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Abstrakt 

Václav Trnka z Křovic (1739 – 1791) narodený v Tábore, bol jednou z najvýraznejších postáv 

modernej univerzitnej výuky medicíny v Uhorsku, o ktorú sa zaslúžil Gerhard van Swieten. 

Ten založil prvú uhorskú lekársku fakultu, pričom práve Václav Trnka bol osobne vybratý za 

profesora anatómie. Počas svojej profesorskej kariéry napísal značné množstvo prác, ktoré ho 

v tom čase preslávili lekárskymi kruhmi naprieč celou Európou. Tento uznávaný lekár však 

postupom času upadol do zabudnutia a jeho osobnosť je v súčasnosti takmer neznáma. 

Predkladaná práca sa snaží na základe analýzy fragmentov popísať najdôležitejšie aspekty 

života Václava Trnku z Křovic a priblížiť tak jeho osobu a životnú realitu. Druhá časť práce 

je zameraná na analýzu jeho prác v porovnaní so súčasnými poznatkami, ale aj zasadením do 

dobového kontextu. 

Kľúčové slová: medicína, Uhorsko, lekárska fakulta, Václav Trnka z Křovic, Gerhard van 

Swieten, ischias, malária, tetanus, diabetes, hemoroidy, Semmelweis university, Trnavská 

univerzita 

 

  



 
 

Abstract 

Wenzel Trnka von Krzowitz (1739-1791), born in Tabor, was one of the most prominent 

figures of modern university medical education in Hungarian Kingdom, which was 

established by Gerhard van Swieten. He founded the first Hungarian medical faculty, and it 

was Václav Trnka who was personally selected as professor of anatomy. During his career as 

a professor, he wrote a considerable number of works that made him famous in medical 

circles throughout Europe. However, this renowned physician has fallen into obscurity over 

time and his personality is now almost unknown. The aim of this thesis is to describe the 

crucial aspects of his life utilizing fragment analysis and thus provide a closer understanding 

of his life circumstances. The second part of the thesis focuses on the analysis of his works in 

comparison with contemporary knowledge, but also by placing them in a contemporary 

context. 

Keywords: medicine, Hungarian Kingdom, medical faculty, Václav Trnka of Křovice, 

Gerhard van Swieten, sciatica, malaria, tetanus, diabetes, haemorrhoids, Semmelweis 

university, University of Trnava 
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Úvod a metodológia práce 

 

 Václav Trnka z Křovic, ktorý sa stal jedným zo zakladateľov modernej lekárskej vedy 

v Uhorsku a jedným z významných publikačne činných autorov svojej doby, zostáva 

v dnešnej dobe opomínanou postavou českých dejín. Za hranicami je však jeho sláva výrazne 

väčšia. Napriek absencii ucelenejšieho životopisu, priťahuje Václav Trnka hlavne v zahraničí 

pozornosť historikov medicíny v zvýšenej miere. Trnkovi, ako jedinému Čechovi 

a zakladajúcemu členovi prvej uhorskej lekárskej fakulty, je venovaná asi najväčšia 

pozornosť, aj napriek absencii inovatívnych prác. Čo teda robí z Trnku natoľko zaujímavú 

osobnosť, že sa k nemu opakovane vracajú nie len samotný historici, ale aj lekári 

pripomínajúci si ho v súčasných odborných časopisoch?  

Prvou očividnou výnimočnosťou Václava Trnku, jeho národnosť, ku ktorej sa počas 

života aktívne prihlasoval. Tento fakt tvorí nepopierateľne hlavný dôvod záujmu v rámci 

Slovenska, resp. bývalého Československa. Stál aj za výberom témy tejto diplomovej práce 

realizovanej na Ústave českých dějin. Jeho osobnosť je však známa aj vo vzdialenejšom 

zahraničí, prevažne v Maďarsku. Zároveň je nutné podotknúť, že o osobnom živote Václava 

Trnku z Křovic  nevieme takmer nič. Ostatne, v českej a slovenskej historiografii vieme 

pomerne málo aj o jeho pracovnom živote. Osobnosť Václava Trnku obvykle býva kulisou 

väčších dejín než bol on sám – je jednou z postáv, ktoré tvorili dynamické dejiny lekárstva 

v Uhorsku a teda následne aj na Slovensku. V príbehu dejín uhorskej medicíny vystupuje 

väčšinou ako autor mnohých publikácií, potýkajúci sa s neľahkými pracovnými 

podmienkami. Jeho prácam je obvykle venovaný krátky komentár. 

Na počiatku oboznamovania sa s osobnosťou Václava Trnku stálo niekoľko otázok 

a cieľov, na ktoré chce táto práca nájsť odpoveď. Cieľom práce je vyňať postavu Václava 

Trnku z pozície „kulisy“ príbehu dejín uhorského vysokoškolského lekárstva a skrz rôzne 

prostriedky priblížiť jeho osobnosť ako takú a zároveň aj priblížiť jeho profesionálny význam. 

Produkcia jeho odborných prác, ktorá nebola nikdy bližšie spracovaná, v niekoľkých 

kapitolách priblíži najvýznamnejšie diela tohto autora. Nie len diela, ale aj samotný Trnka 

a okolnosti súvisiace s jeho profesiou budú v rámci tejto práce zaradené do širšieho kontextu. 

Práca sa bude snažiť vyvrátiť, či potvrdiť, či je Trnka významnou osobnosť len z pozície 

zakladajúceho člena lekárskej fakulty, alebo či má jeho osobnosť väčší význam aj ako 

reprezentanta tejto dynamickej generácie lekárov v habsburskej monarchii. 
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Napriek tomu, že väčšinu svojho dospelého života prežil vo Viedni, Trnave 

a Budapešti, po celý život sa na svoje pozícii profesora lekárskej fakulty hlásil k českému 

univerzitnému národu. Ako už bolo naznačené, jeho osobnosť je v Česku takmer neznáma. 

Prvý český životopis Václava Trnku vyšiel v roku 1906 v Ottovém slovníku naučném pod 

taktovkou Augusta Sedláčka.1 S ďalším známym životopisom sa stretávame v roku 1997 

v článku Evy Rozsívalovej,2 ktorý vyšiel znovu v mierne pozmenenej podobe v roku 2007.3 

V súčasnej dobe sa k Václavovi Trnkovi z Křovic vyjadrili hlavne Jan Županič a Petr Mašek, 

ich práca je však založená hlavne na priblížení rodu Trnkov z Křovic, než samotného Václava 

Trnku.4 Všetky tieto zmienky Václava Trnku majú spoločnú jednu vec – ide len o články, 

krátke životopisy informatívne približujúce jeho osobu prípadným záujemcom o významných 

českých lekárov, či dotyčný šľachtický rod. Zmienka o Trnkovi sa nenachádza v žiadnej 

z dôležitých všeobecných prác približujúcich dejiny lekárstva v Českom kráľovstve, ako sú 

Dějiny lékařství v českých zemích,5 či Dějiny pažských lékařských fakult6, alebo Studium a 

přednášky na lékařské fakultě pražské univerzity v letech 1690-1848.7  

 Iná situácia nastáva na slovenskej strane. Významná historička dejín medicíny Mária 

Bokesová-Uherová aspoň orientačne priblížila osobnosť Václava Trnku vo svojich 

najdôležitejších prácach, treba však spomenúť, že ich charakter je značne všeobecný 

a nezachádza do podrobných detailov Trnkovho života. Medzi tieto práce patria hlavne Dejiny 

zdravotníctva na Slovensku8  a Dejiny lekárskej fakulty v Trnave.9 Bokesová vydala ešte knihu 

s názvom Zdravotníctvo na Slovensku v období feudalizmu,10 ktorá sa takmer v ničom zásadne 

nelíši od Dejín medicíny a zdravotníctva na Slovensku, obzvlášť čo sa osoby Václava Trnku 

týka. Ďalším, kto o Trnkovi napísal niekoľko kratších štúdií, bol Mudr. Ladislav Dohnány.11 

 
1   SEDLÁČEK, August. Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí.. Díl 25., T-

Tzschirner. V Praze : J. Otto, 1906. 
2 ROZSÍVALOVÁ, Eva. Václav Trnka z Křovic, profesor na lékařské fakultě v Trnavě, Budíně a Pešti. In: 

Dějiny věd a techniky. Praha, Společnost pro dějiny věd a techniky, ročník 30, č. 2, 1997. 
3 ROZSÍVALOVÁ, Eva. Krajem já šel... Václav Trnka z Křovic, profesor na lékařské fakultě v Trnavě, Budíně a 

Pešti. In: Rodopisná revue.  Ročník 9, č. 1, 2007. 
4   ŽUPANIČ, Jan. Trnkové z Křovic: krátký vzestup zapomenutého rodu. In: Acta Musei Nationalis Pragae - 

Historia litterarum Roč. 64, č. 1-2, 2019. 

MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: od Bílé hory do současnosti. Praha: Argo, 

2008, Díl II. 
5 SVOBODNÝ, Petr a Ludmila HLAVÁČKOVÁ. Dějiny lékařství v českých zemích. Praha, Triton, 2004. 
6 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila a Petr SVOBODNÝ. Dějiny pražských lékařských fakult 1348-1990. Praha, 

Karolinum, 1993. 
7 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila a Eva ROZSÍVALOVÁ. Studium a přednášky na lékařské fakultě pražské 

univerzity v letech 1690-1848. Praha, Univerzita Karlova v Praze, 1984. 
8 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, Mária. Dejiny zdravotníctva na Slovensku. Martin, Osveta, 1989. 
9 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, Mária. Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770-1777). Bratislava, SAV, 1962. 
10 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, Mária. Zdravotníctvo na Slovensku v období feudalizmu. Bratislava, SAV, 1973. 
11 DOHNÁNY, Ladislav. Život a dielo profesora Václava Trnku. In: TIBENSKÝ, Ján. Z dejín vied a techniky na 

Slovensku VI: sborník. Bratislava, vyd. SAV, 1972. 
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Väčšina jeho prác k osobnosti Trnku bola súčasťou rôznych zborníkov a opäť sa tak jednalo 

o články predstavujúce Trnkov život a význam len v najnutnejšej krátkosti. Okrem neho sa 

k Trnkovi, respektíve k významu jeho práce, vyjadrili, bol Mudr. Lázsló Kiss12 a tím 

vytvorený okolo Mudr. Dávida Kachlíka.13  Opäť je však reč o článkoch, obzvlášť v prípade 

Kachlíka ide opäť o dva krátke informatívne články s cieľom predstaviť jeho osobnosť. 

 Maďarská strana je na tom veľmi podobne, aj keď možno povedať, že v jej prípade je 

Trnka pomerne známou osobnosťou v oblasti maďarských dejín medicíny. Pozornosť Trnkovi 

venoval od počiatku významný maďarský historik a lekár Tibor Györy, ktorý ako prvý spísal 

dejiny vysokoškolskej lekárskej výuky na území Uhorska. Okrem toho vydal aj samostatný, 

opäť informatívny, článok  k Trnkovej osobe v časopise Orvosi Hetilap.14 Okrem neho sa 

zmienky o Trnkovi nachádzajú v práci Györgyho Gortvaya rovnako zameranej na lekársku 

fakultu.15 Obe tieto práce sú pre nás v súčasnosti veľmi dôležitými zdrojmi informácií, 

nakoľko príslušné oddelenie Maďarského národného archívu nešťastne vyhorelo počas 

revolúcie v roku 1956 a veľké množstvo dokumentov sa nám nezachovalo, informácie tak 

môžeme čerpať aspoň sprostredkovane z týchto dvoch dôležitých publikácií.  

 V prípade Slovenska a Maďarska je osobnosť Václava Trnku obvykle súčasťou 

zborníkov zaoberajúcich sa dôležitými výročiami spojenými s univerzitou Petra Pázmanya 

v Trnve, dejinami medicíny na území Uhorska alebo dejinami Semmelweisovej univerzity, 

ktorá vznikla oddelením na samostatnú univerzitu z pôvodnej lekárskej fakulty. Trnka je tak, 

hlavne v Maďarsku, veľmi uznávaným zakladateľom tejto významnej lekárskej univerzity. 

O svoje významné postavenie sa zaslúžil hlavne svojou veľmi precíznou a vytrvalou prácou – 

publikoval niekoľko odborných a objemných zväzkov zaoberajúcich sa podrobným poznaním 

rôznych chorôb. Osobitý a perfekcionistický štýl, ktorým Trnka odborné publikácie 

spracovával, stál za jeho autorským úspechom. Vo svojej dobe bol Trnka veľmi uznávaným 

autorom, napriek tomu, že sám nepracoval na nových objavoch. Jeho práce boli skutočne 

veľmi obľúbené, nielen v rámci habsburskej monarchie, ale napríklad aj v Anglicku. 

 
12 KISS, László. Könyvet írt a cukorbajról 1778-ban - az első magyar diabetológus: Trnka Vencel (1739-1791). 

In: Orvosi  Hetilap, r. 153, č. 24., 2012. 
13 KACHLIK, David, Ivan VARGA a Andrea SZÉKELY. The legacy of Václav Trnka: modern medical 

education in Slovakia and Hungary in the eighteenth century. In: Surgical and radiologic anatomy, r. 41, č. 10. 

Paris, Springer Paris, 2019. 

KACHLIK, David, Ivan VARGA, Andrea SZÉKELY a Jan ŽUPANIČ. Trnka Vaclav - Central European 

Anatomist and Medical Polymath of the Eighteenth Century. In: Bratislavské Lekárske Listy, r. 121, č. 1., 2020. 
14 GYÖRY, Tibor. Emlékezzünk régiekről. Trnka Venczel. In: Orvosi Hetilap, r. 46, 1902. 
15 GORTVAY, György. Az újabbkori magyar orvosi művelődés és egészségügy története. Budapest, Akadémiai 

Kiadó, 1953. 
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Podrobnosť prác mu zároveň zabezpečila miesto medzi stálymi a spoľahlivými autormi až do 

opustenia humorálnej teórie na prelome 19. a 20. storočia.  

 Je potrebné však povedať, že zo všetkých piatich zakladajúcich členov prvého 

vysokého lekárskeho učenia na území Uhorska sa Trnkovi dostalo asi najviac záujmu. Až na 

dvoch kolegov, ktorí neboli absolútne publikačne činní a tým pádom sa nám o nich 

nezachovalo takmer  nič, mal Trnka pomerne silnú konkurenciu. Práca jeho kolegu Plencka 

o očnom lekárstve absolútne prerazila v zahraničí, jej preklady sa vyskytovali až na ďalekom 

východe. Okrem iného sa zaslúžil o prvé moderné kategorizovanie kožných chorôb. Druhý 

významný kolega Winterl pre zmenu ako prvý podrobne popísal flóru nachádzajúcu sa na 

území Uhorska, resp. hlavne Trnavy. Okrem týchto najvýznačnejších počinov mali obaja 

sklony k produkovaniu nových znalostí, ich práce sú ich vlastným výskumom, čo je pomerne 

náročné tvrdiť o Trnkovi – jedna z vecí charakteristických pre všetky hodnotenia jeho 

osobnosti je krátke zhrnutie jeho prác s tým, že ide o značne kompilačné diela. Aj napriek 

tomuto faktu je však práve Trnka tým lekárom, ku ktorému sa záujem historikov medicíny 

obracia najčastejšie.  

 Väčšinu spoľahlivých informácii k Václavovi Trnkovi doteraz čerpáme z dobového 

časopisu Merkur von Ungarn,16 ktorý bol zameraný na propagáciu vedy a poznania 

v osvietenskom Uhorsku. Českí autori zvyknú často vo svojich článkoch čerpať z hesla 

v Ottovém slovníku náučném či príslušného hesla v Allgemaine deutsche biographie.17 Obe 

však uvádzajú Trnkovu osobnosť len v tej najnutnejšej skratke, z ktorej sa dozvedáme hlavne 

základné informácie o jeho kariére. Obdobne sú na tom ďalšie obľúbené zdroje, hlavne 

z oblasti genealógie šľachtického rodu Trnkov z Křovic – Biographisches Lexicon des 

Kaiserthums  od Wurzbacha,18 Der Adel böhmischen Kronländer  od Doerra,19 Der 

böhmische Adel od Meraviglia,20 či Sedláčková Česko – Moravská heraldika.21 Väčšina 

týchto hesiel je však opäť pomerne vágnych voči osobe Václava Trnku, nakoľko sa venuje 

celej známej histórii tohto rodu. Václav Trnka z Křovic je obvykle prezentovaný ako 

najznámejší predstaviteľ menej významnej moravskej vetvy tohto rodu. Pozostalosť Václava 

 
16 KOVACICH, Martin. Merkur von Ungarn: oder Litterarzeitung für das Königreich Ungarn und dessen 

Kronländer. Pest, 1786 – 1787. 
17  PAGEL, Julius. Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 38, Duncker & Humblot, Leipzig 1894, S. 

633. 
18 WURZBACH, Konstantin von. Biographisches Lexicon des Kaiserthums, bamd 47 Traubenfeld – Trzeschtik. 

Wien, Druck un verlag der k. k. Hof- un Staatsdruckerei, 1883. 
19 DOERR, August von. Der Adel böhmischen Kronländer. Prag, Řivnáč, 1900. 
20 MERAVIGLIA, Rudolf Johann. Der böhmische Adel, 1885. 
21 SEDLÁČEK, August. Česko – Moravská heraldika, část všeobecná. Praha, Česká akademie císaře Františka 

Josefa, 1902. 
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Trnku, obzvlášť osobného charakteru, takmer neexistuje. Bohužiaľ, nedochoval sa ani jeho 

hrob a tak netušíme, kde je v súčasnosti pochovaný. Väčšina dochovanej pozostalosti sú 

súkromné rukopisné lekárske zápisky uložené v rukopisnom oddelení univerzitnej knižnice 

Eötvösa Loránda v Budapešti,22 či jeho hudobné skladby uložené v archíve Gesellschaft der 

Musikfreunde vo Viedni.23  

 Zhrnutie doterajšieho bádania nás privádza k otázke, ako uchopiť priblíženie osobnosti 

Václava Trnku z Křovic. Snažiť sa zistiť niečo viac o jeho živote či sa venovať len jeho 

odborným prácam, ktoré podľa referencií neprinášali nič výrazne nové a teda nepôsobili nijak 

zaujímavo? Ku koncu roku 2019, keď som sa finálne rozhodla pre tému tejto diplomovej 

práce, som aj v dôsledku vybranej témy rátala s polročným pobytom v Budapešti, ktorý sa 

nakoniec v dôsledku pandémie covid-19 nedal zrealizovať, väčšina obmedzení pominula až 

na jar roku 2022. Táto situácia výrazne ovplyvnila zameranie tejto práce a nasmerovala ma 

k analýze Trnkových prác, ktoré boli vzhľadom na svoj vek dostupné v digitalizovanej forme 

s nespočetným množstvom rôznych prístupov k nim.  

Nakoľko však Trnka vydal pomerne veľké množstvo obsiahlych prác, ktoré si navyše 

svojim charakterom boli veľmi podobné, vybrala som si na podrobnú analýzu niekoľko tých 

najdôležitejších. Vybranými prácami sú: dizertačná práca De morbo coxario seu ischias, ktorá 

sa stala demonštratívnou a veľmi podrobne analyzovanou prácou, na základe ktorej je možné 

bližšie pochopiť Trnkov štýl písania a koncipovania odborných prác, ktorý ho neskôr 

preslávil. Zároveň sa táto, pomerne krátka, dizertačná práca stala aj dobrým prameňom 

k priblíženiu dôležitých životných udalostí Trnkovho života. Ďalšou prácou je Historia 

febrium intermitenntium omnis aevi observata, ktorá sa venuje striedavým horúčkam, teda 

malárii. Táto prvá odborná práca zaznamenala vo svojej dobe veľký úspech a prináša nám aj 

pohľad na toto ochorenie v našom prostredí. Nakoľko väčšina Trnkových prác nesie názov 

„Dejiny [vybranej choroby] a jej pozorovania naprieč všetkými vekmi“, ďalšími 

analyzovanými prácami sú chronologicky nasledovné práce Commentarius de Tetano a De 

diabete commentarius, ktoré nielenže vybočujú svojím názvom, ale aj pomerne konkrétna 

diagnóza choroby poskytuje štedrý priestor pre porovnanie so súčasnými poznatkami. 

Poslednou podrobnejšie rozobratou prácou je Historia haemorrhoidum omnis aevi observata, 

ktorá vyšla posmrtne a sám autor ju považoval za svoje najvydarenejšie dielo.  

 
22 CATALOGUS MANUSCRIPTORUM BIBLIOTHECAE REG. SCIENT. UNIVERSITATIS 

BUDAPESTINENSIS TOMUS II. PARS I. CATALOGUS LIBRORUM MANUSCRIPTORUM 

BUDAPESTINI, 1889.  
23 Musikverein Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, [online]. 18:32 [cit. 2022-07-28]. Dostupné z: 

https://www.katalog.a-wgm.at/ 
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Ostatným prácam je venované krátke zhrnutie, nakoľko aj choroby, ktorým sa Trnka 

venuje, majú v porovnaní s dnešnými poznatkami pomerne široký záber a neraz dochádza 

k miešaniu viacerých ochorení vykazujúcich rovnaké príznaky. Ako už bolo spomenuté, 

k analýze bolo využité porovnávanie Trnkových textov so súčasnými medicínskymi 

poznatkami, spolu  so snahou o zasadenie týchto diel do dobového kontextu. Je absolútne 

jasné, že osvietenská medicína vychádzajúca z humorálnej tradície, aj napriek svojej 

precíznosti,  nemôže vyhovovať dnešným požiadavkám a presne súhlasiť s našimi 

poznatkami. Odsúdiť Trnkove práce ako ničím nevýznamné a nič neprinášajúce, nakoľko sú 

skutočne hlavne zhrnutím všetkých dovtedy známych znalostí k vybraným chorobám, je 

veľmi skresľujúce a vôbec to nereflektuje príčinu, prečo sa tieto práce stali veľmi známe 

a obľúbené. Ďalším cieľom analýzy jeho prác je tak snaha vyvarovať sa tejto chyby, 

spôsobenej predošlým nedostatkom záujmu o Trnkove práce v dôsledku ich charakteru.  

Analýza prác však tvorí približne polovicu práce. Tá prvá je zameraná na vlastný život 

Václava Trnku z Křovic. Pri písaní tejto časti bola využitá hlavne metóda fragmentárnej 

analýzy. Medzi jednotlivé vybrané fragmenty života, ktoré bolo možné zrekonštruovať 

a priblížiť, patria životné oblasti ako pôvod a rodinné zázemie, štúdium, výuka medicíny vo 

Viedni alebo vybrané záležitosti spojené s výukou na lekárskej fakulte v Trnave. Medzi tieto 

záležitosti patria priblíženie dejín Pázmanyovej univerzity v Trnave, nakoľko tieto okolnosti 

nie len jasne ovplyvnili jej charakter, ale stáli aj za príčinou veľmi neskorého zriadenia 

poslednej z fakúlt. Za dôležité v tejto súvislosti považujem aj priblíženie stavu osvietenskej 

medicíny. Oboznámenie sa s dobovým kontextom vytvára vhodný základ nielen pre 

orientovanie sa v neskoršej analýze Trnkových prác, ale pomáha nám aj v hodnotení významu 

a dôležitosti celej lekárskej vedy, ktorá sa v Uhorsku v tom čase rozbiehala a snažila sa čo 

najviac priblížiť svetovým kapacitám.  

Pre české a slovenské prostredie je prínosné priblíženie Trnkovho života po 

presťahovaní univerzity do Budína a Pešti. V doposiaľ publikovaných článkoch a prácach sa 

tomuto obdobiu nikto nevenoval. Obsiahlejšie práce zamerané na dejiny univerzity v Trnave 

končia obvykle rokom 1777, kedy došlo k jej presunu a ďalšie dejiny nie sú žiadúcim 

objektom záujmu.24 Nakoľko sa však mnoho materiálov k organizácii univerzity nedochovalo 

 
24 Väčšina týchto zborníkov a prác je koncipovaná v zmysle historickej tradície univerzity, na ktorú teraz 

nadväzuje súčasná Trnavská univerzita založená v roku 1992, v prípade starších prác je nedostatok záujmu 

o dejiny univerzity po presune spojený zjavne s nezáujmom politického režimu v tej dobe. Skutočnosť, že 

súčasnou pokračovateľkou a priamou nástupkyňou je po premenovaní v roku 1950 Univerzita  Eötvösa Loránda, 

z ktorej sa v roku 1951 vyčlenila lekárska fakulta a vznikla samostatná Semmelweisova univerzita, zameraná na 

výuku zdravotníckych oborov.  
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v dôsledku spomínaného požiaru z roku 1956, je toto oboznámenie sa s nasledujúcimi 

dejinami založené hlavne na prácach Tibora Györyho25 a Györgyho Gortvaya. Tieto práce 

vznikli ešte pred zničením dôležitých archiválií a ide o skutočne podrobné diela, aktuálne 

doteraz. Majú značne pozitivistický charakter, ako bolo zvykom obzvlášť v prvej polovici 20. 

storočia. Jedná sa o skutočne precízne spracované dejiny lekárskej fakulty, čo ich v súčasnej 

situácií činí veľmi prínosnými.  Obe zároveň vychádzajú z ešte staršej a podrobnejšej práce 

od Endrého Hőgyesa,26 tá sa však zaoberá organizačnými podrobnosťami lekárskej fakulty, 

Trnka a jeho pôsobenie dostáva v tomto množstve informácií veľmi málo priestoru, pričom 

Györy mnohé miesta po Hőgyesovi dopĺňa. Zároveň je dôležité podotknúť, že Gortvay sa 

zameriava hlavne na obdobie 19. storočia a teda sa obdobne Trnkovi venuje len okrajovo.   

Nie je však úplne vylúčené, že sa v Budapešti, či už v archíve Semmelweisovho 

múzea alebo Národného archívu nenachádzajú ešte iné, zabudnuté dokumenty približujúce 

nám situáciu na fakulte po presune. Bližší výskum nemohol byť z dôvodu neprístupnosti 

k prameňom a časovej tiesne realizovaný. V rámci krátkej návštevy Budapešti po rozvoľnení 

protipandemických nariadení došlo ku prebádaniu Trnkových rukopisov uložených 

v univerzitnej knižnici. O ich existencii, samozrejme, predošlí autori vedeli, zväčša im bol 

však venovaný len krátky komentár zakladajúci sa na ich značne súkromnom charaktere. Je 

pravdou, že väčšina z týchto rukopisov sú poznámky osobného charakteru, v ktorých sa 

náročne orientuje, avšak aj napriek tomu poslúžili ako veľmi užitočné pramene približujúce 

nám Trnkovu osobu, z ktorých sa dá, aj napriek ich náročnosti, čerpať. 

Práca si tak, okrem očividnej analýzy odborných prác a ich zasadenia do dobového 

kontextu a porovnania so súčasnou vedou, kladie tieto otázky v rámci rekonštruovaných 

fragmentov: Aké bolo rodinné zázemie Václava Trnku z Křovic? Z akých dôvodov sa neskôr 

rozhodol ako jediný používať rodový titul? Aké bolo jeho štúdium a čo ho viedlo k prijatiu 

ponuky profesúry? Aká  bola práca na lekárskej fakulte? Aká bola jeho osobnosť?  

Cieľom práce nie je vytvoriť klasický štruktúrovaný chronologický životopis, ale skôr 

v logicky usporiadaných celkoch vytvoriť, v rámci možností, čo najpodrobnejšie zmapovanú 

mozaiku života Václava Trnku a pomocou týchto jednotlivých dielov tak vytvoriť ucelenejší 

obraz približujúci nielen jeho osobnosť, ale aj ducha doby, v ktorej žil. Zároveň si práca 

kladie za cieľ vytvoriť prvý obsiahlejší počin, venovaný tomuto lekárovi, ktorý si právoplatne 

 
25 GYÖRY, Tibor. Az orvostudományi kar története 1770-1935. Budapest, Kiralyi Magyar Egyetemi Nyomda, 

1936. 
26 HÖGYES, Endré. Emlékkönyv a Budapesti Egyetem Orvosi Karának multjáról és jelenéről. Magyar Orvosi 

Könyvkiadó Társulat, Budapest, 1896. 
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vyslúžil miesto medzi význačnými osobnosťami slovenských a maďarských dejín medicíny, 

netreba samozrejme zabúdať ani na jeho blízky vzťah k Viedni. Úlohou však je ho práve 

priblížiť hlavne v rámci rodnej zeme, ktorá naňho neprávom zabudla. Ako názov práce 

napovedá, Václav Trnka z Křovic mal význačný vplyv naprieč celou habsburskou 

monarchiou a tak sa chce práca zaslúžiť o jeho opätovné navrátenie zašlej slávy aj v jeho 

rodnej krajine a zároveň podotknúť, že svojimi počinmi „patrí“ všetkým súčasným krajinám, 

v ktorých pôsobil. 
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1. Život Václava Trnku z Křovic 

 

1.1.Pôvod Václava Trnku  

 

Rod Trnkov z Křovic nie je vo všeobecnosti považovaný za známy. Ich spoločenský status 

bol po väčšinu času držaný na úrovni lokálneho charakteru. Pôvod tohto rodu datujeme 

najďalej na koniec 16. storočia, kedy sa prvýkrát stretávame s istým Janom Trnkom, 

pracujúcom na pozícii úradníka v Miličíne. Jan Trnka tu pracoval pod rytierom Michalom 

Španovským z Lisova, ktorý odkúpil od Petra Voka z Rožmberka dané rodové statky. Roku 

1595 bol spolu s manželkou a dvoma synmi prepustený z poddanstva,27 pravdepodobne 

vďaka priazni svojho pána.28  

 Ďalšie osudy Jana Trnku nie sú bližšie známe, pravdepodobne po smrti Michala 

Španovského naďalej zotrval v Miličíne. Rok pred smrťou svojho bývalého pána bolo panstvo 

predané Eve Kaplířovej zo Sulevic. Vieme, že v roku 1603 udelil Rudolf II. staromestskému 

mešťanovi Adamovi Cybickému predikát z Křovic. Ten, neznámo kedy, prijal k svojmu znaku 

a prídomku formou tzv. erbovného strýcovstva29  Jana Trnku. Trnka získal nárok používať 

predikát, ktorý si však nikdy nedal kráľovskou kanceláriou potvrdiť, pričom šlo o bežnú 

dobovú prax.30 Forma spomínaného získavania predikátu bola náhle zakázaná Ferdinandom 

II. roku 1629.  

 Roku 1611 nachádzame Jana Trnku, pravdepodobného syna vyššie spomínaného, 

ktorý sa v danom roku, po nástupe Mateja Habsburského, stal úradníkom apelačného súdu.31 

O sedem rokov neskôr  kúpil za 650 kôp meissenských grošov dom na Novom Meste 

pražskom.32 Pravdepodobne vďaka kombinácii úradu a zisku vlastného domu získal v roku 

1618 aj meštianske právo.33  Jan Županič na základe nobilitačnej listiny predpokladá, že 

počiatok vojny prežil Jan Trnka ako umiernený katolík prikláňajúci sa k panovníckej strane. 

Jeho umiernenosť mu po Bielej hore zabezpečila návrat do kráľovských služieb s prestížnym 

povýšením na úradníka u dvorských dosiek a komornom súde.  Počas vlády Fridricha 

 
27 SEDLÁČEK, August. Ottův slovník naučný, s. 777. 
28 ŽUPANIČ, Jan. Trnkové z Křovic: krátký vzestup zapomenutého rodu, s. 56. 
29 Tamtiež. 
30 Tamtiež, s. 57. 
31 Tamtiež. 
32 Jan Županič uvádza, že sa jednalo o dom U Vopičků, neskôr premenovaný na dom U Trnků. V dnešnej dobe 

pod týmto názvom nájdeme dom na Uhelnom trhu, tzv. Malý Platýz. Dom Jana Trnku sa pravdepodobne 

nachádzal v okolí dnešnej Myslíkovej ulice, vtedy nazývanej Žitná.  
33 ŽUPANIČ, Jan. Trnkové z Křovic: krátký vzestup zapomenutého rodu, s. 57. 
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Falckého si za svoj postoj vyslúžil bližšie neznámu perzekúciu, možno však predpokladať, že 

šlo o prepustenie zo služieb, nakoľko majetok bol Janovi Trnkovi ponechaný.34  

 V roku 1621 kúpil Jan Trnka od Jana Daniela Kapra z Kaprštejna  dom č.p. 599 na 

Starom Meste za dvojnásobok  hodnoty svojho predošlého domu. O deväť rokov neskôr bol 

Jan Trnka schopný zakúpiť si ešte drahší dom U Tří kos na Starom meste. Navyše kariérny 

úspech vyústil rok pred zakúpením posledného domu do už spomínanej nobilitačnej listiny. 

Tá bola vydaná 30. januára 1629 Ferdinandom II. a za zásluhy potvrdzovala Trnkovi titul 

rytiersky aj vladycký, s tým, že nárokoval, ale automaticky nepriznával, rytiersky stav. Jan 

Trnka nikdy nepožiadal o oficiálne prijatie do stavu a udelenie inkolátu. V roku 1639 

zomiera, ako kráľovský rada, pochovaný bol v Novomestskom kostole Panny Marie na 

Slovanech. Sú nám známi dvaja potomkovia Jana Trnku – Jan Vilém a Petr Trnka.35 

 Jan Vilém Trnka nasledoval v otcových šľapajách a stal sa rešpektovaným pražským 

mešťanom, menovaný komorníkom pri zemských doskách. Zapojil sa, ako dobrovoľník, do 

obrany Prahy pred Švédmi v roku 1648, pričom utrpel vážne zranenie zapríčinené výbuchom 

granátu.36 Za zásluhy mohol Jan Vilém požiadať o povýšenie do šľachtického stavu, na ktorý 

mal, samozrejme, nárok. Toto rozhodnutie ale nikdy neučinil, zato bol však Ferdinandom III. 

menovaný kráľovským radom, rovnako ako otec. Jan Vilém Trnka po celý život nejavil 

záujem o výhody vychádzajúce zo šľachtického stavu. V rokoch 1650-1662 kúpil niekoľko 

nehnuteľností na Starom Meste – Ryplovský dom č.p. 512 a dom č.p. 337 na Uhelnom trhu.37 

Od kostola Panny Marie na louži kúpil pozemok v Sedlci, kde zriadil vinicu.38 Jan Vilém 

Trnka zomrel v roku 1674, o osudoch jeho potomkov nevieme nič bližšie. 

