacházela se zde jedna 

hodinářská a jedna krejčovská dílna s tkalcovskými stavy. Na dalším pracovišti se 

zpracovávaly koňské žíně, ze kterých byly vyráběny matrace a vlněné deky. V zimě zde byly 

                                                 
127 FISCHEL, Jacob: Prag´s K. K. Irrenanstalt und ihr Wirken seit ihrem Entstehen, Erlangen 1853, přílohy.  
128 Tamtéž.  
129 Tamtéž. 



 

 37 

provozovány bednářské a truhlářské práce, které se přes léto přesunovaly na zahradu. Muži 

pomáhali i se štípáním dříví, nošením vody a úklidem. Ženy se zabývaly šitím, pletením, 

předením či vypomáhaly s domácími pracemi v ústavu130.  

 Pro obě pohlaví byla pak skvělým zdrojem pracovní terapie klášterní zahrada, která se 

nacházela za kostelem sv. Kateřiny. (Právě na konci této zahrady byl později vystavěn tzv. 

„Nový dům“). Pacienti vykonávali veškeré zemědělské práce kromě orání a hnojení. Produkty 

vypěstované ve zdejší zahradě byly využívány v ústavní kuchyni nebo jimi byla zásobována 

kuchyně nemocniční. Výrobky vzešlé z činností v dílnách byly prodávány a pacientům 

vyplácena poměrná část zisku z prodeje. Tyto peníze jim byly ukládány a po propuštění z 

ústavu vyplaceny131.  

 Pacienti s vyšším vzděláním měli k dispozici ústavní knihovnu nebo se ve 

společenských místnostech mohli věnovat malování, psaní či hudbě. Kromě toho se 

v mužském domě nacházel biliár a v ženském fortepiano. V zahradách byly kuželky, terče, 

kolotoče a další prostředky ke zpříjemnění pobytu132. V ústavu dokonce fungoval hudební 

kroužek, který tvořili hudebně nadaní pacienti a vedl je jeden z opatrovníků133. 

Pobyt zcela vyléčeného pacienta končil jeho propuštěním134. Do domácího ošetření 

bývali svěřeni také pacienti, jejichž stav se zlepšil na nejlepší možnou úroveň. To se ovšem 

týkalo pouze pacientů, kteří nebyli nebezpeční svému okolí. Velmi často však končíval pobyt 

pacienta v ústavu jeho smrtí. Občas se stalo, že některý z pacientů z ústavu utekl135.  

 

                                                 
130 WEITENWEBER, Wilhelm Rudolf: Die medicinischen Anstalten Prag´s nach ihrem gegenwärtigen 
Zustande geschildert, Praha: 1845, s. 86 – 87. 
131 Tamtéž. 
132 Tamtéž.  
133 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
34. 
134 Data z let 1830 – 1834. Zdroj dat: FISCHEL, Jacob: Prag´s K. K. Irrenanstalt und ihr Wirken seit ihrem 
Entstehen, Erlangen 1853. 
135 Viz graf č. 2. 
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Přehled o úspěšnosti léčby
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Josef Riedl 
 

Bezesporu nejvýznamnějším představitelem ústavu v tomto období byl již zmiňovaný primář 

Josef Gottfried von Riedl (Obrázek č. 6).  

  Tento vynikají vědec, organizátor a pedagog se narodil 17. ledna roku 1803 ve 

Frýdlantě a vystudoval medicínu v Praze. V ústavu choromyslných působil ještě jako student 

a od roku 1828 zastával pozici sekundáře. V roce 1829 na čas ústav opustil a stal se 

asistentem na oční klinice u profesora J. N. Fischera. Svoji disertaci pojednávající o 

fungování a výsledcích ústavu obhájil v roce 1830136. Po promoci byl vyslán do Haliče, kde 

po šest měsíců vedl špitál u sv. Magdaleny, tamější největší špitál pro choleriky, který dokázal 

pojmout až 2000 nemocných.137.  

 Po vypuknutí epidemie cholery v Čechách byl povolán zpět a pověřen dohledem nad 

dodržováním protiepidemiologických pravidel v celkem šesti krajích. Od roku 1835 do roku 

1837 působil jako krajský lékař a v roce 1837 byl ustanoven primářem a ředitelem pražského 

ústavu choromyslných. Mohl se tak konečně zcela věnovat oboru, který ho zajímal nejvíce a 

v němž mimořádně vynikal. Během svého působení ve funkci primáře nadále rozšiřoval své 

znalosti a roku 1840 se stal docentem.  

                                                 
136 Disertační práce s návzem: Prags Irrenanstalt und ihre Leistungen in den Jahren 1827, 1828 a 1829, nebst 
den Anzeigen zur Einsendung in die öffentliche Anstalt, den Bedingungen zur Aufnahme in dieselbe u. s. w.  
137 Die asiatische Brechruhr nach den in Galizien gemachten Erfahrungen und Beobachtungen. Praha 1832. 
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 V roce 1849 byl jmenován suplujícím ředitelem všeobecné nemocnice a vykonával tak 

obě funkce najednou. Díky svým úspěchů byl, jako tehdy většina erudovaných odborníků, 

povolán do Vídně, kde se stal od roku 1851 zdravotním radou a ředitelem tamějšího ústavu 

pro choromyslné. Dále byl pověřen dohledem nad vybavováním a zařizováním některých 

dokončovaných ústavů i reorganizací starších. Spolupracoval s ministerstvem vnitra na 

projektech nových staveb určených pro choromyslné v Budapešti, Hermannstadtu, Benátkách, 

Brně, Ybbs, Agramu a Lvově. Dále byl pověřen hospitacemi v nově vzniklých ústavech 

v zahraničí. V roce 1858 byl jmenován královským radou a o deset let později obdržel za své 

zásluhy v oblasti zdravotnictví rytířský řád. Josef Riedl zemřel 7. listopadu 1870 ve Vídni138.  

 O některých jeho významných počinech, které realizoval za dobu svého ředitelování 

již byla řeč. Jen pro zrekapitulování připomeňme, že má velké zásluhy především na 

odloučení ústavu od nemocnice, na stavbě nového domu a celkové zvýšení prestiže ústavu 

v celé Evropě.  

 Na výsluní se ústav dostal kromě nového a moderního vybavení především díky 

zavedení nových metod léčby, kterých byl Riedl neúnavným propagátorem. Největší důraz 

kladl na pracovní terapii (viz výše), při které nemocný nenápadným a příjemným způsobem 

zaměstnával své duševní síly. Odváděl tak pozornost od chorobných představ a tím je 

oslaboval. Důležité přitom bylo, aby zvolená práce pacienta bavila.  

Dr. Riedl se během svého působení snažil spektrum zaměstnání neustále rozšiřovat o 

další a další možnosti. K výše zmíněným činnostem se tak přidalo u vzdělanějších pacientů 

například opisování not nebo literární a umělecká tvorba, prostším ženám bylo zase 

umožněno přivydělávat si v ústavní prádelně139. Podobný efekt jako zaměstnání mělo i 

vzdělávání nemocných. Riedl byl také zastáncem farmakologické léčby, která byla v ústavu 

hojně užívána. Především prosazoval užití opia při léčbě mánie i melancholie.  

Z omezovacích prostředků bylo dovoleno pouze užití svěrací kazajky, rukavic a 

řemenů sloužících k upoutání nemocného na lůžko.  

Tyto léčebné metody byly doplněny léčebným tělocvikem, muzikoterapií, pitím 

minerálních vod a rekreační léčbou. Od roku 1848 byla v ústavu na Riedlův popud zavedena 

léčba elektroterapií.  

                                                 
138 HIRSCH A.: Biographisches Lexikon der Hervorragenden Aerzte Aller Zeiten und Völker,  Band.5, Vídeň a 
Lipsko 1887, s.26.  
139 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
34. 
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Stejný význam jako pro ústav měl Dr. Riedl i pro psychiatrii jako samostatný lékařský 

a studijní obor. V roce 1841 se stal prvním docentem psychiatrie140 v celé monarchii.  

Ve školním roce 1841 – 1842 vypsal přednášky z psychiatrie, doplněné klinickými 

demonstracemi v ústavu. Šlo o nepovinné přednášky, o které měli zájem především již 

vystudovaní lékaři, kteří si tak doplňovali a prohlubovali své dosavadní vzdělání141.  

Výše zmíněný Dr. Spengler charakterizoval Dr. Riedla takto: „muž nové školy, který je 

podrobně seznámený s anatomií a fyzikálními vyšetřovacími metodami a kapacitou ve svém 

oboru“142. 

O tom, že Dr. Riedlovi na ústavu velmi záleželo a byl si vědom jeho prestiže, svědčí 

zřízení návštěvní knihy ústavu dokumentující významné osobnosti, které prošly jeho 

branami. První zápis návštěvní knihy pochází z 5. září roku 1834 a svému účelu slouží 

dodnes. Je uchovávána v sídle přednosty Psychiatrické kliniky 1. LF UK. Během prvních 

desetiletí své existence se zřejmě nacházela u vedoucích představitelů Ústavu pro 

choromyslné. Otázkou však je, co se s knihou dělo v období zřízení obou psychiatrických 

klinik, tedy po roce 1886. Není totiž zřejmé, na které z klinik kniha zůstala.  

Nejvíce zápisů pochází z prvních asi patnácti let její existence a naopak nejméně 

z konce 80. a 90. let 19. století. K nárůstu dochází opět v období první republiky, ale ani 

tehdy nedosáhla jejich hodnota takového množství jako za éry Dr. Riedla143.  

                                                 
140 Psychiatrie se do té doby přednášela jen v rámci interního lékařství a o její hlubší studium nebyl prakticky 
žádný zájem. Klinické demonstrace sice probíhaly v ústavu již od roku 1821, ale opět pouze v rámci interny.  
141 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Česká a německá psychiatrická klinika pražské lékařské fakulty do roku 1918. In: 
Historia, medicina, cultura: Sborník k dějinám medicíny, Praha 2006 s. 135.  
142 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
28. 
143 Viz graf č. 3. 
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Autory zápisů jsou především zahraniční lékaři a jiní vědečtí pracovníci z řad odborné 

veřejnosti, kteří ústav navštívili během svých odborných vizitací, studijních cest či stáží. Jde 

ve velké míře hlavně o lékaře z území dnešního Německa, Rakouska, Polska, Ruska, Litvy, 

Švýcarska, Holandska, Anglie, ale i z USA, Austrálie, Řecka, Egypta či Japonska.  

Jmenovitě jistě stojí za zmínku uvést několik významných světových lékařů a 

psychiatrů, jakými byli Jan Evangelista Purkyně (obrázek č. 8)145, Josef Škoda (obrázek č. 