 Počiatky juhočeskej vetvy tohto rodu sú rovnako zastrené ako ďalšie osudy pražskej 

vetvy, predpokladáme, že ju založil druhý Janov syn – Petr. Jeho matka Kateřina Kutnaeurová 

zakúpila v Tábore dom, ktorý dala v roku 1638 prepísať na Petra. Aj táto vetva sa 

dištancovala od svojho predikátu. Otec Václava Trnku z Křovic – Václav Trnka údajne 

pracoval ako purkgróf na panstve v Neznašove u grófov Vrtbov. Túto informáciu sa v prvom 

rade dočítame u Petra Maška v knihe Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 

k heslu Trnka ze Křovic.39 V zdrojoch, ktoré Mašek uvádza, však táto informácia úplne 

 
34 ŽUPANIČ, Jan. Trnkové z Křovic: krátký vzestup zapomenutého rodu, s. 57. 
35 Tamtiež, s. 58-61. 
36 Tamtiež.  
37 Tento raz sa skutočne jedná o dom U Trnků, resp. U Dvou koček, ako ho poznáme v súčasnosti. 
38 ŽUPANIČ, Jan. Trnkové z Křovic: krátký vzestup zapomenutého rodu, s. 61. 
39 MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: od Bílé hory do současnosti, s. 379. 
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chýba.40 Václav Trnka starší bol s najväčšou pravdepodobnosťou Táborský krajčír, ako 

uvádza Karel Thir. Ten vypracoval k 500. výročiu Tábora podrobnú dvojdielnu monografiu  

zaoberajúcu sa podrobnými dejinami všetkých Táborských domov. Z práce sa dozvedáme, že 

Václav Trnka kúpil od svojej matky Ludmily v roku 1726 dom, v ktorom žil so svojou 

manželkou Monikou.41 Z tripartitnej Táborskej matriky sa zase dozvedáme, že Václav Trnka 

bol označovaný ako „měšťan Táborský“, na rozdiel od druhého výrazu „obyvatel Táborský“ 

používanom v matrike. Zároveň pri každom narodenom dieťati boli krstnými rodičmi 

predstavitelia mestskej rady Karel Tobiáš a Václav Svoboda. Z týchto informácii rozumieme, 

že otec Václava Trnku bol v meste váženou osobou a z matričného zápisu vidíme, že sa 

jednalo o právoplatného mešťana s mestským právom. Tejto pocty sa dostávalo hlavne 

váženým obyvateľom mesta, ktorý si svoje postavenie vyslúžili neraz napríklad výbornou 

remeselnou prácou.42 Zároveň, Neznašovské panstvo je od Tábora vzdialené takmer 35 km 

a jeho matriky spadajú pod farnosť Týnu nad Vltavou. Tieto okolnosti, ako aj vlastníctvo 

domu v Tábore, nám napovedajú, že Václav Trnka pochádzal z remeselníckej rodiny. 

Václav Trnka starší uzavrel 6. februára 1724 manželstvo s Monikou rodenou 

Kšírovou,43 ktorej otec Martin bol takisto krajčírom.44 Ako už bolo spomenuté, v roku 1726 

uzavrel dohodu so svojou matkou Ludmilou, ktorá jemu a manželke Monike predala za 150 

zlatých rodinný dom.45  Z manželstva sa narodilo niekoľko detí.  Takmer  presne deväť 

mesiacov po svadbe sa narodil prvý syn, František (18. november 1724). O dva roky neskôr 

nasledovala Anna, po nej Jan Nepomucký (1729), ktorý čoskoro zomrel a tak rodina o rok 

privítala ďalšieho Jana. V roku 1731 sa narodil Antonín, v roku 1733 Pavel Jakub,  1736 

Monika, 1738 Václav Karel, ktorý opäť zomrel vo veľmi skorom veku a tak sa v roku 1739 

narodil opäť Václav, neskôr známy ako Trnka z Křovic. Poslednými súrodencami boli Karel 

(1745) a Josef (1747).46 Dospelosti sa dožilo päť detí, okrem Václava to bol František, ktorý 

 
40 WURZBACH, Konstantin von. Biographisches Lexicon des Kaiserthums, bamd 47 Traubenfeld – Trzeschtik, 

s. 221 – 226. 

DOERR, August von. Der Adel böhmischen Kronländer, s. 94. 

MERAVIGLIA, Rudolf Johann. Der böhmische Adel, s. 40 – 41. 

SEDLÁČEK, August. Česko – Moravská heraldika, část všeobecná, s. 655. 
41 THIR, Josef. Staré domy a rodiny táborské: na památku založení města před pěti sty léty. Tábor: Spořitelna 

města Tábora, 1920, 2. sv., s. 639. 
42 BŮŽEK, Václav. Společnost českých zemí v raném novověku: struktury, identity, konflikty. Praha, 

Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 130. 
43 Tripartitní matrika římskokatolického farního úřadu Tábor 1720-1742, sv. 3,  s. 524. SOA Třeboň. 
44 THIR, Josef. Staré domy a rodiny táborské. 1. sv., s. 371. 
45 Kniha různých smluv V. 1720 – 1732. Folio 496. kniha 149,  poradové číslo 19, inventárne číslo 169. SOA, 

Třeboň. 
46 Indexy narozených, Kniha 56 a 57, SOA Třeboň. 
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bol kňazom, Karel, ktorý slúžil u Savojského pluku, 47 pravdepodobne na území Španielska 

a dcéra Anna, ktorá zostala v Tábore,48 a nakoniec jeden zo súrodencov, ktorý sa stal pátrom 

trinitárov a prijal meno Heliodorus, jeho pôvodné meno nám však nie je známe. Po smrti 

matky Moniky sa všetci stali právoplatnými dedičmi domu.49 Václav Trnka starší sa rovnako 

ako zvyšok rodiny k predikátu nehlásil.50  

Rod Trnkov z Křovic je vo všeobecnosti nebol vo všeobecnosti považovaný za bohatý, 

napriek tomu, že niekoľkí predstavitelia oboch hlavných vetiev zvykli pracovať vo vysokých 

úradníckych pozíciách.51 Každopádne, z kníh obligácií, kaucií a hypoték môžeme vidieť, že 

rodina zadlžená nebola, dokonca existuje záznam o jednej menšej pôžičke, kde Václav 

a Monika figurujú akú veritelia.52 Finančná situácia bola zjavne dostatočne dobrá na to, že 

nielenže poskytla dostatočný priestor pre zahraničné štúdiá mladého Václava, ale aj menšie 

štúdium spojené s prácou Františka a Heliodora. Okolnosti života Václava Trnku však 

naznačujú, že finančná situácia mu zjavne skomplikovala aj štúdium vo Viedni, čomu sa bude 

práca bližšie venovať príslušnej kapitole. Samotný Václav sa na svoju finančnú situáciu nikdy 

nesťažoval, ani na pozícii profesora. Napriek nie úplne najvyššiemu príjmu poskytol štedrý 

dar 2300 zlatých pre výstavbu nemocnice v Székzárde, ktoré pre tento účel odkázal vo svojej 

poslednej vôli. Ďalším príkladom môžu byť žiadosti týkajúce sa lekárskej fakulty, v ktorých 

sa sťažoval na nedostatočné financovanie prostriedkov pre výuku alebo platov pre personál 

klinickej nemocnice, nikdy sa však nesťažoval na výšku vlastného platu.53 

 

1.2. Počiatky života a štúdium Václava Trnku z Křovic 

 

O počiatočnom živote Václava Trnku z Křovic vieme pomerne málo. Pomerne dlhú dobu bol 

verejnosti neznámy jeho skutočný dátum narodenia. Ten s konečnou platnosťou určil v roku 

1947 historik a archivár František Michálek Bartoš, ktorý rozlíšil predčasne zomrelého 

staršieho brata Václava Karla,54 ktorého dátum narodenia sa zvykol zamieňať s narodením 

 
47 MAŠEK, Petr. Šlechtické rody v Čechách a na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti, Díl II. s. 379. 
48 THIR, Josef. Staré domy Táborské. 2. sv., s. 639. 
49 Kniha přípovědí k pozůstalostem, kniha 236, poradové číslo 102, inventárne číslo 256, Fol. 92., SOA Třeboň. 
50 ŽUPANIČ, Jan. Trnkové z Křovic: krátký vzestup zapomenutého rodu, s. 62. 
51 MAŠEK, Petr. Jan Jiří Trnka z Křovic, in: Rodopisná revue, č. 2, r. 2008, s. 4. 
52 Kniha obligací, kaucí a hypoték III. Inv. č. 202, poř. 47,č. fol 27.SOkA Tábor. 
53 GYÖRY, Tibor. Az orvostudományi kar története 1770-1935, s. 131.. 
54 Chyba pravdepodobne pochádza od A. SEDLÁČKA. Ottův slovník naučný. Díl 25., s. 777. 



19 
 

Václava Trnku z Křovic.55 Dátum narodenia je v matrike rímskokatolíckeho farského úradu 

v Tábore zapísaný 18. októbra 1739.56  

O Václavovi Trnkovi sa najbližšie dozvedáme až okolnosti jeho vysokoškolských 

štúdií. Pred nástupom na univerzitu študoval bližšie nešpecifikovanú nižšiu školu v Uhorsku – 

údajne mal ale na cestách s rodičmi študovať nižšie školy v Koložvári, Nitre a Trnave.57 

Pobyt v Uhorsku však môžeme na základe ich dochovaných aktivít v Tábore takmer 

s určitosťou vylúčiť, avšak krátky komentár potvrdzujúci jeho pobyt v daných mestách sa 

nachádza vpísaný v tlačenom zozname jeho kníh.58 V osemnástich rokoch odišiel študovať do 

Viedne.59 Samozrejme, ako bolo v danej dobe povinné, absolvoval najprv filozofickú fakultu 

a následne štúdium medicíny.  

Ani určovanie miesta, kde Václav Trnka vyštudoval dané fakulty, sa neobišlo bez 

problémov. August Sedláček uvádza výhradne štúdium v Prahe,60 Eva Rozsívalová vo svojom 

článku polemizuje nad možnosťou čiastočného štúdia v Prahe, ktoré bolo zakončené ziskom 

doktorského titulu vo Viedni.61 Mária Bokesová-Uherová na základe staršieho článku Evy 

Rozsívalovej62 píše, že filozofické štúdiá Václava Trnku prebiehali vo Viedni, štúdium 

medicíny absolvoval v Prahe a v roku 1770 ho ukončil doktorátom naspäť vo Viedni.63 Tibor 

Györy, jeden z prvých historikov dejín uhorskej lekárskej fakulty, uvádza v krátkom 

životopise Trnku opäť informáciu o čiastočnom štúdiu v Prahe. Györy vychádzal ešte 

z archiválií, ktoré v roku 1956 nešťastne uhoreli, napriek tomu pôvod tejto informácie 

neuvádza.64 Vo svojom novšom článku Rozsívalová upresňuje okolnosti problematického 

určovania: Václav Trnka z Křovic sa v žiadnych záznamoch Univerzity Karlovej nenachádza, 

jeho prítomnosť na univerzite ale nie je úplne vylúčená, nakoľko katalógy poslucháčov 

 
55 BARTOŠ, F.M. Datum narození profesora Václava Trnky z Křovic. In: Jihočeský sborník historický, r. 16, 

1947, č. 3-4, s. 76. 
56 Tripartitní matrika římskokatolického farního úřadu Tábor 1720-1742, sv. 3,  s. 418. SOA Třeboň. 
57 KACHLIK, David et al. Trnka Vaclav – Central Europan Anatomist and Medical Polymath of the Eighteen 

Century., s. 96. 
58 Catalogus Librorum, et actorum medicorum Wenceslai Trnka M.D. Pestini: Typis Matthiae 

Trattner, 1796. 
59 KOVACICH, Martin. Merkur von Ungarn Zehntes heft. Pest, Gesellschaft patriotische liebhaber der litteratur, 

1786, s. 961. 
60   SEDLÁČEK, August. Ottův slovník naučný. Díl 25., s. 777. 
61 ROZSÍVALOVÁ, Eva. Krajem já šel... Václav Trnka z Křovic, profesor na lékařské fakultě v Trnavě, Budíně 

a Pešti. In: Rodopisná revue.  Ročník 9, č. 1, 2007, s. 22. 
62 ROZSÍVALOVÁ, Eva. Václav Trnka z Křovic, profesor na lékařské fakultě v Trnavě, Budíně a Pešti. 

Rozsívalová, Eva. In: Dějiny věd a techniky. Praha, Společnost pro dějiny věd a techniky, ročník 30, č. 2, 1997, 

s. 76. 
63 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, Mária. Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770-1777). Bratislava, vyd. SAV, 

1962, s. 46. 
64 GYÖRY, Tibor. Az orvostudományi kar története 1770-1935. s. 43. 



20 
 

lekárskej fakulty v Prahe sa zachovali až od roku 1793.65 Trnka sa zároveň nenachádza ani 

v matrikách viedenskej univerzity, čo môže byť podľa autorov súčasnej edície spôsobené 

spôsobom, akým matrika vznikala – jednotlivé zápisy sa zapisovali pozvoľne na voľné fólia 

papiera a nie všetky sa dostali do finálneho zväzku.66 Matrika z rokov 1746–1777 okrem 

Trnku neuvádza ani Winterla a Plencka, zaznamenaný je Adam Ignác Prandt v roku 176067 

a Michael Schoretics pre roky 1757 a 1764.68 

Viac svetla do problematiky prináša dobový životopis Václava Trnku, uverejnený 

v časopise Merkur von Ungarn, ktorý uvádza, že Trnka strávil 12 rokov štúdia vo Viedni, 

vyštudoval tam filozofiu spolu s medicínou.69  Jedná sa pravdepodobne o autorizovaný 

životopis, písaný samotným Trnkom v tretej osobe, prípadne napísaný pod jeho dohľadom. 

Šéfredaktorom časopisu bol Martin Georg Kovachich,70 ktorého väzby na uhorskú lekársku 

fakultu boli skutočne blízke a často aj reflektované v spomínanom časopise.71 Tieto väzby nie 

sú náhodné, Merkur bol prvý uhorský časopis zameraný na informovanie o vede a vzdelaní, 

pričom si dával za cieľ podrobne informovať aj o výuke na školách. Podmienkou vydaných 

článkov bolo aj overovanie informácii,72 obzvlášť v prípade, že jednotlivé články boli zaslané 

poštou – k zasielaniu článkov samotný časopis vo svojom prvom čísle vyzýva.73  Trnkov 

životopis v tomto časopise je buď teda zaslaný priamo nim samotným, alebo napísaný 

v kooperácii pravdepodobne s Kovachichom. Zároveň je potrebné podotknúť, že všetky 

vyššie spomenuté práce pracovali s týmto zdrojom a preto nie je jasné, odkiaľ informácia 

o štúdiu v Prahe pochádza, nakoľko Györy ako najdôveryhodnejší zdroj túto informáciu 

bližšie necituje, ale informácia sa nachádza už vo Wurzbachovi.74 Merkur von Ungarn je však 

vo všeobecnosti podstatným prameňom k dejinám lekárskej fakulty, keďže je pomerne 

častým záujmom článkov v tomto časopise. 

 
65 ROZSÍVALOVÁ, Eva. Krajem já šel... Václav Trnka z Křovic, profesor na lékařské fakultě v Trnavě, Budíně 

a Pešti, s. 23. 
66 Die Matrikel der Universität Wien, VIII Band 1746/47-1777/78, Wien; München, 2014, s. VII. 
67 Tamtiež, s. 148. 
68 Tamtiež, s. 546. 
69 KOVACICH, Martin.. Merkur von Ungarn Zehntes heft. 961. 
70 Martin Georg Kovachich, 1743- 1821, pôvodom zo Šenkvíc pri Pezinku. Študoval v Trnave a vo Viedni, 

zaoberal sa hlavne výkladom historických právnych listín, pracoval na výklade právnych listín hl. z Corpus 

Iudex Hungarica, pričom sa zameriaval hlavne na právne nariadenia podporujúce rôzne výskumy a vzdelanie 

v Uhorsku. Od roku 1786 bol šéfredaktorom Merkur von Ungarn. Údajne mal blízke vzťahy s uhorskými 

jakobínmi. 
71 KOVACICH, Martin. Merkur von Ungarn, Erste heft. Pest, Gesellschaft patriotische liebhaber der litteratur, 

1786, nečíslovaný úvod. 
72 „Die Nachrichten werden nur aus zuverlässigen und ächten Quellen mit der strengsten Auswahl genommen 

werden.“ Merkur von Ungarn, 1786, Pešť. 1. zväzok, s. 3 nečíslovaného úvodu. 
73 Tamtiež, úvod. 
74 WURZBACH, Konstantin von. Biographisches Lexicon des Kaiserthums, bamd 47, s. 221-226. 
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Takmer s istotou tak môžeme pripustiť, že Trnka od počiatku študoval len na 

univerzite vo Viedni. Rovnako ako aj v Prahe musel vo Viedni najprv absolvovať filozofickú 

fakultu. Obdobie, v ktorom Trnka študoval vo Viedni, je veľmi turbulentné, obzvlášť 

z hľadiska univerzitnej výuky. Mnoho reforiem sa výrazne dotklo univerzitného kurikula, 

bohužiaľ dejiny Viedenskej univerzity zostávajú aj v dnešnej dobe takmer nespracované, 

neexistuje žiadny ekvivalent podobný Dějinám Univerzity Karlovy. Keďže však jedným 

z reformných cieľov bola aj snaha o zjednotenie výuky na univerzitách v habsburskej 

monarchii, je preto možné pre teoretické základy a pochopenie Trnkovho kurikula vychádzať 

z prác skúmajúcich Pražskú univerzitu. Iniciátorom väčšiny školských reforiem bol práve 

Gerhard van Swieten, ktorý sa zaslúžil aj o založenie univerzity v Uhorsku. V priebehu 50. 

rokov dochádza k skráteniu výuky na filozofickej fakulte z troch na dva roky. Reskript, ktorý 

bol pre Viedeň schválený 25. júna 1752, okrem skrátenia štúdia nariaďoval každodennú  

výuku trvajúcu štyri hodiny. Denný rozvrh aj skúšky boli presne naplánované. V rámci štúdia 

musel študent, aj po skracujúcej reforme, absolvovať predmety spadajúce pod slobodné 

umenia, t. j. logiku, fyziku a metafyziku, v mnohom vychádzajúcu z Aristotela. Vyučujú sa aj 

ďalšie dodatočné predmety ako etika či matematika, avšak k skutočnému rozmachu nových 

predmetov a vedeckých smerov dochádza až v 60. rokoch, kedy je Trnka už na lekárskej 

fakulte. Záujemci o lekársku fakultu museli na rozdiel od záujemcov o právnické štúdiá 

absolvovať všetky ročníky filozofickej fakulty.75  

Vo väčšine prípadov bolo štúdium ukončované verejnou skúškou za prítomnosti 

direktora, kde boli skúšanému pokladané štyri otázky z každého predmetu. Bakalársky titul 

bol získavaný po absolvovaní prvého roku, resp. predmetu logiky, magisterský titul, resp. titul 

majstra slobodných umení získal každý študent, ktorý prešiel všetkými predmetmi a splnil 

záverečné skúšky. Okrem skúšok boli študenti povinní navštevovať päť mesačných dišputácií 

(disputationes menstruales), od apríla boli okrem dišputácií schvaľované aj tzv. tézy. Jednalo 

sa o témy zamerané na filozofiu a etiku, ktoré boli zakončené hodinovou obhajobou.76  

Medzi nevydanými rukopismi Václava Trnku nachádzame relatívne obskúrny spis, 

spadajúci skôr do metafyziky. Spis je datovaný do roku 1760, čo by odpovedalo roku, kedy 

Trnka končil filozofickú fakultu, navyše titulná strana rukopisu pôsobí skutočne uhladeným 

a precíznym dojmom, snažiac sa navodiť vzhľad výtlačku záverečnej práce. Pod názvom 

dlhým Magiae naturalis arcana stupenda. Paucissimis ad hodiernum usque diem cognita, 

 
75 BERÁNEK, Karel a Ivana ČORNEJOVÁ. Dějiny Univerzity Karlovy. II, 1622-1802. Praha: Karolinum, 1996, 

s. 118 – 120.  
76 Tamtiež, 119. 
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nunc vero opera et studio W. Trnka e variis auctoribus in unum collecta atque in lucem data77 

predstavuje Václav Trnka pohľad prevažne významných jezuitských mysliteľov na tému 

prirodzenej mágie, ktorú môžeme vnímať aj ako dobrú, či „bielu“ mágiu – nejedná sa 

o okultné záležitosti, ale skôr o pochopenie kúziel samotnej prírody, ako je napríklad vznik 

blesku, čo viedlo k rozvoju prírodných vied. Z najvýznamnejších autorov, o ktorých 

myšlienky sa Trnka v tejto práci opiera, môžeme menovať hlavne Athanasia Kirchera 

a Martina Sentivániho. K práci však chýba akýkoľvek bližší komentár, avšak sa s najväčšou 

pravdepodobnosťou jedná o prípravu k záverečnej dišputácii, prehľadne štylizovanú takmer 

až do formy dizertácie, ako je u Trnku zvykom. Na titulnom liste uvádza svoje meno bez 

predikátu. 

 

1.3. Štúdium na lekárskej fakulte vo Viedni 

 

Podobne ako celá univerzita, tak aj lekárske fakulta vo Viedni a v Prahe prechádzali 

v čase vlády Márie Terézie veľkými zmenami, za ktorými opätovne stál van Swieten. Jeho 

osobnosť podnietila väčšinu zmien a rozvoj lekárskych fakúlt a do Viedne priviedla aj 

vynikajúcich vyučujúcich prinášajúcich kvalitnú výuku a moderné metódy. Toto obdobie 

zároveň prispelo k dorovnávaniu úrovne všetkých zdravotníckych vzdelávacích zariadení 

v monarchii s cieľom unifikovať všetku výuku.78 Zvyšuje sa dôraz kladený na výuku 

praktických predmetov, ako boli anatómia, botanika a chémia, novým štandardom sa stáva 

napríklad výuka v chemických laboratóriách a prítomnosť botanickej záhrady s bohatým 

zastúpením liečivých rastlín.  

Presné kurikulum výuky však v tejto dobe nebolo dané, študent mohol študovať 

ľubovoľne dlhú dobu, obvykle však štúdium spravidla päť rokov. Výuka sa tak každý rok 

menila, jednotlivý vyučujúci na začiatku roku vždy vopred ohlasovali svoje prednášky. Bežne 

odporúčanými učebnicami boli práce Hermanna Boerhaaveho, Gerharda van Swietena, 

Lisinga, Löwa z Ersfeldu alebo Wedela.79 Základné predmety, ktoré sú vyučované, tvorí 

anatómia, patológia jednotilivých chorôb, materia medica, chémia a botanika a nakoniec 

 
77 TRNKA, Václav. Magiae naturalis arcana stupenda. Paucissimis ad hodiernum usque diem cognita, nunc 

vero opera et studio W. Trnka e variis auctoribus in unum collecta atque in lucem data. Rukopis, Viedeň 1760.  

CATALOGUS MANUSCRIPTORUM BIBLIOTHECAE REG. SCIENT. UNIVERSITATIS 

BUDAPESTINENSIS TOMUS II. PARS I. CATALOGUS LIBRORUM MANUSCRIPTORUM, D36.  
78 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila a Petr SVOBODNÝ. Dějiny pražských lékařských fakult 1348-1990. Praha: 

Karolinum, 1993, s. 25. 
79 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila a Eva ROZSÍVALOVÁ. Studium a přednášky na lékařské fakultě pražské 

univerzity v letech 1690-1848., s. 13. 
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chirurgia, ku ktorej bolo časom pridelené množstvo iných podoborov ako oftalmológia, 

pôrodníctvo, ránhojičstvo. Po dvoch rokoch štúdia týchto predmetov dochádzalo na fakulte 

k verejným dišputáciam, po ktorých úspešnom zložení získal študent bakalaureát, avšak 

nakoľko sa jednalo o nutný stupeň štúdia, ktorý bolo treba pre dosiahnutie vzdelania splniť, 

od jeho dôležitosti sa upustilo. Po ďalších troch rokoch mal študent nárok po splnení 

teoretických a praktických skúšok nárok na zisk ďalšieho titulu, resp. licenciátu.80 Po splnení 

dišputácií nad zvolenými témami, ktoré sa ujali aj pod názvom rigorózy,  kde sa touto formou 

obhajovali predložené tzv. inauguračné dizertácie, získaval študent titul doktora medicíny.81 

Týmto titulom sa študent stal súčasťou fakultnej korporácie, čo mu neskôr umožňovalo 

prístup ku prípadnej profesúre a vyučovaniu na fakulte.82  

Veľkou inováciou, s ktorou prišla hlavne viedenská fakulta – praktická časť výuky 

prebiehala návštevami excelentne zriadenej klinickej praxe. Osvietenské myšlienky zo svojej 

racionálnej podstaty videli zmysel v prepojení teoretickej a praktickej výuky. Na pozvanie 

van Swietena do Viedne dorazil Anton de Haën, pod ktorého vedením klinická výuka 

prebiehala. Rovnako ako van Swieten bol s podobnou výukou oboznámený u Boerhaaveho 

počas štúdií v Leydene. Viedenská klinika tak bola spočiatku vernou kópiu modelu, ktorý 

obaja obaja poznali počas svojho štúdia. Jedna vec sa však významne líšila – de Haën dostal 

od van Swietena nariadením vydané povolenie vyberať si z mestských zariadení pre chorých 

rôzne prípady, ktoré uznal za vhodné pre výuku. Aj napriek kapacite dvanástich lôžok sa tak 

študenti mali šancu stretávať s bohatou plejádou ochorení, nakoľko sa väčšina pozorovaných 

pacientov menila pri každej návšteve. Účelom bolo zoznámiť študentov v realite s čo 

najpestrejšou škálou ochorení. Druhým podstatným nariadením bola povinnosť týchto 

rôznych lazaretov a špitálov pripravovať pre fakultu mŕtvoly určené k pitvám na výuku 

anatómie, prípadne patológie.83 Tieto zmeny prebiehajúce od 40. rokov 18. storočia vytvorili 

vhodnú pôdu pre výchovu nových mladých medikov, ktorí si po osvojení týchto moderných 

prístupov potenciálne zabezpečili profesúru na jednej z ďalších fakúlt v monarchii v rámci 

reformovania výuky.  

Z obdobia Trnkových medicínskych štúdii sa nám dochovalo niekoľko rukopisov 

uložených vo fondoch starých rukopisov v Univerzitnej knižnici ELTE. Do obdobia 

pochádzajúceho pravdepodobne z čias výuky môžeme zaradiť rukopis s názvom Pathologiae 

 
80 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, Mária. Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770-1777), s. 41. 
81 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila a Petr SVOBODNÝ. Dějiny pražských lékařských fakult 1348-1990, s. 31. 
82 Tamtiež, s. 29. 
83 LESKY, Erna. Klinické vyučovanie vo Viedni, van Swieten a založenie lekárskej fakulty v Trnave. In: 

TIBENSKÝ, Ján. Z dejín vied a techniky na Slovensku VI: sborník. Bratislava, vyd. SAV, 1972, s. 36-38. 
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compendium.84 Všetky rukopisy, ktoré sa zameriavajú na rôzne poznámky a zápisy Václava 

Trnku, nie sú nijak presnejšie datované. Medzi spisy, ktoré mohli potenciálne vznikať počas 

štúdia alebo pracovného obdobia pred získaním doktorátu, môžeme prípadne zaradiť aj 

rukopis Adversaria medica85 a Historia morborum ordine alphabetico concinnata.86 Obzvlášť 

v rukopise Pathologiae compendium, teda Súhrn, resp. príručka patológie, môžeme pozorovať 

vplyv vysokoškolskej a klinickej výuky. Jednotlivé delenie chorôb si Trnka graficky 

znázorňuje v rozdelení, ktoré by sme dneska nazvali myšlienkovou mapou. Pre lepšiu 

orientáciu v jednotlivých diagnózach rozdeľuje choroby podľa pôvodu na choroby z počasia  

a náhodne vzniknuté choroby. Tie ďalej delí na hmatateľné a nehmatateľné. Medzi 

hmatateľné, ktorých ponímanie je voči dnešnému značne abstraktné, Trnkov zápis bližšie 

neobjasňuje ani podstatu tejto hmatateľnosti.  

Obdobne zaznamenáva aj etiológiu. Jedná sa však len o krátky rozpis jednotlivých 

kategóriím podľa ktorých systematicky postupuje pri poznávaní každej choroby. Podľa tohto 

prehľadného systému píše počas svojej profesorskej kariéry všetky svoje odborné práce a tak 

bude táto štruktúra bližšie opísaná v príslušných kapitolách ako názorná ukážka jej využitia 

v praxi. V zošite sú ďalej podľa štruktúry vypísané rôzne choroby, s ktorými sa študenti 

pravdepodobne stretli počas klinickej praxe. Väčšina rukopisu je ale tvorená rôznymi, často 

ťažko zrozumiteľnými skratkami a hlavne je väčšina zápisov výrazne až nečitateľne 

preškrtaná samotným autorom. Príležitostne je možné spomedzi tejto cenzúry prečítať aj 

bližšie informácie o pacientoch, ako je napríklad meno a vek.87 Názvy samotných chorôb sú 

čitateľné takmer vždy. Medzi tieto choroby patria: nevoľnosť, horúčky, pálenie záhy, úzkosti, 

ochorenie očí či kolika. Záznamy chorôb sú prerušované občasnými poznámkami k liečivám 

– spomínané sú napríklad diuretiká, adstrigentia, teda prostriedky s rôznym sťahujúcim 

účinkom, preháňadlá, či zápismi pravdepodobne o bližšie neurčených výdajoch či 

 
84 TRNKA, Václav.  Pathologiae compendium. CATALOGUS MANUSCRIPTORUM BIBLIOTHECAE REG. 

SCIENT. UNIVERSITATIS BUDAPESTINENSIS TOMUS II. PARS I. CATALOGUS LIBRORUM 

MANUSCRIPTORUM, D37. 
85 TRNKA, Václav. Adversaria medica. CATALOGUS MANUSCRIPTORUM BIBLIOTHECAE REG. 

SCIENT. UNIVERSITATIS BUDAPESTINENSIS TOMUS II. PARS I. CATALOGUS LIBRORUM 

MANUSCRIPTORUM, D46. 
86 TRNKA, Václav. Historia morborum ordine alphabetico concinnata. CATALOGUS MANUSCRIPTORUM 

BIBLIOTHECAE REG. SCIENT. UNIVERSITATIS BUDAPESTINENSIS TOMUS II. PARS I. 

CATALOGUS LIBRORUM MANUSCRIPTORUM, D42. 
87 Napríklad horúčkovité stavy u 30 ročnej Anny Marie Hirschin.  TRNKA, Václav. Pathologiae Compendium, 

s. 71. 



25 
 

zaobstaraných knihách. Charakter prameňa je značne poznamenaný tým, že sa jedná skutočne 

o dokument určený výhradne pre súkromné účely.88 

Veľmi podobné sú aj zvyšné dva rukopisy, možno v nich však zaznamenať výrazne 

viac prípadov a jedná sa tak pravdepodobne o materiály z obdobia Trnkovej práce vo 

vojenskej nemocnici. Historia morborum alphabetico concinnara je síce trojzväzkovým 

rukopisom, opäť písaná v rovnakom štýle, avšak zaznamenané choroby v týchto obsiahlych 

zväzkoch obsahujú len ochorenia začínajúce na písmeno A. Je možné, že sa jedná o výrazne 

ambiciózny projekt zo študijných čias, ktorý kvôli následnej vyťaženosti nikdy nebol 

dokončený. V prvom zväzku nachádzame tieto ochorenia: potrat (abortus), prekyslenie 

(acidum), strata chuti (agheustia), stiahnutý žalúdok (alvus adstricta), syndróm lenivého oka 

(amblyopia), stratu pamäti (amnestia) a niekoľko druhov angín. Druhý zväzok obsahuje stratu 

čuchu (anosmia), úzkosť (anxietas), stratu hlasu (aphonia), afty (aphtae), mŕtvicu (apoplexia) 

a hladovanie (appetentia), pod ktoré Trnka zaraďuje súčasné poruchy príjmu potravy. 

Posledný zväzok obsahuje popisy artritídy, astmy a atrofie. Tieto rukopisy nie sú bližšie 

datované, jedine v Pathologiae compendium sa nachádza zápis o ceste do Benátok do 

významného kníhkupectva Remondiniovcov. Zápis je datovaný do roku 1766, nachádzajú sa 

v ňom však len samotné sumy, bez bližšieho uvedenia názvov zakúpených kníh.89 

 

Trnka oficiálne zakončil štúdium medicíny 8. februára 1770 obhajobou práce De 

morbo coxario, v ktorej sa venoval krátkemu rozboru ischiasu. Jeho kvality zjavne vynikali 

už počas štúdia, nakoľko sa stal pravdepodobne blízkym známym v okolí van Swietena. Tieto 

okolnosti mu priniesli prácu pomocného asistenta vo viedenskej vojenskej nemocnici. K tejto 

práci sa dostal ešte pred obhajobou svojej záverečnej práce, nakoľko mal už úplné doktorské 

vzdelanie a vďaka svojmu prístupu mohol vykonávať takto dôležité zamestnanie. Zároveň je 

málo známym faktom, že okrem práce vo vojenskej nemocnici sa Trnka dva roky živil ako 

pomocník na katedre anatómie vo Viedni, kde pomáhal s prípravou mŕtvol, miestnosti či 

preparátov a očividne aj táto skúsenosť prispela k rozhodnutiu vybrať Trnku za profesora 

anatómie.90 Vo Viedni zotrval, až kým nebol, opäť na van Swietenove odporúčanie, 

menovaný ako jeden zo zakladajúcich členov učiteľského zboru v novozaloženej lekárskej 

 
88 Súkromný charakter týchto prameňov poznamenáva už Dohnány. DOHNÁNY, Ladislav. Život a dielo 

profesora Václava Trnku. In: TIBENSKÝ, Ján. Z dejín vied a techniky na Slovensku VI: sborník, s. 54. 
89 TRNKA, Václav.  Pathologiae compendium, s. 183. 
90 Túto informáciu nám Trnka v krátkosti o sebe prezrádza v krátkosti v dopise guberniu, ktorý sa zachoval 

v edícii. TIBENSKÝ, Ján. Z dejín vied a techniky na Slovensku VI: sborník s. 349. Okrem práce blízkej medicíne 

možno predpokladať, že si Trnka so svojim hudobným nadaním privyrábal aj hudbou. 
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fakulte na jezuitskej univerzite v Trnave. Za profesora anatómie bol menovaný 29. októbra91 

toho istého roku. Výuka na univerzite začala o niekoľko dní neskôr, 7. novembra 1770.92 

  

 
91 Tamtiež. 
92 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, Mária. Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770-1777), s. 26. 
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2. Dejiny Pázmaňovej univerzity, lekárska fakulta a Trnka v Trnave 1770 - 1777 

  

2.1. Založenie univerzity 

 

Univerzita Petra Pázmaňa bola, po Academii Istropolitane, druhou uhorskou univerzitou. 

Korvínova Istropolitana bola založená roku 1465, ale po smrti rektora Juraja von Schönberga 

a následnej smrti hlavného mecenáša Mateja Korvína ukončila svoju činnosť v roku 1491. 

Ešte predtým však vplyvom Jana Jiskru z Brandýsa podarilo založiť niekoľko menších 

husitských spoločenstiev na území Horného Uhorska. Tieto spoločenstvá pripravili vhodnú 

živnú pôdu, obzvlášť po potlačení husitských ideí,  pre následné šírenie reformačných 

myšlienok Martina Luthera. S reformačnými hnutiami sympatizovala hlavne uhorská šľachta, 

ktorá mala na základe Zlatej buly Ondreja II. z roku 1222 výrazne silnú pozíciu a práva voči 

uhorskému panovníkovi. Uhorská šľachta bola teda značne sebavedomá, sebestačná, 

s právom na odpor,93 čo vyústilo do série protihabsburských povstaní. Katolíckej cirkvi 

zároveň výrazne ublížila aj bitka pri Moháči, pri ktorej zahynuli dvaja arcibiskupi a piati 

biskupi, čím bola oslabená hierarchia katolíckej cirkvi v Uhorsku. Navyše v dôsledku udalostí 

zanikalo mnoho kláštorov a kostolov a Uhorsko bolo ohrozené blízkym vplyvom Osmanov 

využívajúcich spory medzi katolíkmi a protestantmi.94  

 Habsburskí panovníci sa snažili o presadzovanie katolicizmu v tomto prostredí, zatiaľ 

čo protestantská šľachta sa okrem výbojov snažila aj o budovanie siete základného školstva 

ako prostriedok šírenia svojich myšlienok aj v opozícii voči panovníkovi.95 V tejto 

komplikovanej dobe bol od roku 1616 najvyšším uhorským arcibiskupom Peter Pázmaň, 

ktorý sa pôvodne narodil do kalvínskej rodiny.96 Vplyvom výuky jezuitov konvertoval na 

katolícku vieru. Práve jezuiti boli jediní konkurencie schopní voči rôznym protestantským 

školám. Jezuitskému rádu navyše pomáhala veľmi prepracovaná organizácia školstva a jasné 

školské poriadky. Pázmaň navyše počas štúdia v Štajerskom Hradci spoznal budúceho 

 
93 HABAJ, Michal, Ján LUKAČKA, Vladimír SEGEŠ, Ivan MRVA, Ivan A. PETRANSKÝ a Anton HRNKO. 

Slovenské dejiny: od úsvitu po súčasnosť. Bratislava: Perfekt, 2015, s. 56. 

94 Tamtiež, s. 155. 

95 Tamtiež, s. 126. 

96 CAMBEL, Samuel. Dejiny Slovenska. 2 (1526-1848). Bratislava, Veda, 1987, s. 155. 
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panovníka Ferdinanda II., rovnako oddaného katolíka, popri ktorom Pázmaň presadzoval 

protireformačnú politiku. Práve Pázmaň sa významne pričinil o návrat značného množstva 

uhorskej šľachty ku katolíckej viere. Okrem snahy o reformáciu katolíckej cirkvi skrz vyššie 

vrstvy sa usiloval o budovanie silného školstva, hlavne pod patronátom jezuitov, ako 

kontrapunkt voči protestantským školám, v čom bol zo strany panovníka značne 

podporovaný. 

 O čom mohli protestanti v habsburskej monarchii dlho len snívať, bola univerzita. 

V Uhorskom kráľovstve navyše od čias Istropolitany podobné zriadenie chýbalo. Univerzita 

bola ideálnym prostriedkom na podporu katolíckej cirkvi. Snahy o zavedenie vyššieho 

školstva určeného pre výchovu katolíckych duchovných mal o storočie skôr už  ostrihomský 

arcibiskup Mikuláš Oláh.97  V tejto dobe univerzity ešte stále stáli na stredovekých základoch 

a plnú univerzitu tvorila filozofická, teologická, právnická a lekárska fakulta. Pázmaň založil 

univerzitu 12. mája 1635, podľa vzoru, ktorý poznal na univerzite v Štajerskom Hradci. Dňa 

18. októbra toho roku bolo založenie potvrdené konfirmačnou listinou Ferdinanda II., udelil 

jej rovnaké práva, aké mali ostatné univerzity v monarchii a určil ročnú kráľovskú dotáciu na 

40 000 zlatých.98  

Pázmaňova univerzita ale nebola úplnou univerzitou. Sám ju nazýval malou 

univerzitôčkou (tenella universitatula), nakoľko sa skladala len z filozofickej a teologickej 

fakulty. Hlavný zámer vybudovania univerzity bol nielen vo zvýšení určitej prestíže v očiach 

cirkvi, ale aj vo vytvorení miesta, dostatočne blízkeho a otvoreného viacerým študentom so 

záujmom o duchovné povolania.99 Univerzita bola koncipovaná v prvom rade aby 

produkovala nových kňazov pomáhajúcich v šírení protireformácie, čo ostatne potvrdzuje aj 

samotný Pázmaň v zakladacej listine: „... Často sme v duchu úzkostlivo uvažovali, akým 

spôsobom by sme mohli v Uhorskom kráľovstve jednak rozšíriť katolícke náboženstvo, jednak 

zabezpečiť dôstojnosť vznešeného uhorskému národu;...“100  

 
97 HOLOŠOVÁ, Alžběta. Trnavská univerzita vo svetle dejín. Trnava, Ústav dejín Trnavskej univerzity v 

Trnave, 2012, s. 52. 

98 ŠIMONČIČ, Jozef, Vladimír RÁBIK a Daniel ŠKOVIERA. Trnavská univerzita v dokumentoch (1635-1998). 

Bratislava, Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2002, s.7. 

99 PŠENÁK, Jozef. Trnavská univerzita v dejinách slovenského vysokého školstva. In: NOVACKÁ, Mária, ed. 

Trnavská univerzita v dejinách školstva a vzdelanosti. Bratislava: Slov. pedagog. knižnica, 1986, s. 21. 

100 ŠIMONČIČ, Jozef; ŠKOVIERA, Daniel a Vladimír RÁBIK. Trnavská univerzita v dokumentoch, dokument 

č. 2, s. 17 – 21.  
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Od roku 1543 sa z dôvodu bezpečnej vzdialenosti do Trnavy presťahovalo 

Ostrihomské arcibiskupstvo, sídlila tu kapitula  a aj mnohé iné dôležité cirkevné úrady.101 

V Trnave existovala budova bývalého dominikánskeho kláštora svätého Jána Krstiteľa, ktorú 

od roku 1615 vlastnili jezuiti. Trnava tak bola absolútne logickou a očakávanou voľbou pre 

sídlo novej uhorskej univerzity. Jej zriadenie nemenej prekvapivo prebralo pod svoju správu 

Tovaryšstvo Ježišovo. Tí už predtým mali skúsenosti s riadením mestského gymnázia,102 

ktoré medzičasom vzniklo pod ich patronátom. Organizačná štruktúra bola vystavaná na 

základoch jezuitských študijných osnov Ratio studiorum et institutiones scholasticae 

Societatis Jesu, ktorými sa riadili všetky jezuitské školy od roku 1599.103   

Pázmaň sa pustil do budovania a skupovania viacerých mestských budov, ktoré mali 

zabezpečiť chod univerzity. Budovy mali slúžiť nielen ako učebné priestory, ale aj ako 

knižnice či internáty. Ich počet bol však dostačujúci pre fungovanie dvojfakultnej univerzity. 

Zároveň mesto v spolupráci s cirkvou začalo s budovaním nového univerzitného katedrálneho  

kostola sv. Jána Krstiteľa.104 Väčšina univerzitnej výuky však z počiatku prebiehala hlavne 

v budove vyššie spomínaného bývalého dominikánskeho kláštora, súbežne s jezuitským 

gymnáziom. Komplex bol už v predošlom období jezuitmi opravený a ide, na hornouhorské 

pomery, o monumentálnu budovu.105 Počiatočný nedostatok výstavby svetských stavieb pre 

univerzitu je odôvodnený neutíchajúcimi Pázmaňovými nádejami, že univerzita, aj spolu 

s celou cirkevnou správou, by boli opätovne presťahované naspäť do Ostrihomu, pričom sa 

rátalo so skorou porážkou Turkov. 

 Existencia len dvoch fakúlt, napriek tomu, že šlo o dostačujúci počet, prekážala Rímu, 

ktorý si predstavoval úplné univerzitné zriadenie. Mnoho iných jezuitských univerzít ale 

tvorila len základná filozofická fakulta. Pápež si ale skôr prial pod svojou ochranou 

prestížnejšiu univerzitu, obzvlášť keď sa jednalo o jedinú v problematickom Uhorsku.  Dve 

fakulty boli dostatočne postačujúce pre chod univerzity. Vznik filozofickej fakulty na území 

Uhorska je dôležitým krokom, nakoľko fakultu slobodných umení musel absolvovať každý 

študent, ktorý mal záujem absolvovať akúkoľvek ďalšiu zo zvyšných fakúlt. V prípade 

Trnavy mohli študenti pokračovať na teologickej fakulte, ako už bolo vyššie spomenuté, išlo  

 
101 PŠENÁK, Jozef. Trnavská univerzita v dejinách slovenského vysokého školstva. In: NOVACKÁ, Mária, ed. 

Trnavská univerzita v dejinách školstva a vzdelanosti. 1986, s. 21. 

102 Tamtiež, s. 22. 

103 Tamtiež, s. 23. 

104 HOLOŠOVÁ, Alžbeta a kol. Trnavská univerzita vo svetle dejín, s. 28. 

105 Tamtiež, s. 33. 
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o zámernú snahu zabezpečiť čo najviac nových katolíckych duchovných. Študenti mohli, 

samozrejme, po ukončení základu pokračovať aj na dvoch svetských fakultách – právnickej 

a lekárskej – avšak na iných univerzitách. 

 Na filozofickej fakulte spočiatku študovalo len 36 študentov pod vedením dvoch 

profesorov, ktorí vyučovali logiku a morálnu teológiu.106 Jednalo sa o úplne prvý  a jediný 

ročník univerzity, v ktorom sa mali dané predmety preberať. V druhom ročníku bola 

prednášaná fyzika, ponímajúca v dnešnom poňatí prírodné vedy, v treťom ročníku sa 

preberala metafyzika, svojou náplňou teologický predmet. Po troch rokoch fungovania sa 

učiteľský zbor rozšíril na päť osôb. Štúdium na filozofickej fakulte bolo  po dvoch rokoch 

zakončené obhajobami a promóciami, kde študenti obdržali titul baccalaureus. Tretí ročník 

býval zakončený obdobne magisterskými skúškami a ziskom titulu majstra slobodných 

umení.107 

 Teologická fakulta reálne vznikla v roku 1638, kedy do nej nastúpili ako prví 

absolventi predošlej fakulty.108. Počet poslucháčov univerzity postupne vzrastal aj v dôsledku 

uzatvorenia Olomouckej univerzity počas tridsaťročnej vojny. Teologická fakulta lákala 

v prvom rade záujem z radov jezuitov. Peter Pázmaň pôvodne zamýšľal založiť Trnavskú 

univerzitu len ako dvojfakultnú, zvyšné fakulty plánoval založiť po presťahovaní do 

Ostrihomu, keď nastane vhodná doba. Arcibiskupi Juraj Lipay a Imrich Lóši venovali vo 

svojich testamentoch legáty na založenie právnickej fakulty. Ako už bolo zvykom, pokusy 

o zriadenie vyššej právnickej školy sa vyskytovali už predtým. Existenciu právnickej fakulty 

na Istropolitane nemožno s istotou potvrdiť, je však možné, že pre rôzne potreby na tejto 

univerzite prebiehala výuka aspoň nejakých základov právnického vzdelania.109 

Právnická fakulta bola založená majetkovou listinou z 2. januára 1667. Na právnickej 

fakulte sa malo vyučovať kanonické, rímske a uhorské právo. V roku 1760 bolo zavedené 

vyučovanie predmetu prirodzeného práva, ktoré podporovalo myšlienku absolutistickej moci 

a usilovalo sa tak o jej upevnenie v spoločnosti. Študijný plán sa zmenil v prospech väčšej 

disciplinácie študentov. Ďalšia reforma prišla v roku 1770, kedy bola celá univerzita de facto 

zoštátnená a jej chod určoval práve vydaný študijný poriadok Norma studiorum. Tri roky na 

 
106 HOLOŠOVÁ, Alžbeta a kol. Trnavská univerzita vo svetle dejín. 2012, s. 43. 

107 Tamtiež. 

108 Tamtiež, s. 56. 

109 JANKOVIČ, Vendelín.  Vznik a účinkovanie prvej bratislavskej univerzity – Academia Istropolitana. In: 

Historický časopis, Bratislava, r. XII,1964, č. 4, s. 535 – 551. 
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to došlo k úplnému poštátneniu univerzity v dôsledku zrušenia jezuitského rádu.110 Zmysel 

právnickej fakulty spočíval, okrem celkovej užitočnosti v rámci dobovej byrokracie, aj 

v kultivovaní, postupnom vývoji a ustanovovaní uhorského civilného práva. Profesionálne 

pracovisko zabezpečujúce nielen výuku, ale aj produkciu nových prác k rôznym právnickým 

tematikám, zabezpečovalo dôslednú systematizáciu štátoprávneho zriadenia a ukotvenia 

v uhorskej spoločnosti.111 

Trnavská univerzita poskytla v dejinách Uhorska po prvýkrát skutočné a dlhotrvajúce 

univerzitné vzdelanie. Jej vývoj bol v mnohom neúmerne pozadu voči iným, starším 

univerzitám, napriek tomu bola schopná uhájiť si svoje miesto v monarchii. Najväčšie 

problémy univerzite spôsobovala dlhodobá blízkosť tureckého nebezpečenstva, ktoré ju 

ohrozovalo po všetkých stránkach. Paradoxne, pomalý vývoj univerzity vytvoril ideálny 

priestor a príležitosť pre vznik modernej lekárskej fakulty, vychádzajúcej z najnovších 

smerov, na ktorej vyučovali mladí a nádejní profesori pomocou najnovších učebníc 

a poznatkov. Ako je však pri univerzite v Trnave zvykom, takmer nič neprebieha bez 

komplikácii a v prípade lekárskej fakulty bola komplikáciou blízkosť viedenskej fakulty. Táto 

problematika bola vyriešená v roku 1777, kedy sa celá univerzita pred začiatkom školského 

roka presťahovala dočasne do Budína, kde sídlila v priestoroch Budínskeho hradu.  

 

2.2. Okolnosti vzniku lekárskej fakulty a jej význam v Uhorsku  

 

2.2.1. Medicína a jej vývoj v novoveku  

 

V období raného novoveku dochádza k postupnej zmene a modernizácii celého 

medicínskeho odvetvia. Renesancia priniesla značný rozvoj všetkých vedných oborov, ktorý 

bol navyše posilnený rozmachom kníhtlače. Práve vďaka kníhtlači dochádza k spisovaniu 

a šíreniu rozličných prác z oblasti medicíny. To je zároveň podporené rozvojom v oblasti 

umenia – ako je dobre známe, renesančné umelecké diela na čele s Da Vincim 

a Michelangelom patria k jedným z najprecíznejších umeleckých prác na svete a nielen na ich 

špičkovom príklade môžeme sledovať, že umelci ovládali ľudskú anatómiu neuveriteľne 

dobre.112 Tieto podmienky dali za vznik jednej z najznámejších anatomických prác De 

 
110 HOLOŠOVÁ, Alžbeta a kol. Trnavská univerzita vo svetle dejín. 2012,, s. 79. 

111 Tamtiež, s. 95. 

112  PORTER, Roy. Dějiny medicíny: od starověku po současnost. 3. vyd. Praha: Prostor, 2015, s. 203. 
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humani corporis fabrica Libri septem od Andera Vesalia. Vydanie tohto diela, opatrenej 

skutočne kvalitnými a podrobnými vyobrazeniami od Titiana Vecellia.  Vesalius svojim 

životným dielom prispel k odtabuizovaniu pitiev, ktoré sa začali považovať za bežnú prax 

skúmania ľudského tela. On sám vďaka pitvám poukázal na chybné Galénove tézy týkajúce 

sa krvného obehu, pri ktorých Galén vychádzal hlavne zo zvieracích pitiev.113 Nasledujúce 

dve storočia boli poznačené skúmaním anatómie hlavne pre deskriptívne účely. Jej 

inštitucionalizovaniu ešte viac prispel pápež Benedikt XIV., ktorý označil anatómiu za 

odvetvie slúžiace k objavovaniu dokonalosti Božieho stvorenia.114 

Ďalším dôležitým bodom, ktorý prispel k rozvoju lekárskej vedy, je skonštruovanie 

mikroskopu a jeho využívanie  na pozorovanie rôznych javov. Mnoho učencov, prevažne 

v 17. storočí, po dostatočnom vylepšení šošoviek skúmalo prevažne rôzne tekutiny 

pochádzajúce z ľudského tela.  Athanasius Kircher v roku 1658 opísal ľudskú krv, pričom 

zamenil pravdepodobne biele krvinky za „červy“, ktoré podľa neho u nakazených 

spôsobovali mor.115 Okrajovo k lekárskej vede prispel aj Roobert Hooke, ktorý pomocou 

jednoduchého mikroskopu popísal existenciu buniek, ktorých prítomnosť pozoroval v korku. 

Bunkám dal anglické pomenovanie cells, nakoľko mu pripomínali drobné ubytovacie 

priestory v kláštoroch.116 Červené krvinky boli opísané Janom Swammerdamom o deväť 

rokov neskôr. Jeho výskum sa však zameriaval na skúmanie hmyzu, mikroskopickými 

pozorovaniami objavoval prítomnosť orgánov v ich telách. Okrem toho skúmal aj rôzne larvy 

a iné drobné živočíchy, na základe čoho úspešne vyvrátil Aristotelovu teóriu o samoplodení 

a podobne popísal aj správnu funkciu nervov.117 Tieto objavy ešte pred vydaním, na základe 

súkromnej korešpondencie, prednášal aj Boerhaave. Mikroskopy tejto doby však často neboli 

dostatočne výkonné a samotné lekárske poznanie malo z fyziologického hľadiska množstvo 

prázdnych miest. Skúmanie ľudského tela pomocou mikroskopu tak na seba priťahovalo 

hlavne otázky esenciálneho typu – prioritou bolo vysvetliť fungovanie krvného obehu, či už 

veľkého alebo malého, princíp fungovania nervov, svalov, rozmnožovacej sústavy. 

K skutočnému objavovaniu príčin mnohých chorôb dochádza so značne širšími znalosťami 

základnej fyziológie a rozvojom mikroskopie v 19. storočí. Mikrobiálna teória zažíva svoj 

 
113    PORTER, Roy. Dějiny medicíny, s. 206 – 207. 

114 TINKOVÁ, Daniela. Zákeřná mefitis: zdravotní policie, osvěta a veřejná hygiena v pozdně osvícenských 

Čechách. Praha: Argo, 2012, s. 17. 

115 HAJDU, Steven I. The First Use of the Microscope in Medicine. Annals of Clinical & Laboratory 

Science [online]. 2002, 32(3) [cit. 2020-02-15]. Dostupné z: http://www.annclinlabsci.org/content/32/3/309.full 

116 ROČEK, Zbyněk. Kronika zoologického poznávání. Praha, Academia, 2013, s. 193. 
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triumf nad humorálnou definitívne až na prelome 19. a 20. storočia, pričom ďalšie 

zdokonalenie mikroskopov v 20. storočí vedie k objavu vírusov. 

Humorálna teória, akokoľvek z nášho pohľadu nelogická a možno na danú dobu aj 

zastaralá, bola stále primárnym učením vychádzajúcim zo spisov z Corpus Hippocraticum, 

Ptolemaia, Galéna a iných antických autorov. Základné učenie vychádza z humorálnej teórie 

o štyroch šťavách tvoriacich ľudské telo, ktorých rôzna nerovnováha vyvoláva rozličné 

choroby. Tieto štyri šťavy tvorili krv, hlien, žlč a čierna žlč s priliehajúcimi vlastnosťami 

vlhka a tepla v kombinácii s teplom a chladom. Obdobné vlastnosti boli prideľované aj 

liečivým látkam a procedúram, ktorých vhodným dopĺňaním či uberaním dochádzalo 

k dorovnávaniu štiav, telesnej vlhkosti a teploty.  V čase, keď sú všetci budúci vyučujúci 

lekárskej fakulty v Trnave ešte sami študentmi,  prechádza medicína obrovským množstvom 

zmien vo vnímaní na základe nových objavov. Princípy humorálnej teórie narúša bližšie 

skúmanie jednotlivých orgánov a ich patologické rozbory, rozvoj mikroskopov prináša 

detailnejšie pohľady na zloženie tela, čo zároveň nabáda k novým výskumom ohľadom 

pôvodu chorôb – patológia štiav sa mení na patológiu tkanív, až sa postupne v priebehu 19. 

storočia zúži aj tá na bunečnú patológiu.118 Je však potrebné podotknúť, že z teoretického 

hľadiska bola humorálna teória veľmi silná a prepracovaná. V teoretickej rovine nemala 

takmer žiadne trhliny, napriek tomu, že skutočná podstata fungovania mnohých orgánov 

alebo chorôb nebola presne známa. Jej princípy dávali dokopy ucelený zmysel a práve preto 

pretrvávala ako všeobecne uznávaný  a prijímaný diskurz. Počiatky lekárskej fakulty v Trnave 

sa tak nachádzajú na zvláštnom pomedzí, kedy sa snažia mnohé nové objavy a teórie skĺbiť 

a preniknúť do logiky teórie štyroch štiav.  

Univerzitná medicína bola záujmom takmer výlučne len v rámci akademických 

kruhov, medzi bežné obyvateľstvo sa takmer nedostala. Už od čias stredovekých univerzít 

bolo pre vyštudovaných lekárov typické, že svoje služby poskytovali len najmajetnejším 

vrstvám.  Takto vyštudovaný univerzitný lekár mal na danú dobu skutočne kvalitné vzdelanie 

a pre pacienta – klienta poskytoval takýto lekár veľký komfort. Výuka na antických základoch 

bola založená hlavne na pozorovaní vonkajších prejavov problémov, prípadne skúmaní 

rôznych ľudských výlučkov. Na základe učenia o humorálnej teórii bol lekár po pozorovaní 

schopný určiť diagnózu, pri ktorej nedochádzalo k žiadnej telesnej blízkosti ani bolesti, 

diagnostika tak často prebiehala na diaľku korešpondenčne. Preniknutie do tela zakazovala už 
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Hippokratova prísaha,119 pre lekárske povolanie bolo povinné vykonávať hlavne diagnostiku 

pozorovaním. Antickí lekári boli na svoju dobu, aj napriek chybným tézam, skutočne dobrými 

pozorovateľmi a veľký dôraz kládli na prevenciu spočívajúcu v strave či v prostredí. Nie je 

preto vylúčené, že rôzne dietologické zmeny pacientom mohli skutočne prospievať, obzvlášť 

z preventívneho hľadiska, na ktoré bol kladený veľký dôraz. Zároveň si majetnejší ľudia 

mohli dovoliť rôzne nové liečivá, ktoré sú rovnako odrazom svojej doby – vo vývoji 

alchymistických liečiv, založených na Paracelsovom učení, možno badať určité zúfalstvo 

antickej medicíny neschopnej si úplne poradiť s novými chorobami súvisiacimi so 

zámorskými objavmi.  

Bežní ľudia boli odkázaní na iné, menej nákladné spôsoby liečby a rôzne osoby či 

ústavy poskytujúce niektorý z možných spôsobov liečby. Azda najznámejšie sú rôzne 

cirkevné špitály, lazarety a iné služby poskytujúce najnutnejšiu starostlivosť už od čias 

stredoveku.120 Vykonávanie niekoľkých zdravotníckych úkonov nebolo striktne odkázané na 

cirkevné zariadenia. Medzi osoby a povolania zaoberajúce sa určitou zdravotnou 

starostlivosťou, mimo lekárov samotných, patrili ránhojiči/chirurgovia, pôrodné babice, rôzni 

ľudoví liečitelia či olejkári.121 Ránhojiči, ktorých by sme v súčasnosti označili skôr za  

chirurgov, vykonávali liečebné procesy spojené s priamym telesným dotykom, vniknutím do 

tela a podobnými úkonmi považovanými za nečisté. 

Medzi bežné procedúry vykonávané ránhojičmi patrilo púšťanie žilou, trepanácia, 

ktorá je zároveň jedným z najstarších známych zákrokov, bežné ošetrovanie a v neposlednom 

rade amputácie, ktoré boli nebezpečné a často spečatili osud raneného. Kvôli určitej 

spoločenskej stigme ránhojiča, ako nie úplne čistého povolania, sa technika amputácie dlho 

nerozvíjala a rana sa v momente zákroku zaceľovala kauterizáciou - prikladaním 

rozžeravených predmetov alebo poliatím horúcim olejom, čo spôsobovalo väčší šok a hlavne 

bolesť, než zranenie samotné, zároveň dochádzalo k častej infekcii, ktorá končila smrteľne. 

Väčšina amputácii bola  záležitosťou, ktorú priniesol novovek s vývojom strelných zbraní. 

Potreba vykonať amputáciu sa väčšinou vykonávala v neľahkých podmienkach na bojisku, čo 

bol jeden z dôvodov pridržiavania sa konzervatívneho zastavovania krvácania kauterizáciou. 

Technika podväzovania rany a tepien sa v Európe rozvíjala od začiatku novoveku. Ránhojiči 

 
119 VONDRÁČEK, Lubomír. Hippokratova přísaha [online]. 2001 [cit. 2020-02-15]. Dostupné z: 
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boli zvyčajne zlučovaní do cechu, cechovou formou si predávali aj svoje liečebné znalosti. 

K inštitucionalizácii tohto povolania došlo až s osvietenskými reformami, kedy boli ránhojiči 

povinní zúčastniť sa určitého počtu lekárskych prednášok, nielen pre rozšírenie svojich 

vedomostí, ale aj pre zisk výučného listu, ktorý bol obojstranne výhodný. Ránhojičovi 

poskytoval určitý status vierohodnosti voči svojim pacientom, štát mal zároveň kontrolu nad 

vykonávaním tohto potencionálne nebezpečného povolania v rámci verejného záujmu.122 

 Podobnými kurzami v osvietenskej dobe museli prejsť aj pôrodné babice. Celá oblasť 

súvisiaca s pôrodom bola už od prvopočiatku mužom neprístupná, dokonca aj prítomnosť 

lekára bola dlho vnímaná ako nežiaduca a nehodná tohto povolania. Babica bola zvyčajne 

staršou skúsenejšou ženou, ktorá sama mala za sebou niekoľko pôrodov. Poskytovala 

poradenstvo a starostlivosť naprieč celým tehotenstvom a pri pôrode sa snažila zabezpečiť 

bezproblémový priebeh. Keď však došlo na vážnejšie komplikácie, bývala sama bezradná. 

V osvietenskej dobe boli babice postupne nútené, rovnako ako ránhojiči, absolvovať kurz 

prebiehajúci na univerzitách, ktorý ich mal priučiť skutočnému medicínskemu základu. 

Zároveň mal pomôcť predchádzať komplikáciám pri rôznych situáciách, aby nedochádzalo 

k zbytočným úmrtiam. Babica bola po absolvovaní certifikovaná diplomom o absolvovaní 

kurzu.123 

 Medzi ďalšie povolania zaoberajúce sa zdravovedou patrili rôzni ľudoví liečitelia, 

bylinkári a olejkári, zvaní niekedy aj mastičkári. Základným problémom pri štúdiu ľudového 

liečiteľstva, obzvlášť v staršej dobe, je nedostatok prameňov o ich činnosti.  Čo sa 

bylinkárstva týka, väčšina používaných bylín je známa z dobových herbárov, medzi 

najznámejšie patrí Mathiolliho herbár,124 ktorý sa ale na území Horného Uhorska 

nepoužíval.125 Olejkári alebo mastičkári zvykli byť vyštudovanými lekármi označovaní často 

ako šarlatáni, rovnako na tom boli aj ľudoví liečitelia. Tieto formy zdravotníckej starostlivosti 

boli rozšírené hlavne mimo mestá, prevažne na vidieku, kde nebola dostupná lekárska 

zdravotná starostlivosť, ale zato bolo prístupných veľa prírodných liečiv, ktoré boli bežne 

známe.  Liečivá sila byliniek bola využívaná aj v odbornom lekárstve, či už v kláštorných 

špitáloch alebo v nemocniciach a na lekárskych fakultách. Zvyčajne k ich komplexu priliehala 
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botanická záhrada, určená na pestovanie liečivých bylín.126 Je neprekvapivým faktom, že 

najrozsiahlejšie zbierky bylín obvykle mávali jezuitské zriadenia, ktoré vďaka svojej 

kláštornej sieti po celom svete mali ľahký prístup aj k semenám exotických rastlín.127 

2.2.2. Stav v Uhorsku 

 

Zdravotníctvo v Uhorsku bolo značne poddimenzované, a to až do osvietenskej doby. 

Od stredoveku tu  na väčšine miest ako jediné zdravotnícke zariadenia prevládali špitály, 

ktoré fungovali až do 19. storočia v približne v stredovekom predobraze. Komplikovaným 

bolo v podstate nulové zastúpenie škôl poskytujúcich zdravotnícke vzdelanie, z čoho plynul 

následný nedostatok lekárov. Špitály sa nachádzali prevažne vo väčších, hlavne kráľovských 

mestách, väčšina z nich bola stredovekého pôvodu. O ich založení zvykla rozhodovať 

mestská rada, fungovanie bolo zabezpečované z rôznych fundácií. Obvykle padlo rozhodnutie 

vybudovať špitál pri mestských hradbách, čo bolo prospešné obzvlášť v čase rôznych 

epidémii. Správa špitálov spadala pod právomoci miestneho farára, v prípade, že špitál 

spravovala liečiteľská rehoľa, správcom bol jej najvyšší predstavený.128 

 Profesionálnych lekárov bolo na celom území Uhorska málo. Až do druhej polovice 

18. storočia Uhorsko nemalo svoju vlastnú univerzitu s lekárskou fakultou. Záujemci o toto 

povolanie mohli ísť na štúdiá najbližšie do Viedne, Prahy alebo na talianske univerzity, ktoré 

zvykli byť veľmi obľúbené. Absolventov však bolo málo, štúdium v zahraničí sa zbytočne 

predražovalo práve kvôli nákladom spôsobeným s diaľkou a nedostatočnými štipendiami, čo 

si nemohol každý dovoliť. Zároveň v Uhorsku bolo lekárske zázemie skutočne mizivé a tak 

veľa absolventov v zahraničí zostalo. K udržaniu absolventov v domovine neprispelo ani 

zriadenie pozície mestského fyzikusa, teda mestského lekára, ktorý mal na starosti dozor nad 

chorými, protiepidemické opatrenia či dozor nad lekárňami. Táto funkcia vznikla 

pravdepodobne v priebehu 15. storočia. Ani najväčšie mestá na území dnešného Slovenska 

nedokázali túto funkciu zabezpečiť nepretržite, ale skôr výnimočne. Jediné mestá, ktorým sa 

podarilo takmer konštantne udržať túto funkciu, boli banské mestá. Pre náročnosť tohto 

povolania bola lekárska činnosť nevyhnutná a tak išlo o pomerne lukratívne miesto.129   

 
126 BOKESOVÁ-UHEROVÁ Mária. Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770-1777, s. 32.  
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129 Tamtiež, s. 28. 
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 Situácia s nedostatkom lekárov však nebola riešená skutočne dlho. Uhorsku stále 

chýbala vlastná univerzita alebo akákoľvek iná škola aspoň so základným lekárskym 

zameraním. Kvôli rozvinutému ťažobnému priemyslu a rizikám s ním spojenými existovala 

snaha pár lekárov o založenie aspoň vyššej odbornej školy vyučujúcej základy lekárstva na 

tomto území. Takúto školu založil Karol Otto Moller v roku 1713, bola súkromná a jej 

založenie financoval z vlastných zdrojov. Škola zanikla v roku 1747 po jeho smrti.130 

Podobnú školu založil aj kežmarský lekár Daniel Fischer. Napriek tomu, že školy 

neposkytovali ukončenie štúdia s titulom, boli aj tak osožné v šírení lekárskeho vzdelania. 