11)146,  Karel Rokitanský (obrázek č. 10)147, Jean Martin Charcot (obrázek č. 9)148, 

                                                 
144 Zdroj: vlastní statistika na základě zápisů v návštěvní knize ústavu. 
145 PURKYNĚ, Jan Evangelista (1787 – 1869) – český lékař, přírodovědec a filozof. Profesor na univerzitě ve 
Vratislavi (zde založil první fyziologický ústav v Evropě) a na univerzitě v Praze. Organizátor vědeckého a 
kulturního života. Věnoval se fyziologii, v roce 1825 objevil buněčné jádro v ptačím vejci a objasnil význam 
buňky jako základní strukturní a funkční jednotky rostlinných a živočišných organismů. Řada buněčných 
struktur nese jeho jméno. Zabýval se i optikou. Byl spoluzakladatelem Spolku českých lékařů a Časopisu lékařů 
českých a časopisu Živa.  
KOLEKTIV AUTORŮ: Všeobecná encyklopedie Diderot, svazek 6.  P – R, Praha 1999, s. 314.  
Ústav navštívil hned dvakrát: 10. 10. 1835 a  9. 10. 1845.  
Návštěvní kniha Zemského ústavu choromyslných v Praze, fol: 13v a 34r.  
146 ŠKODA, Josef (1805 – 1881) –lékař, internista, profesor na univerzitě ve Vídni. Přední představitel vídeňské 
lékařské školy. Zabýval se zejména terapií nemoci. Je zakladatelem fyzikální diagnostiky. Hlavní dílo: 
Pojednání o poklepu a poslechu. 
KOLEKTIV AUTORŮ: Všeobecná encyklopedie Diderot, svazek 7.  S – T, Praha 1999, s. 390.  
Ústav navštívil v roce 1835. 
Návštěvní kniha Zemského ústavu choromyslných v Praze, fol. 13r .  
147 ROKITANSKY, Karl, Freiherr von R. (1804 – 1878) – patolog, profesor lékařské fakulty ve Vídni a 
zdravotní rada. Narodil se v Hradci Králové, medicínu vystudoval v Praze a Vídni. Od roku 1827 byl 2. 
asistentem na patologicko – anatomické katedře na Univerzitě ve Vídni. 1828 promoval, 1829 se stal 1. 
asistentem. 1834 pro smrti Johanna Wagnera byl prosektorem Vídeňské všeobecné nemocnice a profesorem 
patologické anatomie. Zároveň působil jako soudní patolog. Několikrát se stal děkanem lékařské fakulty a v roce 
1859 rektorem univerzity. 1863 obdržel titul referenta lékařských studií, titul dvorního rady, byl doživotním 
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z mladších pak Dr. Julia Wagnera von Jauregg (obrázek č. 12)149, který ústav navštívil 

v dubnu roku 1925.  

Další, zdaleka ne tak početnou skupinou návštěvníků, byli politici, úředníci a vojenští 

či církevní hodnostáři. V tomto případě se zřejmě jednalo o návštěvy inspekčního, 

charitativního či formálního rázu.  

Do této skupiny patří podpis nejcennější, a to podpis císaře Františka Josefa I. 

(obrázek č. 7)150, který ústav navštívil v roce 1866, přesněji 27. října 1866 při své návštěvě 

Prahy151. Vedoucí ústavu si jeho podpisu cenil natolik, že podepsanou stránku spolu 

s několika dalšími vytrhl a všil zpět do knihy tak, aby byl podpis panovníka hned na první 

straně za úvodními folii.  

Z této skupiny návštěvníků nelze opomenout ani návštěvu českého historiografa a 

politika Františka Palackého, kterou vykonal v ústavu 22. srpna 1845152.  

Do poslední skupiny zápisů patří všechny ostatní, které zde zanechali obchodníci, 

hudebníci, spisovatelé, redaktoři, manželky lékařů a další.  

                                                                                                                                                         
členem panské sněmovny a od roku 1869 prezidentem Vídeňské akademie věd a prezident vídeňského 
antropologického spolku. Dále členem medikochirurgické společnosti v Londýně, českým doktorem univerzity 
v Jeně a jiných vysokých škol v Německu, členem pařížské akademie věd, členem Societé anatomique a Societé 
de biologie v Paříži, medikochirurgické akademie v Petrohradě, American Academy of arts and scienses 
v Bostnu atd. atd. Dostalo se mu řady vyznamenání a ocenění. Jeho význam spočívá v tom, že byl prvním 
popisným patologem. Jeho nejslavnějším dílem je Patologická anatomie.  
NAVRÁTIL, Michal: Almanach českých lékařů. S podobiznami a 1200 životopisy, Praha 1913, s. 261 – 262. 
Návštěvní kniha Zemského ústavu choromyslných v Praze, fol: 22 r.  
148 CHARCOT, Jean Martin (1825 – 1893) – francouzský lékař, učitel Janetův a Freudův. Profesor na univerzitě 
v Paříži. Zakladatel neuropatologie, ovlivnil vývoj názorů na hysterii, hypnotizaci a jiné.  
KOLEKTIV AUTORŮ: Všeobecná encyklopedie Diderot, svazek 3. G – J, Praha 1999, s. 277.  
Ústav navštívil 13. 5. 1854.   
Návštěvní kniha Zemského ústavu choromyslných v Praze, fol.:45 r. 
149 WAGNER VON JAUREGG, Julius (1857 – 1940) – rakouský lékař, neurolog a psychiatr. Byl profesorem na 
univerzitě ve Vídni. V roce 1927 dostal Nobelovu cenu za objev terapeutického účinku naočkování malárie při 
léčení progresivní paralýzy. 
KOLEKTIV AUTORŮ: Encyklopedie Diderot, díl 8., s. 365. Ústav navštívil 27. 4. 1925. Tamtéž, fol. 60 r. 
150 Návštěvní kniha Zemského ústavu choromyslných v Praze, fol: 3 r.  
151 VENCOVSKÝ, Eugen: 100 let české psychiatrické kliniky v Praze 1886 – 1986, Praha 1987, s. 46. 
152 Návštěvní kniha Zemského ústavu choromyslných v Praze, fol: 13 r . 
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Ústav pro choromyslné v letech 1846 – 1862 
 

Správa ústavu 
 

1. března roku 1846 se na základě guberniálního dekretu z 12. února 1846153 stal Ústav pro 

choromyslné samostatnou institucí zcela nezávislou na všeobecné nemocnici. Po pětapadesáti 

letech společné existence tak ústav dostává své vlastní vedení, personál, administrativní a 

ekonomické oddělení.  

Důvodem k osamostatnění ústavu bylo především přetížení nemocniční 

administrativy, která kvůli neustále narůstají agendě nestíhala řešit všechny potřebné 

záležitosti ústavu. Veškerá podání, návrhy či obyčejná korespondence se tak velmi 

prodlužovala a v mnohých případech znesnadňovala řešení konkrétních problémů.  

Toho všeho si byl vědom i tehdejší primář Dr. Riedl, kterému se podařilo tohoto 

odloučení dosáhnout.  

 Přímým nadřízeným orgánem ústavu bylo do roku 1848 České gubernium a poté 

Zemské Místodržitelství. Sankcionováno bylo samotným císařem. Ředitel byl na základě 

dekretu z 30. prosince 1846 zařazen do VIII. platové třídy s ročním příjmem 1200 zlatých 

konvenční měny a naturáliemi 154.  

 

Ředitelé ústavu choromyslných v letech 1846 - 1862 

Dr. Josef Gottfried Riedl 1846 - 1851 

Dr. Franz Köstel 1852 - 1869 
 
V tomto období se ve funkci ředitele stačili vystřídat pouze dva lékaři. Prvním byl již 

zmíněný Dr. Josef Riedl (suplujícím primářem byl Dr. Jacob Fischel) a druhým Dr. Franz 

Köstel155. Tento oblíbený pedagog a první profesor psychiatrie na tehdejší Karlo – 

                                                 
153 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
31. 
154 WITOWSKY, Alois: Systematische – chronologische Sammlung der österreichischen Sanitäts Gesetze und 
Verordnungen, Praha 1885, s. 844 – 845.  
155 FRANZ KÖSTEL - narodil v roce 1812,vystudoval medicínu v Pavii, kde pak působil sedm let jako asistent 
na psychiatrické oddělení tamější nemocnice. Do Prahy přišel v roce 1851 a rovnou nastoupil na místo ředitele 
ústavu. V roce 1964 byl jmenován prvním profesorem psychiatrie na tehdejší Karlo – Ferdinandově Univerzitě 
v Praze. Oblíbený a vyhledávaný pedagog je i autorem první české učebnice psychiatrie. Byl průkopníkem 
horečnaté léčby v psychiatrii (asi 30 let před J. W. von  Jaureggem totiž zjistil, že některé formy psychóz se dají 
léčit umělou variolou (neštovice pozn. autora)).  
KOLEKTIV AUTORŮ: Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348 – 1939, díl I. A – K, Praha 1988, s. 
129. 
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Ferdinandově Univerzitě působil v ústavu celých 17 let, během kterých se mu dařilo úspěšně 

pokračovat v trendu nastaveném jeho předchůdcem156.  

 S osamostatněním ústavu souvisely především změny v administrativě. Řediteli 

ústavu podléhal správce a účetní157 kteří měli svůj další pomocný personál (písaře, úředního 

sluhu a dozorkyni nad prádlem). Jejich činnost se dá rozdělit do čtyř hlavních kategorií, 

kancelářská a korespondenční činnost, vedení účetnictví, ostatní ekonomické záležitosti 

(například zajišťování odbytu výrobků vyrobených v dílnách) a faktický dozor nad chodem 

ústavu.  

 Správce měl na starosti vedení kanceláře, rozdělení pracovních činností ostatního 

úředního personálu a správu ekonomických záležitostí ústavu. Zároveň byl pokladníkem 

ústavu a jako takový ručil za všechny ústavní příjmy a výdaje, vedl pokladní deník, protokol o 

přijatých poplatcích za péči, přehled o depozitech, kvartální přehledy, komunikoval jménem 

ústavu s finančními institucemi atd. Kontroloval činnost účetního, podepisoval všechny 

výkazy o vydaném a přijatém materiálu a ručil za jeho kvalitu.  

 Za jakékoliv provinění vůči svým povinnostem byl správce odpovědný přímo řediteli, 

který jej měl právo pokutovat či jinak potrestat. Plat správce v roce 1854 činil 600 zlatých 

plus příslušné naturální dávky158.  

 Materiální účetní byl v podstatě hlavním pomocníkem správce. Zaznamenával 

všechny pohyby peněz, materiálu, veškeré obchodní transakce ústavu, mzdové záležitosti 

zaměstnanců, zpracovával statistické přehledy a koncepty různé účetní agendy, které 

předkládal ke kontrole a schválení správci ústavu. Vedl také všechny ostatní pomocné účetní 

knihy jako byly inventáře, skladové hospodářství a další. Jeho plat činil 400 zlatých plus 

naturálie a k tomu mu bylo poskytováno bezplatné bydlení v ústavu159.  

 Úřední sluha zajišťoval pochůzky po městě, vypomáhal jako písař a byl–li muzikálně 

nadaný, vedl hudební výuku pacientů a hrál na varhany při mších. Jeho plat byl 200 zlatých 

ročně a 70 zlatých navíc dostával za hudební výuku.  

 Písař vedl podací protokol, evidoval přijímání a odchod pacientů a vypomáhal 

v kanceláři. Jeho plat byl 30 krejcarů denně160.  

                                                 
156 VENCOVSKÝ, Eugen: Sto let české psychiatrické kliniky v Praze 1886 – 1986, Praha 1987, s. 43 – 44.  
157 Přesněji účetní pro zásoby ( Material-Rechnungsführer ).  
Překlad dle: KADLEC, K., HELLER, K.:  Německo-české názvosloví úřední a právnické, díl I.,  Praha 1926, s. 
745.  
158 FISCHEL, Jacob: Prag´s K. K. Irrenanstalt und ihr Wirken seit ihrem Entstehen, Erlangen 1853, s. 87 – 88. 
159 Tamtéž, s. 88. 
160 Tamtéž, s. 89. 
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 Struktura na vrcholných lékařských postech v ústavu zůstala stejná. Ke změnám 

docházelo spíše v počtech nižšího personálu, zejména opatrovníků.  

 Opatrovnická služba byla poměrně velmi náročná. Od samého počátku ústavu byli 

opatrovníci pouze dva. S přibývajícím počtem pacientů se zvyšoval i počet opatrovníků. 

Bohužel většinou ne tak, jak by bylo potřeba. Sehnat pečlivého a kvalitního opatrovníka byl 

problém. Kromě nepříliš dobrého finančního ohodnocení byla funkce spojena s řadou 

omezení a poměrně vysokými nároky. Opatrovníci nesměli být starší 40 let, museli mluvit 

oběma zemskými jazyky, umět číst, psát a počítat, být bezúhonní a fyzicky zdatní.  