Obzvlášť pomohli záujemcom o vysokoškolské štúdium, ktorí na týchto školách získali 

značné vedomosti, ktoré im uľahčili univerzitnú dráhu a titul v zahraničí tak získali o niečo 

skôr, čím ušetrili na nákladoch.131 

Nutnosť podporovať rozvoj zdravotníctva podnietila vlna veľkých  morových epidémii 

na začiatku novoveku, príchod nových chorôb z novoobjavených zámorských krajín. Sieť 

jezuitských kláštorov sa rozširovala rýchlo aj do týchto vzdialených krajín a spolu s ich 

špitálnou starostlivosťou. Zdravotnícke zariadenia tak mala v novoveku v rukách spočiatku 

hlavne cirkev skrz mnohé jej rády, avšak práve vďaka jezuitskému baženiu po znalostiach sa 

rozširovala erudovanosť, metódy a objavy v tejto oblasti. Počiatok novoveku znamenal pre 

medicínu veľký posun vpred. Tomu pomohla kombinácia rôznych udalostí naprieč časom, či 

už šlo o vedecké objavy, obzvlášť na poli mikroskopie, alebo o rozširovanie obzoru vďaka 

objavom v zámorských krajinách. Medzi tieto objavy môžeme rátať napríklad nové liečivé 

byliny a iné látky, ale aj prínos iných liečebných postupov, v horšom prípade nesmieme 

zabudnúť na šírenie nových chorôb. Tie však podnietili ľudskú snahu o vyvinutie nových 

liečiv a opäť tak pomohli rozširovaniu lekárskeho poznania. Napriek všetkým novým 

vedomostiam a čoraz širšej univerzitnej a zároveň aj lekárskej sieti však možno hodnotiť 

zdravotnícku starostlivosť v Uhorsku ako nedostatočnú, až do reforiem Márie Terézie. Mestá 

neboli schopné pokryť ani pozíciu mestského fyzikusa a kráľovstvo nedokázalo založiť 

vlastnú lekársku fakultu, aby pokrylo chýbajúce miesta. 

  

 
130 SENČEK, Richard . Uhorský Hippokrates. In: Quaestiones rerum naturalium recenzované vedecké 

periodikum s interdisciplinárnym zameraním. Banská Bystrica: Fakulta prírodných vied UMB v Banskej 

Bystrici Vol. 3, Supplement, 2016, s. 20. 

131 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, Mária. Dejiny zdravotníctva na Slovensku. 1989, s. 55. 
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2.2.3. Uhorská lekárska fakulta 

 

Žiadosti uhorských lekárskych odborníkov o vybudovanie v zásade akejkoľvek lekárskej 

školy boli vo svojej dobe už skutočne urgentné. Ústavy Mollera a Fischera boli v podstate len 

neoficiálne prípravné školy, ktoré vedeli dopomôcť študentom k prijatiu na univerzitu, na tú 

však museli stále dochádzať do vzdialenejšieho zahraničia. Nie každý študent si mohol reálne 

dovoliť odcestovať do cudziny a ak aj áno, bolo pravdepodobné, že vzhľadom na lepšie 

podmienky v zahraničí aj zostal. Tieto školy teda neposkytovali dostatočné zázemie pre 

ukotvenie svojich absolventov a problém tak riešili len čiastočne. Mollerova škola, 

nachádzajúca sa v blízkosti najvýznamnejších banských miest, poskytovala takticky vhodné 

miesto. Banské mestá boli z nutnosti takmer jediné, ktoré boli schopné kontinuálne uhájiť 

pozíciu mestského fyzikusa. Ten zabezpečoval základnú zdravotnú starostlivosť obzvlášť pri 

tak náročnom a nebezpečnom povolaní, ako je baníctvo. Banská Štiavnica bola jedno z mála 

uhorských miest, ktoré malo vybudované pomerne solídny špitál. Lekár Ján Daniel Perlitzy 

vypracoval pomerne obsiahly návrh na založenie lekársko – chirurgického kolégia, ktoré 

plánoval situovať v Banskej Štiavnici alebo Pešti práve z dôvodu existencie nemocnice, ktorá 

by vyhovovala súčasným dobovým požiadavkám.132 

 Mária Terézia spolu s van Swietenom133 vyriešili túto problematiku vydaním 

kráľovského intimátu v 7. novembra 1769, v ktorom zakladajú poslednú, lekársku fakultu 

v rámci už existujúcej univerzity v Trnave. Van Swieten pri koncipovaní fakulty vychádzal 

hlavne z koncepcie lekárskej fakulty vo Viedni, podľa ktorej pripravil pre Trnavu štruktúru aj 

učebné osnovy a vybral si mladých absolventov, dôverne oboznámených s týmto systémom. 

Sám sa postaral o určité reformovanie viedenskej fakulty, ako Holanďan, dobre oboznámený 

s Boerhaaveho najnovšími prácami, prišiel s novými výukovými konceptmi. K teoretickým 

lekárskym predmetom, položeným hlavne na antických základoch, pribudla výuka anatómie, 

materie medica, ktorá má v súčasnom ponímaní najbližšie k fyziológii; botaniky a chémie, 

ktoré slúžili ako základ dobovej farmakológie.134 Modernú osvietenskú výuku reprezentovalo 

aj zavedenie klinickej výuky, ktorá mala poskytovať rozšírený priestor na výuku patológie 

 
132 BOKESOVÁ-UHEROVÁ Mária .Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770-177), s. 15 – 17. 

133 Tamtiež s. 23. 

134 BOKESOVÁ- UHEROVÁ, Mária.  Lekárska fakulta Trnavskej univerzity. In: NOVACKÁ, Mária, ed. 

Trnavská univerzita v dejinách školstva a vzdelanosti, s. 232. 
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a chirurgie. Z tohto dôvodu sa obe fakulty skladali z troch teoretických a dvoch praktických 

katedier. 

 Ako už bolo spomenuté, Václav Trnka sa stal profesorom anatómie, s ročným platom 

1200 zlatých.135 Spolu s ním  do Trnavy nastúpili aj iní mladí absolventi z Viedne – Jakub 

Winterl ako profesor botaniky a chémie, Jozef Plenck ako profesor chirurgie a pôrodníctva, 

Adam Ignác Prandt ako profesor materiae medicae a Michael Schoretics ako profesor 

patológie. Riaditeľom lekárskej fakulty bol Ján Gilg z Gilgenburgu. O tomto človeku veľa 

nevieme, s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o mestského fyzikusa v Trnave. Táto funkcia 

bola preňho pravdepodobne prioritná a po presťahovaní univerzity do Budína zotrval v 

Trnave. Neznámo ako, knihy z jeho knižnice boli objavené v zámku v Kroměříži.  Medzi nimi 

sa nachádza aj niekoľko prvotných prác z trnavského obdobia od Václava Trnku.136  

Začiatok výuky na lekárskej fakulte prebehol 7. novembra 1770, pričom začal voľbou 

dekana, ktorým bol zvolený Adam Ignác Prandt. Do roku 1772 prebiehala výuka v rôznych 

budovách univerzity, nakoľko chýbala vlastná, adekvátna budova. Tú navrhol architekt 

Hillebrandt a aj napriek tomu, že zabezpečila priestory pre pitevňu či laboratórium, stretávala 

sa fakulta stále s veľkými existenčnými problémami. Katedre anatómie citeľne chýbali 

mŕtvoly, na ktorých by bola výuka demonštrovaná. Podobne strádala aj katedra botaniky 

a chémie. Pozemok pridelený pre botanickú záhradu poskytoval pôdu nedobrej kvality, neboli 

prostriedky na jeho ohradenie a zároveň trpel aj zlou zavlažovacou situáciou. V prípade 

chemického laboratória aj po jeho výstavbe chýbali financie na rôzne chemikálie 

a prostriedky, takže výuka prebiehala v podobnom duchu ako anatómia.  

Ján Gilg prostredníctvom konzistória žiadal Máriu Teréziu o vyriešenie problémov, 

mimo to spomenul ešte aj problematiku trnavskej nemocnice.137 Mestský špitál, ktorý mal 

slúžiť pre klinickú výuku, absolútne nepostačoval. Budova bola dlhú dobu v správe cirkvi 

a v čase spolupráce s lekárskou fakultou sa jednalo skôr o stavbu, kde dožívalo život okolo 

šesť nemajetných osôb bez výraznejších zdravotných problémov, čo výrazne komplikovalo 

praktické vyučovanie. Odpoveďou boli stanovy, ktoré odkazovali katedru anatómie na 

mestské rady v Prešporku a v Nitre, ktoré mali poskytovať telá popravených zločincov. Stav 

 
135 HÖGYES, Endré. Emlékkönyv a Budapesti Egyetem Orvosi Karának multjáról és jelenéről, s. 581. 
136 MĚSÍC, Cyril. Knihovna Dr. Gilga ve fondu kroměřížského zámku. Měsíc, Cyril. In: Problematika 

historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska : sborník z 16. odborné konference Olomouc, 

13. -14. listopadu 2006. Brno, Vědecká knihovna v Olomouci et al., 2008, s. 48. 
137 BOKESOVÁ- UHEROVÁ, Mária.  Lekárska fakulta Trnavskej univerzity. In: NOVACKÁ, Mária, ed. 

Trnavská univerzita v dejinách školstva a vzdelanosti, s.236. 
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botanickej záhrady bol  čiastočne vyriešený v roku 1774, keď bola fakulte pridelená bývalá 

jezuitská záhrada po zrušení rádu. K výraznejšiemu zlepšeniu pomerov na fakulte ale 

nedochádzalo. Fakultu navštevovalo málo poslucháčov, ich počty sa pohybovali medzi 

piatimi až šestnástimi ročne. Po smrti van Swietena bol novým dvorským medikom obsadený 

Anton von Störck, ktorý sa snažil všetku výuku koncentrovať do Viedne. Jeho sympatie 

k trnavskej fakulte neboli veľmi veľké, aj z tohto dôvodu zamietal väčšinu žiadostí ako 

neopodstatnenú.138 

Anton von Störck sa však pričinil o reformu študijného poriadku na oboch 

univerzitách, upresnil výuku a vytvoril jednotnú učebnú osnovu. Štúdium sa skladalo z piatich 

ročníkov, prvé tri boli zamerané hlavne na teóriu, posledné dva na praktické predmety. 

K patológii a chirurgii sa pridala výuka oftalmológie, pôrodníctva a v týchto ročníkoch 

prebiehala aj povinná klinická prax. Boli určené učebnice, podľa ktorých sa malo vyučovať. 

K absolvovaniu štúdia bolo potrebné splniť dve rigorózne skúšky z teoretického a praktického 

lekárstva. Po splnení týchto skúšok dostali záujemci trojmesačnú lehotu na vypracovanie 

ľubovoľnej dizertácie z oblasti lekárskych vied alebo botaniky a chémie. Obhajoba prebiehala 

verejnou dišputáciou a po úspešnom splnení nasledovala promócia a zisk titulu medicinae 

universae doctor. Napísanie dizertačnej práce nebolo povinnosťou, záujem oň zvykli 

prejavovať študenti so záujmom a predpokladom, že budú v budúcnosti medicínu vyučovať. 

Návštevy prednášok boli oficiálne zdarma, platilo sa však za skladanie skúšok a za vykonanie 

promócie. V čase sídlenia univerzity v Trnave absolvovalo štúdium okolo 40 študentov.139 

2.2.4. Učiteľský zbor 

 

Učiteľský zbor bol tvorený štyrmi profesormi, relatívne čerstvými odchovancami 

viedenskej fakulty, ktorých si presne pre tento účel vybral sám van Swieten, pravdepodobne 

aj na základe blízkych kontaktov s dotyčnými. Anatómiu vyučoval Václav Trnka z Křovic, 

patológiu vyučoval Chorvát Michael Schoretics, chémiu a botaniku Nemec Jakub Winterl, 

 materiam medicam vyučoval Adam Ignác Prandt a chirurgie sa ujal Jozef Plenck. Učiteľský 

zbor poskytoval výuku v nezmenenej podobe aj po presťahovaní do Budína v roku 1777.140 

Lekárska fakulta poskytla už v Trnave svojim profesorom dostatočný priestor pre bohatú 

 
138 BOKESOVÁ- UHEROVÁ, Mária.  Lekárska fakulta Trnavskej univerzity. In: NOVACKÁ, Mária, ed. 

Trnavská univerzita v dejinách školstva a vzdelanosti., s. 235. 

139 Tamtiež, s. 237. 

140 BOKESOVÁ-UHEROVÁ Mária. Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770-1777), s. 29. 
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publikačnú a výskumnú činnosť, väčšie problémy boli však s výukou. Až na Prandta 

a Schoreticsa boli všetci akademicky činní a ich odborné práce sa stali významnými dielami 

dobovej medicíny.  

  Jozef Jakub Plenck 

 

Tohto viedenského rodáka možno považovať za akademicky najlepšieho 

spolupracovníka Václava Trnku. Ešte predtým než bol van Swietenom povolaný vyučovať na 

novej fakulte pracoval Plenck ako vyučujúci lekár na univerzite v Bazileji. Na predošlej 

univerzite vyučoval chirurgiu, anatómiu, pôrodníctvo a v rámci prednášok sa zaoberal aj 

novovznikajúcim samostatným oborom oftalmológiou. Plenck publikoval niekoľko 

odborných prác už v tejto dobe. Vo výuke chirurgie pokračoval aj na univerzite v Trnave.141 

V čase, keď bol trnavským vyučujúcim, vydal len jedno dielo,  Primae linae 

anatomes, ktoré koncipoval ako doplňujúcu príručku pre študentov, ktorá mala slúžiť ako 

anatomická osnova k jeho prednáškam. Anonymne vydal ešte prácu Compendium anatomes 

pro tyronibus chirurgiae. Obe diela boli písané s praktickým zámerom, cieliace nielen na 

samotných študentov medicíny, ale zároveň aj na ránhojičov alebo chirurgov, povinne 

doplňujúcich svoje vzdelanie. V predošlom období spísal dve odbornejšie zamerané práce 

z oblasti dobovej patológie, pričom v práci Novum systema tumorum predstavuje vlastný 

návrh na nové delenie nádorov, v druhom diele Methodus nova et facilis argentum viveris 

opisuje moderné spôsoby využívania ortuti ako liečiva, ktoré dobovo zapadajú viac do oblasti 

patológie a farmakológie, zároveň dokazujú široký rozhľad a Plenckove schopnosti. 

Najvýznamnejšie Plenckove dielo De morbis cutaneis spadá svojim záberom do patológie, 

stojí však za základmi dnešnej dermatológie. Plenck prehľadne zorganizoval kožné choroby 

do 14 rôznych skupín, do ktorých roztriedil 114 rôznych útvarov a javov prejavujúcich sa na 

koži, či už samostatne alebo v dôsledku rôznych iných chorôb, ku ktorým sú kožné príznaky 

pridružené. Z jeho klasifikácie sa vychádzalo dlho, ešte na začiatku 20. storočia. 142 

Pozoruhodnou je práca Doctrina de morbis oculorum, ktorá opäť vznikla ako príručka 

k začínajúcemu odboru oftalmológie, ktorý bol pričlenený v rámci chirurgickej výuky. Účel 

diela bol v doplnení širšieho vzdelania, aby boli očné choroby lepšie pochopené Pleckovými 

žiakmi vrátane ránhojičov, navštevujúcimi povinné kurzové prednášky. Dielo dosahovalo 

však také kvality, že sa jeho výtlačky dostali skrz rotterdamského lekára Martina Pruysa do 

 
141 BOKESOVÁ-UHEROVÁ Mária. Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770-1777), s. 49. 
142 RIPPA, Blažej K. Život a dielo profesora Jakuba Plencka. In: TIBENSKÝ, Ján. Z dejín vied a techniky na 
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Rotterdamu, kde bolo dielo preložené do holandčiny. Následne vďaka obchodnému významu 

Nizozemska zaujalo aj ďaleké zahraničie. Práca bola preložená do čínštiny a zjavne zaujala 

miesto podstatnej učebnice očných chorôb v Japonsku.143 

Z akademického hľadiska možno Jozefa Jakuba Plencka považovať za najbližšieho 

spolupracovníka Václava Trnku. Plenck síce v roku 1783 opustil fakultu, ktorú spoluzakladal 

a stal sa profesorom chémie a botaniky na Josephs Akademie vo Viedni, svoje 

najvýznamnejšie diela však vytvoril ako Trnkov kolega. Vzájomná prítomnosť dvoch 

pracovitých akademikov mala pravdepodobne na oboch vplyv, ťažko však kvôli nedostatku 

prameňov hodnotiť, či šlo o vzťah založený na vzájomnej podpore, alebo konkurencii. 

Jozef Jakub Winterl 

 

Narodil sa v Štajersku v roku 1739, vyštudoval medicínu vo Viedni, študoval pod 

vedením profesora Crantza. Po ukončení školy bol chvíľu lekárom v Hornom Rakúsku, pred 

nastúpením na lekársku fakultu krátko pôsobil ako mestský fyzikus uhorských banských 

miest. Záujem o botaniku prejavoval už počas vysokoškolských štúdií, neskôr mu bola teda 

prirodzene ponúknutá katedra chémie a botaniky, ktorá zaštiťovala dobové poňatie dnešnej 

farmakológie. Na tejto pozícii zotrval v rámci uhorskej univerzity do konca života.144 

 Výuka chémie a botaniky bola asi najkomplikovanejšou spomedzi všetkých 

vyučovaných odborov. Pre výuku neexistovali, respektíve neboli určené, oficiálne učebnice, 

učebné materiály si tak Winterl musel vypracovať sám. Do prednášok sa snažil zahrnúť 

všetky aktuálne poznatky z chémie a botaniky. Až v roku 1774 boli ako oficiálne učebnice pre 

výuku botaniky diela Regnum vegetabile systematis naturae Linnaei, De genere plantarum, 

De plantarum species  od Linného a Praelectiones physiologicae od Marrhera a Biológiu od 

Hallera.145 

 Zároveň sa Winterl stretával s priestorovými či materiálnymi komplikáciami – okrem 

toho, že pre výuku chémie často chýbali alebo neboli poskytnuté potrebné chemické 

substancie, pomerne dlhú dobu lekárska fakulta nedisponovala vlastnými priestormi a teda ani 

chemickým laboratóriom. Dlhodobým kameňom úrazu bola botanická záhrada. Tá mala 

slúžiť na pestovanie rastlín s liečivým účinkom. Pôvodne Winterl zriadil časť botanickej 

záhrady na pozemku farára Schwartzera, kde údajne úspešne pestoval približne 950 druhov 

 
143 RIPPA, Blažej K. Život a dielo profesora Plencka, s. 63. 
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rastlín. Táto lúka bola ale pravidelne zalievaná povodňami, a tak sa Winterlovi podarilo, po 

mnohých žiadostiach adresovaných panovníčke, získať v roku 1775 pozemok o výmere 3950 

m2, pôvodne slúžiaci ako jezuitská záhrada.146 Nie je jasné, v akom stave Winterl bývalú 

záhradu prebral, je však možné, že sa dostal aspoň k pár zaujímavým a užitočným bylinám. 

Jezuiti, hlavne kvôli svojmu celosvetovému dosahu, zvykli disponovať prístupom k veľkému 

množstvu liečivých bylín, ktorých účinok je reálne využívaný a uznávaný dodnes. Často však 

ale dochádzalo len k presunu liečivých prostriedkov naprieč kontinentmi, menej zaužívaný 

bol presun rastlín určený na pestovanie v iných krajinách.147 Bohužiaľ ani po získaní 

vhodného pozemku sa Winterlovi nedarilo záhradu udržiavať v primerane vhodnom stave pre 

účely lekárskej fakulty, nakoľko mnohé snahy o rozšírenie pestovaných liečiv boli blokované 

neochotou zo strany Antona von Störcka. 

Winterl sa snažil poradiť si s neľahkou situáciou všemožnými prostriedkami. Je o ňom 

známe, že svojich študentov zvykol brávať na exkurzie po Trnave a blízkom okolí, kde 

skúmali aspoň ľahko prístupnú flóru. Vďaka tejto neľahkej situácii však vytvoril podrobný 

spis Index horti botanici Tyrnaviae. Problémy s vedením botanickej záhrady mal aj po 

presťahovaní do Pešti. Univerzita bola kvôli priestorom presunutá do areálu budínskeho 

hradu, kde ale nebol dostatočný priestor na založenie sofistikovaného priestoru určeného na 

pestovanie mnohých, často aj exotických a vzácnych bylín. Pôvodná botanická záhrada po 

presťahovaní bola zriadená Winterlom na súkromnom pozemku v blízkosti dnešnej Južnej 

železničnej stanice, odkiaľ bola v roku 1782 presunutá do priestorov bývalej františkánskej 

záhrady po zrušení kláštora Jozefom II.  

Okrem aktívnej snahy o vyriešenie problémov s priebehom riadnej výuky bol Winterl 

aj akademicky činný. Celkovo mu je prisudzovaných 12 odborných prác, väčšina z oblasti 

chémie a botaniky, dve z oblasti farmácie, dve sa venujú budínskym liečivým prameňom 

a nakoniec jeho dizertácia, ktorá zasahuje do oblasti patológie148. Možno predpokladať, že 

Trnka s Winterlom si boli ako kolegovia pomerne blízki, nakoľko okrem záujmu 

o publikovanie poznatkov zdieľali aj útrapy spojené s nevhodnými podmienkami pre výuku. 

Ako aj v prípade Plencka, o ich vzťahu sa nám nezachovali žiadne bližšie informácie. 

  

 
146 BOKESOVÁ-UHEROVÁ Mária. Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770-1777), s. 33. 
147 ČERNÝ, Karel a HAVLÍK, Jiří. Jezuité a mor, s. 80. 
148 BOKESOVÁ-UHEROVÁ Mária. Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770-1777), s. 72. 
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Adam Ignác Prandt  

 

Rodák z Petrovaradína, narodený v roku 1739 vyštudoval medicínu vo Viedni, 

štúdium ukončil v roku 1768. Študoval u J. N. Crantza, z ktorého učebníc pri výuke primárne 

vychádzal.149 Na lekárskej fakulte bol menovaný za profesora materie medica.150  Riadnu 

profesorskú prácu vykonával do roku 1813, kedy sa pokúšal o odobratie praktických 

prednášok z jeho kompetencie, teoretické si stále chcel ponechať. K tomuto kroku ho viedol 

aj pomerne vysoký vek, v tomto čase mal už 74 rokov a jeho znalosti nestačili na pokrytie 

dynamicky rozvíjajúceho sa odboru. V dôsledku týchto skutočností mnoho študentov 

opúšťalo štúdium po absolvovaní Prandtovej výuky, ktorá bola pre nich zastaraná. Prandt bol 

teda penzionovaný, avšak v rámci možností na fakulte príležitostne činný. Ešte v čase výuky 

v Trnave bol v akademickom roku 1774/5 zvolený za rektora. Opätovne bol zvolený v roku 

1790, túto ponuku však odmietol. V tom istom roku začal vyučovať na katedre všeobecnej 

patológie.  Zomrel  štyri roky po odchodu do penzie. Nebol publikačne činný.151  

 

Michal Schoretics 

 

Narodil sa v súčasnom Siegendorfe v Šoproňskej župe, ktorá sa v dnešnej dobe 

nachádza na hraniciach Rakúska a Maďarska.152 Schoretics sa rovnako ako Prandt hlásil 

k chorvátskemu univerzitnému národu, nakoľko v tomto malom rakúskom meste je doteraz 

silná chorvátska menšina.153  

Filozofickú aj lekársku fakultu študoval vo Viedni. Už od počiatku štúdií bolo jasné, 

že Schoretics prejavoval talent pre medicínu.  Schoretics nepochádzal z bohatej rodiny, štúdiá 

mu skomplikovalo aj úmrtie jeho otca na tuberkulózu tri roky pred ukončením. Crantz mu 

ponúkol, zjavne vďaka jeho talentu, miesto súkromného doučovateľa medicíny u jeho 

vlastných študentov. Schoretics sa narodil v roku 1741, medicínu absolvoval predložením 

dizertačnej práce v roku 1765. Dobové školské predpisy, keďže nebola pevne daná dĺžka 

štúdia, umožňovali predčasné ukončenie štúdia, ak bol študent skutočne talentovaný, čo 

potvrdzuje tvrdenia o Schoreticsovom talente, keďže medicínu končil ako pomerne mladý 

 
149 FUNDÁREK, Radoslav.  Farmácia a chémia na Trnavskej univerzite. In: TIBENSKÝ, Ján. Z dejín vied a 

techniky na Slovensku VI: sborník. Bratislava, vyd. SAV, 1972,  s.  82. 
150 BOKESOVÁ-UHEROVÁ Mária. Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770-1777), s. 29. 
151 GYÖRY, Tibor. Az orvostudományi kar története 1770-1935, s. 40. 
152 TRNKA, Václav. Oratio Funebris in Exsequiis Michaelis Shoretics. Pestini, Lettner, 1786, s. 5. 
153 GYÖRY, Tibor. Az orvostudományi kar története 1770-1935, s. 103. 
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študent. Počas súkromnej výuky Crantzových študentov sa stretol s Václavom Trnkom, 

ktorého doučoval a ktorý si jeho služby nadmieru chválil. Tieto prednášky zároveň opisuje 

ako všeobecne veľmi obľúbené u študentov.154  

Po skončení školy chvíľu pracoval ako asistent viedenskej vojenskej nemocnice, 

neskôr bol Schoretics povolaný do Vezspréma, kde sa stal fyzikusom v tejto stolici.155 Po 

piatich  rokoch bol povolaný van Swietenom vyučovať na lekárskej fakulte. Túto správu 

Schoretics neprijal pozitívne, nakoľko ho jeho vlastná prax skutočne tešila a sklamaní boli aj 

jeho pacienti.156 Úlohy sa však zodpovedne ujal. Bola mu pridelená pomerne prestížna a na 

znalosti náročná katedra patológie, čo môže svedčiť o rešpekte k jeho schopnostiam. Okrem 

výuky na lekárskej fakulte mu bola, zjavne vďaka jeho schopnostiam, pridelená aj pozícia 

riaditeľa filozofickej fakulty, ktorú viedol po celý čas sídlenia v Trnave.157 Svoje nové 

povolanie však bral vážne, bol veľmi obľúbeným učiteľom a aj napriek tomu, že študentov na 

fakulte nebolo veľa, boli vnímaní ako veľmi zbehlí v rozpoznávaní chorôb a ich liečbe.158  

Priebeh teoretickej výuky Schoreticsa máme vo forme poznámok z hodín 

zaznamenaný u Karla Stipsicsa, ktorý začal študovať v Trnave po dokončení filozofickej 

fakulty vo Viedni. Aj on bol nadaným študentom, ktorý ukončil štúdium veľmi skoro – v roku 

1774 ako dvadsaťročný. V roku 1783 sa stal profesorom materie medica na presťahovanej 

fakulte v Budíne, v roku 1795 začal vyučovať patológiu.159 Z týchto poznámok je možné 

vidieť, že študenti lekárskej fakulty po teoretickej stránke vôbec nestrádali a úroveň tejto 

výuky sa dá porovnávať s výukou v Halle alebo vo Viedni.160 Jednotlivé zväzky poznámok sú 

pomenované Complectens morbos, Pathologia specialis a Adversariorum pathologicum. 

Z nich je možno vyčítať, že výuka prebiehala od popisu jednotlivých symptómov po 

odporúčanú terapiu.161 Jednotlivé choroby boli preberané nesystematicky, popis liečby zvykol 

obsahovať pomerne rozsiahle spektrum receptov pre rôzne liečivá. V priebehu prednášok bolo 

študentom podávané veľké spektrum pozorovaní, Schoretics venoval veľký priestor 

empirickému pozorovaniu, ideálne počas klinickej výuky, prípadne aspoň podané z popisov 

odporúčaných učebníc. V Stipsicsových poznámkach možno badať vplyv Boerhaaveho, van 

 
154 TRNKA, Václav. Oratio funebris, s. 7. 
155 BOKESOVÁ-UHEROVÁ Mária. Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770-1777), s. 49. 
156 KOVACICH, Martin. Merkur von Ungarn. Siebentes heft. Pest, Gesellschaft patriotische liebhaber der 

litteratur,1786, s. 615. 
157 Tamtiež. 616. 
158 TRNKA, Václav. Oratio funebris, s.7 
159 BOKESOVÁ-UHEROVÁ Mária. Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770-1777), s. 53. 
160 DUKA-ZÓLYOMI, Norbert. A nagyszombati Orvostudományi Kar hallgatói. Orvostört. Könyvtár Közl. 

1960, s. 40. 
161 SCHULTHEISZ, Emil. Vyučovanie medicíny v Trnave podľa prednášok profesora Schoreticsa. In: 

TIBENSKÝ, Ján. Z dejín vied a techniky na Slovensku VI: sborník, 1972,  s. 67. 
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Swietena a Halleho na Schoreticsove prednášky. Odporúčané učebnice a práce 

vymenovaných autorov boli preňho ale len určitým základom, popisy niektorých chorôb sa od 

výkladu vyššie spomenutých miestami odlišujú, takže Schoretics vyjadroval aj svoj názor na 

pôvod a liečbu niektorých problémov. Terapeutická liečba sa v zásade nijak neodlišovala od 

dobového diskurzu. Schoreticsova výuka patológie sa snažila kopírovať systém výuky vo 

Viedni aj po smrti van Swietena.162 

Okrem vyučovania patológie viedol Schoretics súbežne svoju súkromnú prax. 

Pomáhal rôznym ľuďom s liečbou ich zdravotných problémov, za služby pre chudobných si 

často nepýtal peniaze.163 Tento prístup mu vyslúžil veľmi vážené miesto už v Trnave, 

následne aj v Budíne a v Pešti.  Existenciu svojej súkromnej praxe využíval aj v rámci výuky. 

Nakoľko trnavské xenodochium bolo skutočne malé a celkovo Trnava nebola kvôli svojej 

veľkosti schopná zabezpečiť dostatočne veľkú nemocnicu, bola klinická výuka náročná na 

organizáciu. V xenodochiu sa bežne nachádzalo len zopár chudobných žobrákov, maximálne 

šesť ľudí, napriek tomu, že maximálna kapacita zariadenia bola 12 lôžok.164 Títo ľudia chodili 

zvyčajne na toto miesto dožiť svoj život a paleta problémov, s ktorými sa mohli študenti pri 

praktickej výuke stretnúť, bola nedostačujúca. Študenti potrebovali veľkú nemocnicu 

s desiatkami rôznych pacientov a tak tento nedostatok Schoretics riešil brávaním študentov na 

prax k jeho vlastným pacientom.165 

Schoreticsa začali po presťahovaní univerzity trápiť zdravotné problémy. Podľa Trnku 

dostal v roku 1785 tuberkulózu, ktorej priebeh údajne zhoršovali už predošlé zdravotné 

problémy. Jeho stav sa dramaticky zhoršoval, až sa dostal do štádia delíria a vytrvalého 

vykašliavania krvi, jeho pľúca boli enormne zničené. Zomrel na začiatku marca roku 1786, 

zostala po ňom manželka a sedem detí.166 

 

2.2.5. Komplikovaná výuka anatómie 

 

Prvé dva roky pred dokončením Hillebrandtovej budovy lekárskej fakulty, ktorá bola 

otvorená 12. mája 1772,167 prebiehala všetka výuka vyžadujúca priestory vo veľmi 

stiesnených podmienkach. Okrem veľmi nevyhovujúcej kapacity mestskej nemocnice pre 

 
162 SCHULTHEISZ, Emil. Vyučovanie medicíny v Trnave podľa prednášok profesora Schoreticsa, s. 68-70. 
163 TRNKA, Václav. Oratio funebris, s. 9. 
164 GYÖRY, Tibor. Az orvostudományi kar története 1770-1935, s. 63. 
165 TRNKA, Václav. Oratio funebris, s. 12. 
166 Tamtiež, s. 14. 
167 BOKESOVÁ-UHEROVÁ Mária. Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770-1777), s. 26. 
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klinickú výuku  spočiatku trpeli aj praktické prednášky chémie, botaniky a v Trnkovom 

prípade anatómie. Do roku 1772 tak prebiehala výuka v budove seminára sv. Vojtecha – 

Adalbertíne.168 Táto budova bola dokončená na začiatku 17. storočia a vybudovaná na rozkaz 

Pázmaňa, spadala viac pod správu jezuitov než pod samotnú univerzitu, keďže bola primárne 

postavená ako budova jezuitského gymnázia a zároveň poskytovala aj ubytovacie priestory 

týmto študentom. Prvé dva roky sa tak v týchto priestoroch gymnázium delilo o pár 

miestností s lekárskou fakultou.169 Odporúčanými učebnicami pre výuku anatómie, z ktorých 

musel Trnka robiť čítania, boli práce van Swietenovho leydenského profesora anatómie 

Bernharda Siegfrieda Albina, profesora univerzity v Bützowe Augusta Schaarschmidta 

a prácu Exposition anatomique de la structure du corps humain od  Jacquesa-Bénigna 

Winslowa z roku 1732.170  

Sťažnosti na nedostatočnosť praktickej výuky chodili do Viedne v priebehu celého 

pôsobenia v Trnave. Prvýkrát sa voči nedostatočnosti výuky ohradil profesorský zbor už 

v roku 1771. Situácia s provizórnymi priestormi ich neťažila tak, ako veľké materiálne 

nedostatky praktickej výuky. Okrem spomínaných Winterlových problémov s absolútne 

nevyhovujúcou botanickou záhradou, laboratóriom s obdobne nevyhovujúcim vetraním 

a takmer nulovým prístupom k potrebným chemikáliám a bylinám, zasiahli obdobné 

problémy aj Trnkovu výuku anatómie. Trnava ako malé mesto, od počiatku slúžiaca ako 

provizórium pre malú univerzitu, nielenže nemala dostatočne veľkú nemocnicu, ale nebola 

ani schopná zabezpečiť dostatok mŕtvol pre anatomickú výuku. Mŕtvoly na výukové pitvy 

mali právo získavať z radov popravených zločincov, ktorí neboli z rôznych dôvodov 

pochovaní do posvätenej pôdy, a tak sa na pitvy týchto ľudí prihliadalo s určitou mierou 

tolerancie. Ich počet však nebol dostatočný, telá samozrejme rýchlo podliehali skaze 

a väčšinu času absolútne chýbali tieto výukové prostriedky. Trnka sa tieto pomery snažil od 

počiatku zmeniť, podarilo sa mu dosiahnuť, že do Trnavy mali byť odvážané telá 

popravených aj z Nitry a Bratislavy. Situácia sa však v skutočnosti veľmi nezlepšila, nakoľko 

v roku 1772 umiera van Swieten a Störck sa snaží využiť zníženú kvalitu štúdia v Uhorsku 

pre centralizáciu výuky do Viedne.  