 V roce 1853 v ústavu pracovalo celkem 76 opatrovníků. Ti byli rozděleni do tří 

skupin. Do první skupiny patřilo 12 zaměstnanců s platem 12 zlatých měsíčně, do druhé 40 

s platem 9 zlatých a do třetí zbylých 24 s platem 7 zlatých měsíčně. Kromě toho měli nárok na 

stravu dle svého výběru za nejnižší cenu a na deset zlatých ročně na šaty. Mohli si také 

přivydělávat drobnými pracemi v ústavu (dozorem v dílnách, prací v prádelně apod.). Bydleli 

většinou v pokojích s pacienty, kde měli své lůžko oddělené závěsem od pacientů. Rozdělení 

do tříd záviselo na jejich pracovním nasazení, spolehlivosti a délce pracovního procesu161. 

Pracoval–li opatrovník v ústavu více než deset let a onemocněl, měl právo na výplatu 

invalidního důchodu (podle tříd ve výši 12, 8, nebo 6 krejcarů denně).  

 Opatrovníci pracovali většinou ve dvojicích (v některých případech šlo o bezdětné 

manželské páry) a jejich hlavním úkolem byl dohled nad pacienty a jejich ošetřování. 

  Ze svých dovedností a pracovní způsobilosti byli občas přezkoušeni a v případě 

neúspěchu nebo jiného porušení kázně, byli z ústavu vypovězeni s výpovědní lhůtou 14 dní.  

 Nejoblíbenějšími adepty na tuto službu byli bývalí vojáci, uvyklí přísnému režimu162.  

 Financování ústavu zůstalo i po oddělení od nemocnice stejné. Ústav byl i nadále 

dotován především státem a další prostředky získával z poplatků za léčbu, z pozůstalostí a 

z příspěvků ze studijního fondu. Výše poplatků zůstávala na počátku sledovaného období 

stejná. K další změně došlo až v roce 1863, kdy byly poplatky navýšeny na dva zlaté denně za 

pobyt v první třídě, jeden zlatý za druhou třídu a padesát krejcarů za třídu třetí163.  

 O příjmech ústavu za běžný hospodářský rok si můžeme udělat představu díky roční 

bilanci příjmů a výdajů z roku 1850164. Následující graf zachycuje příjmy ústavu v roce 

1850165. 

                                                 
161 FISCHEL, Jacob: Prag´s K. K. Irrenanstalt und ihr Wirken seit ihrem Entstehen, Erlangen 1853, s. 49 – 52. 
162 Tamtéž, s. 49 – 56. 
163 WITOWSKY, Alois: Systematische – chronologische Sammlung der österreichischen Sanitäts Gesetze und 
Verordnungen, Praha 1885, s. 727, 847. 
164 Viz tabulka č. 1. a grafy 4 a 7. 
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Příjmy ústavu choromyslných v roce 1850

Poplatky za péči a léčbu 
34%

Pozůstalosti a dary 0%

Různé příjmy 2%

Ceniny a platby v cizích 
měnách 3%

Jmění v kapitálových 
fondech 1%

Zůstatek na konci roku 
1849 3%

Výnos z realit 0%

Dotace ze státního 
rozpočtu 57%

Příspěvky 0%

 
Graf č. 4  

 

Výnos ze 7. září 1855166 upravoval způsob financování pobytu nemajetných, bez 

rozdílu původu, kteří byli přijati ze zdravotních nebo bezpečnostních důvodů do ústavů 

choromyslných po celé monarchii. Pro osoby s trvalým místem pobytu v korunní zemi, kde se 

ústav nachází, platily stávající předpisy. Nově výnos upravoval úhrady nákladů ústavu za péči 

o osoby cizí (s trvalým bydlištěm odlišným od korunní země, kde se nacházel ústav). Pokud 

bylo známo trvalé bydliště cizího pacienta, bylo diplomatickou cestou požádáno o proplacení 

nákladů příslušnou korunní zemi z jejích fondů. Pokud nebylo bydliště známé, byly náklady 

ústavu proplaceny z fondů vlastních. Ústav v těchto případech vždy dostal jen nejnižší taxu. 

Zároveň musel ústav co nejdříve o přijetí takového pacienta informovat Zemské 

místodržitelství (po roce 1862 Zemský výbor), které toto oznámení předala příslušnému 

zahraničnímu úřadu167. Co se týče samotného procesu přijímání a propouštění těchto pacientů, 

upravovaly si jej ústavy samy ve svých statutech. Statuty jednotlivých ústavů podléhaly 

kontrole ministerstva vnitra168. 

Z přehledů, které si jednotlivé ústavy o „zahraničních“ pacientech vedly, lze zjistit, že 

tyto pobyty byly poměrně časté. Například v roce 1867 bylo ve Vídeňském ústavu pro 

choromyslné umístěno 25 pacientů české národnosti169, v ústavu v Ybbs celkem 13 osob170, 

                                                                                                                                                         
165 Podklady vycházejí z: FISCHEL, Jacob: Prag´s K. K. Irrenanstalt und ihr Wirken seit ihrem Entstehen, 
Erlangen 1853. Částky jsou zaokrouhleny na celé florény. 
166 WITOWSKY, Alois: Systematische – chronologische Sammlung der österreichischen Sanitäts Gesetze und 
Verordnungen, Praha 1885, s. 727, 847. 
167 Tamtéž, s. 727, 847. 
168 Tamtéž, s. 727, 852. 
169 NA, fond: Zemský výbor v Praze, karton: 662.  
Verzeichnis der in der Wiener-Irrenanstalt verpflegten nach Böhmen zuständigen Geisteskranken.  
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v Brně 5 osob. V Leibachu a v Czernovici (Bukovina) naopak ve sledovaném roce žádný 

český pacient přijat nebyl171.   

 

Stavební vývoj 
 
V roce 1847, ještě za působení Dr. Riedla, se areál pečovatelského ústavu (Kateřinky) rozrostl 

o nově postavený lázeňský domek. Nacházel se mezi mužským a ženským oddělením a svou 

výškou dosahoval zhruba k prvnímu patru budovy mužské části. Byl určen jak pro muže tak 

pro ženy, kteří jej používali odděleně v pevně stanovených hodinách172.  

 Domek byl vybaven vším potřebným k provozování koupelí a dalších metod 

vodoléčby. Nacházely se zde převlékárny, odpočívárny, vany různých velikostí, sprchy a 

hadice určené k vodním střikům. Voda byla do lázně přiváděna ze střechy železnou rourou 

přímo do dřevěného rezervoáru a odtud do kamen, kde se ohřívala. Dále byla rozváděna 

rourami do jednotlivých sprch a van rozmístěných po budově. Vše zde muselo být upraveno 

tak, aby pacienti nepřivodili úraz sami sobě, personálu nebo svým spolupacientům.  

Kromě lázeňského domku byl v následujícím roce v zahradě ústavu vybudován nový 

jednopatrový domek pro ředitele ústavu173.   

 Na Riedlovu stavitelskou činnost navázal Dr. Franz Köstel, který úspěšně pokračoval 

v dalším rozšiřování ústavu. Především bylo potřeba získat nové pozemky vhodné 

k provozování pracovní terapie. Dosavadně užívané byly totiž zastavěny zmíněnými 

budovami a zbylé prostory nestačily stále se zvyšujícímu počtu pacientů.  

 Tento problém Köstel vyřešil tím, že doporučil úřadům koupi pozemků, které těsně 

přiléhaly k hranici ústavu. Šlo o pozemky a nemovitosti patřící kdysi klášteru Servitů174 

v ulici Na Slupi.  

Tento objekt měl za sebou již tehdy velmi bohatou stavební minulost175 a  po 

zakoupení ho bylo nutno adaptovat pro potřeby ústavu. Plánovaná kapacita ústavu byla tři sta 

                                                                                                                                                         
170 NA, fond: Zemský výbor v Praze, karton: 662.  
Ausweis über die in den n. ö. Landes-Irrenanstalt zu Ybbs untergebrachten Geisteskranken aus Böhmen. 
171 NA, fond: Zemský výbor v Praze, karton č.662.  
172 FISCHEL, Jacob: Prag´s K. K. Irrenanstalt und ihr Wirken seit ihrem Entstehen, Erlangen 1853, s.36 - 37. 
173 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
27. 
174 Servité (Ordo Servorum Mariae, Ordo Servorum Beatae Virginis) - řád katolické církve, řídící se řeholí sv. 
Augustina. Vznikl ve Florencii r. 1233  jako sdružení sedmi vznešených mužů, kteří byli od papeže Lva XIII. r. 
1888 prohlášeni za svaté. V roce 1249 byl schválen Innocenten . Do Čech přivedl Servity císař Karel IV v roce 
1360.  
VLČEK, Pavel; SOMMER, Petr; FOLTÝN; Dušan: Encyklopedie českých klášterů, Praha 1997, s. 137 – 138. 
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lůžek. Adaptace byla svěřena do rukou prof. Bernhardu Grueberovi a došlo při ní k potlačení 

dosavadního barokního vzhledu vnějších i dvorních fasád a budova byla upravena 

v novogotickém stylu. Nově byly dostaveny nárožní pavilony. Novogotická úprava postihla i 

interiér budovy, ze které zmizely barokní prvky176. (obrázek č. 5).  

 Oddělení Na Slupi mělo být pracovním a hospodářským zázemím ústavu. 

V upravených budovách měli být umístěni pacienti, pro které byla pracovní terapie ideálním 

prostředkem léčby a jimž nejvíce prospívala. Nakonec sem však byly přeloženy neduživé a 

nemocné ženy.  

V druhé fázi pak byla přikoupena usedlost zvaná „Popelářka“. Ta sloužila pro 

ubytování hospodářských zaměstnanců ústavu.  

 Další z řady úspěšných Köstelových projektů bylo zakoupení pozemků, cukrovaru a 

obytných stavení od továrníka Herze177. Celý komplex byl náležitě adaptován a od roku 1862 

sem byla přesunuta ústavní prádelna, kuchyně a administrativní kanceláře. Díky tomu se 

uvolnily prostory v tzv. Novém domě pro další příchozí pacienty.  

Pořízení obou těchto nemovitostí však stále ještě nevyřešilo problémy s umístěním 

narůstajícího počtu pacientů. Navíc bylo čím dál tím více pacientů mimopražských a proto 

bylo rozhodnuto o vybudování první pobočky ústavu mimo obvod hlavního města Prahy. Dr. 

Köstel navrhl zakoupit k tomuto účelu bývalý piaristický klášter v Kosmonosích u Mladé 

Boleslavy, kam hodlal umístit chronicky nemocné pacienty. Toto rozšíření se mu však 

nepodařilo zrealizovat, neboť byl v roce 1869 předčasně a nedobrovolně penzionován a musel 

opustit Prahu178. 

 
 

                                                                                                                                                         
175  Karel IV. usadil Servity při kostele P. Marie na Trávníčku ve Slupi. Všechny objekty, které řád stihl 
vybudovat byly v roce 1420 zničeny. Klášter byl sice provizorně obnoven, ale řádu byl vrácen až po bělohorské 
porážce. Jeho obnova trvala poměrně dlouho, neboť řád současně budoval další působiště na Starém Městě 
(kostel sv. Michala). Noví řeholníci tak přišli do obnoveného kláštera až v roce 1669. Stavební práce však 
pokračovaly i nadále až do roku 1726, kdy bylo dostaveno západní křídlo. Další úpravy si vyžádalo poškození 
refektáře za pruského bombardování Prahy. Po zrušení řádu Servitů v roce 1783 byla budova kláštera využívána 
pro vojenské účely (byl zde zřízen vojenský výchovný ústav).  
BAŤKOVÁ, Růžena a kolektiv: Umělecké památky Prahy. Nové město, Vyšehrad, Vinohrady. Praha 1998, s. 
333 – 334. 
176.Tamtéž. 
177 Tamtéž.  
178 VENCOVSKÝ, Eugen: Sto let české psychiatrické kliniky v Praze 1886 – 1986, Praha 1987, s. 43. Dále: 
HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 42 – 
43. 
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Ze života v ústavu 
 
Osamostatnění ústavu od nemocnice a období působení Dr. Riedla ve funkci ředitele ústavu a 

zároveň ředitele Všeobecné nemocnice, bylo vrcholem nejslavnějšího období ústavu v jeho 

dějinách. Dr. Köstel úspěšně udržoval ústav ve stávající kvalitě nastavené jeho předchůdcem 

a dále ji úspěšně rozvíjel.  