Medzi sťažnosťami z roku 1771 sa vyskytuje aj obava  o kvalitu výuky kvôli veľmi 

nízkemu počtu študentov. Na jednu stranu to prinášalo výhodu v rámci provizória výuky 

anatómie – v prípade príležitostnej pitvy nechýbali pri tak nízkom počte študujúcich klasické 

 
168 V niektorých publikáciach sa stretávame aj s nesprávnym názvom Albertínum. 
169 GYÖRY, Tibor. Az orvostudományi kar története 1770-1935, s. 49. 
170 Tamtiež, s. 50. 
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priestory anatomického divadla, na druhú stranu od počiatku vyvstávala otázka, či sa vôbec 

niekedy počet študentov zvýši, či je fakulta konkurencieschopná, či si vie študentov udržať 

počas celého kurikula a nebudú odchádzať absolvovať na prestížnejšie miesta, prípadne či 

fakulta splní svoj účel a absolventi budú mať záujem zostať v zdravotne zanedbanom 

Uhorsku. Tieto obavy ešte viac umocňovala osoba syna trnavského kata, ktorý sa zaúčal do 

otcovského remesla a dobrovoľne navštevoval prednášky z anatómie a chirurgie, čo mohlo 

odpudzovať nielen už navštevujúcich študentov, ale aj odradiť prípadných záujemcov.171 

Prípadné odchody absolventov na lepšie miesta boli vyriešené dekrétom, ktorý ustanovoval 

platnosť uhorských diplomov iba pre územie Uhorska, zatiaľ čo diplomy z iných univerzít 

boli uznávané v celej monarchii.172 

Keďže sa situácia reálne vôbec neriešila – alebo len veľmi pomaly, v prípade klinickej 

výuky začala spolupráca s miestnym špitálom až v roku 1774, boli obdobné sťažnosti písané 

opakovane. Ďalšia sťažnosť dorazila do Viedne ešte v priebehu roku 1773, Störck sa ňou 

začal zaoberať ale až o rok neskôr. Gilg, ako riaditeľ, požiadal svojich profesorov, aby sami 

za seba spísali jednotlivé sťažnosti na nedostatky vo výuke. Trnka vo svojej sťažnosti 

spomína, že mŕtvoly takmer nemá a tak si pomáha rôznymi provizóriami. Z pár mŕtvol, ktoré 

sa mu v uchádzajúcom stave dostali do rúk, si bol schopný vyrobiť preparáty zakonzervované 

v liehu, čo ale nepostačuje na zorientovanie sa v tele človeka tak, ako pri pitve. Veľmi 

podobne sú na tom aj pitvy zvierat, ku ktorým je v tejto pálčivej situácii nútený, napriek 

tomu, že tieto pitvy sám neuznáva. Podľa jeho názoru je na nich možné ukázať maximálne 

pohyby čriev, srdca, priechodnosť štiav cez cievy, pričom mu ako pitvané zvieratá väčšinou 

slúžia žaby.173 Gilg pripája aj svoju obhajobu konania profesorov a pripája informáciu, že 

Trnkove preparáty sú výsledkom pitvy dvoch detí a troch dospelých, pochádzajúcich 

pravdepodobne z miestneho špitálu, ktorých mŕtvoly sa im podarilo tajne prepašovať do 

učebne anatómie. Na týchto troch mŕtvolách Trnka predvádzal výuku aj mimo oficiálnych 

vyučovacích hodín, aby využil maximum času, ktoré mu telá poskytovali, kým sa začali 

nepoužiteľne rozkladať.174 Podobne kritizuje aj nutnosť vykonávať pitvu na zvieratách, 

pričom takáto pitva je podľa neho vhodná len na porovnanie fyziológie človeka  a zvieraťa, 

ale ako pravidelný výukový prostriedok absolútne nepostačuje.  

 
171 GYÖRY, Tibor. Az orvostudományi kar története 1770-1935, s. 52. Potomkovia katov boli od roku 1756 

vnímané už ako počestné osoby, avšak ak mali záujem v rodinnom remesle pokračovať, tak ich prítomnosť opäť 

nebola žiadúcou. Synovi bolo v odpovedi na dané sťažnosti nariadené, aby si vybral, či má  záujem vybrať si 

medicínu alebo povolanie kata, keďže v jeho postavení nie je možné skĺbiť oboje.  
172 Tamtiež, s. 55. 
173 Tamtiež, s. 81. 
174 Tamtiež, s. 82. 
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Veľký nedostatok vidí aj v tom, že na pitvaných zvieratách nemajú študenti príležitosť 

pozorovať vnútorné prejavy niektorých chorôb, ktoré sú u ľudí možné.175 Táto sťažnosť sa 

dostala v roku 1775 až k samotnej Márii Terézii, ktorá za Gilgove vytrvalé snahy o zlepšenie 

pomerov rozhodla o pridelení výnimočného platu pre jeho osobu, napriek tomu, že riaditelia 

jednotlivých fakúlt väčšinou plat nedostávali, keďže sa jednalo skôr o čestnú pozíciu 

odľahčujúcu profesorov od administratívy. Okrem toho sa v tomto dekréte vyriešila hlavne 

finančná stránka fakultnej výuky – Winterlovi bolo pridelených viac finančných zdrojov na 

nákup chemikálii potrebných pre výuku, mohol si za ne zadovážiť aj prípadné rastlinné 

liečivá. Situácia s pitvami sa však nikam nepohla a opäť sa len zopakovalo nariadenie 

dodávať univerzite mŕtvoly z Nitrianskej a Bratislavskej župy.176 

Situácia so stavom mŕtvol sa zjavne v priebehu času postupne zmenila aspoň čiastočne 

k lepšiemu. Je tak možné súdiť zo sťažnostného listu adresovaného guberniu, ktorý Václav 

Trnka napísal koncom roka 1775, kedy zastával post dekana. Z tejto pozície oznamuje 

guberniu nespokojnosť, ktorú vyvolal konflikt s Jánom Gilgom. Trnka bol už od počiatku 

nespokojný s pozíciou pomocníka anatómie. Tento pomocník mal na starosti obstarávanie 

anatomickej miestnosti, čo zahŕňalo udržiavanie čistého prostredia, upratovanie priestorov po 

pitve, udržiavanie mŕtvoly čo najdlhšie v použiteľnom stave, čo zahŕňalo napríklad jej 

umývanie, či pomoc s prípravou prípadných preparátov z danej mŕtvoly. Práca to nebola 

jednoduchá, takýto zamestnanec univerzity bol skôr než za asistenta označovaný za sluhu 

(servus), keďže práca často znamenala rozličnú „špinavú robotu“. V rámci provizórnych 

podmienok si Trnka túto pozíciu zastával sám, napokon mal dvojročnú prax ešte z Viedne. 

Neskôr však šlo o výrazný problém – nielenže bola táto práca nedôstojná pre profesora, ale 

ešte ho aj oberala o drahocenný čas, ktorý môže venovať študentom, iným záležitostiam 

k príprave výuky alebo písaniu odborných prác. Navyše plat bol podľa Trnku nedostatočný, 

obzvlášť v kontexte náročnosti tejto práce, požadoval teda zvýšenie ročného platu 144 zlatých 

na dôstojnejšiu sumu, ktorá by prilákala zodpovedných záujemcov.  

V roku 1775 zomrel Jozef Gnad, ktorého Gilg obsadil na túto pozíciu neznámo kedy. 

Ten sa už predtým čiastočne staral o fakultu ako celok a jeho pôsobenie na univerzite by sme 

tak mohli v dnešnej dobe prirovnať ku školníkovi. S jeho prácou bol Trnka veľmi nespokojný 

– čo dostačovalo pre bežné potreby fakultnej budovy nepostačovalo pre učebňu anatómie, 

navyše Gnad bol od nástupu veľmi starý, chorľavý a nevitálny, dokonca prespával ako 

vagabund v miestnom lazarete. S mŕtvolami ako úplný laik nevedel vhodne narábať, čo 

 
175 GYÖRY, Tibor. Az orvostudományi kar története 1770-1935, s. 83. 
176 Tamtiež, s. 86. 
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Trnkovi celú situáciu značne skomplikovalo. Trnka, ako čerstvý dekan, danú situáciu vyriešil 

obsadením Antonia Sperlinga, ktorý svoju prácu, k potešeniu všetkých, vykonával dobre 

a preto Trnka obzvlášť žiadal o zvýšenie platu. Zároveň chcel pred guberniom objasniť 

podstatu konfliktu s Gilgom a toho, čo ho viedlo ku konaniu v záležitostiach pripadajúcich 

skôr riaditeľovi než dekanovi.177 

V priebehu roku 1776 došlo zároveň k plánovaniu presunu univerzity z Trnavy do 

Pešti. Toto rozhodnutie podnietilo aj plánované založenie veterinárnych učení, ktoré boli už 

od počiatku plánované so sídlom v Pešti alebo v Budíne. Blízkosť lekárskej fakulty k veterine 

bola v princípe žiaducim elementom.178 Zároveň k tomuto rozhodnutiu dospela Mária Terézia 

na základe neustálych sťažností, ktoré sa dostávali až k jej osobe. Störck sa vytrvalo venoval 

len rozvoju viedenskej fakulty, zatiaľ čo výuka v Trnave neustále trpela, navzdory 

výnimočnému a oddanému učiteľskému zboru. Zlepšenie situácie nikdy nebolo dostačujúce 

a na vine nebola len Trnava ako malé mesto. Aj po vybudovaní novej budovy stále pretrvávali 

problémy s nedostatkom prostriedkov, hlavne pre výuku botaniky a chémie, ktorú skrátka 

Störck vlastne úplne ignoroval. Nedostatok pacientov a mŕtvol boli vytrvalé problémy, 

spojené s mestom a v danej situácii reálne ťažko riešiteľné. Na základe dlhodobo zlej situácie 

dospela Mária Terézia k rozhodnutiu, že celá univerzita bude presťahovaná do Budína, 

nakoľko je Budín už bezpečným mestom a zároveň by aj s blízkou Pešťou tento presun  

vyriešil mnohé problémy výuky. V Budíne sa zároveň nachádzal nielen veľký mestský špitál, 

ale v blízkosti hradu bola aj fungujúca vojenská nemocnica. Zároveň bola častejšia aj 

incidencia popráv.179 

Definitívne rozhodnutie o presťahovaní padlo dňa 6. mája 1777. Prípravy a dohody 

s konzistóriom univerzity sa začali riešiť už o mesiac skôr. Mária Terézia poverila grófa 

Krištofa Niczkeho ako hlavného organizátora sťahovania, avšak technickú stránku sťahovania 

mal na starosti Wolfgang von Kempelen, práve kvôli svojim známym technickým 

zručnostiam.180 Gróf Niczky sa o samotný presun zaslúžil predložením najvhodnejších 

argumentov na tento presun. Nepriamo upozornil, že sabotovanie lekárskej výuky, ako aj 

nevhodnosť malomesta bez dostatočnej klinickej výuky, sú naprieč Uhorskom veľmi 

známymi problémami lekárskej fakulty a práve z tohto dôvodu majú absolventi veľmi sťažené 

uplatnenie. Kvôli veľmi nedostatočnej praktickej výuke sú ľudia voči týmto absolventom 

 
177 Editovaný prameň uverejnený in: TIBENSKÝ, Ján. Z dejín vied a techniky na Slovensku VI: sborník, s. 348 -

356. 
178 GYÖRY, Tibor. Az orvostudományi kar története 1770-1935, s. 104. 
179 Tamtiež, s. 110. 
180 Tamtiež, s. 109. 
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skeptickí, nechcú ich prijať do zamestnania a preto väčšina z nich uvažuje nad ukončením 

štúdií vo Viedni, čo absolútne nevyhovuje pôvodnému zámeru, prečo bola fakulta otvorená.181 

Prednášky na univerzite sa skončili 24. augusta 1777 a začalo sa sťahovanie. 

  

 
181 GYÖRY, Tibor. Az orvostudományi kar története 1770-1935, s. 111. 
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3. Lekárska fakulta v Budíne a Pešti do smrti Václava Trnku 1777 – 1791 

 

 V priebehu jesene 1777 sa z Universitas Tyrnaviensis stávala postupne Universitas 

Budensis. Sťahovanie pod dohľadom Kempelena prebiehalo prevažne pomocou pltí po Váhu 

a hlavne po Dunaji. Tento presun bol technicky náročný, sťahovala sa úplne celá univerzita 

s itinerárom všetkých fakúlt, kompletným zariadením, ale aj majetkom vyučujúcich. Z tohto 

obdobia sa nám zachoval zoznam kníh, spísaný pod dozorom Kempelena,182 v tej dobe 

vlastnených Václavom Trnkom, ktorý bol spísaný pre kontrolu správneho presunu. Existuje 

však ešte druhý zoznam kníh, ktorý si na základe tohto spísal Trnka sám a priebežne ho počas 

života doplňoval. Na jeho poslednej strane je uvedený zoznam literatúry, ktorá bola pri 

sťahovaní zničená alebo poškodená, medzi týmito knihami sú napríklad nemecké vydanie 

Mathiolliho Herbára, Ephemerides astronomicae ad meridianum Vindobonensem od 

Maximiliana Hella či Systema naturae  od Linného.183  

 Po presune sa začalo s formalitami. Za nového riaditeľa lekárskej fakulty bol zvolený 

Gábor Veza, vojenský lekár a hlavný lekár Pešťskej župy. Ján Gilg sa rozhodol zostať 

v Trnave, nakoľko jeho primárnym zdrojom príjmov bolo zamestnanie mestského fyzikusa 

a jeho žiadosť o kompenzačné zvýšenie platu v prípade presunu bola zamietnutá.184 

Univerzita bola presunutá na opustený Budínsky hrad, ktorý sa nevyužíval. Samotný hrad bol 

opustený od bitky pri Moháči, kedy ho postupne decimovalo ohrozenie Osmanskou ríšou 

a neustále boje. Osmani si nakoniec z tohto hradu urobili sklad streliva, ktoré v roku 1686 

explodovalo počas veľkého obliehania Budína a kompletne zničilo zvyšky gotického hradu. 

Nové budovy v týchto priestoroch sa postupne začali stavať od počiatku 18. storočia, 

avšak najviac sa o znovuvybudovanie zaslúžil uhorský tajný rada Anton Grasalkovič. 

Vybudovaním nových priestorov Nicollu Pacassiho, neskoršie úpravy pre potreby univerzity 

viedol opäť Hillebrandt, ktorý mal na starosti pôvodnú budovu trnavskej lekárskej fakulty. 

Plány na obnovu sa začali v polovici 40. rokov, ku koncu 60. rokov bol celý projekt hotový. 

V dokončených priestoroch pôvodne sídlil ženský rád Loretských sestier, tie boli s príchodom 

univerzity presunuté. Univerzita tak prišla do úplne nových a vhodných priestorov. Lekárska 

 
182 Catalogus librorum Wenceslai Trnka, Manupropria prof. Trnka. CATALOGUS MANUSCRIPTORUM 

BIBLIOTHECAE REG. SCIENT. UNIVERSITATIS BUDAPESTINENSIS TOMUS II. PARS I. 

CATALOGUS LIBRORUM MANUSCRIPTORUM, J26. Podobný zoznam univerzitných kníh presunutých 

z Trnavy do Budína spísal v roku 1778 Martin Kovachich, čím sa zjavne začali jeho blízke väzby na univerzitné 

prostredie reflektované v jeho časopise Merkur von Ungarn. Catalogus librorum academiae regiae Tyrnaviensis 

ab universitate translata Budam bibliothecae relictorum a. d. 1778. M. Georg. Kovachich 29. Martii. 7. Maji 

descripsit., J27, tamtiež. 
183 TRNKA, Václav. Catalogus librorum medicorum, D47, tamtiež, 
184 GYÖRY, Tibor. Az orvostudományi kar története 1770-1935, s. 112. 
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fakulta nebola umiestnená priamo v hradnej budove, ale v tesnej blízkosti komplexu, rovnako 

v jednej z nových budov. V pešej blízkosti bola civilná nemocnica185 a v blízkom okolí 

hradného komplexu, približne v priestoroch okolo dnešnej Kristíninej ulice, bola zriadená 

prvá botanická záhrada.186 

Plat vyučujúcich sa po presune do Budína oficiálne nezmenil, stále sa jednalo o 1200 

zlatých ročne. V prípade, že profesor vyučoval na dvoch katedrách naraz, dostával len 

polovicu z druhého platu. S presunom sa celkovo rozšírili možnosti a kapacita výuky, kvôli 

ktorej bol na výuku kurzu pre chirurgov a ránhojičov prijatý nový člen učiteľského zboru 

Samuel Rácz. Okrem postupne zväčšujúceho učiteľského zboru sa zvýšil aj počet rôznych 

pomocných zamestnancov fakulty. Medzi asistentov, okrem tých,  ktorí pomáhali s výukou 

priamo na fakulte, patrili aj rôzne asistentky starajúce sa o pacientov v pridruženej nemocnici. 

Opäť, ako v prípade anatomického asistenta v Trnave, bol Trnka nespokojný s ich 

neprimerane nízkym platom nekorešpondujúcim so zodpovednosťou danej práce.  Plat týchto 

asistentov dosahoval v Budíne spočiatku len 100 zlatých ročne, Trnka požadoval schválenie 

zvýšenia ich platu na 150 zlatých. Trnkov návrh univerzitná rada bez výhrad prijala, dôvodom 

bolo aj to, že len nedávno pred jeho návrhom bolo schválené zvýšenie platu u univerzitných 

hospodárov, ktorých práca nebola tak náročná.187 

Nízky plat pre pomocných zamestnancov však nebol jediným problémom.  Schoretics 

s Plenckom pomerne rýchlo zistili, že nemocnica sv. Jána nie je vhodným priestorom pre 

klinickú výuku a pre pacientov celkovo. Jej poloha bola natoľko nešťastná, že budova trpela 

neustálou vlhkosťou, čo spôsobovalo mnohé zdravotné problémy. Obzvlášť u ťažko chorých 

až imobilných pacientov, čo ich nádej na vyliečenie robilo takmer nulovou a zároveň tak 

nebolo možné úspešne demonštrovať účinnosť liečebných procesov.188 Spokojný nebol ani 

Winterl, ktorého znovu trápili priestory botanickej záhrady. Sám za vhodnejšie priestory 

považoval už skultivované záhrady niektorého zo zrušených mníšskych rádov.  Veľmi 

nespokojný bol s lekárskou fakultou v Budíne, po podrobnej trojhodinovej návšteve, aj 

samotný Jozef II., ktorý ju navštívil v roku 1781. Stav medicínskej výuky v Uhorsku ho trápil 

už od roku 1771, kedy fakultu navštívil prvýkrát, bohužiaľ ani o desať rokov neskôr nebol 

stav dostatočne utešujúci. Tieto okolnosti ho prinútili k postupnému hľadaniu nových 

 
185 Stará nemocnica sv. Jána, nachádzala sa na Sennom námestí (Széna tér), budova bola vážne poničená počas 

2. svetovej vojny a neskôr zdemolovaná. Zasvätená bola Janovi Nepomuckému a vybudovaná bola pre potreby 

mesta po vážnej morovej epidémii.  
186 GYÖRY, Tibor. Az orvostudományi kar története 1770-1935, s. 114. 
187 Tamtiež, s. 132. 
188 Tamtiež, s. 140. 
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priestorov v Pešti, za ktoré bol zvolený bývalý jezuitský kláštor v centre mesta.189 Jozef II. 

nariadil presťahovanie univerzity v roku 1784. Okrem zlepšenia podmienok lekárskej fakulty 

šlo Jozefovi II. aj o rozšírenie právomocí a vplyvu celej univerzity, v dôsledku presunu do 

väčšieho mesta a zároveň sám plánoval presun všetkých dôležitých uhorských kráľovských 

inštitúcií do reprezentatívnych priestorov hradu.190 

V tom čase sa začali diať aj zmeny v rámci učiteľského zboru. Fakultu opustil Jozef 

Jakub Plenck, ktorý sa rozhodol pre prácu vo Viedni. Na jeho miesto bol spomedzi troch 

záujemcov zvolený György Stahly, ktorý bol pred menovaním za profesora chirurgie 

a pôrodníctva vojenským lekárom.191 Schoretics, ktorého zdravotný stav sa v dôsledku 

tuberkulózy veľmi zhoršil, opustil svoje miesto profesora patológie, ktoré ako zástup prebral 

Adam Ignác Prandt. Jeho miesto na katedre materiae medicae prebral už spomínaný Samuel 

Rácz. Schoretics zomiera po ťažkej chorobe v roku 1786. Trnka počas Schoreticsovho 

vážneho stavu prebral jeho súkromnú medicínsku prax. Na oficiálne uvoľnené miesto po 

Schoreticsovi si však robil nádeje aj Rácz, ktorý o patológiu prejavoval veľký záujem. Pozíciu 

učiteľa patológie však získal Trnka, aj vďaka svojej publikačnej činnosti.  

Zároveň, približne v tomto období, silnejú žiadosti rôznych ránhojičov o prednášanie 

povinných dvojročných kurzov v maďarčine kvôli nedostatočnej znalosti latinčiny. Rácz sa 

tejto príležitosti veľmi rád ujal, napokon vydal jedny z prvých lekárskych učebníc v tomto 

jazyku.192 Tieto snahy zdieľal aj spolu so Stahlym. Ako už bolo zvykom, aj oni mali svojho 

vlastného asistenta, ktorý im pomáhal s prípravou výuky. Týmto pomocníkom sa stal istý 

Karol Hauptmann, ktorý však ovládal len nemčinu. Okrem istej jazykovej nedostatočnosti 

nebola Hauptmannova povesť úplne dobrá, bol označený za nedôsledného a nespoľahlivého 

človeka zlého charakteru, ktorý sa dokonca pokúsil o útek po obvinení políciou. Jeho 

manželkou bola Anna Fasserová, jedna z kuchárok dodávajúca stravu pre univerzitnú 

nemocnicu. Charakter Hauptmanna vystihuje Trnkov dopis univerzitnému kolégiu z roku 

1788. Trnka, ako človek za svoju kariéru veľmi dobre znalý všetkého, čo sa ľudského tela 

týka, začal mať podozrenie, že strava podávaná nemocničnou kuchárkou nie je úplne 

v poriadku. Používaný tuk po dôslednom preverení označil za ľudský a Hauptmanna tak 

obvinil z kradnutia ľudského tuku z mŕtvol, určených na výuku, ktorý dodával svojej 

manželke do kuchyne, aby obaja ušetrili peniaze pridelené na nákup mastí na varenie. Tým, 

 
189 Dnes roh ulice Lájosa Kossutha a Semmelweisovej ulice. 
190 GYÖRY, Tibor. Az orvostudományi kar története 1770-1935, s. 143. 
191 Tamtiež, s. 146. 
192 Tamtiež, s. 170. 
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že sa jednalo o tuk z mŕtvol, okrem vlastného finančného obohacovania sa, priamo ohrozovali 

všetkých konzumentov prítomnosťou mefitických zložiek v tomto tuku. Obaja boli po 

odhalení tejto kauzy Trnkom okamžite vyhodení.193 

V roku 1788 vydáva Trnka poslednú prácu, ktorá bola publikovaná ešte za jeho života, 

Historia thypanitidis omnis aevi observata, okrem nej vychádza ešte v nemeckom preklade 

Historia rachitidis  ako Geschichte der englischen Krankheit v roku 1789. O rok neskôr 

nastupuje Trnka do dôchodku v dôsledku vážnej choroby, ktorá mu bránila vo výkone jeho 

práce. Dňa 12. mája 1791  zomiera v dôsledku ascitu. Ascites je stav, pri ktorom je brucho 

človeka extrémne nafúknuté, v dôsledku hromadenia voľnej tekutiny v brušnej dutine. Tento 

stav je najčastejšie spojený s cirhózou pečene v dôsledku otravy alebo hepatitídy.194 Príčiny 

vzniku ascitu sa však rôznia a sú veľmi pestré, nie je preto možné bližšie diagnostikovať, 

ktoré ochorenie spôsobilo Trnkovi tak závažný stav. Bližšie informácie o jeho ochorení nám 

nie sú známe. Zmienka o jeho ochorení sa nenachádza v žiadnej z rukopisných pozostalostí, 

vrátane dvojzväzkového objemného spisu, zaoberajúceho sa klinickými prípadmi, nesúceho 

názov Notata medica,195  sám svoj stav teda nebol schopný pozorovať a dozvedáme sa o ňom 

z priloženej biografie v zozname kníh.196 Po jeho smrti bol na miesto po konkurze zvolený 

Joseph Schönbauer, ktorý na patológii zotrval rok, kým ju do roku 1814 neprebral Adam 

Ignác Prandt. Bohužiaľ, nie je nám známe, kde Trnka leží, jeho hrob sa nám nezachoval. Jeho 

pozostalosť činí tisíce zväzkov, ktoré po jeho smrti odkúpila  za 3000 zlatých univerzita. 

Známe nám je, že po svojej smrti venoval 1300 zlatých na výstavbu nemocnice v Szekszárde, 

prvej nemocnice v Tolnskej župe.197 

  

 
193 GYÖRY, Tibor. Az orvostudományi kar története 1770-1935, s. 170. 
194 Môže sa jednať o otravu alkoholom, ale nie je vylúčená napríklad aj otrava ortuťou, či inými toxickými 

látkami, ktoré boli v danej dobe dostupnými.  Vždy sa však jedná o vytrvalú otravu spôsobujúcu cirhózu pečene. 

V prípade hepatitídy spôsobujú ascites všetky jej druhy. 
195 TRNKA, Václav. Notata medica. Nedatovaný rukopis. CATALOGUS MANUSCRIPTORUM 

BIBLIOTHECAE REG. SCIENT. UNIVERSITATIS BUDAPESTINENSIS TOMUS II. PARS I. 

CATALOGUS LIBRORUM MANUSCRIPTORUM, D45. 
196  Catalogus Librorum et Actorum Medicorum Wenceslai Trnka M.D. 1796, priložená biografia. 
197 Tento údaj nám je známy z trojjazyčnej pamätnej tabule umiestenej na budove nemocnice. Tabuľa bola 

inštalovaná v roku 1994 a v maďarčine, slovenčine a češtine na nej stojí nápis „Pamiatke spoločnej minulosti 

Čechov, Slovákov, Maďarov a Václava Trnku (1739 – 1791), profesora medicíny, ktorý sa zaslúžil o vznik prvej 

nemocnice v župe Tolna.“ Informácia o odkázanej sume pochádza z   KISS, László. Könyvet írt a cukorbajról 

1778-ban - az első magyar diabetológus: Trnka Vencel (1739-1791), s. 964. 
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4. Osobný život  a záujmy Václava Trnku  

 

O Václavovi Trnkovi je dobre známe, že sa vo voľnom čase venoval hlavne skladaniu 

hudby. Tento jeho záujem ho v posledných desaťročiach najviac preslávil, prevažne 

v anglofónnom zahraničí.  Záujem o jeho osobu vzrástol na konci 80. rokov minulého 

storočia, po tom, čo nemecký muzikológ Wolfgang Plath objavil štyri skladby, ktoré Trnka 

zložil. Všetky z nich sú svojim žánrom kánonmi, avšak dve z nich sa nápadne podobali na 

skladby, ktoré boli dovtedy známe pod Mozartovým menom.  Ide o známu skladbu Leck mir 

den Arsch K. 233 (382d) u Trnku známu pod názvom  Tu sei gelosa, e vero a Bei der Hitz im 

Sommer K. 234 (382e) so skladbou So che vanti un cor ingrato.  

Obe Trnkove skladby sú zhudobneným podkladom vychádzajúcim z básní Pietra 

Metastasia, podľa ktorých sú pomenované. Pôvodne sa malo za to, že tieto kánony zložil 

Mozart v 80. rokoch 18. storočia, počas jeho života však neboli zverejnené. Medzi verejnosť 

sa začali dostávať až po roku 1799, keď Mozartova žena Contanze poslala tieto skladby ako 

súčasť rozsiahleho súboru vydavateľstvu Breitkopf & Hartel pre pripravované publikovanie 

skladieb jej manžela.198 Skladba tak prischla Mozartovi, avšak sám tieto melódie len 

pretextoval.  Trnkove skladby však nie sú jedinými, ktoré sa Mozart rozhodol upraviť, 

podobné zistenia sa neskôr potvrdili aj u jeho iných, menej známych a menších skladieb.  

Od Trnku sa nám zachovalo vyše 60 skladieb, väčšina z nich je uložená v archíve 

viedenskej Gesellschaft der Musikfreunde. Touto cestou sa dozvedáme niečo málo o jeho 

manželke, o ktorej nevieme takmer nič. Nie je nám známe, kedy presne sa Trnka oženil, ani či 

mal nejaké deti. Každopádne jeho manželkou bola istá Tereza, rodená Langová, s ktorou 

zdieľal spoločný záujem o hudbu. Po Trnkovej smrti sa Tereza vybrala do Viedne, k čomu ju 

zjavne priviedol aj blízky vzťah Trnku s rodinou van Swietena. Aj po jeho smrti udržiaval 

kontakt s jeho synom Gottfriedom, s ktorým rovnako zdieľal záujem o hudbu. Ako známy 

mecenáš pomohol Tereze uchytiť sa vo Viedni, kde sa živila ako speváčka. U Schönfelda sa 

nám o nej dochoval krátky záznam v Jahrbuch der Tonkunst von Wien und Prag pre rok 

1796, kde sa dozvedáme, že nemala najsilnejší hlas, ale zato jej spev bol po technickej stránke 

veľmi dobrý a šlo o cenenú speváčku.199 Tereza sa neskôr vydala za Franza Stadlera, ktorý 

bol rovnako ako ona spevákom, pôsobil ako tenorista v Gesellschaft der Musikfreunde. Po 

 
198 ZASLAW, Neal. The non-canonic status of Mozart's canons. In: Eighteenth Century Music 3, 2006, s. 114. 
199 Jahrbuch der Tonkunst von Wien und Prag, im von Schönfeldischen Verlag, 1769. 
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založení tohto spolku mu Tereza venovala všetky Trnkove skladby, ktoré mala pri sebe. 

S výnimkou štyroch,200 ktoré sa nachádzajú v rukopisnom oddelení univerzitnej knižnice 

v Budapešti tak tento spolok disponuje takmer kompletnou Trnkovou hudobnou zbierkou. 

V prípade hudby však môžeme predpokladať jej pozitívny vplyv na Trnkov výkon profesie. 

Netušíme, aký hudobný nástroj ovládal, každopádne je zrejmé, že zručnosť ovládania 

akéhokoľvek hudobného nástroja vyžaduje jemnú motoriku a presnosť potrebnú aj pri 

odbornom vykonávaní pitvy. Podobný pozitívny vplyv možno predpokladať aj pri klinickej 

výuke spojenej s neskoršou výukou patológie. V dobe, kedy ešte neexistovali pomocné 

diagnostické prístroje, bol vycibrený hudobný sluch skutočne dobrým nástrojom pri sledovaní 

nepravidelností v pacientovom dychu alebo tlkote srdca.201  

Okrem hudby sa dozvedáme o iných Trnkových záujmoch hlavne zo zoznamu jeho 

kníh. Z kníh, ktoré vlastnil, môžeme vidieť, že okrem medicíny prejavoval hlboký záujem 

o nové objavy na poli fyziky. Nachádzali sa uňho práce Rudjera Boškovića, Collectiones 

mathematicae ex architectura militari od Faludiho, Gravesandovu Philosophiae & 

Newtonianae institutiones, Eulerove práce a iné.  

Mimo fyziku môžeme sledovať, že Trnka bol v súkromí aj veľmi zbožným katolíkom. 

Z jeho odborných prác a dochovanej korešpondencie nie je túto jeho stránku takmer vôbec 

poznať. Zaujímavosťou je, že spomedzi jeho kníh je jedinou dochovanou knihou v češtine 

práve kniha Žiwot Alphonsa Rodriquez z roku 1665. Ide o krátky životopis tohto jezuitského 

svätca. Medzi ďalšie zaujímavé vlastnené tituly patrí určite aj kniha Via sancta Pragam – 

Vetero Boleslaviam či spis Methodus brevis et facilis contra Deistas od Lesleyho. Zaujímala 

ho aj história, väčšina kníh, ktoré vlastnil, boli diela antických autorov ako Tukydides, Livius, 

Flavius, Cratus, prípadne modernejšie práce ako Historia arcana Belli Turcici  od Schmettaua 

alebo Horváthova Introductio ad historiam Ungariae critico – politicam.  

Trnka však rodnú češtinu používal veľmi málo, napriek tomu, že sa každoročne na 

začiatku školského hlásil k českému univerzitnému národu. Vieme o ňom, že výborne ovládal 

latinčinu, rovnako sa s nemčinou a maďarčinou perfektne oboznámil počas svojich štúdií. 

Skrz záľubu v hudbe vieme o jeho znalosti taliančiny a aj francúzštiny. Málo známym faktom 

je aj Trnkova znalosť angličtiny, ktorá nie je úplne bežnou v jeho dobe a prostredí. O tejto 

 
200 Trnka Vencel, néhai pesti kir. professor, énekes szerzeményei, F34, CATALOGUS MANUSCRIPTORUM 

BIBLIOTHECAE REG. SCIENT. UNIVERSITATIS BUDAPESTINENSIS TOMUS II. PARS I. 

CATALOGUS LIBRORUM MANUSCRIPTORUM. 
201 HELD, Jan Theobald, Jindřich KVĚT a Daniela TINKOVÁ. Fakta a poznámky k mému budoucímu 

nekrologu I: vzpomínky pražského lékaře na léta 1770-1799. Praha: Academia, 2017, s. 359, 360. 
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znalosti však nemôžeme pochybovať. Vo svojich odborných prácach cituje niektoré anglické 

originály, či články a vo svojej knižnici vlastnil aj niekoľko anglických kníh, napríklad Life 

and glorious actions of the Sir George Rook z roku 1707 či Vade Mecum of the devout 

Christian (1776).202 

Záujmy Trnku, o ktorých vieme, presahovali jeho odbor. S miernou zveličením 

môžeme o Trnkovi tvrdiť, že bol polyhistorom, aj keď sa hudbe, fyzike ani vierouke nikdy 

profesionálne nevenoval. Jeho znalosti sú však veľmi široké. Môžeme však s istotou tvrdiť, že 

jeho znalosti na poli medicíny boli skutočne obsiahle a pokrývali takmer všetky dobové 

znalosti tohto odboru. Trnka bol ešte dlho po svojej smrti považovaný za najvzdelanejšieho 

vyučujúceho na lekárskej fakulte.203 

 

  

 
202 Catalogus librorum Wenceslai Trnka. Fol. Manupropria prof. Trnka. (s. XVIII) ,J26 a Trnka Wencesl. 

Catalogus librorum medicorum. D47, CATALOGUS MANUSCRIPTORUM BIBLIOTHECAE REG. SCIENT. 

UNIVERSITATIS BUDAPESTINENSIS TOMUS II. PARS I. CATALOGUS LIBRORUM 

MANUSCRIPTORUM. 
203 KISS, László. Könyvet írt a cukorbajról 1778-ban - az első magyar diabetológus: Trnka Vencel (1739-1791), 

s. 962. 
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5. Práce Václava Trnku z Křovic 

 

5.1. De morbo coxario seu ischias 
 

Dizertačnú prácu De morbo coxario obhájil Václav Trnka z Křovic 27. januára roku 1770 vo 

Viedni.204 Dizertačná práca sa zaoberá chorobou sedacieho nervu alebo (inak) ischiasom,205 

pomerne bežným problémom, ktorého príčiny sú v súčasnosti pripisované zápalu nervu 

v dôsledku  prechladnutia, zaseknutiu sedacieho nervu v platničke, prípadne preťaženiu. 

Ischias sa prejavuje bolesťami v sedacom nerve, ktorý je najdlhším nervom v ľudskom tele – 

ťahá sa od krížnej chrbtice až po špičku päty. V prípade ischiasu je bolesť často stupňovaná, 

nepostihuje celý nerv naraz. V súčasnosti sa jedná o pomerne jednoducho riešiteľný problém 

– na základe príčiny a stupňa rozšírenia zápalu. Jednoduché postihnutie sedacieho nervu je 

liečiteľné teplými/studenými obkladmi, oddychom, liekmi od bolesti, vhodnými pohybmi 

a cvičeniami, avšak v prípade väčšieho postihnutia alebo zaseknutého nervu je vhodné 

operačné ošetrenie.206 

 Z dizertačnej práce vyplýva, že postihnutie ischiasom bolo v minulosti relatívne bežné 

ochorenie, s ktorým sa stretla väčšina populácie, pričom choroba zvykla neraz dospieť do 

akútneho a bolestivého štádia. Už z úvodu vyplýva, že Trnka čerpal hlavne z novej práce 

neapolského lekára Domenica Cotugna De ischiade nervosa commentarius, ktorá vyšla v roku  

v Neapole 1764 a vo Viedni u Graffera v roku 1770207 a ktorú si Trnka v tomto roku 

zakúpil.208 Trnka kvituje, že kniha bola odporúčaná Heinrichom Crantzom.209 

 V literatúre je De morbo coxario všeobecne považovaná za záverečnú prácu, ktorá 

ničím nevybočuje z dobových zvyklostí. Keď si ale prácu porovnáme so záverečnými prácami 

jeho kolegov Schoreticsa a Winterla, ktoré sa zachovali, je medzi prácami vidieť určité 

rozdiely. Schoreticsova dizertácia Sensibus externis eorumque inter se commercio 

a Winterlova Inflammationis teoriam novam sa v prvom rade odlišujú dĺžkou textu – Trnkova 

dizertácia tvorí 16 strán textu, Schoreticsova dvojnásobok a Winterlova dizertácia je zložená 

z úctyhodných 202 strán textu. Dĺžka samotného textu však nebola v danej dobe pevne danou 

podmienkou a krátke práce nachádzame aj u niektorých absolventov uhorskej fakulty.210 

 
204 TRNKA, Václav. De morbo coxario seu ischias. Viennae, Trattnern, 1770. 
205 Preklad názvu De morbo coxario seu ischias. 
206 VALAT, Jean-Pierre, et al. Sciatica. In: Clinical Rheumatology, r. 24, č. 10, 2010, s. 241 – 252. 
207 COTUGNO, Dominico. De ischiade nervosa commentarius. Neapoli, Simonios, 1764/Wien, Graffer, 1777. 
208 TRNKA, Wenceslau. Catalogus librorum medicorum, D47. 
209 TRNKA, Václav. De morbo coxario seu ischias, s. 2. 
210 BOKESOVÁ-UHEROVÁ Mária. Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770-1777), s. 76 – 77. 
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Absolvent mal dizertáciou preukázať schopnosť znalostí dobového úzu vybraných chorôb a 

problémov. Práca často neprinášala nič nové, iba zhŕňala znalosti doby. Študent, ktorý 

dizertačnú prácu predkladal, tak robil aj s úmyslom možnosti vyučovať na niektorej z už 

existujúcich lekárskych fakúlt. Študentom iného vyznania bola prístupná len možnosť 

získania licenciátu po absolvovaní všetkých potrebných skúšok a celého študijného  

kurikula.211  

 Aj forma spracovania bola značne voľná,  závisela aj od témy či schopností študenta. 

V prípade spracovania dizertačnej práce je v porovnaní s jeho kolegami badať určitú 

výnimočnosť Trnkovho textu. Schoretics vo svojej práci o zmysloch popisuje, ako sa päť 

základných zmyslov fyzicky správa pri rozličných podnetoch, ako je napríklad vplyv svetla 

na ľudské oko. Práca vychádza z jednoduchých neurologických pozorovaní, ktoré sú 

podložené odbornou literatúrou.212 Text je plynulý, delený do jednotlivých odstavcov 

popisujúcich jednotlivé situácie. Winterl vo svojej práci o zápaloch popisuje v prvých 

kapitolách dejiny pozorovania zápalových ochorení od antickej medicíny po súčasnosť, 

pričom v jednotlivých odstavcoch porovnáva rôzne názory a teórie. V tretej kapitole sa 

zaoberá vplyvom zápalu na kardiovaskulárny systém, opisuje dobové teórie o pôsobení 

zápalových ochorení či už od Stahla, Malpighiho, Hallera, ale hlavne – typicky pre viedenskú 

školu – Boerhaaveho a van Swietena. Dané mená sa prelínajú naprieč celou dizertačnou 

prácou. V nasledujúcej kapitole sa venuje opisom zápalového vplyvu srdca a ciev na nervovú 

sústavu, následne v ďalšej kapitole spracúva podmienky a určovanie samotného zápalu, 

vnímaného ako samostatnú chorobu. Posledná kapitola je venovaná priebehu umierania 

a samotnej smrti v dôsledku zápalu. Winterl, rovnako ako Schoretics, opisuje dané problémy 

formou plynulého textu, bez priamych citácií, texty sú opäť vo svojej podstate hlavne 

komentárom k jednotlivým problémom na základe už existujúcich prác.  

 Oproti svojim dvom kolegom vybočuje Trnka formou spracovania. Väčšinu obdobne 

plynulého textu u De morbo coxario tvorí úvod a dodatočný záver, ktorému sa práca bude 

venovať neskôr. Samotná práca je spracovaná veľmi strohým spôsobom – začína 

jednoduchou definíciou, ktorá znie „Ischias je vytrvalá bolesť sedacieho nervu. Sú 

pozorované dva druhy [ischiasu]“213 následne práca uvádza a rozpisuje oba vtedy pozorované 

druhy choroby.  

 
211 BOKESOVÁ-UHEROVÁ Mária. Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770-1777), s. 42. 
212 Bez bližšej citácie reflektuje Boerhaava či Hallera, zaujímavé je, že pri popise zraku odkazuje na Newtona 

a jeho zistenie, že svetlo je sa skladá a rozkladá na jednotlivé farby.  
213 TRNKA, Václav. De morbo coxario seu ischias, s. 5. 
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Prvý druh ischiasu zaraďuje Trnka pod artitídne prejavy, ktoré následne delí na ďalšie 

druhy. Pozorovanie prvého poddruhu vychádza zo sídla (sedes) choroby, pričom pozoruje 

hlavne prejavy choroby viazané na bolesť vychádzajúcu z kostí alebo kĺbov. Druhý poddruh 

opisuje hmotu (materia), teda hmatateľnejšiu povahu choroby, práca pod týmto druhom chápe 

hlavne výskyt rôznych – pravdepodobne hnisavých – tekutín vyskytujúcich sa v oblasti 

bolesti. Jednotlivé oddiely sú ďalej rozdelené do úsečných viet, ktoré opisujú ďalšie príznaky 

jednotlivých prejavov daného druhu ischiasu. 

Druhý druh ischiasu Trnka nazýva nervovým (nervosa), kedy bolesť prestupuje celým 

sedacím nervom od krížnych stavcov až k päte. Trnka opäť strohým a prehľadným spôsobom 

vydeľuje prejavy nervového ischiasu na A) skorý (antica) prejavujúci sa občasnou bolesťou 

v slabinách, B) neskorý (postica), kedy je bolesť už výrazne zafixovaná v bedrovom kĺbe (in 

coxa fixus), prestupuje naprieč celou nohou skrz krížovú kosť (os sacrum), stehennú kosť (os 

femoris), lýtkovú (fibula) a holennú (tibia), až po členok (malleus), odkiaľ sa bolesť presúva 

až po chodidlo (pes). Po úvode k neskorému ischiasu ho ďalej rozdeľuje bolesť na vytrvalú 

(continua), kedy sa bolesť prejavuje dňom i nocou (diu noctuque) a prerušovanú 

(intermittens), ktorá sa podľa Trnku zvykne vracať v intervaloch, obzvlášť večer. V ďalšom 

oddiele spadajúcom pod nervové prejavy opisuje tri stupne ischiatických bolestí – 

nastupujúcu (recentis), pokročilú (provectae) a ustálenú (inveterate), pričom opäť v strohých 

odrážkach opisuje prejavy jednotlivých stupňov bolesti. 

Od prehľadného rozpísania bolesti samotnej a jej prejavov sa Trnka dostáva 

k príčinám. Príčiny delí na prvotné (proxima), v prípade artritídneho ischiasu vidí príčinu 

bolesti vo vzduchu, ktorý sa hromadí pri zasiahnutých miestach a svojou prítomnosťou tieto 

časti irituje/dráždi, čo spôsobuje bolesť. V prípade nervového ischiasu vidí príčinu v tekutine 

nachádzajúcej sa v pošve nervu, ktorá sa v dôsledku okolností znásobí a tlačí na samotný 

nerv. Pokročilé (remotae) príčiny ďalej prehľadne rozdeľuje na dve kategórie; prvou 

kategóriu pomenúva ako počiatočnú/úvodnú (Proegumenae, neobvyklá latinizovaná forma 

gréckeho prolegomena), kde ako príčiny radí, bez bližšieho komentára, vek, uvoľnený plášť 

sedacieho nervu, slabé svalstvo, chybné formovanie kĺbu, tehotenstvo a hysterické zrútenie. 

Druhou podkategóriou sú príčiny rozšírené/zakorenené (procatarcticae), kde je zaradené 

spomínané nadmerné vylučovanie tekutiny v okolí nervu, metastázy v blízkosti panvy, 
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vonkajšie príčiny ako pád na bedrá, napätie pri behu s nadváhou, absces v oblasti panvy, 

striedavé horúčky, červy214  a vykĺbenie.  

Nasleduje kapitola venujúca sa prognóze ochorenia (prognosis), ktorá obsahuje 

vymenovanie nasledujúcich bodov bez bližšieho komentára: 

1. Vyvolanie úplavice  

2. Krvácanie (hemoroidy, menštruácia) 

3. Atrofia nohy – nemusí byť vyliečiteľná 

4. Nervový ischias náchylný k vracaniu sa 

5. Smrteľný ischias z množstva abscesov pri panvovom kĺbe 

6. Akákoľvek je príčina, či už neporušujúca, či vyvolaná zvonka, či zvláštne 

neliečiaca sa, či nič zvnútra neničiaca, všetko môže byť pripustené k liečbe.215 

Jednotlivé prognózy sú chápané v hippokratovskom zmysle, kde jednotlivý stupeň danej 

prognózy značí zlomový bod v priebehu choroby.216 Jednotlivé body značia zároveň 

jednotlivé krízy – v antickom ponímaní išlo o určité vyvrcholenie štádia choroby, kedy lekár 

sledoval, či u pacienta dôjde k zhoršeniu, alebo zlepšeniu. Kríza nebola vnímaná, na rozdiel 

od dnešného významu, ako zhoršujúci sa stav, ale ako  moment rozsudku, čo sa s pacientom 

po danej liečbe stane.217 Trnka stupňuje jednotlivé body ako krízové stupne, z ktorých 

vychádza prípadná ďalšia prognóza, ktorá sa však môže v priebehu liečby zlepšiť či zhoršiť, 

nejde tak o zoznam popisujúci len degradáciu choroby, ale dôležité príznaky priebehu, ktoré 

by si mal lekár všímať. 

 Trnka následne plynule prechádza k liečbe (curatio), ktorá „má byť nariadená 

a efektívna [podľa] príčin a symptómov“.218 Text ďalej delí na ďalšie kategórie, podľa 

predošlých vymenovaných delení. Ako prvou sa zaoberá liečbou nervového ischiasu, kde na 

začiatok uvádza, že liečba sa líši podľa príčiny a stupňa choroby.  

Prvý stupeň liečby označuje ako chirurgický (chirurgica), prvým spôsobom ošetrenia 

je púšťanie žilou v mieste bolesti, v prípade maximálneho uvoľnenia je vhodné púšťať krv 

 
214 Pravdepodobne sa jedná o parazity. 
215 Na tomto mieste Trnka priamo cituje Antonia de Haëna,  Ratio medendi in nosocomio practico Vindobonensi, 

volumen primum, Veneetis, 1785, s. 320.  
216 BARTOŠ, Hynek a Sylva FISCHEROVÁ. HIPPOKRATÉS. Vybrané spisy. II. Praha, OIKOYMENH, 2018, 

s. 664. 
217 Tamtiež, s. 613. 
218 TRNKA, Václav. De morbo coxario seu ischias, s. 8. 
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z ľavej strany chodidla v žile pod členkom, v prípade prítomnosti hemoroidov odporúča pre 

vypustenie prebytočnej krvi prikladanie pijavíc na konečník.219  

Ďalej nariaďuje podľa Hippokrata prikladanie sušenej tekvice na panvu, v treťom bode 

odporúča masáže, ak je choroba ešte len v prvom štádiu, tak sa má ísť o štvrť hodinovú 

masáž, pri druhom a treťom stupni choroby je vhodná masáž na postihnutom mieste zo 

škoricového oleja,  prípadne nahrievanie postihnutého chodidla či kúpeľ z prameňov 

z Uhorského kráľovstva.220 V prípade, že pacient trpí pohlavnými chorobami, nie je vhodná 

ani jedna z uvádzaných kúr. 

 V ďalšom bode v krátkosti odkazuje na deväťmesačnú liečbu ischiasu elektrickou 

silou v práci  Giovanniho Guiseppa Verattu.221 V piatom bode odporúča kúru vhodnú pre 

pokročilé štádiá choroby, zloženú z teplých bylinkových zábalov, prípadne med vmiešaný do 

bližšie nešpecifikovaných mastí, čo mal byť úspešný spôsob liečby u holandských 

námorníkov. V tomto bode uvádza aj niekoľko jednoduchých receptov na vytvorenie zábalov. 

  Ďalšou odporúčanou kúrou je klystír (clysmata), aplikovaný večer a potom hodinu 

pred východom slnka. Tekutina, ktorou mal byť vykonávaný, má pozostávať z medu a trochy 

manny. V prípade, že bolesti neustávajú, je vhodné do zmesi na výplach pridať ópium. 

Siedmym bodom liečby je teplo, ktoré „niekoho lieči, iného menej“, pričom van Haen 

pochvaľuje hlavne liečbu rôznymi teplými minerálnymi prameňmi a kúpeľmi.  

V nasledujúcich bodoch sú bližšie nešpecifikované druhy obkladov (embroche)222 

a malé prúdy (fonticuli), ktoré sú podľa autora často obľúbené, bližšie však neopisuje, o akú 

procedúru sa jedná. Desiatym bodom liečby je vypaľovanie (ustio), ku ktorému by mal slúžiť 

kus kovu,223 pričom táto liečba vykazuje okamžité účinky. V prípade, že je vykonávaná liečba 

 
219  TRNKA, Václav. De morbo coxario seu ischias, s. 9. 
220 V tomto období sa rozvíja balneológia a bližšie sa skúmajú minerálne vody. 
221  Jedná sa o prácu Osservazioni fisico-mediche electricita  z roku 1748. Veratta bol manželom ešte známejšej 

Laury Bassi, ktorá ako prvá žena vyštudovala univerzitu a získala doktorský titul. Spolu so svojim manželom 

experimentovali hlavne s novou silou – elektrinou.  
222 Malo by sa jednať o prikladanie kusu látky namočeného v teplej vode. 
223 Trnka odkazuje okrem železa aj na moxa, malo by ísť o rastlinu paliny (pelyňku), ktorá sa využívala na tzv. 

moxstibúciu. Išlo o prostriedok liečby východnej medicíny, kedy sa listy paliny spaľovali priamo na pokožke, 

princíp liečby možno prirovnať k akupunktúre. Prvá zmienka o tejto východoázijskej liečbe v Európe je 

zaznamenaná v diele Hermanna Buschoffa Das genau untersuchte und auserfundene Podagra zo 

sedemdesiatych rokov 17. storočia. Buschoff, ktorý bol evanjelickým pastorom v službách holandskej 

Východoindickej spoločnosti,  prežil časť života v oblasti súčasného Taiwanu a Jakarty, kde sa s touto 

procedúrou zoznámil, názov moxa pochádza z japonského označenia mogusa pre palinu a spis píše po 

pozorovaní blahodárnych účinkov tejto východnej liečby na dnu. V Európe tak bola táto liečba známa, ale málo 

používaná, keďže nebolo presne jasné o akú rastlinu, resp. druh paliny sa jedná. WOLFGANG,  Michel: Far 

Eastern Medicine in Seventeenth and Early Eighteenth Century Germany. In: Studies in Languages and Cultures 

(Faculty of Languages and Cultures, Kyushu University), No. 20 (2004), s. 71. 
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vypaľovaním, nemá byť pristúpené k vesicancii, teda liečbe, pri ktorej sa prostredníctvom 

rôznych prostriedkov vyvolajú na pokožke pľuzgiere.  Nešpecifikuje, akým spôsobom by 

mali byť pľuzgiere vyvolávané, informuje len o tom, že pre úspešnú liečbu je dôležité proces 

opakovať každé dva až tri dni, kým bolesť nezmizne.   

Trnka ukončuje kapitolu obsiahlejším komentárom, kde vyjadruje svoju dôveru 

v Cotugnovu metódu liečby popísanú v bode č. 10, ktorá mu príde ako najefektívnejšia, či už 

svojimi výsledkami, ako aj rýchlosťou účinku.224 

 V druhom stupni liečby popisuje jednotlivé lieky a liečivá (pharmaceutica), medzi 

prvé radí preháňadlá, pričom podotýka, že liečba klystírom je šetrnejšia.  Ďalším liečivom sú 

bližšie nešpecifikované emetiká, za ktorými nasleduje penetrácia (penetrantia), v tomto 

prípade ide o prenikanie rôznych liečiv, ako med, prípadne mlieko zmiešané s vínom, Trnka 

konkrétne spomína víno pochádzajúce z Kanárskych ostrovov. Posledným liečivom, ktoré 

Trnka uvádza, je ópium podávané v prípade silných bolestí na ich utlmenie počas noci. 

 Tretím stupňom liečby je dietetika, zameraná na preventívne predchádzanie ischiasu. 

V troch jednoduchých bodoch sú vymenované tri preventívne zásady pre ischias – telesný 

pohyb, ktorý je všeobecne odporúčaný, oddych v posteli s tým, že jej matrac nemá byť 

zložený z vlny, ale zo slamy, ktorá je pre ischias vhodnejšia. Ako posledný bod je spomínaný 

spev bez bližšieho komentára.225 

 Druhá časť liečby sa explicitne nezaoberá artritídnym ischiasom, ako by bolo 

očakávateľné, ale v skratke podotýka potrebu liečenia a potláčania prípadne vznikajúceho 

hnisu, aby sa zabránilo rozšíreniu choroby do ďalších štádií, ktorými sú napríklad striedavé 

horúčky, pohlavné choroby alebo červy.226 

 Na popise hlavného corpusu Trnkovej dizertačnej práce možno sledovať jej určitú 

výnimočnosť. Trnkova práca je veľmi prehľadná, zoradená do logických a jasných celkov, 

pričom logika jednotlivých kapitol na seba nadväzuje. Na pomerne málo miestach ide 

o plynulý, relatívne obsiahly text popisujúci jednotlivé javy ako v prípade vyššie 

spomenutých, ale aj iných dizertačných prác danej doby. Neodlišuje ju však len štruktúra 

samotného textu. 

 
224 TRNKA, Václav. De morbo coxario seu ischias, s. 12. 
225 Tamtiež, s. 13. 
226 Tamtiež. 
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 Trnka uzatvára dizertačnú prácu trojstranovým opisom prípadu pacienta trpiaceho 

ischiasom, ktorého sám ošetroval. Obdobný dodatok v dizertačných prácach nie je obvyklý. 

Je tomu tak aj preto, že Trnka pacienta ošetroval nie v rámci stretnutia s pacientom počas 

klinickej výuky, čo by s najväčšou pravdepodobnosťou ani nebolo možné, ale počas svojej 

vlastnej lekárskej praxe vo viedenskej vojenskej nemocnici. Z úvodu práce možno chápať, že 

Trnka bol plne zamestnaným lekárskym asistentom, ktorý musel  hlavne vykonávať svoju 

prácu, pričom mal pri výkone zamestnania odborný záujem o ochorenia súvisiace 

s prechladnutím, zimnicami a striedavými horúčkami.227 Tematiku ischiasu si vybral nielen 

kvôli tomu, že sa neodvážil predkladať prácu o tak obsiahlom probléme, ale aj preto, že práca 

Domenica Cotugna značne ovplyvnila nielen jeho samotného, ale aj Heinricha Crantza, ktorý 

im pôvodné vydanie De Ischiade nervosa odporúčal počas výuky na fakulte.  

 Trnka síce Cotugnovu metódu v hlavnej časti práce bližšie nerozvíja, činí tak ale 

v dodatočnom závere. Pacient, ktorého Trnka vo vojenskej nemocnici ošetroval, bol istý 

Tomáš Kittell, pešiak z Darmstadtu, ktorý koncom augusta roku 1767 dostal rozkaz presunúť 

sa podľa máp k Čechám. Počasie bolo také teplé, že Kittell putoval bez väčšiny oblečenia. Tri 

dni po tejto ceste u neho prepukla bolesť v lopatkách prechádzajúca po celej ľavej strane tela. 

Jeho stavu uškodila aj trojdňová cesta na koni do Viedne a nevhodný pohyb tela, vyvolala 

totižto aj iné bolesti než len tie ischiatické. Po desaťdňovom, prevažne oddychovom, pobyte 

v nemocnici Kittellovi odzneli všetky bolesti, vrátane tých, ktoré zasahovali ľavú stranu tela. 

Bolesť sa prejavila znovu v polovici novembra. Tentoraz bolesť prechádzala z panvy cez 

stehno až ku kolenu, bola intenzívna a vytrvalá, trvajúca dňom i nocou.  

Dotyčný sa najprv rozhodol liečiť svojpomocne, čo nebolo účinné, bolesť sa zo dňa na 

deň zhoršovala, až pacient nebol schopný chodiť, iba ležal na lôžku a po čase sa 

k neznesiteľnej bolesti pridali aj kŕče v nohe spojené s neustálym šklbaním končatiny. 

Problémy pacienta trvali dva roky , počas ktorých sa pokúšal liečiť bylinkovými kúpeľmi, 

rôznymi teplými obkladmi aplikovanými v oblasti panvového kĺbu. Kittell si zároveň zvykol 

natierať a masírovať stehno približne pol hodinu štyri až päťkrát počas štyroch dní, pričom na 

masáže používal ľanový olej (oleum lini), rozohriaty spolu s benátskym mydlom (sapo 

veneti), zároveň využíval borievku, ktorou si spôsoboval bodavé rany na stehne. Často 

navštevoval aj Teplické kúpele. Samoliečba mu rámcovo zaberala, až do momentu, kým 

nenastala zima – v tomto ročnom období sa všetky Kittellove problémy zvykli zhoršovať a po 

dvoch rokoch bol z liečby a jej neúplných účinkov otrávený. Rozhodol sa preto vyraziť do 

 
227 TRNKA, Václav. De morbo coxario seu ischias, s. 3. 
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viedenskej nemocnice, kde dorazil 12. augusta roku 1769. V čase príchodu Trnka hodnotí 

jeho stav nasledovne: „Choroba bola v stave pokročilého nervového ischiasu, bolesť 

zachvátila celú nohu, držanie tela zmrzačené, holeň obviazaná nad koleno, pretože [nohu] 

schvátajú pretrvávajúce kŕče.“228 Kittell okrem toho prejavoval značnú malátnosť 

a otupenosť, čo Trnka považoval za skorý príznak budúcej, resp. hroziacej semiparalýzy.  

Trnka sa tomuto prípadu sám vyslovene potešil, nakoľko sa mu vyskytla príležitosť 

vyskúšať odporúčanú Cotugnovu metódu.229 14. augusta ráno bol Kittellovi vykonaný zárez 

pri hlavičke lýtkovej kosti, do zárezu bol zavedený kovový inštrument „šesť čísel dlhý, štyri 

široký.“230 Trnkovi prišlo vhodné zárez jemne posypať bližšie nešpecifikovaným práškom 

alebo púdrom, čo mu umožnilo lepšiu manipuláciu a mohol tak skrz zárez obhliadnuť 

fasciu231 ležiacu pod zárezom. Trnka podotýka, že táto časť liečby nie je súčasťou metódy 

odporúčanej Cotugnom.  

Domenico Cotugno pracoval v Neapolskej nemocnici pre nevyliečiteľne chorých,232 

kde sa pomerne často stretával hlavne so starými pacientmi, ktorí neraz trpeli, popri iných 

ochoreniach, aj ischiasom. Cotugno mal po smrti daných pacientov príležitosť vykonávať na 

nich svoj vlastný výskum prostredníctvom pitiev. Jeho odborným záujmom boli práve 

záležitosti dnešnej neurológie – zaujímal sa o nervovú sústavu, pričom sa svojou prácou 

snažil o bližšie preskúmanie Hallerovej teórie o citlivosti. Navzájom sa dostali do polemiky 

kvôli Cotugnovmu objavu nervov nachádzajúcich sa na dura mater, teda tzv. mozgovej plene, 

a prítomnosti cerebrospinálneho moku v blízkosti týchto nervov. Obe tieto tvrdenia Haller 

poprel a spomínané nervy označil za tepny. V oboch tvrdeniach sa však Haller mýlil 

a Cotugno sa stal významným medikom práve vďaka skúmaniu cerebrospinálneho fluida. 

Cotugno pozoroval, že táto tekutina sa nachádza v oblasti mozgu a miechy a bol s jej 

existenciou na danú dobu veľmi dobre oboznámený. V prípade ischiatických pacientov sa 

zameral aj na pitvu nervov v oblasti bolesti, kde pozoroval zvýšenú vlhkosť nervov. Cotugno 

si v dôsledku svojich pozorovaní vyvodil, že v prípade pacientov trpiacich ischiasom sa jedná 

o nahromadenie veľkého množstva danej tekutiny v oblasti, kde postihnutý najviac pociťuje 

bolesť. Táto premnožená tekutina svojou prítomnosťou tlačila na nerv, čo vyvolávalo 

 
228 „Morbi tunc status erat provectus, dolor per totum pedem secundum decursum nervi ischiadici, incessus 

claudus, tibalia ligaturam sui supra genu non ferebant , quin continuon crampi sequerentur.“ TRNKA, Václav. 

De morbo coxario seu ischias, s. 15. 
229 „Gavissus magnopere eram, de oblata mihi methodum COTUNNIANAM  experiundi occasione.“ Tamtiež, s. 

16. 
230 „Sex digitos longum, quatuor latum“, tamtiež, s. 16. 
231 Facia, česky povázka, je kolagénové tkanivo nachádzajúce sa v telách stavovcov, ktoré obaľuje a oddeľuje 

jednotlivé svaly.  
232 COTUGNO, Dominico. De ischiade nervosa commentarius, s. 3 nečíslovaného úvodu. 
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neustávajúce podráždenie a bolesti. Cotugno pravdepodobne pozoroval prítomnosť bežného 

tkanivového moku, ktorý je prítomný všade v tele, s výnimkou ciev.  

Na základe svojich pozorovaní však prišiel k záveru, že obzvlášť v prípade veľmi 

intenzívneho ischiasu dochádza k veľkému premnoženiu tejto tekutiny tlačiacej na celý sedací 

nerv a že najefektívnejším riešením bude daný nerv vysušiť. Toto vysušenie sa rozhodol 

vykonať pomocou zárezu, ktorý spravil nad chodidlom na holennej kosti, približne vo výške 

vnútorného a vonkajšieho členku. Tento zárez mu umožnil relatívne voľný prístup 

k sedaciemu nervu a zároveň bol blízko k centru bolesti v prípade závažného ischiasu, kedy 

bolesť vystreľovala z chodila. Cotugno na vysušenie použil železný inštrument, v tvare malej 

sekerky, ktorý mu umožnil priložiť rozžeravenú „čepeľ“ priamo a pomerne precízne do 

miesta zárezu. Rozžeravená časť podľa neho nerv dostatočne vysušila, nerv sa tak postupne 

zbavil prebytočnej tekutiny a postupne dochádzalo k zlepšeniu stavu pacienta.  

V skutočnosti bola ale účinnosť liečby pravdepodobne spôsobená tým, že chronicky 

dráždený nerv, ktorý bol v určitom zmysle už otupený, bol týmto štrukturálnym narušením 

vyprovokovaný k prestavbe a obnove vlastnej funkcie.  Sedací nerv bol teda týmto 

agresívnym spôsobom svojím zmyslom prebudený k činnosti, začal sa sám obnovovať 

a nastúpili autoreparačné procesy. Pri tomto spôsobe liečby však nie je vylúčené ani také 

poškodenie nervu, ktoré pôsobilo ako anestézia, čo potlačilo bolesť a pacient ju už následne 

nepociťoval.233  

V Kittellovom prípade bol ráno po aplikácii metódy zárez napuchnutý do 

dvojnásobnej veľkosti, po ôsmich dňoch sa stav pacienta výrazne zlepšil, všetka otupenosť 

a únava úplne pominuli, zostalo však pretrvávajúce teplo a pocity tŕpnutia. Trnka podotýka, 

že v čase po operácii bolo na august chladné obdobie, kedy neustále, hlavne počas nocí, boli 

búrky, prípadne len dažde. Kittell na chladné počasie zvykol reagovať citlivo, čo sa po liečbe 

nedialo. Bolesť v panvovej oblasti postupne zo dňa na deň ustupovala. Trnka osobne 

dohliadal na postupné zlepšovanie pacientovho stavu, až bol 26. augusta prepustený, po tom, 

čo sa Kittel predklonil bez akýchkoľvek problémov.  

 V závere práce Trnka vychvaľuje rýchly účinok Cotugnovej metódy na pokročilé 

štádiá nervového ischiasu, ktoré mu prídu výrazne rýchlejšie a účinnejšie než dobovo 

obľúbené spôsobovanie pľuzgierov na zasiahnutom mieste. 

 
233 Za pomoc, poradu a názor ďakujem Mgr. Zuzane Kršákovej z Fakulty Sportovních studií Masarykovej 

univerzity pôsobiacej ako doktorandke na Katedře podpory zdraví.  Vzhľadom na to, že sa na danú liečbu – 

pravdepodobne aj kvôli nie úplne humánnemu priebehu – zabudlo, neexistuje žiadna moderná štúdia, ktorá by 

opisovala jej účinnosť, napriek tomu, že šlo o liečbu  so skutočnými výsledkami pri liečbe ischiasu. 
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Trnkova dizertačná práca nie je zaujímavá len svojou veľmi prehľadnou až 

učebnicovou schémou či neobvyklým dodatkom podrobne popisujúcim prípad priamo 

z medicínskej praxe. Pomerne zaujímavé sú aj okolnosti vzniku samotnej práce, ktoré 

môžeme sledovať v náznakoch.  