 Většina denního režimu zůstala i nadále zachována. Jako první začínali den 

opatrovníci, kteří vstávali v létě v půl páté a v zimě v pět hodin, aby zatopili a začali 

připravovat vše potřebné. Poté vzbudili nemocné, převlékli je, ustlali a uklidili pokoje a 

obstarali snídaně. Po snídani se pacienti první a druhé třídy dvakrát do týdne holili, ostatní 

pacienti pouze jednou týdně. Po snídani následovala vizita. Pacienti, kterým nebylo dovoleno 

pracovat nebo byli závislí na lécích, zůstávali na pokojích. Ostatní pacienti navštěvovali 

lázně, pili minerální vody nebo odcházeli na pracovní terapii.  

Kolem jedenácté hodiny se vraceli zpět do ústavu na oběd. Ten byl podáván 

pacientům v dobrém stavu přímo v jídelně pod dohledem opatrovníků, ležícím a jinak 

omezeným pacientům na jejich pokoji.  

Co se stravování týče, bylo každé jídlo ohlašováno ústavním zvonkem, který byl 

pokynem pro opatrovníky, na jehož základě se přesunuli do ústavní kuchyně a vyzvedli jídlo 

pro své svěřence. Polévka byla podávána v jednom velkém hrnci a odtud rozdělována, ostatní 

chody byly přesně podle odpovídajícího množství a kvality rozděleny rovnou na talíře.  

Jaká byla skladba pokrmů v jednotlivých třídách si můžeme udělat představu 

z jídelníčku pro rok 1847. Pacienti mohli dostat malou, poloviční nebo celou porci jídla. Ke 

snídani se obvykle podával ve všech třídách masový vývar s žemlí. K obědu dostávali pacienti 

zařazení do první třídy každý den osm lotů hovězích masa nebo různé druhy pečeného masa, 

kromě toho měli možnost výběru z dalších pokrmů (například si  mohli dát dušenou mrkev 

s párkem, tvarohové buchty, rýžový nákyp a další) a k tomu salát nebo kompot. K večeři pak 

dostávali například pečené brambory, zavařené skopové maso s houbami nebo mléčnou rýži.   

Jídelníček pro pacienty ve druhé třídě byl v podstatě podobný. Maso však měli jen 

čtyřikrát do týdne a saláty nebo kompoty pouze třikrát. Ve třetí třídě nebyl výběr pochopitelně 

žádný. Pacienti dostávali maso s dušenou zeleninou a k večeři většinou různé druhy kaší179.  

Následovala odpolední vizita a kolem druhé hodiny odpolední návrat k 

různým k zaměstnání nebo na procedury. Zpět se pacienti vraceli kolem čtvrté (v létě páté) 

hodiny a po večerní vizitě přicházel čas večeře. Po ní pacienti v zimě odcházeli do pokojů a 

                                                 
179 FISCHEL, Jacob: Prag´s K. K. Irrenanstalt und ihr Wirken seit ihrem Entstehen, Erlangen 1853, s. přílohy. 
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jejich opatrovníci jim předčítali z knih nebo se muži ve společenském sále bavili hrou 

v kostky, dominem či biliárem a ženy trávily čas u piana. V letních měsících se za příjemného 

počasí předčítalo na zahradě180. 

V devět hodin již museli být všichni pacienti na svých pokojích uloženi ke spánku. 

Největší část pacientů se přes den věnovala pracovní terapii, která u nich byla velmi 

oblíbená. Díky zmíněné koupi pozemků se rozšířily možnosti pracovní terapie a pacienti se 

tak mohli věnovat i zelinářství, sadařství, roubování, květinářství, včelařství a chovu dobytka. 

Rozšířilo se i spektrum nabízených řemesel, mezi které přibylo tkalcovství, krejčovství, 

obuvnictví, rukavičkářství, šití či pletení.  

Na práci rolníků dohlíželi tři opatrovníci, jedna opatrovnice a šafářka. Na řemeslníky 

tři opatrovníci a řemeslní mistři. Pracovní doba pro rolníky trvala v létě devět hodin, pro 

řemeslníky osm. V zimě pak pro všechny šest hodin denně. Nechyběly různé slavnosti, 

dožínky,  či hudební koncerty.  

O tom, že tyto aktivity měly u pacientů úspěch, svědčí i pokles pokusů o útěk či 

žádostí o propuštění. Zároveň nebyla zaznamenána ani jedna sebevražda či pokus o ni.  

Přibyly i další metody léčby poté, co úřady vyhověly primářově žádosti a byl 

zakoupen přístroj určený k provozování elektroterapie. Za 78 zlatých a 30 krejcarů byl 

zakoupen přístroj konstruovaný profesorem Petřinou z Prahy a sám Dr. Riedl věnoval ústavu 

svůj soukromý přístroj a od roku 1847 tak mohla být elektroterapie zahájena. Pacienti se jí 

zpočátku báli181, lékaři ji zase obhajovali a podávali pravidelné zprávy o jejích pozitivních 

účincích182.  

Vstřícnějším krokem vedení vůči pacientům bylo rozšíření duchovního zázemí 

pacientů. Pro velký zájem o duchovní útěchu a účast na mších bylo v roce 1846 rozhodnuto 

obsadit ústavní kostel trvalým duchovním správcem. Prvním se stal Páter P. V. Stulz, který 

vedl duchovní správu v ústavu za roční odměnu 200 zlatých konvenční měny183. Jeho 

povinnosti spočívaly v provádění běžných církevních obřadů, zpovídání pacientů i lékařů, 

udělování svátostí včetně poslední, poskytování útěchy pacientům a další. Mše svaté se 

konaly pravidelně každou neděli ráno a odpoledne a každý čtvrtek odpoledne a kromě toho ve 

všechny důležité církevní svátky v roce. Kázání bylo vedeno střídavě v češtině a v němčině. 

Ranní mše svatá začínala v létě v půl osmé a v zimě v osm hodin ráno a odpolední v půl třetí a 

                                                 
180 FISCHEL, Jacob: Prag´s K. K. Irrenanstalt und ihr Wirken seit ihrem Entstehen, Erlangen 1853, s. 59 – 62. 
181 Působení elektřiny nesmělo trvat déle než půl minuty jinak se dostavovaly prudké kongesce (neprůchodnost). 
182 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
38. 
183 FISCHEL, Jacob: Prag´s K. K. Irrenanstalt und ihr Wirken seit ihrem Entstehen, Erlangen 1853, s. 48 – 49. 
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trvala zhruba hodinu. Cizím osobám byl vstup do ústavního kostela zakázán. I zde bylo nutno 

dodržovat přísná bezpečnostní nařízení (účast na mši povoloval primář) a striktně od sebe 

oddělovat osoby různých pohlaví.  

V případě špatného zdravotního stavu kněz uděloval pacientům poslední pomazání. 

Osobám jiného vyznání než katolického a židům bylo zajištěno poslední pomazání podle 

jejich ritu. V případě úmrtí již veškeré záležitosti spojené s pohřbem řešil nemocniční 

kaplan184.  

 

Ústav pro choromyslné v letech 1862 – 1886 

Správa ústavu 
 
Na počátku šedesátých let 19. století vstupuje ústav do další fáze své existence. Mezníkem 

pro toto období bylo převedení ústavu do rukou Zemského výboru, který jej spravoval a 

financoval. Nebyl to proces jednorázový. Na Zemský výbor byla postupně delegovány 

jednotlivé pravomoci a funkce týkající se dobročinných ústavů. Například již v roce 1856 

bylo vydáno usnesení, podle kterého byly nedobytné pohledávky od pacientů ústavu 

kompenzovány Zemským výborem185. Ústav tak příslušel do kompetencí Místodržitelství i 

Zemského výboru. Tato dvojkolejnost byla odstraněna výnosem z 28. října 1862, kterým byly 

všechny dobročinné ústavy svěřeny do rukou Zemskému výboru. S převodem souvisela i 

změna názvu ústavu na Zemský ústav choromyslných v Praze.  

 K řadě změn tehdy došlo ve všech sférách zdravotnictví. Správa státních zdravotních 

ústavů byla upravena především zákonem z 30. dubna roku 1870 týkajícím se organizace 

veřejného zdravotnictví186. Pro samotnou péči o duševně choré je pak významné nařízení 

ministerstva vnitra vydaném ve shodě s ministerstvem spravedlnosti  12. května 1874, které 

upravovalo  podmínky péče o choromyslné187.   

 Zákon z roku 1874 shrnoval povinnosti Zemského výboru a přikazoval mu vrchní 

dozor nad veškerým zdravotnictvím. Zákon přímo přikazoval výboru dohled nad 

všeobecnými záležitostmi důležitými pro chod celého zdravotního systému.  

                                                 
184 FISCHEL, Jacob: Prag´s K. K. Irrenanstalt und ihr Wirken seit ihrem Entstehen, Erlangen 1853, s. přílohy.  
185 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila, SVOBODNÝ, Petr: Všeobecná nemocnice v Praze 1790 – 1952. Praha: 1990, s. 
43. 
186 Reichgesetzblat für die im Reichsrate vertretenen Königreich und Länder: Gesetz vom 30. April 1870 , Wien 
1870, s. 32. 
187 Reichgesetzblat für die im Reichsrate vertretenen Königreich und Länder: Verordnung des Ministerium des 
Innern im Einvernehmen mit dem Justizministerium vom 12. Mai 1874, Wien 1874, s. 179 – 184. 
Toto nařízení určovalo především podmínky vzniku a provozování soukromých ústavů choromyslných. 
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Šlo především o:  

a) vedení evidence veškerého zdravotního personálu a dozor nad ním (co se týče 

lékařských záležitostí), dále provádění zákonů o výkonu lékařských profesí.  

b) Vrchní dozor nad všemi nemocnicemi, blázinci, porodnicemi, nalezinci a kojeneckými 

ústavy, očkovacími ústavy, lázněmi a dozor nad zřizováním soukromých ústavů. 

c) Prováděním zákonů týkajících se prevence před nakažlivými onemocněními a boji 

proti epidemiím, provádění zákonu o karanténách a dále záležitostí týkající se 

nakládání s léčivy a jedy.  

d) Vedení očkování. 

e) Úprava a dozor nad lékárnictvím.  

f) Nařízení a provedení zdravotně policejních pitev. 

g) Dohled nad prováděním pitev a dodržováním zákona o pohřebnictví, pohřebních 

místech, hrobech, převážení mrtvol, vykonávání dozoru na kafilériemi a pohodnými.  

 

Zákon delegoval povinnostmi i samotné obce, které museli dbát na:  

a) Provádění zdravotně – policejních předpisů zabezpečujících pořádek v ulicích, na 

cestách, náměstích a průjezdech, veřejných shromaždištích, bytech, odpadních 

kanálech a žumpách, tekoucích i stojatých vodách a dbát na kvalitu pitné i užitkové 

vody atd.  

b) Péče o dostupnost nutné pomoci při onemocněních.  

c) Zřízení, udržování a dozor nad márnicemi a hřbitovy. 

d) Zdravotní dohled nad dobytčími trhy a chovy dobytka. 

e) Zřízení a udržování kafilérií.  

V přenesené působnosti byly obce pověřeny:  

a) prováděním předběžných opatření k odvrácení nakažlivých onemocnění a jejich šíření.  

b) prováděním nařízení a předpisů o pohřbech, pitvách a obhlídkách mrtvol. 

Spolupůsobení se všemi politickými úřady v kraji, s cílem provést všechny potřebné kroky 

k zdravotnímu zajištění svého obvodu (míněno především očkování)188. 

Co se týče závazků vůči choromyslným, byly obce povinny vést evidenci duševně 

nemocných osob, které se nacházely v jejich obvodu a nebyly umístěny v ústavu. Kromě toho 

musely zaznamenávat jejich stav a způsob léčby a to, jestli mají nějakého opatrovníka. Pokud 

                                                 
188 Reichgesetzblat für die im Reichsrate vertretenen Königreich und Länder: Verordnung des Ministerium des 
Innern im Einvernehmen mit dem Justizministerium vom 12. Mai 1874, Wien 1874, s. 179 – 184. 
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ne, pak byla obec povinna o tom informovat soud první instance, do jehož obvodu spadalo 

místo trvalého pobytu nemocného, a ten mu jej přidělil.  

 Pro politické úřady a především jejich úřední lékaře stanovoval zákon povinnost 

dohlížet na plnění závazků obcí ve vztahu k choromyslným a pomoci jim co nejsnáze zařídit 

umístění nemocného v ústavu. Toto ustanovení se vztahovalo nejen na politické, ale i na 

policejní úřady189.  

Další úpravu poměrů přinesl výnos ministerstva vnitra z 4. července 1878. Ten 

potvrzoval skutečnost, že nemocný může být do ústavu vzat pouze na základě lékařské zprávy 

prokazující jeho onemocnění. V případě, že není znám lékař nemocného nebo není možno 

z jiného důvodu zprávu dodat, vydá zprávu jiný lékař. Lékařská zpráva nesměla být nikdy 

starší než čtrnáct dní od prohlídky. V případě, že je pacient nebezpečný a je třeba ho co 

nejrychleji umístit do ústavu a není čas na prohlídku a vystavení lékařské zprávy, pak může 

být přijat na základě povolení politického úřadu a lékařská zpráva musí být dodána do 24 

hodin od jeho přijetí190.   

Lékařská správa ústavu nedoznala žádných výraznějších změn. Pouze došlo k dalšímu 

nutnému nárůstu opatrovníků ( v roce 1872 to bylo 106) a alespoň symbolickému zvýšení 

jejich platu191.  

V čele ústavu stál od roku 1869 Dr. Jacob Fischel192, který zde působil více než 

šestnáct let. V roce 1885 odešel do výslužby. Byl to poslední Němec na postu ředitele ústavu. 

Všichni jeho nástupci již byli české národnosti.  

 První z nich byl Dr. Josef Kratochvíl193, který ústav vedl v letech 1885 – 1889.  

                                                 
189 Reichgesetzblat für die im Reichsrate vertretenen Königreich und Länder: Verordnung des Ministerium des 
Innern im Einvernehmen mit dem Justizministerium vom 12. Mai 1874, Wien 1874, s. 179 – 184. 
190 WITOWSKY, Alois: Systematische – chronologische Sammlung der österreichischen Sanitäts Gesetze und 
Verordnungen, Praha 1885, s. 853. 
191 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
41. 
192 JACOB FISCHEL (1813 – 1892) – narodil se v Libochovicích, vystudoval gymnázium a lékařskou fakultu 
v Praze. Promoval v roce 1842 a poté působil jako sekundář na různých odděleních všeobecné nemocnice. V 
roce 1844 nastoupil do ústavu choromyslných jako sekundář Dr. Riedla. Když jeho nadřízený odešel do Vídně, 
počítal se svým svolením do čela ústavu. Přednost však byla z náboženských důvodů dána Dr. Köstelovi a tak 
Fischel ústav opustil a vrátil se až po jeho odchodu. Mezitím se v roce 1848 habilitoval z psychiatrie a věnoval 
se soukromé praxi. V roce 1873 byl jmenován profesorem psychiatrie. Pražský ústav vedl nepřetržitě 16 let. 
Zemřel v roce 1892 ve věku 79 let.  
KOLEKTIV AUTORŮ: Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348 – 1939, díl I. A – K, Praha 1988, s. 
95. 
193 JOSEF KRATOCHVÍL (1830 – 1893) – český lékař, ředitel Zemského ústavu choromyslných v letech 1885 
– 1889. Narodil se ve Mstěticích (Praha – východ) a po ukončení studií (1859) stal asistentem v patalogicko-
anatomickém ústavu. Od roku 1863 působil v ústavu choromyslných. Nejdříve jako lékař, od roku 1869 jako 
primář oddělení na Slupi a od roku 1887 jako ředitel ústavu. Byl jedním ze spoluzakladatelů Časopisu lékařů 
českch. Zemřel v Praze v roce 1893. 
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Ředitelé Zemského ústavu choromyslných v Praze v letech 
1862 - 1886 

Dr. Jacob Fischel 1869 - 1885 

Dr. Josef Kratochvíl 1885 - 1889 
 

Financování ústavu bylo prováděno z rozpočtu zemského výboru. Příprava rozpočtu 

na chod ústavu přitom probíhala velmi pečlivě. V usnesení o rozpočtu na rok 1866 lze najít 

přesné vyjmenování položek, které budou pražskému ústavu poskytnuty nad rámec běžného 

provozu. Je zde uvedena například částka třicet tisíc zlatých na stavbu nového 

administrativního domku, výlohy na správu ústavu na 6256 zlatých,  prostředky na opravu 

střechy v Kateřinkách nebo 7200 zlatých na opravu špatného odvětrávání toalet. Rozpočet 

naopak o 1100 zlatých snižoval částku určenou k vytápění objektů194.  

 V tomto období došlo hned k dvojímu navýšení poplatků, a to v roce 1870 (na základě 

rozhodnutí z 5. února) na dva zlaté za první třídu, jeden zlatý a třicet krejcarů za druhou a 

šedesát pět krejcarů denně za třetí. K dalšímu navýšení došlo v červenci roku 1876. Tentokrát 

na dva zlaté padesát krejcarů za první třídu, jeden zlatý a pět krejcarů za druhou a osmdesát 

krejcarů za třetí195.   

 

Stavební vývoj 
 
Soudobý stavební vývoj ústavu směřoval především k rozšiřování ústavu mimo Prahu. 

Důvodem bylo zejména další přeplnění pražských kapacit ústavu a nárůst počtu 

mimopražských pacientů. Cílem tedy bylo zřídit snadněji dostupné pobočky pražského ústavu 

v různých částech Českého království a ulehčení kapacit ústavu v Praze.  

Prvním krokem bylo úspěšné dokončení návrhu na adaptaci bývalého piaristického 

kláštera v Kosmonosích u Mladé Boleslavy. Budově bylo přistavěno druhé patro a 29. dubna 

1869 sem bylo z pražského ústavu přeloženo do ústavního ošetřování prvních 51 nemocných 

                                                                                                                                                         
KOLEKTIV AUTORŮ: Biografický slovník pražské lékařské fakulty 1348 – 1939, díl I. A – K, Praha 1988, s. 
130. 
194 NA, fond: Zemský výbor v Praze, karton: 617. 
195 WITOWSKY, Alois: Systematische – chronologische Sammlung der österreichischen Sanitäts Gesetze und 
Verordnungen, Praha 1885, s. 847. 
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mužů. Všechny prostory o  celkové kapacitě 280 pacientů byly předány do užívání roku 

1871196.   

Prvním primářem Kosmonoského ústavu byl Dr. Karel Kutil, Fischelův konkurent 

z konkurzu na vedení pražského ústavu. Dr. Kutil byl prvním mimopražským primářem 

psychiatrie vůbec a ústav vedl až do roku 1886197. 

Již 15. října 1874 bylo Zemský výborem rozhodnuto o stavbě dalšího filiálního ústavu. 

Na návrh Dr. Fischela bylo usneseno umístit jej na okraj Dobřan u Plzně. Návrh počítal 

s kapacitou ústavu 500 nemocných, později ji rozšířil dokonce na 600. Jako jediná byla 

budova této filiálky nově postavena. K vypracování stavebních plánů byla zřízena speciální 

odborná komise, v níž byli zastoupeni zástupci zemského výboru a místodržitelství v čele s 

MUDr. L. Tedescem jako předsedou, přísedícím Zemského výboru J. Theumerem a c. k. 

místodržitelským radou Dr. Hoserem. Dále tvořila komisi řada lékařských znalců z oboru, 

například Dr. Ludvík Schlager (ředitel ústavu pro duševně choré ve Vídni), Dr. Gauseter 

(primář téhož ústavu), Dr. Fischel, Dr. Kratochvíl či Dr. Smoler . Na technickou stránku věci 

dozíral Ing. Jiří Löw, generální ředitel severní dráhy a Ing. Smutzer, zemský inženýr198.  

Tato komise vypracovala rozsáhlý podrobný program stavebních prací, v němž bylo 

přihlíženo ke všem požadavkům a vymoženostem doby a ke zkušenostem získaným při 

stavbách ústavů pro choromyslné v cizině. Při stavbě bylo nutno vyhovět především 

požadavkům umístění dvou skupin ošetřovaných, a to jednak nemocných, kteří potřebují 

pozornější a intenzivní péči a jednak nemocných s volnějším režimem léčby.  

  První skupina pacientů byla umístěna do uzavřených pavilonů a druhá do volně 

přístupných budov. Pavilónový systém byl zvolen především z hygienických důvodů (kvůli 

soustředění velkého počtu nemocných v jedné budově). Výhodou tohoto systému bylo i jeho 

snadnější a levnější rozšiřování.  

Komise vyzvala devět pražských a tři vídeňské architekty k vypracování 

architektonických studií a vypsala tři peněžní odměny. Vypracovány byly nakonec jen čtyři 

návrhy. 1. cena udělena nebyla, 2. cenu 2 500 zlatých obdržel architekt Beníšek, který byl 

vyzván k vypracování vlastních stavebních plánů a pověřen řízením stavby199.  

Stavba byla prováděna v letech 1876 - 1883 a náklad na ní činil 1 800 000 zlatých. 

Provizorně byl ústav otevřen již 13. dubna 1880, kdy sem bylo převezeno padesát nemocných 

                                                 
196 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
113. 
197 Tamtéž.  
198 http://www.pld.cz/, 23. 7. 2008.  
199 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
115 – 129. 
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mužů z přeplněného pražského ústavu. Celkem sem bylo v tomto roce převezeno 123 

pacientů (73 mužů a 50 žen)200. Prvním primářem tohoto ústavu byl jmenován Fischelův žák, 

Dr. Arnold Pick. 

O další rozšíření sítě poboček Zemského ústavu pro choromyslné se zasloužil nový 

ředitel pražského ústavu Dr. Josef Kratochvíl, který navrhl Zemskému výboru zakoupení 

bývalého jezuitského kláštera201 v Opařanech u Tábora202. Výbor jeho návrh přijal a v roce 

1887 si klášter nejprve pronajal a v roce 1889 ho odkoupil203.  

Po nezbytných úpravách sem bylo přemístěno na 210 pacientů a primářem nově 

otevřeného ústavu byl jmenován Dr. Emil Viertl204. 

I v dalších letech, které jsou mimo časový rozsah této práce, bylo i nadále 

pokračováno v budování filiálek pražského ústavu. V roce 1892 byl otevřen ústav v Horních 

Beřkovicích205, v roce 1903 se započalo se stavbou léčebny v Bohnicích206, v roce 1908 

vznikly dva menší ústavy u Německého Brodu a v Hroznětíně u Karlových Varů207.  

Všechny tyto filiálky měly svého vlastního primáře a do jisté míry byly samostatné. 

Jejich podřízenost vůči pražskému ústavu se vyznačovala především nutností přijímat 

pacienty, o jejichž přesunu tento ústav rozhodl. Některé z nich mohly však přijímat i nové 

pacienty tzv. rovnou „ z terénu“. Například ústav v Dobřanech.  