 Ako už bolo spomenuté, Trnka obhájil svoju prácu na začiatku roku 1770. O otvorení 

prvej uhorskej lekárskej fakulty bolo rozhodnuté v novembri predošlého roku.  Gerhard van 

Swieten bol poverený zostavením kvalitného profesorského zboru oboznámeného s výukou 

na viedenskej fakulte. Vybral si ľudí so skúsenosťami – či už sa venovali lekárskej práci ako 

Schoretics a Prandt alebo priamo vyučovali a dokonca produkovali odborné publikácie ako 

Winterl a Plenck. Keď sa však bližšie pozrieme na vyššie spomenuté krátke životopisy 

Trnkových kolegov, v jednej veci sa od nich Trnka výrazne odlišuje.  

Václav Trnka narodený v roku 1738 bol oproti svojim spolupracovníkom vekovo 

najstarší a štúdium  končil ako posledný z nich. Výuka na lekárskej fakulte v tomto období 

bola relatívne voľná a jej ukončenie nemalo presne určené časové rozmedzie.  Zvyčajne sa 

však rátalo s absolvovaním v priebehu piatich rokov. Trnka prišiel do Viedne v roku 1758, 

pravdepodobne o dva roky neskôr absolvoval štúdium filozofickej fakulty, ako bolo novým 

predpisom.234 Znamenalo by to teda, že lekársku fakultu pravdepodobne skončil okolo roku 

1765. Trnka však obhajuje svoju prácu o päť rokov neskôr. Okolnosti teda nasvedčujú tomu, 

že jeho pozícia lekárskeho asistenta vo viedenskej nemocnici bola v tom čase plnohodnotným 

povolaním, ktoré vykonával ako absolvent medicínskeho štúdia ukončeného licenciátom.  

Je možné, že Trnka spočiatku plánoval ukončiť svoje štúdium plnohodnotne aj 

s doktorskou skúškou približne v polovici danej dekády, pravdepodobne však došlo ku 

komplikáciám súvisiacim s jeho štúdiom. Je predpoklad, že medzi tieto komplikácie spadá 

úmrtie jeho otca v roku 1764, čo mohlo značne narušiť jeho finančnú situáciu, nakoľko rodina 

nebola nikdy nejak výrazne majetná a strata hlavného príjmu musela Trnku určitým 

spôsobom zasiahnuť. Obzvlášť ak berieme v úvahu, že medzi najdrahšie skúšky patrili práve 

tie doktorské, pre porovnanie „cenník“  jednotlivých úkonov pre ukončenie štúdia doktorátom 

na uhorskej fakulte operuje so sumou vyše 180 zlatých.235 Zlá finančná situácia súvisela aj 

s nákladmi na vydanie dizertačnej práce.  

 
234 KOVACICH, Martin. Merkur von Ungarn Zehntes heft, s. 961. 
235 GYÖRY, Tibor. Az orvostudományi kar története 1770-1935, s. 96. Spoplatnené úkony spojené s doktorským 

absolvovaním lekárskej fakulty zahŕňali poplatky pre skúšajúcich, dekana a riaditeľa pri dvoch záverečných 

skúškach, obdobne pri záverečnej dišputácii, poplatok pre zamestnancov fakulty, poplatok za posudok 

dizertačnej práce, poplatok za prečítanie prísahy Nepoškvrnenej Panny Márie, poplatok pre rektora, kancelára 



69 
 

Trnka sa tak pravdepodobne v dôsledku rôznych príčin rozhodol nastúpiť do 

zamestnania.  Aj keď mohol v dôsledku nepriaznivej situácie požiadať o podporu, prípadné 

odpustenie poplatkov, Trnka sa o niečo podobné nepokúsil, resp. nemáme o podobnej žiadosti 

žiadny doklad. K nástupu do zamestnania ho pravdepodobne prinútili nielen osobné 

okolnosti, ale pravdepodobne aj rodinné – jeho otec zomiera ako 76 ročný, jeho matka je 

v tom čase obdobne stará. Václav Trnka mal možnosť, aj ako nediplomovaný doktor, 

príležitosť najvyššieho zárobku spomedzi všetkých súrodencov a tak je možné, že dal 

prednosť finančnej pomoci matke. Jedná sa však len o hypotézu, nakoľko k danej situácii 

v súčasnosti neexistujú žiadne pramene.  

Prácu v nemocnici určite prijal aj pre svoj prirodzený záujem o odbor patológie. V 

nemocnici si viedol zápisky z ošetrovania pacientov, zachované v rukopise pod názvom 

Adversaria medica.236 Tento rukopis je spisom rôznych chorôb – časť z nich pravdepodobne 

pochádza z vysokoškolských prednášok Heinricha Crantza, iná časť pochádza pravdepodobne 

z čias nemocničnej praxe, spis však nie je nijak datovaný ani komentovaný. Jeho štruktúra je 

pri každom prípade obdobná, ako je hlavná časť jeho dizertačnej práce – prehľadný popis 

choroby, opis jednotlivých štádií, prognózy a liečby. Strany sú prehnuté na polovicu, pričom 

na druhej strane sa nachádza priestor na rôzne poznámky, často sú tam záznamy a odkazy na 

jednotlivé odborného práce. Štruktúrou rukopis pôsobí ako poznámky k vysokoškolskej 

výuke, avšak niektoré choroby sa v práci opakujú, pri niektorých chorobách sú čitateľné 

krátke poznámky k jednotlivým reálnym príkladom z praxe. Veľkým špecifikom tohto 

rukopisu je však obrovské množstvo preškrtaných strán, mnohokrát skutočne dôsledne. 

Cenzúru vykonal pravdepodobne samotný Trnka, okolnosti toho, prečo tak spravil, nie sú 

známe. Vzhľadom na to, že jeden z mála prípadov zachovaný v relatívnej úplnosti – detailne 

vyškrtané sú len neurčité krátke poznámky pred začiatkom samotného textu, ktoré už nie je 

možné ľudským okom prečítať – je práve tento konkrétny prípad zaoberajúci sa ischiasom, 

atypický zároveň tým, že je  ako jediný zápis opatrený kresbou, podľa ktorej bol rez 

v Kittellovom prípade vykonaný.237 Prípad sa odohral len štvrť roka pred založením fakulty. 

Trnka sa počas svojej praxe vo vojenskej nemocnici pohyboval v blízkosti van Swietena, 

s ktorým si vybudoval blízky profesionálny vzťah.  Van Swieten počas týchto rokov 

pozoroval Trnkovu precíznu prácu a záujem o medicínu nielen v praxi, ale aj v teórii. Jeho 

podrobné a prehľadné zapisovanie jednotlivých prípadov van Swietena oslovilo dostatočne 

 
a dekana, poplatok promotérom, pedelom a nakoniec poplatok za vystavenie diplomu a udelenie rektorskej 

pečiatky naň. Györy uviedol cenník pre vtedy čerstvo otvorenú fakultu v Trnave. 
236 TRNKA, Václav. Adversaria medica, rukopis, D46 s. 361 – 367. 
237 Tamtiež, 367. 
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nato, aby Trnkovi ponúkol miesto učiteľa anatómie v čase, keď sa fakulta inštitucionalizovala. 

Podmienka dokončiť si doktorát, aby mohol byť riadnym vyučujúcim na novozaloženej 

fakulte, tak na začiatku roku 1770  nebola problémom. Nakoľko sa stretol so značným 

množstvom prípadov počas svojej praxe, ktoré mal navyše pre svoj prirodzený záujem 

o patológiu podrobne zaznamenané, napísať dodatočne dizertačnú prácu aj po rokoch mimo 

štúdia preňho nebolo problémom. Trnka tak pravdepodobne pristúpil k autocenzúre pri 

rozhodovaní sa o téme dizertačnej práce.  Zároveň bol Trnka zjavne oslovený priamo 

s ponukou vyučovať na tejto katedre, nakoľko medzi oslovenými bol už vyššie spomenutý 

Michal Schoretics, ktorý sa už osvedčil ako vynikajúci  kantor patológie počas štúdií 

u Crantza. Trnka si je však tiež istý svojimi kvalitami prípadného učiteľa patológie – nakoľko 

sa jednalo o najprestížnejšiu katedru – v úvode deklaruje záujem o striedavé horúčky a téma, 

ktorú zvolil, dáva vyniknúť okrem perfektného anatomického opisu nohy a nervovej sústavy 

aj patologickej diagnostike a liečbe.  

V tomto prípade je pozoruhodná aj vizuálna stránka dizertačnej práce De morbo 

coxario. Trnka vydal prácu u Trattnera. Z predošlých dvoch dizertácií, ktoré boli použité pre 

komparáciu, bola u Trattnera vydaná Winterlova Inflamatoris teoriam novam.238 

Schoreticsova dizertácia De sensibus externis239 vyšla u Kurtzböcka, univerzitného 

kníhtlačiara.  Obe práce sú  viditeľne, obzvlášť Winterlova, z tlačiarenského hľadiska výrazne 

kvalitnejšie a krajšie. Okrem evidentne kvalitnejšieho papiera je oproti Trnkovi výrazný 

rozdiel aj v estetike typografickej úpravy,  tá u Trnku pôsobí veľmi neohrabane, treba však ale 

pripomenúť, že je to spôsobené aj jeho špecifickým spôsobom písania. Trnkovej dizertácii 

chýba akékoľvek grafické zdobenie, ktoré je obzvlášť výrazné u Winterla, ktorý má na rozdiel 

od Schoreticsa zdobenú aj titulnú stranu. De morbo coxario zároveň neobsahuje ani 

reprodukciu či nákres Cotugnoveho obrázkového návodu k vykonaniu rezu. Trnkova 

dizertačná práca je tak, nezávisle na počte strán, skutočne nízkorozpočtovým výtlačkom.  

Trnka so sľúbenou pozíciou zjavne nepotreboval vytvárať na komisiu dojem 

estetickým vyhotovením svojej práce. Pri jeho skúsenostiach sa skutočne jednalo o formalitu, 

čomu nasvedčuje aj uvedený vydavateľ dizertácie. Johann Thomas von Trattner bol v danom 

období najvýznamnejším viedenským kníhtlačiarom, ktorý si v priebehu života vytvoril 

o Viedni takmer neprekonateľný monopol. Nadviazal veľmi blízky vzťah s van Swietenom, 

 
238 WINTERL, Jozef Jakub. Dissertatio Inauguralis Medica proponens Inflamatoris teoriam novam. Viennae, 

Trattner, 1767. 
239 SCHORETICS, Michael.  Dissertatio inauguralis Medica de Sensibus externis. Vindobonae, Kurtzböck, 

1765. 
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ten mu zaistil audienciu u Márie Terézie, ktorá viedla nakoniec až k menovaniu do pozície 

dvorného kníhtlačiara.240 Z tejto pozície sa Trattner ponúkol napríklad, že bude lacno tlačiť 

študijné materiály, čo ho priblížilo ku študentom a jeho tlačiareň sa stala pomerne veľkým 

konkurentom univerzitnej tlačiarne v prípade záverečných prác. V prípade Trnku určite 

zafungovala aj vzájomná blízkosť Trattnera a van Swietena. Pomerne zvláštne pôsobí neveľká 

tlačiarenská kvalita Trnkovej práce, vzhľadom na to, že už niekoľko rokov mal zabezpečený 

príjem a cena za 16 stranové dielo určite nebola tak vysoká, aby musel pristupovať 

k znižovaniu nákladov voľbou nekvalitného papiera a strohej úpravy. Časový rozdiel medzi 

založením fakulty a samotnou Trnkovou dizertáciou je však pomerne krátky, hovoríme 

o približne dvoch mesiacoch. Trnka mal dopredu napísané jadro samotnej práce, úvod a záver 

musel dopísať dodatočne, pričom sa na počet slov jedná o najobjemnejšiu časť diela. Práca 

tak zjavne vznikala pod časovým tlakom a taktovkou van Swietena, aby Trnkova obhajoba 

dopadla dobre v prospech otvorenia novej fakulty. Je tak možné, že za nekvalitu tlače môže 

van Swieten, ktorému bol Trattner skutočne zaviazaný,241 vybavil rýchle vytlačenie danej 

práce, nie je vylúčené, že práca mohla byť v tomto prípade vytlačená aj úplne zadarmo, alebo 

za skutočne symbolický poplatok.  

Ďalšou malou nápovedou, ktorá nasvedčuje, že  De morbo coxario vznikla v dôsledku 

van Swietenovej ponuky, je použitie predikátu de Krzowitz na titulnej strane tohto diela. 

Táborská vetva Trnkov z Křovic od používania titulu upustila pred vyše sto rokmi, pričom 

rod Trnkov z Křovic toto meno vo všeobecnosti často nepoužíval. Vedomie o nároku na 

šľachtický titul však zostávalo aj v povedomí tejto chudobnejšej vetvy. Jeho držba v tomto 

období v Českom kráľovstve a ani vo Viedni veľmi nezavážila, nakoľko išlo o najnižší možný 

stupeň, vtedy už neprinášajúci žiadne reálne výhody. Situácia bola ale o niečo iná aspoň 

v uhorskej časti monarchie, s ktorou mal Trnka osobné skúsenosti. Trnka, rovnako ako 

Schoretics, bol nielenže vynikajúcim adeptom na profesora medicíny po odbornej stránke, 

jeho a aj Schoreticsova prednosť bola zároveň aj dobrá znalosť uhorského prostredia. Použitie 

predikátu po tak dlhej dobe jasne naznačuje, že Trnka mal v čase vyhotovenia dizertácie 

namierené do Uhorska, kde mal jeho titul stále nejakú váhu, aspoň čo sa týka úcty aj voči 

nižšej šľachte. Popritom sa van Swietenova voľba Trnku javí ako ideálne a veľmi dôsledne 

premyslené rozhodnutie.  

 
240 MÁDLOVÁ, Claire, Michael WÖGERBAUER a Petr PÍŠA. Na cestě k "výborně zřízenému knihkupectví": 

protagonisté, podniky a sítě knižního trhu v Čechách (1749-1848). Praha, Academia, 2019, s. 219. 
241 Tamtiež, s. 220. 
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Trnkova dizertačná práca tak v skutočnosti nie je tak nezaujímavým prameňom, ako sa 

na prvý pohľad javí. Je ideálnym dielom na zoznámenie sa s Trnkovým spôsobom písania 

odborných prác, nakoľko ho jeho špecifický štýl za jeho života preslávil a bol obľúbeným 

autorom lekárskych diel ešte počas nasledujúceho storočia.  Zároveň je jeho práca pomerne 

zaujímavým prameňom odkrývajúcim nielen strohú odbornosť akademického sveta, ale 

odhaľuje nám aj niečo málo z každodennosti. Tento aspekt je zastúpený hlavne v prípade 

záveru, ktorý popisuje dobový príklad Tomáša Kittela, z ktorého sa dozvedáme niečo málo 

o domácom liečiteľstve, o schopnosti obyvateľstva znášať dlhé roky vytrvalú bolesť, či 

o Trnkovom bežnom postupe vyšetrovania a liečby pacienta. Medzi riadkami môžeme 

pozorovať, nakoľko bol Trnka dostatočne talentovaným lekárom, že spravil tak veľký dojem 

na van Swietena, že si ho aj bez chýbajúcej atestácie zvolil za najvhodnejšieho adepta na post 

profesora anatómie, pričom bol zo všetkých svojich kolegov v najnevýhodnejšej pozícii. 

Trnka zároveň neskrýva záujem o akademickú činnosť, ktorá ho pri tejto ponuke rozhodne 

lákala a túto príležitosť potvrdzuje zaviazaním sa, že sa plánuje venovať práci o striedavých 

horúčkach. Z dizertačnej práce, ktorú Václav Trnka na konci januára 1770 predložil vyplýva, 

že ide o človeka na správnom mieste, ktorý je pripravený plniť záväzok, ktorý táto príležitosť 

obnáša, v celej jeho šírke.  

 

5.2. Historia febrium intermittentium 
 

Päť rokov po nástupe na pozíciu profesora anatómie na prvej uhorskej lekárskej fakulte 

vydáva Václav Trnka z Křovic svoju prvú odbornú prácu. Plný názov práce znie Historia 

febrium intermittentium omnis aevi observata et inventa illustriora medica ad has febres 

pertinentia complectens teda Dejiny pozorovania striedavých horúčok naprieč všetkými vekmi 

a zahrňujúce objavené známe liečivá týkajúce sa týchto horúčok.  Václav Trnka  započal 

touto publikáciou sériu odborných prác, ktoré v názve často niesli formulu omnis aevi 

observata, čo sa stalo znakom rovnako typickým pre jeho publikácie, ako jeho špecifický štýl 

písania odborných textov. To zároveň aj vystihovalo skutočnú podstatu jeho prác – tie 

spočívali hlavne v prehľadnej rekapitulácii najaktuálnejších dovtedy známych faktov 

a poznatkov k vybraným chorobám a ich liečbe.  

 Záujem o túto tému Trnka avizoval už vo svojej dizertačnej práci De morbo 

coxario.242 Napísanie tejto práce trvalo Trnkovi celých päť rokov a je v podstate jedinou 

 
242 TRNKA, Václav. De morbo coxario seu ischias, s. 3. 
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prácou, ktorú stihol vydať počas svojho pôsobenia v Trnave. Nasledujúci text Commentarius 

de tetano vydáva až v roku 1777, keď sa univerzita sťahovala do Pešti. Po presťahovaní až do 

svojej smrti vydáva deväť kníh a v rukopise zanecháva v podstate kompletnú prácu Historia 

haemorrhoidum, ktorá vychádza posmrtne.  

Historia febrium intermittentium je odborne jednou z Trnkových najcennejších prác, 

pričom veľkú úlohu v jej popularite zohráva zvolená problematika striedavých horúčok. Pod 

týmto názvom môžeme v súčasnosti dešifrovať s najväčšou pravdepodobnosťou maláriu.  

Táto choroba, ktorá je v súčasnosti vnímaná ako veľmi exotická, týkajúca sa len tropických 

krajín, bola pomerne bežnou záležitosťou aj v Európe, nie je úplnou výnimkou sa s ňou 

stretnúť aj doteraz. Malária je parazitické ochorenie, prejavujúce sa vysokými kolísavými 

horúčkami, ktoré sa striedajú so záchvatmi zimnice, v pokročilejších štádiách sa pre človeka 

stáva patologickým ochorením. Malária je spôsobovaná prvokmi rodu Plasmodium 

(zimnička), v súčasnosti je nám známych päť druhov Plasmodia spôsobujúce malarické 

ohorenia u človeka. Finálnym hostiteľom Plasmodií sú komáre rodu Anopheles, ktoré sa 

vyskytujú aj v našom prostredí, v súčasnosti však žiadny z druhov nie je prenášačom týchto 

prvokov. Ďalším z prenášačov je rod komárov culex, ktorý sa  nás nevyskytuje. Komármi sú 

prenášané Plasmodia falciparum, vivax, ovale, malariae a knowlesi. Plasmodium falciparum 

je zdrojom momentálne najznámejšieho druhu – tropickej malárie, pričom priebeh býva často 

fatálny, keďže agresívne napáda životne dôležité orgány. Druhy Plasmodium vivax a ovale sú 

typické práve striedavými horúčkami, opakujúcimi sa v intervaloch každý tretí deň. P. ovale 

je druh v súčasnosti sa vyskytujúci hlavne v západnej Afrike,  na svoje prežitie vyžaduje 

vyššie teploty, preto pri analýze Trnkovej práce môžeme vychádzať zo súčasných poznatkov 

o Plasmodiu vivax. Obdobne je na tom druh malariae, prejavujúci sa horúčkami 

v štvordňových intervaloch. Z nášho prostredia, pre obdobie 18. storočia, môžeme takmer 

s určitosťou vylúčiť posledný druh Plasmodium knowlesi, ktoré sa prejavuje dvojdňovými 

intervalmi a vyskytuje sa prevažne u makakov.243 

Princíp ochorenia maláriou, či už druhom vivax alebo malariae, je podstatný pre 

pochopenie liečby prezentovanej v Historia febrium intermittentium. Prenos ochorenia 

prostredníctvom prvokov, ktoré je možné pozorovať len pod mikroskopom a komárov nám 

v súčasnosti objasňuje hlavné problémy súvisiace s prejavmi tejto choroby a jej vnímanie 

v minulosti.  Kvôli prenosu skrz komáre dochádzalo k sezónnym výskytom malárie v období, 

kedy boli komáre najviac premnožené. Dôležitú úlohu v jej prenose hralo, samozrejme, 

 
243 BENEŠ, Jiří. Infekční lékařství. Praha, Galén, 2009, s. 335 – 337. 
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prostredie. Výskyt malárie bol výrazne vyšší v prostredí, ktoré tvorilo veľa stojatých vôd, či 

už rôznych jazier alebo umelo vytvorených rybníkov. K prenosu choroby prispievalo aj 

teplejšie prostredie – hlavné ohniská môžeme hľadať prevažne na juhu Európy. Jedným 

z najznámejších ohnísk malárie boli Pontínske močiare v kraji Lazio, obklopujúce Rím. Tieto 

prírodne vytvorené močiare svojím spôsobom chránili Rím pred nepriateľmi, nechránili ho 

však pred parazitmi.244 Tieto močiare boli považované za zdroj nákaz už od počiatku nášho 

letopočtu. O vysušenie močiarov sa usiloval už Caesar, tento cieľ sa podaril až 

Mussolinimu.245  

Pontínske močiare a ich okolie sa v antických dobách s obľubou využívali pre 

pestovanie potravín, ktorých obchodovaním sa malária rozšírila aj do Ríma. Neskôr sa 

pravdepodobne rozšírila skrz obchodné styky s gótskymi kmeňmi, nakoľko potraviny z okolia 

týchto močiarov boli kontaminované s vajíčkami alebo larvami nakazených komárov.246 Cez 

obchodné styky s ďalšími kmeňmi sa malária šírila ďalej po kontinente, kde zotrvala hlavne 

v močaristých oblastiach až do 20. storočia. Medzi takéto oblasti v habsburskej monarchii 

patrilo napríklad nížinaté územie Uhorska. Tento fakt, samozrejme, nezostal bez povšimnutia, 

príčina malárie začala byť videná v skazenom vzduchu v okolí močiarov, z čoho pochádza aj 

pomenovanie tejto choroby.247 

Ako už bolo spomenuté, výskyt malárie bol pomerne periodickým javom, nárast 

prvotných ochorení maláriou väčšinou stúpal počas letného obdobia, kvôli výskytu komárov. 

Parazitické Plasmodium je schopné prežiť v tele človeka – u druhu malariae je možné prežitie 

v ľudskom tele až po dobu desiatich rokov, pri druhu falciparum sú to približne tri roky.248 

Z tohto dôvodu sa choroba začala sama od seba prejavovať po určitom období od prekonania 

prvotnej nákazy. Zvyčajne sa tak dialo na jar, kedy sa u parazita v tele spustí reaktivácia 

a začal pred letom produkovať ďalšie prvoky. Pri opätovnom bodnutí nakazeným komárom 

v priebehu leta dochádza k spojeniu gametocytov v tele hmyzu, kde sa Plasmodium rozmnoží 

a komár prenáša parazita ďalej.249 Táto príprava na sezónu sa opäť prejaví príznakmi 

typickými pre túto chorobu. Je tomu tak preto, že Plasmodiá  sa usídľujú prevažne v pečeni, 

čím sú chránené pred aktivitou ľudského imunitného systému a zároveň sa cez pečeňové 

bunky vyvíjajú do štádia, ktoré napáda červené krvinky. Tento proces sa po nákaze komárom 

 
244 KOVÁR, Branislav, Oliver ZAJAC a Lucia BENEDIKOVÁ. Epidémie v dejinách: ľudstvo v boji s 

neviditeľnými nepriateľmi. Bratislava, Premedia, 2020, s. 48. 
245 Tamtiež, s. 49. 
246 BRAY, R. S. Armies of pestilence. The impact of disease on history. New York, Barnes & Noble, 1996, s. 99. 
247 Z talianskeho mal aria t. j. zlý vzduch.  
248 BRAY, R. S. Armies of pestilence. The impact of disease on history, s. 90. 
249 BENEŠ, Jiří. Infekční lékařství, s. 335. 
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a počas opätovného prebudenia periodicky opakuje, čo spôsobuje pravidelne opakujúce sa 

štádiá. Z toho dôvodu dochádza k veľmi pravidelnému striedaniu horúčkovitých stavov. Stav 

horúčky sa po troch alebo štyroch dňoch, v závislosti od nákazy, strieda so zimnicami 

a triaškou. Deje sa tak kvôli tomu, že paraziti po rozmnožení v pečeni putujú po tele opäť cez 

krvný obeh, kde napádajú erytrocyty, čo vedie k záchvatom zimníc a vysokých horúčok.250 

Toto pravidelné striedanie horúčok typické jedine pre maláriu nám v súčasnosti uľahčuje 

identifikáciu danej choroby v historických prameňoch. Skutočná príčina malárie bola 

objavená až 105 rokov po vydaní Trnkovej práce, kedy po prvýkrát LaVeran identifikoval 

Plasmodium v krvi chorých pacientov. V rokoch 1897 – 1898 popísali Ronald Ross a Battista 

Grassi životný cyklus tohto parazita, čím vysvetlili skutočný princíp priebehu striedavých 

horúčok.251 

Z pohľadu prameňov spred roku 1880 sa však jedná o horúčkovité ochorenie. Koncept 

horúčky je v danej dobe vnímaný inak ako dnes, horúčka je sama o sebe chorobou a nie 

sprievodným príznakom nákazy, či už bakteriálnej, vírusovej alebo parazitnej. Zvýšená 

teplota bola vnímaná ako potencionálne smrteľná choroba. V prípade malarických horúčok 

teplota vie vystúpiť nárazovo až k 40° C, neraz túto hranicu aj presiahne.252 Horúčka ako taká 

bola dlhú dobu pomerne nebezpečným faktorom, nakoľko neboli známe efektívne liečivá, 

ktoré by ju v prípade život ohrozujúcich stavov vedeli znížiť. Najefektívnejšie liečivo sa 

objavilo až s objavmi v južnej Amerike. Chinín, alkaloid pochádzajúci z rastliny chinínovníka 

(chinchona), je aj v súčasnosti veľmi významné antimalarikum, nakoľko pôsobí na parazity 

vyskytujúce sa v krvi a znižuje vysoké horúčky. Keďže sa chinínovník prirodzene vyskytuje 

hlavne v oblasti južnej Ameriky, tieto oblasti spadali pod vplyv jezuitov, ktorí prášok 

z chinínovníkovej kôry vedeli rozdistribuovať po celom svete na všetky miesta, kde pôsobili. 

Produkcia chinínu bola pre nich natoľko typická, že bol nazývaný aj jezuitským práškom.253 

Viditeľné výsledky liečby chinínom na tzv. striedavé horúčky ich v priebehu 17. storočia ešte 

viac upevnilo v klasifikácii samostatnej choroby a vydelilo od bežnej horúčky.  

Trnka sa teda rozhodol spísať odbornú publikáciu zahŕňajúcu všetky doterajšie 

poznatky o danej chorobe, ktorej priebeh nemusel byť pre zdravého jedinca smrteľný, ale aj 

napriek tomu bol dostatočne znepríjemňujúci život. Z úvodu k práci sa dozvedáme, že 

choroba bola v Uhorsku skutočne rozšírená, konkrétne „[v Uhrách], kde sú všade lokálne 

 
250 PORTER Roy. Dějiny medicíny, s. 37. 
251 PRANCE, Ghillean.  Cultural History of Plants. New York, Routledge, 2005, s. 233. 
252 BENEŠ, Jiří. Infekční lékařství, s. 337. 
253 PRANCE, Ghillean.  Cultural History of Plants, s. 233. 
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prejavujúce sa kolísavé ochorenia, a kde z tých je najprvšie neblaho preslávené mesto 

Temešvár“254 a z toho dôvodu sa rozhodol spísať prácu, ktorá by bola užitočným nástrojom 

pre trnavských študentov, ktorí sa budú s týmto ochorením potencionálne pomerne často 

stretávať. Ďalším z dôvodov je tristný stav lekárskej vedy v Uhorsku. Trnka bližšie ilustruje 

situáciu lekárskej výuky v tejto časti monarchie – to, že lekárska fakulta vznikla značne 

neskoro, so sebou nesie mnoho materiálnych problémov s výukou, pričom veľký problém pre 

študentov vidí v nedostatku odbornej lekárskej literatúry a jej dostupnosti v tomto kraji. Trnka 

aj preto vidí zmysel vo vydaní práce o striedavých horúčkach, ktorá zhŕňa dovtedy aktuálne 

poznatky o tomto ochorení, ktoré Uhorsko pomerne intenzívne sužovalo. Nedostatok 

literatúry podľa neho spôsobuje nezáujem študentov o štúdium, študenti častokrát nepoznajú 

ani klasických autorov medicíny a tak vidí praktický prínos v spísaní prehľadovej práce.255  

Zároveň Trnka podotýka rozdiel medzi antickou a modernou medicínou, kedy už 

v úvode odkazuje na používanie peruánskej kôry (cortex peruvianus), teda chinínovníka. 

V tomto liečive vidí veľký prínos pre liečbu striedavých horúčok a vníma ho ako kľúč 

k vyliečeniu pacienta. Vyčítavo konštatuje, že táto kôra je preukázaným liekom na tieto 

horúčky a starú liečbu podľa hippokratovskej  a hlavne galénovskej tradície, ktorá spočívala 

prevažne vo vyrovnávaní štiav skrz emetiká a preháňadlá, odporúča hlavne ako podpornú 

liečbu. Napriek tomu, že túto liečbu považuje svojím spôsobom za zastaralú, čitateľa s týmito 

postupmi oboznamuje, práve z dôvodu náročnej dostupnosti chinínovníka.256 Kriticky sa 

v úvode vymedzuje aj voči častému púšťaniu žilou. Liečba týchto horúčkovitých ochorení je 

tak v práci Václava Trnku na pomedzí tradičného učenia, ktoré ale v teoretickom princípe 

nemá žiadne vady, a modernejšieho princípu založeného na empirickom prístupe, ktorý vie 

v prípade potreby odmietnuť liečbu, ktorá evidentne neprináša očakávané výsledky. 257 

Všetky tieto okolnosti teda vyústili do spísania práce o tomto ochorení, čím Trnka 

nielenže splnil svoj vlastný záväzok, ale potvrdil aj svoj učiteľský potenciál. Práca je zároveň 

ale pomerne zaujímavým prameňom, odhaľujúca náhľad do dobovej racionality ale aj 

bližšieho náhľadu na určité uhorské reálie. 

Samotnú prácu Trnka rozdelil opäť na dve časti, čo je pre jeho práce typickým 

znakom. Práca sa tak skladá oficiálne z dvoch častí, resp. kníh, vydaných v jednom zväzku. 

 
254 „...,ubi intermittentes passim sunt endemiae, et a quibus praeprimis urbs Temesia est infamis,...“ TRNKA, 

Václav.  Historia febrium intermittentium omnis aevi observata et inventa illustriora medica ad has febres 

pertinentia complectens. Vindobonae, Ghelen, 1775, úvod, s. 6. 
255 Tamtiež, s. 6-7. 
256 Tamtiež, s. 14. 
257 Tamtiež. 
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Prvý diel sa zaoberá teoretickou časťou ochorenia, druhý diel popisuje praktickú časť liečby. 

Obdobne ako pri svojej dizertačnej práci na začiatku Trnka klasifikuje, čo samotné striedavé 

horúčky sú. Upozorňuje na ich typický znak, ktoré ich vyčleňujú na samostatné horúčkovité  

ochorenia. Podotýka, že tieto rozdiely boli vnímané už u Galéna, zo súčasnejších autorov 

cituje Boerhaaveho definíciu, podľa ktorej sa môže za striedavú horúčku považovať každá, 

ktorá sa minimálne dvakrát záchvatovo objaví.258 Definície preberá aj od van Swietena, 

Webera, Buchnera či iných autorov, ktorí v danej dobe opísali priebeh striedavých horúčok. 

Z ich definícií Trnka skladá návod k presnému určovaniu tejto choroby, pričom ku koncu 

prikladá prehľad v základnom názvosloví jednotlivých fáz cyklu v gréčtine a latinčine, pre 

lepšiu orientáciu prípadného záujemcu o bližšie poznanie týchto horúčok.259  

V nasledujúcej kapitole určuje svoje vlastné kritériá ohľadom bližšieho spoznania 

a teórie ohľadom ochorenia. Kritériá striedavých horúčok rozdeľuje na určenie jednotlivých 

typov, ich prejavy v priebehu roka, trvanie celej choroby od počiatku až do jej ukľudnenia, 

typ komplikácií, rozšírenie v tele – ako choroba ovplyvňuje celé jeho fungovanie, celkové 

správanie choroby pre porovnanie symptómov, povahu horúčky, teda to, či je mierna alebo 

skutočne závažná a nakoniec samotné dôsledky prekonanej choroby.260  Podľa týchto kritérií 

koncipuje hlavnú časť teórie, ktorá má čitateľovi napomôcť k bližšiemu poznaniu a vývoju 

choroby skrz jej pozorovanie. Pre lepšie oboznámenie s vnímaním malárie v 18. storočí si 

priblížime aspoň Trnkove typologické radenie jednotlivých druhov horúčok, ktoré nám 

poskytne náhľad na túto problematiku, nakoľko je práca súhrnom všetkých vtedy známych 

typov malárie. Jednotlivé opisy typov sú radené nasledovne: 

1. quotidiana, teda každodenná, kde sa záchvat horúčky opakuje v pravidelnom 

intervale každý deň, je považovaná za najvzácnejší typ opakovanej horúčky a to až 

tak, že niektorí lekári popierajú jej existenciu. Pravdepodobne sa jedná o tropickú 

maláriu, ktorú Trnkova práca bližšie nerozoberá, je typická len pre skutočne teplé 

oblasti, takže jej výskyt v našom prostredí tohto obdobia je skutočne v danom čase 

na pomedzí mýtu, a preto jej bol v úvode tejto kapitoly venovaný najmenší 

priestor. Podotýka však, že sa od bežnej horúčky líši práve pravidelnými 

záchvatmi zvýšenej teploty, čo je pre obyčajnú horúčku atypické, a preto ju radí 

medzi striedavé horúčky. Medzi autorov zľahčujúcich existenciu každodennej 

 
258 TRNKA, Václav.  Historia febrium intermittentium, s. 3. 
259 Tamtiež, s. 1 – 10. 
260 Tamtiež, s. 11 – 26. 
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striedavej horúčky radí Fernela, Plattera, Sennerta a de Sénaca. 261 Zároveň však 

v závere bodu píše, že jej existenciu v nedávnej dobe po pár pozorovaniach 

pripustil Friedrich Hoffmann, ktorý aj bližšie popísal, ako dané ochorenie rozlíšiť 

od bežnej horúčky.262 Dôkladnosť svojej práce podtrháva komentárom, že 

v zachovaných spisoch Hippokrata nie je horúčka, ktorá by k danému opisu sedela, 

zaznamenaná, zatiaľ čo u Galéna Trnka súdi, že ju sám prežil. Nejasné opisy 

definuje u Mercurialia, Celsa, Riveria a Werlhofa.263 

2. Tertiana, treťodenná horúčka, u ktorej po dvoch dňoch relatívneho pokoja 

nasleduje horúčka opakujúca sa každý tretí deň, pričom pred vyvolaním horúčky 

sa prejavuje záchvatmi triašky a zimnice. Z daného popisu jednoducho 

identifikovateľná nákaza plasmodiom vivax. 