Bylo však potřeba určit teritoriální rozdělení a vymezit tak místní působnost 

jednotlivých ústavů. Mezi pražským a dobřanským ústavem tak činil výnos z 29. března 1881, 

který přesně vymezoval okresy a jejich příslušnost k ústavu. Do pražského ústavu tak náleželi 

                                                 
200 NA, fond: Zemský výbor v Praze, karton: 3187. Výroční zpráva Zemského ústavu choromyslných za rok 
1880. 
201 Budova původního kláštera, do které byl ústav umístěn, byla postavena na základech kamenné tvrze v letech 
1717 – 1727. Z místností stojí za zmínku stropními freskami krásně zdobený refektář, dnes užívaný jako 
konferenční místnost. V roce 1735 byl postaven v areálu kláštera kostel zasvěcený sv. Františku Xaverskému. Po 
zrušení Jezuitského řádu Josefem II. připadl tento majetek studijnímu fondu. Od něj ho ve veřejné dražbě v roce 
1825 zakoupila kněžna Kvido Baduine z Paaru. V klášteře byly umístěny vrchnostenské kanceláře a byty 
jednotlivých úředníků. Již v roce 1854 byl zámek – jak se klášteru začalo říkat – nabídnut Zemskému výboru. 
Ten však nabídky využil až v roce 1887. 
http://www.dploparany.cz/index.php?idh=2&idv=2 23. 7. 2008. 
202 http://www.dploparany.cz/index.php?idh=2&idv=2 23. 7. 2008. 
203 V areálu ústavu, který je dnes největší dětskou psychiatrickou léčebnou v České republice, se nachází řada 
historických a kulturních památek. Kromě budovy bývalého kláštera, se zde nalézá tzv. Brána Markéta, která je 
součástí bývalého klášterního komplexu a je pojmenována podle vyobrazení sv. Markéty házející srp do žita. 
Kulturní památkou je dnes i park ústavu o výměře 4,5 ha, osázený vzácnými dřevinami a vodárenská věž 
postavená až v letech 1908.  
204 HEVEROCH, Antonín  FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, 
s.129 - 153. 
205 Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice se v roce 1919 osamostatnila a v současné době je spádovou léčebnou 
pro Ústecký, Liberecký a část Středočeského kraje.  
http://www.plhberkovice.cz/main.php?id=uvod  23. 7. 2008. 
206 Psychiatrická léčebna v Bohnicích se osamostatnila hned 28. dubna 1909.  
207 HEVEROCH, Antonín  FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
113. 
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nemocní například z okresů Benešov, Český Brod, Chrudim, Jičín, Chotěboř, Poděbrady nebo 

Roudnice a naopak k Dobřanům například Aš, Cheb, České Budějovice, Jáchymov, Kadaň, 

Strakonice a další208. 

Jak již bylo zmíněno, první pacienty z Prahy přijal dobřanský ústav v roce 1880 a do 

roku 1886 sem bylo převezeno celkem 298 pacientů.  

Počet pacientů převzených v letech 1880 - 1886 
 z pražského ústavu do Dobřan209 

Rok Muži Ženy Celkem 
1880 73 50 123 
1881 32 18 50 
1882 3 20 23 
1883 0 0 0 
1884 0 0 0 
1885 0 0 0 
1886 52 50 102 

CELKEM 160 138 298 
 

Ne vždy se rozhodnutí o přesunu nemocného setkalo s pochopením jeho bližních. Například 

v roce 1869 řešilo vedení ústavu žádost matky jednoho z přeložených pacientů, vdovy 

Kateřiny Halíkové, o zpětné převezení jejího syna Antonína z Kosmonos do Prahy, kde sama 

žila. Její žádosti ředitelství nevyhovělo a odůvodnilo ji tím, že její velmi časté návštěvy 

synovi nedělaly dobře a zhoršovaly jeho zdravotní stav210. 

Kromě filiálek ústavu byly pacienti přemisťováni i do ústavů místně příslušných 

svému trvalému bydlišti (viz problematika pobytu cizích osob v ústavu)  

Přemístění paceintů do jiných ústavu v letech 1876 - 1886211 

Místo 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 CEL. 
Brno 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 6 
Dobřany 0 0 0 1 123 50 23 0 0 0 102 299 
Kosmonosy 41 0 40 56 20 0 0 1 0 0 26 184 
Linec 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 
Pešť 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
Trnava 0 0 0 1 0 0 0 4 3 5 5 18 
CELKEM 41 0 40 59 143 50 23 6 3 9 138 512 

 

                                                 
208 WITOWSKY, Alois: Systematische – chronologische Sammlung der österreichischen Sanitäts Gesetze und 
Verordnungen, Praha 1885, s. 854 – 855. 
209 Zdroj: Výroční zprávy ústavu z let 1880 – 1886, vlastní statistika. 
210 NA, fond: Zemský výbor v Praze, karton 3188. 
211 Zdroj: Výroční zprávy ústavu z let 1876 – 1886, vlastní statistika. 
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Došlo i k rozšíření samotného pražského ústavu. Na návrh Dr. Fischela zakoupil Zemský 

výbor tzv. Starou porodnici u sv. Apolináře.  

 Pozdně barokní stavba z let 1746 – 1750 sloužila původně jezuitské koleji jako 

exerciční dům212. Po zrušení jesuitského řádu v roce 1773 zůstala jako samostatná instituce 

nadále ve správě bývalého jesuitského provinciála a uvažovalo se o jejím dalším osudu. 

V úvahu připadalo přidělení domu armádě, později pak augustiniánskému klášteru na 

Karlově. V roce 1789 bylo nakonec rozhodnuto o jeho adaptaci na porodnici. Stavební úpravy 

pod vedením F. L. A. Hergeta probíhaly v letech 1790 – 1791 a poté byla porodnice otevřena. 

Vzhledem k nedostačující kapacitě (součástí porodnice se stal i nalezinec) došlo v letech 1823 

– 1825 k dalším stavebním úpravám, jejichž cílem bylo rozšířit budovu o druhé patro213. 

Postaven byl tehdy i obytný dům pro primáře s přednáškovým sálem a úprav se dočkal i 

okolní park. Další kapacitní problémy již byly řešeny stavbou nové budovy, do které se 

porodnice přestěhovala v roce 1875214. Uvolněných prostor staré porodnice tak mohl využít 

ústav choromyslných.   

Dvoupatrová a dvoukřídlá budova ve tvaru písmene L, nacházející se v sousedství 

kostela svatého Apolináře, s okolní zahradou a přináležejícími domy, byla v roce 1875, po 

provedení nutných adaptací, dána do užívání ústavu choromyslných. V roce 1884 získala 

budova i novou fasádu215.  

Díky těmto novým kapacitám mohl ústav vytvořit další, v pořadí již čtvrté, oddělení 

ústavu, který tím dosáhl největší kapacity ve svých dosavadních dějinách. 

  

Celkem tedy tvořila ústav v Praze tato čtyři oddělení:  

- pečovatelský ústav v klášteře sv. Kateřiny 

- léčebný ústav v Novém domě 

- pobočka Na Slupi 

- Stará porodnice u sv. Apolináře. 

V prvních dvou odděleních zůstal primářem ředitel ústavu Dr. Fischel, oddělení Na 

Slupi vedl Dr. Kratochvíl a u sv. Apolináře byl primářem Dr. Bohumil Ceyp z Peclínovce, 

                                                 
212 BAŤKOVÁ, Růžena a kolektiv: Umělecké památky Prahy. Nové město, Vyšehrad, Vinohrady. Praha 1998, s. 
330. 
213 Tamtéž.  
214 Nová budova porodnice v novogotickém stylu byla postavena v letech 1867 – 1875 podle plánů architekta 
Josefa Hlávky.  
BAŤKOVÁ, Růžena a kolektiv: Umělecké památky Prahy. Nové město, Vyšehrad, Vinohrady. Praha 1998, s. 
326. 
215 Tamtéž, s. 330 – 331. 
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velmi nadějný žák Dr. Köstela, který však zemřel příliš mladý na to, aby se významněji zapsal 

do dějin české psychiatrie.  

 V tomto období se ústav nejen rozšířil, ale poprvé i ztratil část svých pozemků. V roce 

1866 byla totiž vybudovávala nová ulice, zvaná „Viničná“ , pokračující Lipovou ulicí a ústící 

do Apolinářské, která rozdělila ústavní sad v Kateřinkách na dvě části. V této druhé části byl 

později vybudován přírodovědecký ústav německé univerzity216.  

 

Ze života v ústavu 
 

Změny související s přechodem ústavu do zemských rukou se každodenního života pacientů 

žádným zásadnějším způsobem nedotkly. Ústav si udržoval svoji standardní úroveň, která již 

nebyla tak zářivá jako za působení Dr. Riedla, stále zde však působila řada kvalitních 

odborníků a zdejší léčebné metody i nadále udržovaly krok s okolní Evropou.  

 Co se odborného lékařského personálu týče, lze v tomto období pozorovat zvýšené 

snahy o specifikaci a zachycení jednotlivých činností. Bylo vydáváno více podrobných 

instrukcí a norem, jež měli zaměstnanci všech zdravotních institucí dodržovat a na jejichž 

dodržování pečlivě dohlížely zemské úřady. 

Například výnosem ministerstva vnitra z 1. října 1862 bylo císařem vyhlášeno 

rozhodnutí o povinnosti sekundářů působících v dobročinných ústavech (porodnice, blázince, 

nalezince a další) skládat ihned po svém nástupu do funkce slib, ve kterém se zavazují plnit 

své lékařské povinnosti217. 

 Nové, přesnější instrukce byly vydány i pro opatrovníky v ústavech choromyslných.  

Ty opatrovníkům především přikazovaly chovat se k pacientům s co největší laskavostí a 

mírumilovností, věnovat jim veškerou svoji péči, dbát o čistotu jejich vlastní i celého ústavu.  

V těchto instrukcích byly přesně stanoveny jednotlivé úkoly, které měl opatrovník během dne 

provádět. Od ranní hygieny pacientů, přes úklid všech prostor, dozor při pracovní terapii až po 

ukládání pacienta ke spánku.  

Zároveň vyslovovaly přísná pravidla pro chování opatrovníků vůči pacientům. 

Nepřicházelo v úvahu, aby opatrovník pacientovi tykal, sprostě nebo jinak nevhodně jej 

oslovoval (Cit : „nesmějí žádného nemocného nazývati bláznem, šílencem, pomatencem atd.“) 

nebo mluvit před nemocnými o jejich nemoci a utvrzovat je v jejich bludných představách. 

                                                 
216 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
43. 
217 NA, fond: Zemský výbor v Praze, signatura, karton 617. 
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Trestní stíhání opatrovníkům hrozilo, pokud by duševně nemocné tělesně trestali. Stejně tak 

nesměli bez svolení ředitele ústavu používat popruhy nebo svěrací kazajku a pokud jejich 

užití vyžadovala nenadálá situace, museli o tom ihned informovat sekundáře ústavu218.  

Dále instrukce nařizovaly řadu specifických úkolů a omezení. Například museli opatrovníci 

každý večer kontrolovat šaty svých svěřenců, aby v nich neuchovávali zakázané předměty. 

K omezením patřil například zákaz přivýdělku mimo ústav nebo nemožnost chovat domácí 

zvířata219. 

Tresty za přestupy byly různé, od odejmutí tabáku či jídla až po trestní stíhání. V roce 

1874 byla například Julie Hafenbrödlová, opatrovnice mající na starost inventář ústavu, 

nařčena ze zpronevěry finančních prostředků za prodej materiálu a následně souzena. 

Obvinění byla nakonec zproštěna, přesto musela uhradit chybějící obnos ve výši 48 zlatých a 

34 krejcarů, který jí byl následně strháván z platu. V případě, že by byla z ústavu propuštěna, 

zavázala se dotyčná i nadále hradit škodu pravidelnými měsíčními částkami220. 

 Opatrovnictví tak bylo i nadále velmi náročné a zodpovědné zaměstnání. Ředitelé 

ústavu si toho byli velmi dobře vědomi a tak se snažili opatrovníkům tyto podmínky alespoň 

kompenzovat finančními prostředky, jejichž zvýšení od Zemského výboru neustále 

požadovali221.  

 V roce 1872 skutečně k částečnému navýšení platů opatrovníků došlo. Muži dostávali 

ve třech kvalifikačních třídách osm, deset a dvanáct zlatých a ženy šest, osm a deset zlatých 

měsíčně. Opatrovníkům, kteří pracovali na oddělení pro neklidné a zuřící pacienty, byl 

přiznán měsíční příplatek dva zlaté.  

 K dalšímu zvýšení mzdy, tentokrát opatrovníků nejnižší třídy, došlo až v roce 1890 a 

toto navýšení činilo jedenáct zlatých pro opatrovníky a deset pro opatrovnice. K tomu 

dostávali dva zlaté příplatku za vedení inventáře a pět zlatých čtvrtletně na ošacení222.  

 Vydobýt si lepší platové ohodnocení nebo se alespoň zařadit do vyšší opatrovnické 

třídy se snažili i sami opatrovníci. Ve fondu Zemského výboru je uchována celá řada jejich 

žádostí o zvýšení platu, povýšení či vyplácení odměn a penzí.  

 Co se týče zaměstnání a režimu pacientů, setrvávalo se i nadále na stejných principech 

léčby a zásadách humanity jako v předchozím období.  

                                                 
218 NA, fond: Zemský výbor v Praze, karton 3214. 
219 Tamtéž. 
220 Tamtéž.. 
221 Tamtéž. 
222 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
43. 
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Do ústavu přibývalo stále více pacientů. V období let 1876 – 1886 bylo do ústavu 

nově přijato celkem osm a půl tisíce pacientů223. Z větší části se jednalo a mužské pacienty, 

ale rozdíl nebyl příliš velký. Většinou šlo opět o lidi ze sociálně slabší třídy (řemeslníci, 

nádeníci, služky, ale i měšťanské dcery) katolického vyznání, v nejčastější věkové skupině od 

30 do 35 let (Viz Graf č. 8). Co se osobního stavu týče, nebylo rozdílu mezi počtem 

svobodných či vdaných a ženatých pacientů224. 

K nejčastějším onemocněním vyskytujícím se v ústavu patřila pomatenost, 

slabomyslnost, zuřivost, zádumčivost či alkoholismus225. Přitom například alkoholismus byl 

v drtivé většině záležitostí pacientů mužského pohlaví.  

Na onemocnění některých pacientů měly svůj vliv i politické a sociální děje ve 

společnosti. Nárůst pacientů zaznamenal ústav například v důsledku finanční krize 

v sedmdesátých letech 19. století226.  

Přehled nárůstu počtu pacientů v letech 1876 - 1886
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Co se týče způsobů léčby, stále se těšila velké oblibě pracovní terapie, kterou lékaři 

považovali za účinnou metodu uzdravování a pacienti ji oceňovali svoji nadšenou účastí.  

                                                 
223 Viz graf č. 5. 
224 NA, fond: Zemský výbor v Praze, karton 3187. 
225 Tamtéž.. 
226 NA, fond: Zemský výbor v Praze, karton 3188. 
227 Zdroj: Výroční zprávy ústavu z let 1876 – 1886, vlastní statistika. 
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 Pro vzdělanější pacienty ústavu byla po celou dobu jeho existence k dispozici ústavní 

knihovna, která sloužila všem zájemcům. V roce 1882 se knihovna rozrostla o dar Dr. Moritze 

Smolera, který ústavu odkázal228 svou knihovnu. 

 V ústavu se však, jak již bylo zmíněno, nevzdělávali pouze pacienti. Na Dr. Riedla a 

jeho výuku psychiatrie ve zdejším ústavu navázali i jeho nástupci.  

Dr. Jakob Fischel (1869 – 1885) přednášel psychiatrii již od roku 1848, kdy se 

habilitoval na pražské univerzitě. Jeho přednášky se konaly ve Všeobecné nemocnici a od 

roku 1869, kdy získal post ředitele ústavu, opět přímo v něm. Dr. Fischel dosáhl na titul 

mimořádného profesora psychiatrie (1873)229.  

Přednášky se konaly většinou dvakrát až třikrát týdně a trvaly jednu hodinu. Nazývány 

byly nejčastěji jako Teoretická a praktická psychiatrie nebo pouze Psychiatrie. Dr. Köstel 

ještě pořádal od roku 1865 v Karolinu zvláštní přednášku určenou pro veřejnost, která se 

zabývala soudně - psychiatrickou problematikou. Dr. Fischel později nazýval své přednášky 

jako Přednášky o psychiatrii a forensní psychologii. Zájem o stále ještě nepovinné přednášky 

z psychiatrie stoupal i v druhé polovině 19. století jen velmi pomalu. Nejpočetnější zájemce 

představovali vystudovaní lékaři, doplňující si své vzdělání. Co se týče studentů medicíny, tak 

v roce 1848 si z celkového počtu 428 posluchačů zapsal psychiatrii jen jediný, v roce 1874 to 

již bylo 33 z 325 studentů230.  

 Tak vypadala výuka psychiatrie na pražské fakultě až do rozdělení pražské univerzity 

na českou a německou.  

 

Vznik české a německé psychiatrické kliniky 

Náročná jednání o rozdělení univerzity vyústila Zákonem o rozdělní pražské 

univerzity, který vyšel 28. února 1882. Norma upravující rozdělení stávající univerzity na část 

českou i německou řešila situace způsobené jejich odloučením a zároveň budoucí vzájemné 

vztahy. Mimo jiné stanovila, že pedagogové mají právo výběru na které ze škol chtějí působit 

a převést na ni svá pracoviště.  

Česká lékařská fakulta zahájila činnost až v zimním semestru školního roku 

1883/1884. Důvodem zpoždění byla nutnost rychle dobudovat teoretické ústavy a některé 

                                                 
228 NA, fond: Zemský výbor v Praze, karton 3188. 
229 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Česká a německá psychiatrická klinika pražské lékařské fakulty do roku 1918. In: 
Historia, medicina, cultura: Sborník k dějinám medicíny, Praha 2006 s. 136. 
230 Tamtéž, s. 137. 
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kliniky (z původní lékařské fakulty přešli na českou lékařskou fakultu jen tři kliničtí profesoři 

– internista Bohumil Eiselt, chirurg V. Weiss a porodník J. Streng)231.  

Ke zřízení samostatné české a německé psychiatrické kliniky došlo až v roce 1886, 

neboť mu předcházela zdlouhavá a složitá jednání mezi vídeňským ministerstvem kultu a 

vyučování, Místodržitelstvím, Zemským výborem a sněmem v Čechách, mezi děkanáty 

jednotlivých fakult i samotnými profesory.  

Jednání začala na podzim roku 1883, kdy bylo Místodržitelstvím Zemskému výboru 

doporučeno resp. nařízeno povolit profesorům budoucí psychiatrické kliniky německé 

lékařské fakulty vyučovat psychiatrii v Zemském ústavu choromyslných v Praze. Ústav měl 

poskytovat veškerý potřebný materiál a zároveň umožnit výběr pacientů pro klinické 

demonstrace. Zemský výbor toto doporučení přípisem z 3. října 1883 přijal232.  

Vzhledem k tomu, že obdobné požadavky vznesla i česká strana, spustila se lavina 

zdlouhavých jednání a dohadů mezi zmíněnými účastníky. K systematičtějšímu a rychlejšímu 

řešení všech problémů a otázek byla ustanovena poradní komise v čele s dvorským radou 

Langrem z Vídně,  a s profesory Eiseltem, Strengem, Weissem, Janovským a ředitelem 

nemocnice Smolerem233. 

Jednou z nejdůležitějších otázek, kterou bylo potřeba vyřešit, bylo umístění klinik. 

Představitelé budoucích klinických pracovišť požadovali počet míst, který by odpovídal 

tehdejším předpokladům moderního klinického vyučování. Jednalo se minimálně o 100 – 120 

klinických lůžek. Tento předpoklad však byl po projednání Zemským výborem odmítnut a 

kliniky se musely spokojit s maximálním počtem 100 lůžek. O tom, kde budou tato místa 

vyhrazena, se nadále jednalo234.  

V první fázi bylo vyloučeno oddělení Na Slupi, které byl shledáno jako zcela 

nevhodné účelům klinik. Jako okrajové řešení bylo bráno umístění klinik do budovy staré 

porodnice. Do nejužšího kola tak postoupil „Nový dům“ a Kateřinky235.  

Zemský výbor nabídl provizorní řešení, které se později stalo i řešením definitivním. 

Tato varianta omezovala počet lůžek (viz výše) a počítala s umístěním obou klinik do jedné 

budovy. K realizaci tohoto provizoria došlo po jeho schválení ministrem kultu a vyučování, 

                                                 
231 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Česká a německá psychiatrická klinika pražské lékařské fakulty do roku 1918. In: 
Historia, medicina, cultura: Sborník k dějinám medicíny, Praha 2006 s. 139. 
232 NA, fond: Zemský výbor v Praze, karton 3187. 
233 HEVEROCH, Antonín; FRABŠA, František S.: Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách. Praha 1926, s. 
44. 
234 NA, fond: Zemský výbor v Praze, karton 3187 
235 Tamtéž. 
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který shledal oprávněnost námitek Zemského výboru o nedostatečných kapacitách pro zřízení 

obou klinik v plném rozsahu236.  

Po dalších zdlouhavých jednáních (tentokrát zapříčiněných zástupci české a německé 

kliniky) bylo rozhodnuto umístit obě kliniky do tzv. „Nového domu“, a to tím způsobem, že 

došlo ke kolmému rozdělení budovy na část českou a část německou a vodorovným směrem 

na oddělení ženské a mužské. První patro bylo ponecháno pacientům první třídy. Další 

podmínkou bylo ještě dostavit  patra u obou bočních křídel237. 

Důvodem, proč Zemský výbor s rozhodnutím o umístění a zřízením klinik tolik otálel, 

byly jeho oprávněné obavy o nedostatek míst pro pacienty ústavu. V těchto obavách je 

utvrzoval fakt, že kapacita ústavu v Dobřanech, kam byli kvůli uvolnění místa přesouváni 

pacienti, byla plněna mnohem rychleji, než se předpokládalo238.  

Kromě nedostatku místa se výbor obával, opět oprávněně, jak se časem ukázalo, i 

omezení fungování ústavu samotného, zhoršení kvality péče o pacienty a omezení kompetencí 

ústavních lékařů.  

Na druhou stranu si však byl Zemský výbor velmi dobře vědom potřeby zřízení těchto 

klinik. Výhodu spatřoval především v tom, že vystudovaní lékaři budou, díky svému vzdělání 

a nabytým dovednostem, schopni předcházet psychickým nemocem, včas je odhalit nebo 

rovnou zcela vyléčit aniž by museli odeslat pacienta do ústavu a tím pádem mu ušetřit 

náklady za jeho léčbu.  

Dalším tématem k řešení byly vztahy mezi ústavem a klinikami. Ty byly nakonec 

upraveny speciálními předpisy, které řešily například kontrolní pravomoci, rozdělení 

jednotlivých lůžek a podobně239. Následně se tyto předpisy v praxi příliš neuplatnily.  

Po téměř třech letech jednání a dohadů byla 19. listopadu 1886240 konečně zahájena 

činnost Psychiatrické kliniky české univerzity, dnešní Psychiatrické kliniky 1. LF UK. Prvním 

přednostou kliniky se stal Dr. Benijamim Čumpelík241.   

                                                 
236 NA, fond: Zemský výbor v Praze, karton 3187. 
237 Tamtéž. 
238 Podle původních předpokladů neměla být kapacita překročena dříve než za deset let.  
NA, fond: Zemský výbor v Praze, karton 3187 
239 NA, fond: Zemský výbor v Praze, karton 3187. 
240 KOLEKTIV AUTORŮ: Návštěvní kniha. Příběhy psychiatrické kliniky v Praze s portréty slavných postav. 
Praha 2004 s. 16. 
241 BENIJAMIN ČUMPELÍK (nar. 1845 ) – vystudoval pražskou lékařskou fakultu a r. 1872 promoval. Již 
během studií se zajímal o psychiatrii a poté nastoupil do pražského ústavu jako sekundáře (za vedení Dr. 
Fischela). Své odborné vědomosti si rozšiřoval vědeckými cestami  a studijními pobyty na klinikách v Německu, 
Holandsku, Belgii či Švýcarsku. Byl profesorem psychiatrie a po roce 1891 ředitelem Ústavu choromyslných.  
VENCOVSKÝ, Eugen: Sto let české psychiatrické kliniky v Praze 1886 – 1986. Praha 1987, s. 60.  
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Počátky kliniky nebyly nijak jednoduché. Složité byly vztahy mezi ní a ústavem. 

Jablkem sváru bylo jednak společné financování (kliniky byly financovány ze studijního 

fondu, ze kterého měly přispívat do ústavní pokladny. Největší spory se týkaly jednak výše 

částky, kterou měly kliniky odvádět, a jednak provozních záležitostí (složité vztahy mezi 

ředitelem ústavu a přednostou kliniky co se pravomocí týče apod.)242.  

Stejně tak vztahy mezi oběma klinikami navzájem byly poznamenány řadou sporů. Za 

základní – od kterého se odvíjely všechny ostatní – lze označit nesouhlas většiny členů 

německé lékařské fakulty se samotným rozdělením univerzity. S tím souvisely problémy 

národnostní a jazykové, evidentní zvýhodňování německé kliniky, osobní antipatie atd.  

I přes neustálé třenice a problémy spolu musely obě instituce neustále spolupracovat. 

Navíc vzhledem ke stále ještě nepříliš početné základně národnostně českých lékařů, muselo 

časem dojít ke splynutí některých ústavních funkcí s klinickými a naopak. Postupně se 

tak propojil  ústavní personál s klinickým. V dalších letech tak obě instituce v podstatě 

splynuly a své osudy spojily v jeden. Sledování tohoto neméně zajímavého osudu je však již 

mimo časový rámec práce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
242 Podrobněji: HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Česká a německá psychiatrická klinika pražské lékařské fakulty do 
roku 1918. In: Historia, medicina, cultura: Sborník k dějinám medicíny, Praha 2006 s. 133 – 159. 
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Závěr 
 
Kapitolou o vzniku české a německé psychiatrické kliniky tato práce končí. Pro ústav 

samotný bylo toto období začátkem zcela nové éry, ve které postupně ustupoval rozpínajícím 

se potřebám klinik, které jej nakonec zcela pohltily. Není ani nutno dodávat, že pozdější sláva 

a prestiž obou těchto klinik stavěla z velké části na základech, které vytvořili všichni ti, kteří 

měli zásluhu na budování Ústavu choromyslných. Současné vedení Psychiatrické kliniky 1. 

LF UK si je této věci velmi dobře vědomo a k ústavu – jeho historii a odkazu se dodnes hlásí.  

 Cílem této práce bylo alespoň stručně tuto jeho historii připomenout a pozastavit se 

nad těmi nejdůležitějšími událostmi, ke kterým v průběhu jeho existence došlo.  

Využito přitom bylo především literatury, jejíž autoři měli povětšinou k ústavu úzké 

vazby, ať šlo o jeho návštěvníky, správce nebo dokonce o jeho vrcholné představitele  

Důležité změny ve správě ústavu byly dokumentovány výběrem soudobých právních 

norem a každodenní fungování ústavu bylo zachyceno díky nalezeným typům archivního 

materiálu.  

Při práci bylo velmi zajímavé sledovat osudy instituce, která ve své nástupnické 

podobě funguje dodnes a která si v současné době díky kvalitní práci svým představitelů opět 

úspěšně buduje dobré jméno po celé Evropě.  
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Resumé 
 
Tato práce sleduje 95 leté období fungování Zemského ústavu pro choromyslné v Praze. 

Přesněji období od jeho vzniku v roce 1791 až do vzniku české a německé psychiatrické 

kliniky v roce 1886.  

 První část práce zachycuje vznik ústavu, počátky fungování, jeho postupné 

osamostatňování se na všeobecné nemocnici, které byl zprvu součástí, prudký stavební rozvoj 

a každodenní život v ústavu.  

 V roce 1846 se stal ústav samostatnou zdravotnickou institucí, zcela nezávislou na 

vedení nemocnice. Šlo o státní dobročinný ústav a jako takový byl financován státem. Další 

prostředky na svůj provoz získával z poplatků za poskytovanou péči a jiných aktivit…. Nejen 

tyto finanční záležitosti, ale i samostatnou administrativu ústavu a jeho další stavební i 

kvalitativní rozvoj sleduje druhá kapitola mapující léta 1846 – 1862.  

 Poslední kapitola je věnována období let 1862 – 1886, kdy byl ústav zcela převeden 

do správy Zemského výboru. Kromě správních změn a četných nových právních norem 

zachycuje počátky a rozvoj ústavů v mimopražských oblastech (Dobřany, Kosmonosy, 

Opařany a další). Dále připomíná složité procesy spojené se vznikem obou psychiatrických 

klinik. 

 Pro lepší orientaci je práce doplněna místním, jmenným i věcným rejstříkem,  

několika názornými grafy, tabulkami a obrázky. 
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Summary 
 

This work traces a 95-year period of working of the Municipal Establishment for 

Deranged People (Zemský ústav pro choromyslné) in Prague. More exactly, it deals with the 

period from its foundation in 1791 until the origination of its successor institutions – the 

Czech and German Psychiatric Clinics in the year 1866. 

The first part of the work describes the foundation of the establishment, beginnings of 

its operation, its successive disaffiliation from the General Hospital (Všeobecná nemocnice), 

of which it was initially a part, its rapid building development, and the establishment’s day-to-

day life.  

 In the year 1846, the establishment became a stand-alone medical institution, entirely 

independent of the hospital’s management. It was a state charitable institution and, as such, it 

was financed by the state. It obtained additional funds for its operation from the fees for the 

provided care and other activities. The Chapter Two, which maps the years 1846–1864, 

addresses not only these financial matters, but also the establishment’s separate administration 

and its other building and qualitative developments. The last Chapter is devoted to the period 

of the years 1864–1886 when the establishment was completely assigned to the administration 

of the Municipal Committee. It chronicles, in addition to administrative changes and 

numerous new legal standards, the beginnings and development of similar establishments in 

the out-of-Prague areas (Dobřany, Kosmonosy, Opařany, and others). It traces the complex 

processes related to the origination of both psychiatric clinics as well.  

 For the users to better orientate themselves, the work is supplemented a local, name 

and subject indices, several illustrative graphic charts, tables and pictures. 
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v Čechách. Praha 1926. 
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Obrázek č. 5 – Oddělení Na Slupi.  

Převzato z: HEVEROCH, Antonín, FRABŠA, František S. : Zemské ústavy pro choromyslné 

v Čechách. Praha 1926. 

 

Obrázek č. 6 – Josef Riedl.  

Zdroj: HEVEROCH, Antonín, FRABŠA, František S. : Zemské ústavy pro choromyslné 

v Čechách. Praha 1926. 

 

Obrázek č. 7 – Císař František Josef I. Zdroj: www.google.cz a návštěvní kniha ústavu. 

Obrázek č. 8 – Jan Evangelista Purkyně. Zdroj: www.google.cz a návštěvní kniha ústavu. 

Obrázek č. 9 – Dr. J. Charcot. Zdroj: www.google.cz a návštěvní kniha ústavu. 

Obrázek č. 10 – Dr. Karel Rokitanský. Zdroj: www.google.cz a návštěvní kniha ústavu.  

Obrázek č. 11 – Dr. Josef Škoda. Zdroj: www.google.cz a návštěvní kniha ústavu. 

Obrázek č. 12 – Dr. Julius Wagner von Jauregg. Zdroj: www.google.cz a návštěvní kniha 

ústavu.
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Tabulka č. 1  
 

Vedoucí představitelé ústavu choromyslných v letech  
1791 - 1886 

Dr. Jan Baptista Höger 1811 - 1815 
Dr. Josef Jokličke z Lidojed 1815 - 1825 

Dr. Josef Pelikán 1825 - 1829 
Dr. Karel Damian Schroff 1829 - 1832 
Dr. Venzel Friedrich Rilke 1832  - 1836 
Dr. Josef Gottfried Riedl 1836 - 1851 
Dr. Franz Köstel 1851 - 1869 
Dr. Jacob Fischel 1869 - 1885 

Dr. Josef Kratochvíl 1885 - 1889 
 

Tabulka č. 2  

Přehled o příjmech a výdajích z roku 1850 

PŘÍJMY VÝDAJE 

Položka fl. Položka fl. 

Zůstatek na konci roku 1849 2128 Platy a odměny 10348 

Jmění v kapitálových fondech 420 Poplatky 169 

Výnos z realit 30 Penze 33 

Příspěvky 0 Provize a dary 322 

Poplatky za péči a léčbu 24044 Odškodění 515 

Pozůstalosti a dary 19 Příspěvky 460 

Různé příjmy 1406 Chod kanceláře  103 

Ceniny a platby v cizích měnách 1828 Renumerace a pomoc 978 

Dotace ze státního rozpočtu 40600 Režijní náklady na stravu 33823 

    Léky a lékařské potřeby 1021 

    Oblečení 3107 

    Lůžkoviny 1907 

    Prádlo 1596 

    Domovní zařízení 956 

    Topení 5697 

    Osvětlení 3359 

    Praní a úklid 1799 

    Různé potřeby 130 

    Běžné stavební úpravy 875 

    Daně a dávky 152 

    Různé výdaje 329 

    Ceniny a platby do zahraničí 1822 

CELKEM PŘÍJMY 70475,- CELKEM VÝDAJE 69501,- 



 

  

CELKOVÁ BILANCE ÚSTAVU ZA ROK 1850: ZISK 974 florénů 

 
 
 
 

Graf č. 6  
 

Příjmy ústavu choromyslných v roce 1850

Poplatky za péči a léčbu 
34%
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1849 3%
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rozpočtu 57%

Příspěvky 0%

 
 
 
 

Výdaje ústavu choromyslných v roce 1850

Platy a odměny Poplatky Penze

Provize a dary Odškodění Příspěvky

Chod kanceláře Renumerace a pomoc Režijní náklady na stravu

Léky a lékařské potřeby Oblečení Lůžkoviny

Prádlo Domovní zařízení Topení

Osvětlení Praní a úklid Různé potřeby

Běžné stavební úpravy Daně a dávky Různé výdaje

Ceniny a platby do zahraničí

 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
Graf č. 9 

Věkové skupiny pacientů ústavu v letech 1875 - 1885 
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Graf č. 10 

Nejčastější onemocnění pacientů ústavu v letech 1880 - 1885

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Muži Ženy Celkem

Zuřivost

Zádumčivost

Pomatenost

Slabomyslnost

Duš. poruchy násl. obrny

Duš. poruchy násl. padoucnice

Alkoholismus

Simulace

 
 

 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

 

 
 

Obrázek č. 1 – Areál ústavu v roce 1855 a stejná místa dnes. 
 
 
 
 
 

 
Obrázek č. 2 – Původní budova ústavu  

v areálu všeobecné nemocnice. 

 
 



 

  

 
 
 
 

 
Obrázek 3.  – Klášter sv. Kateřiny 

 

 
Obrázek 4. –  „Nový dům“ 

 



 

  

 
Obrázek 5. – Oddělení Na Slupi 

 

 
 

Obrázek č. 6  
Dr. Josef Riedl 
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Obrázek č. 11                    Obrázek č. 12 

          Dr. Josef Škoda                   Dr. Julius Wagner von Jauregg 