3. Quartana, štvtodenná horúčka, u ktorej podobným až rovnakým princípom po 

troch dňoch nasledujú záchvaty horúčky. Identifikovateľné plasmodium malarie. 

4. Quintana, pätodenná horúčka. Na podobnom princípe opisovaná po údajnom 

pozorovaní u Hippokrata, Galéna, Tulpa, Werlhofa, van Swietena či Tissota.  

5. Sextana, obdobne údajne pozorovaná a zaznamenaná u Zevianiho, Werlhofa, 

považovaná za veľmi raritnú.  

6. Septana, po Hippokratovi pozorovaná Boerhaavem, Morgagnim, Werlhofom. 

Obdobne sú na tom aj nasledujúce typy – octana, nonana, decimanana, 

quatuordecimana, quindecimana. Väčšina týchto opisov vychádza z Werlhofovej práce 

Observationes de febribus,264. Werlhofova práca je všeobecným spisom zaoberajúca sa 

pozorovaním akýchkoľvek horúčok, avšak dôraz kladie na striedavosť týchto stavov. Z časti 

vychádza z vlastnej praxe, ktorá bola nesmierne bohatá, nakoľko sa skrz svoju aktívnu 

činnosť v Hannoveri dostal až k dvoru ako lekár miestnej dynastie.265 Werlhofovmu 

životnému dielu bohužiaľ nebola venovaná žiadna odbornejšia práca, podobne, ako to je v 

prípade stavu striedavých horúčok v 18. storočí. Preto môžeme len predpokladať, že chybné 

klasifikovanie na päť a viac dňové intervaly horúčok môže byť spôsobené ľudským faktorom. 

V danej dobe ešte stále meranie teploty pomocou teplomera nebolo bežné a aj kvôli tejto 

nepresnosti záznamov je ťažké hodnotiť, čo lekári v danej dobe v skutočnosti pozorovali. 

Bližšie nám napovedajú Trnkove poznámky o rozšírenosti daných chorôb, z čoho pozorujeme 

 
261 TRNKA, Václav. Historia febrium intermittentium, s. 12. 
262 Tamtiež, s. 14. 
263 Tamtiež, s. 13. 
264 WERLHOF, Paul Gottlieb. Observationes de febribus, Venetiis, 1757. 
265 PAGEL,Julius. Werlhof, Paul Gottlieb. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 42, 1897, s. 16. 
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a ľahko identifikujeme prítomnosť Plasmodii aj v strednej Európe. Upozornenie, že sa 

niektoré typy striedavých horúčok vyskytujú veľmi raritne, zase napovedá o určitých 

pochybnostiach o zaznamenaných pozorovaniach, avšak pre istotu sú do súčtu radšej 

zahrnuté. Tieto raritné intervaly však majú jednu spoločnú vec so striedavými horúčkami, 

ktoré poznáme doteraz. Liečiteľnosť všetkých vyššie vymenovaných typov horúčok bola 

pomerne jednoduchá, nakoľko na všetky z nich zaberala peruánska kôra, ktorá bola videná 

ako liečivo na maláriu, ktorým aj doteraz je. Chinín okrem blokovania prístupu parazita ku 

hemoglobínu pôsobí aj ako mierne antipyretikum, znižuje aj krvný tlak a činnosť srdca a tak 

vie pozitívne pôsobiť aj na nemalarické horúčky.266  

Medzi ďalšie pozoruhodné typy striedavých horúčok Trnka radí menstrua a trimestris, 

ktoré sú úzko spojené so ženským menštruačným cyklom a jeho pravidelnosťou, kedy sa tiež 

v pravidelných intervaloch vyskytujú prípadné problémy s termoreguláciou. Okrem nich 

Trnka radí do zoznamu aj horúčky opakujúce sa každoročne, prípadne raz za tri roky 

v pravidelnom čase.267 

Posledným typom, ktorý Trnka opisuje, sú erratica, teda divoké alebo putujúce, pre 

ktoré je charakteristické, že sa objavujú značne kolísavo bez jasnejších intervalov, podľa 

ktorých by sa dali klasifikovať.268 

Po vymenovaní jednotlivých kategórii a všetkých pozorovaných možností určitého 

pravidelného striedania Trnka pripúšťa, že najčastejším druhom striedavých horúčkovitých 

stavov sú práve terciány a kvartiány. Kvôli ich relatívnej rozšírenosti je dobre známy nielen 

mechanizmus choroby, ale aj liečby, takže väčšina práce bude vychádzať z poznatkov 

o týchto dvoch typoch.  V nasledujúcich častiach vymenúva podľa sebou určených kritérií 

príznaky, ktoré sa veľmi zhodujú so súčasnými poznatkami o malárii. O priebehu choroby 

počas roka poznamenáva, že striedavé horúčky je možné prekonať maximálne dvakrát 

v priebehu jedného roku. Nákaza sa zvykne väčšinou prejaviť v čase neskorej jari, objavuje sa 

však aj na jeseň. Tieto dva termíny sa prekrývajú s opätovnou reaktiváciou parazita 

s obdobím vrcholných výskytov komárov, toto obdobie výskytu zároveň označuje za 

endemické.269 Aj z ďalších častí textu môžeme pozorovať, že Trnkov výber podkladov 

opisuje hlavne príznaky nám známych malarických horúčok, ktoré sa zhodujú so súčasnými 

poznatkami, a preto nie je potrebné ich opätovne bližšie rozoberať.  

 
266 Nové universum. Všeobecná encyklopdie A-Ž. Euromedia Group k. s. - Knižní klub, Praha, 2003, s. 338. 
267 TRNKA, Václav. Historia febrium intermittentium, s.  23-26. 
268 Tamtiež, s. 27. 
269 Tamtiež, s. 31-32. 
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Na základe vybraných opisov môžeme zhodnotiť, že choroba bola v Uhorsku 

rozhodne známa a rozšírená, pričom Trnka vyberal a hodnotil jednotlivé pozorovania iných 

lekárov podľa svojho najlepšieho poznania danej choroby. Zjavne aj vďaka vlastným 

skúsenostiam pripravil dôsledne spracovanú prácu podrobne popisujúcu všetky typy a situácie 

súvisiace s diagnostikou striedavých horúčok. Trnka však nezostáva len pri jednoduchom 

opise jednotlivých intervalov. Čitateľa podrobne oboznamuje aj s každým známym štádiom 

striedavých horúčok. Nevyhýba sa ani podrobným opisom priebehu zimnice a triašky, čím 

ešte viac podčiarkuje atypickosť a periodicitu tejto choroby. Nabáda čitateľa, aby z pozície 

ošetrujúceho sledoval časové trvanie každej triašky, zimnice, teploty, či podrobne 

monitoroval pulz alebo dych chorého. Dôraz kladie aj na pozorovanie moču, ktorý môže byť 

rôzne sfarbený alebo vylučovaný vo väčšom množstve.270 

Z historického hľadiska sú v rámci danej odbornej práce asi najzaujímavejšie  a 

najcennejšie nasledujúce kapitoly zaoberajúce sa príčinami výskytu horúčok. Trnka delí 

pôvod ochorenia na tri príčiny: sporadické, endemické a epidemické. Sporadické horúčky sú 

pozorované nečakane, ich príčinu vidí v dôsledku otravy, či už skrz rôzne jedlo alebo aj 

otravu jedom, telesný odpor, resp. neznášanlivosť tela voči určitým potravinám a podobné 

príčiny, ktoré sa prejavujú nevoľnosťami ale aj horúčkami a prípadnými triaškami, ktoré sú 

znakmi pozorovanými aj u malárie. Ďalšou sporadickou príčinou je telesná slabosť, obdobné 

príznaky boli pozorované pri pár prípadoch skorbutu alebo syfilisu. Venerické choroby tvoria 

u Trnku samostatnú podkapitolu príčin, údajné prejavy striedavých horúčok pozoroval 

Madai,271 ktorý popisoval prípady dvoch mužov, Trnka však podotýka, že táto kombinácia 

u nikoho iného opísaná nie je a preto sa jedná o skutočne hypotetickú možnosť. Inou príčinou 

zaznamenanou v odborných prácach je neobvyklá reakcia tela na niektoré veci.  Ettmüller 

zaznamenal terciánu spojenú so zvracaním, vyvolanú požívaním syru, ktorú pozoroval 

u niekoľkých žien.  

Pozoruhodným je bod označujúci ako príčinu rôzne červy. Trnka cituje prípad 

zaznamenaný u Samuela Formia, ktorý liečil pacienta, u ktorého sa nachádzala sedem stôp 

dlhá pásomnica. Po jej odstránení ustúpili aj prejavy treťodennej horúčky. V danej dobe už 

bola v prípade väčších parazitov známa liečba určitými antihelmintikami, Trnka však bližšie 

nekomentuje, o ktoré konkrétne liečivá by sa mohlo jednať. Najdostupnejšími potravinami 

 
270 TRNKA, Václav. Historia febrium intermittentium, s. 53- 57. 
271 Dávid Samuel Madai (1709-1780), bol lekár pôvodom z Banskej Štiavnice, pôvodne študoval u Karola Otta 

Mollera, neskôr študoval medicínu v Halle. Okrem lekárstva – stal sa osobným lekárom a dvorným radcom 

vojvodu z Anhaltu, sa venoval hlavne lekárnictvu. Jeho obchod s liečivami, ktoré sám vyrábal, siahal od 

Nemecka až do Uhorska. 
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s odčervovacími účinkami v našom prostredí bola cibuľa, palina, chren prípadne zázvor. 

V prípade niektorých pacientov dlhodobejšie trpiacich striedavými horúčkami boli červy 

nájdené až po pitve. Jedná sa o pomerne zaujímavú hypotézu, ktorá je však v dnešnej dobe 

ťažko hodnotiteľná. V súčasnosti vieme vyhodnotiť, že sa u daných pacientov vyskytovali 

oba parazity zároveň, avšak účinnosť antihelmintík proti malárii by bola v dnešnej dobe ťažko 

dokázateľná, nakoľko táto choroba začína byť v súčasnosti pomerne rezistentná aj voči 

moderným liečivám.  

Abstraktnou príčinou, v dnešnom ponímaní je malária spôsobená metastázou. 

V súčasnej dobe slovo s jasne vymedzeným významom súvisiace so štádiom 

rakovinotvorných ochorení malo v minulosti značne širší význam, označujúci prechod 

choroby z jednej časti tela do druhej. Nemuselo sa však jednať o hmatateľné útvary 

rozširujúce sa po celom tele, ako je to vnímané dnes. Lekár na základe pozorovania pacienta 

vyhodnotil, že sa jednalo o presun chorobnej hmoty (morbosae materiae) naprieč telom. Táto 

príčina vzniku malárie súvisela s dnou, prípadne inými zápalovými ochoreniami. Ak sa 

malária vyskytla u človeka dlhodobo trpiaceho niečím obdobným, chorobná hmota z daného 

ochorenia sa presúvala po tele, presun bol pravidelný, čo spôsobovalo jednotlivé záchvaty. 

Trnka z tohto dôvodu ako liečbu neodporúčal v podobných prípadoch púšťanie žilou,272 ale 

prikláňal sa k liečbe pôvodného ochorenia, odporúčal napríklad kúpele v karlovarských 

prameňoch.273 

Dané príčiny však mierne vybočujú z bežnej diagnostiky podľa humorálnej teórie. 

Dopĺňajú ju, uvádzajú rôzne iné príčiny spojené s prejavmi striedavých horúčok, ktoré 

pôsobili, že sú zjavne vyvolané v dôsledku inej choroby. Podľa teórie o telesných šťavách 

striedavé horúčky spôsobuje nadbytok žlči. Záplava skazených štiav (colluvies humorum 

pravorum), pričom žltá žlč spôsobuje terciánu, čierna kvartánu. Cirkulácia nadbytku týchto 

štiav spôsobuje pravidelné intervaly horúčkovitých záchvatov. Táto príčina je zároveň typická 

trpkosťou v ústach či zvracaním žlče.274 Trnka parafrázuje Friedricha Casimira Medica,275 

ktorý pozoroval nadbytok žlče v telách ľudí, ktorí umreli počas horúčkovej epidémie.276 

 
272 TRNKA, Václav. Historia febrium intermittentium, s. 116. 
273 Tamtiež, s. 115. 
274 Tamtiež s. 100. 
275 Friedrich Casimir Medicus (1738-1808), nemecký lekár a botanik pôsobiaci v Mannheime na miestnej 

univerzite a ako kurátor miestnej botanickej záhrady. Ťažisko jeho práce sa teda nachádza v botanike, avšak jeho 

prvá vydaná práca Geschichte periodischer Krankheiten z roku 1764 sa zaoberá patológiou striedavých 

ochorení. 
276 TRNKA, Václav. Historia febrium intermittentium, s. 102. 
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S touto príčinou úzko súvisí posledný bod diagnostiky, kedy striedavé horúčky 

vyvolávajú utrpenia duše (pathemata animi). Pri opise tohto pôvodu Trnka vychádza hlavne 

z prác van Swietena, Thralla,277 Madaia, či Ettmüllera. Z pozorovania ich pacientov, ktoré ako 

príklad Trnka uvádza, vyplývalo, že stavy ako hypochondria a melanchólia sú schopné 

spôsobiť nadbytok žlči v tele. Spúšťacím mechanizmom je zdesenie, strach alebo hnev 

(horrorem,... ut terror, ira, &c.),278, čo vyvoláva rozrušenie žlče. Kvartána bola pozorovaná 

u jednej melancholičky v dôsledku vydesenia, u inej bola v dôsledku hnevu pozorovaná 

následná terciána.279 Trnka samostatne radí aj príčinu, ktorá úzko súvisí s predošlým textom. 

Jednotlivou príčinou sú preňho hysterické záchvaty (hysterica passio),280 ktoré spôsobovali 

každodenné horúčky a táto súvislosť bola často popisovaná u mnohých žien. Väčšinu 

obdobných prípadov pozoroval Sauvages,281 ťažké prípady terciány pozoroval Wedel,282 tie 

však vyvolávala hysterica soporosa, teda spánková hystéria. Jedná sa o ťažké záchvaty 

obtiažne prebuditeľného spánku.283 

Endemický pôvod striedavých horúčok Trnka definuje veľmi presne – vysoký výskyt 

je zaznamenaný hlavne v oblasti močiarov, jazier, rôznych vôd a celkového vlhka. Tieto 

vlhké oblasti sú typické skazeným vzduchom a z ich pôdy je vypúšťaný mefitín (loca 

teterrimam humidam exhalant mephitin),284 obzvlášť koncom jari a k  jeseni, keď je vlhkosť 

v ovzduší najväčšia. Mefitický vzduch plný choroboplodných substancií spôsobuje lokálny 

výskyt striedavých horúčok, ktorý je možné pozorovať vo veľmi pravidelných intervaloch. 

Trnka prirovnáva najviac zasiahnuté mesto Uhorska, Temešvár, k okcitánskej oblasti či 

Laxenburgu, ktoré sú obdobne známe pre pravidelný výskyt striedavých horúčok.285 

Epidemický pôvod ochorenia vidí buď v čase od jari po jeseň, patológiu choroby stotožňuje 

s endemickým pôvodom nákazy. Ide o obdobie opätovnej reinfekcie a čas najvyššieho 

výskytu komárov. Iný pôvod vidí v prenose dotykom. Vyskytuje sa nepravidelne a na 

miestach, pre ktoré nie je typická, bola vnímaná ako prenášaná z infikovanej osoby na iné. 

Týmto spôsobom je zaznamenaná napríklad horúčkovitá epidémia vo Wolfenbütteli v roku 

 
277 Balthasar Ludwig Thralles (1708- 1797), sliezsky lekár, pôsobiaci v Leopoldine. Trnka vychádza z jeho 

najznámejšej práce De usu opii. 
278 TRNKA, Václav. Historia febrium intermittentium, s. 103. 
279 Tamtiež, s. 104. 
280 Totožný termín je v súčasnosti používaný pre panické záchvaty. 
281 François Boissier de Sauvages de Lacroix (1706-1767), francúzsky lekár, ktorý sa najviac zaslúžil 

o metodiku nosológiu chorôb, ktorá bola neskôr rozšírená. Jeho rozdelenie jednotlivých ochorení v práci 

Nosologia Methodica bolo neskôr inšpiráciou pre Pinnela pri skúmaní psychických ochorení. 
282 Georg Wolfgang Wedel (1645-1721), nemecký lekár venujúci sa hlavne alchýmii, resp. farmácii. 
283 HULL, Robert. Essay III. Sopor Hystericus. In: Essays on Determination of Blood to the Head. London, 

1842, s. 27-33. 
284 TRNKA, Václav. Historia febrium intermittentium, s. 119. 
285 Tamtiež, s. 120. 
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1666,286 v Bologni 1729,287 pozoruhodné je dobové rozšírenie na Britských ostrovoch, pre 

ktoré striedavé horúčky do nedávnej doby neboli typické.288  

Trnka sa v závere kapitoly zamýšľa nad aspektom prenosu malárie na tieto ostrovy, 

rozšírenie týchto horúčok nepovažuje za vhodné a porovnáva ho s prenosom kiahní v Južnej 

Amerike.289 Obdobne polemizuje aj nad existenciou niektorých druhov, keďže sa lekári 

v danej dobe najčastejšie stretávali s kvartánou, terciánou a občasne kvotidánou, pričom už na 

terciánu upozorňuje ako na veľmi vzácnu. Pre každý prípad však uvádza všetky zaznamenané 

prípady určitej pravidelnosti. 290 Na záver vyzdvihuje Linného myšlienku,  ktorý predpokladá, 

že za vznikom striedavých horúčok stojí jeden pôvodca.291 

Nasleduje niekoľko podrobných kapitol vychádzajúcich rozširujúcich všeobecné 

poznatky spracované v predošlých textoch. Prvou z nich je Proegumena febris intermittentis 

caussa,292 voľne preložiteľná ako Predohra príčin striedavých horúčok. Trnka v tejto kapitole 

približuje vyššie spomenuté príčiny a to, aký vývoj predchádzal tomu, než sa horúčky plne 

prejavili. Čitateľa oboznamuje s príznakmi, ktoré má pozorovať napríklad v prípade 

venerických či psychicky chorých pacientov, aby bol lekár schopný horúčky podchytiť včas. 

Zvláštny dôraz kladie na pacientov, ktorí už striedavé horúčky prekonali v rámci endemickej 

alebo epidemickej nákazy, kde obzvlášť vyzdvihuje hypotézu, že sa jedná o opätovné 

prepuknutie tej samej nákazy, ktorú pacient chytil už v minulosti.293 V kapitole zaoberajúcou 

sa diagnózou choroby bližšie opisuje jednotlivé štádiá a priebehy daných nákaz opäť 

vychádzajúc z predošlého rozdelenia.294 Dbá na starostlivé sledovanie pacienta, dôraz kladie, 

okrem sledovania telesnej teploty a jednotlivých záchvatov horúčok, zimníc a triašky, na 

sledovanie dychu a tepu. Podľa ich intenzity  čitateľovi objasňuje, ako sa s najväčšou 

pravdepodobnosťou bude nákaza v danom štádiu vyvíjať. Dôkladne pripravuje čitateľa na 

jednotlivé fázy a pokročilosť nákazy. Podľa moču je možné sledovať, ako veľmi je telo 

infekciou zasiahnuté.  

 
286 TRNKA, Václav. Historia febrium intermittentium, s, 122. 
287 Tamtiež, s. 124. 
288 Weather and diseases in different places. In: The gentlemans magazine, London, volume 25, 1725,s. 55. 
289 TRNKA, Václav. Historia febrium intermittentium, s. 127. 
290 Tamtiež, s. 125. 
291 Tamtiež, s. 128. 
292 Tamtiež s., s. 128-204. 
293 Tamtiež, s. 131. 
294 Tamtiež, s. 204-228. 
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Prirodzene, na poznatky nadobudnuté v tejto kapitole nadväzuje Trnka kapitolou 

o prognóze ochorenia.295 Z tejto kapitoly sa čitateľ dozvedá informácie k priebehu nákazy 

a liečby. Druhá nákaza sa obvykle zvykne prejavovať miernejšie a je ľahšie zvládnuteľná – 

v súčasnosti môžeme hovoriť o určitej rezistencii na maláriu, kedy ľudia, ktorí sú pravidelne 

vystavovaní nákaze, na ňu reagujú ľahším priebehom. Čo sa liečby týka, Trnka podáva 

podrobný prehľad rôznych záznamov liečby zachovaných vo vyššie spomenutých prácach. 

Čitateľ sa tak dozvedá, ako pacienti reagovali na rôzne prístupy, opäť je obzvlášť 

vyzdvihovaný pozitívny účinok peruánskej kôry na priebeh choroby.296 Zároveň sa zameriava 

aj na prognózu u rôznych typov ľudí, poskytuje opisy ochorenia u mladých, dospelých, 

starých, tehotných žien a podobne. Z lekárskeho hľadiska tak ide o dôležitú súhrnnú kapitolu, 

zo súčasného hľadiska v nej môžeme vidieť dôvody, prečo boli striedavé horúčky veľkým 

strašiakom. V dnešnej dobe sú terciána a kvartána vnímané ako ľahšie formy malárie, ktoré 

obvykle nie sú smrteľné, avšak stále predstavujú riziko pre ľudí trpiacimi rôznymi 

komorbiditami alebo inou telesnou slabosťou. Touto kapitolou ukončuje prvý, teoretický 

zväzok práce.  

Druhá časť práce zameraná na praktickú liečbu ochorenia v úvodných kapitolách úzko 

nadväzuje na všetky predošlé spôsoby diagnózy z predošlej časti. Je jasne vidieť, že Trnka 

oba tieto zväzky koncipoval ako dve knihy, ktoré mohli fungovať samostatne, a preto 

pristupuje k skratkovitej repetitívnosti obsahu. Avšak skôr než na opakovanie jednotlivých 

typov striedavých horúčok sa zameriava na zopakovanie dôležitých príznakov, ktoré je 

vhodné pozorovať pre konkrétnejšie určenie štádia a závažnosti ochorenia, od čoho sa 

následne odvíja vhodná liečba. Praktická časť vychádza z tradičných liečiv humorálnej teórie, 

na prebytok žlče v tele sú odporúčané rôzne emetiká, prípadne laxatíva.297 V ojedinelých 

prípadoch, ak už pacient trpí prebytkom krvi, ktorý sa prejavuje napríklad prítomnosťou 

hemoroidov, je možné pristúpiť aj k púšťaniu žilou, prípadne je počiatočným púšťaním krvi 

možné určovať silu nákazy u jednotlivca.298 Podstatné je po celý čas sledovať vývoj choroby 

a dopĺňať tekutiny, prípadne sa snažiť zmierniť záchvaty zimnice.  K obdobným látkam 

slúžiacim k vyrovnaniu štiav patria v práci spomínané diuretiká,299 látky vyvolávajúce 

potenie,300 či lieky na posilnenie organizmu. Väčšina týchto prostriedkov je v súčasnosti 

považovaná za neúčinné až nebezpečné, medzi liečivami nájdeme indikované stálice ako 

 
295 TRNKA, Václav. Historia febrium intermittentium, s. 228-310. 
296 Tamtiež, s. 281. 
297 Tamtiež,, s., s. 348-417. 
298 Tamtiež, s. 322-347. 
299 Tamtiež, s. 348. 
300 Tamtiež, s. 447. 
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arzén, alebo ortuť. Okrem skutočne jedovatých látok sa stretávame aj s prostriedkami, ktoré 

sú v medicíne používané dodnes, ako harmanček či muškátový orech. Ich liečivý účinok na 

maláriu je však zanedbateľný. Pomerne zaujímavou kategóriou liečiv z dnešného pohľadu sú 

narkotiká (narcoticis),301 ktoré mali slúžiť na zmiernenie utrpenia závažných príznakov 

striedavých horúčok ak celkovému ukľudneniu pacienta. Najúčinnejším liečivom, s ktorým sa 

v danej kategórii stretávame, je ópium.302 

  Historicky najcennejšou kapitolou druhého zväzku je kapitola o peruánskej 

kôre.303 V predošlej časti tejto kapitoly boli už spomenuté základné fakty o chinínovníku, 

resp. o jeho kôre, účinkoch proti malárii a skutočný princíp fungovania chinínu. Jednalo sa 

o tradičné liečivo v oblasti Peru, ktoré sa hlavne vplyvom jezuitov rozšírilo do sveta. Liečivé 

účinky prášku z tejto kôry na zasiahnutý organizmus sú nepopierateľné, avšak aj napriek tomu 

si liečivo našlo svojich odporcov. Podľa humorálnej teórie mu bol pridelený „horúci“ 

charakter, čo nekorešpondovalo s liečbou horúčkovitých ochorení. Tie mali byť liečené 

liečivami „studeného“ charakteru. Chinínový prášok bol neobľúbeným liečivom aj 

u odporcov jezuitov.304 Dôveru voči chinínovníku narúšal aj fakt, že v prípade vyšších dávok 

vyvoláva horúčku.305 

 V danej dobe Trnka opisuje túto kôru ako jediný pravý liek na striedavé horúčky. Dbá 

na to, aby bolo liečivo podávané hlavne v prípadoch opísaných v predošlej práci a aby 

dochádzalo k správnemu určeniu choroby. Nevhodná diagnostika by mohla pri užívaní 

chinínu viesť ku komplikáciám, v prípade zanedbania sú známe napríklad potraty.306 Trnka 

píše, že liečivá kôra je väčšinou prepravovaná namočená vo víne, čo je nielen skvelý 

konzervant, ale zároveň je chinín veľmi dobre rozpustný v alkohole a vypitie takéhoto vína 

urýchľuje nástup účinkov. Týmto spôsobom podaný chinín vykazuje výsledky na priebeh 

striedavých horúčok už počas troch hodín.307 Dôležité je však, v ktorej fáze je chinín podaný, 

a preto je vhodné mať ich odsledované veľmi podrobne. Podanie chinínovníka pred fázou, 

ktorá u pacienta vyvoláva zvracanie, sa pravdepodobne minie účinkom.308 Najvhodnejšie je 

liečivo podávať počas záchvatu horúčky.309  

 
301 TRNKA, Václav. Historia febrium intermittentium, s. 515. 
302 Tamtiež, s. 519. 
303 Tamtiež, s. 527-583. 
304 PORTER, Roy. Dějiny medicíny, s. 263. 
305 Tamtiež, s. 432. 
306 TRNKA, Václav. Historia febrium intermittentium, s., s. 528. 
307 Tamtiež, s. 529. 
308 Tamtiež, s. 532. 
309 Tamtiež, s. 534. 
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Existujú však viaceré formy podávania chinínovníka. Známy je prášok, odvar, extrakt 

alebo esencia, účinné sú všetky formy.310 Najúčinnejšia forma je prášková, aj keď často 

vyvoláva nevoľnosti. Prášok je vhodné rozmiešať v akejkoľvek tekutine, veľmi účinná je 

spomínaná kombinácia s vínom. Recept uvádzajúci konkrétne pomery miešania pochádza 

z roku 1649 od španielskeho jezuitu Juana de Luga a je známy pod názvom Schedula 

Romana.311 Odvar ako ďalší spôsob nie je  ničím prevratný, jedná sa o odvar samotnej 

vysušenej kôry, môže byť prípadne doplnený aj inými bylinkami. Zvyšné kategórie si kvôli 

náročnej dostupnosti vyslúžili len krátke komentáre – extrakt je z kôry skutočne ťažko 

získateľný, jedná sa o veľmi málo produkovanú miazgu, ktorá ako čerstvá pripomína med. Jej 

produkcia z chinínovníka je veľmi malá a navyše rýchlo stráca na kvalite. Z podobného 

hľadiska nie je odporúčaná ani esencia, resp. tinktúra, ktorú tvorí až nadmerné množstvo 

alkoholu a navyše je ťažko skladovateľná, keďže rýchlo vyprcháva.312 Chinín je v rámci 

liečby vhodné kombinovať napríklad s ópiom, pre celkové uvoľnenie pacienta, v prípade, že 

táto liečba vyvolá zápchu, je možné pristúpiť k miernym preháňadlám, aby sa škodliviny 

nedržali v tele.313 Kombinácia s ortuťou, ako liečiva iných, pridružených chorôb, je rovnako 

povolená.314 V prípade žien bola za bezpečnú vnímaná aj kombinácia chinínu a liekov 

vyvolávajúcich menštruačné krvácanie, tzv. emmenagogá.315 Kontraindikované boli skôr 

situácie, než iné lieky. Okrem všetkých horúčok, ktoré nepatrili medzi striedavé, do týchto 

stavov zapadajú aj stavy ťažkého zápalu prebiehajúceho v tele, absces a žltačka. Kapitola je 

zaujímavá zhrnutím empirických poznatkov svojej doby ohľadom tohto významného lieku. 

Princípy choroby a fungovania chinínu boli objasnené až o vyše storočie neskôr, v tomto 

prípade však sledujeme prácu s jedným z prvých reálne účinných liekov na pomerne závažné 

ochorenie. Vidíme, že prínos niečoho takého pomaly mení náhľad na zastaralé teórie, ktorých 

funkčnosť je v danom prípade veľmi pochybná.  

V posledných dvoch kapitolách svojej práce zhŕňa liečivá, ktoré boli spomínané 

v prácach z ktorých vychádzal.316 Spomína ich ako alternatívu v prípade, že lekár nemá 

k dispozícii chinínovník k liečbe. Jedná sa o rôzne prášky či výluhy z bylín, najčastejšie 

používanou je harmanček. V tejto oblasti práca neprináša nič nové a vychádza z dobovej 

 
310 TRNKA, Václav.  Historia febrium intermittentium, s. 537. 
311 GANGER, Stefanie. A Singular Remedy: Cinchona Across the Atlantic World, 1751–1820, Cambridge, 2020. 
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alebo staršej materie medica. Trochu iným prípadom sú vonkajšie lieky (remediis externis),317 

medzi ktoré patria rôzne obklady, náplasti, kúpele, masáž chrbtových svalov aromatickými 

olejmi, ktoré mali obsahovať hlavne gáfor a škoricu. Ako modernú alternatívu spomína 

elektrinu, bližšie ju však nerozvíja.318 V úplnom závere spomína ako možný prostriedok 

pre vyliečeniu amulety, ktoré sú nadané zvláštnou silou a pomáhajú chorému prekonať 

náročné ochorenie. Ich pozitívny účinok na pacientov nespochybňuje, nakoľko sa s ním sám 

stretol a aj preto považuje za dôležité tieto prostriedky spomenúť.319 Nakoniec odporúča 

domáce rady, ako využitie líščieho kožuchu a čiapky z kuny počas zimnice, či pre tých, ktorí 

veria v zázraky, ponúka nápis abracadabra zoradený do symetrického trojuholníku, určeného 

k hlasnému prečítaniu.320 Jedná sa o jasný odkaz na jeho predošlú písomnú prácu Magiae 

naturalis arcana stupenda, z roku 1760. Práca je na konci doplnená presnými prepismi 

jednotlivých prípadov, ktoré boli v texte spomínané na rôznych príkladoch.321 

Trnkovu prácu o striedavých horúčkach môžeme skutočne hodnotiť ako významnú 

a hodnotnú prácu svojej doby. Z dnešného hľadiska je pozoruhodná častá presnosť 

jednotlivých pozorovaní choroby, aj napriek obmedzenému chápaniu jej fungovania. Je 

vidieť, že dobová veda vynaložila obvyklé maximum svojich možností pre pochopenie tohto 

ochorenia, zároveň s príchodom a rozšírením účinného lieku bola choroba svojím spôsobom 

považovaná za uzavretú záležitosť. Trnkova práca je veľmi precíznym kompendiom 

dobových znalostí, čo z nej robí vynikajúci štartovný prameň pre potencionálny výskum 

malárie v období raného novoveku, obzvlášť so zameraním na habsburskú monarchiu. Práce 

k rozšíreniu a významu malárie pre obdobie stredoveku a novoveku chýbajú aj v zahraničí, 

väčšina z publikácii zaoberajúcich sa týmto ochorením sa venuje hlavne jeho vplyvu na 

Rímsku ríšu, alebo až moderným dejinám spojeným s kolonizáciou Afriky a s vystavením sa 

agresívnejšej tropickej malárii. Často je spomínaný samotný chinín ako dôležitý dobový 

objav, chýbajú však spracované reálne údaje o rozšírení tejto choroby v Európe, kde liek 

získal na dlhú dobu najvyšší význam. Bližší rozbor tejto odbornej práce tak otvára viacero 

otázok o prítomnosti malárie v našich končinách a odhaľuje potenciál ďalšieho výskumu 

v tejto oblasti. 
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5.3. Commentarius de tetano & De diabete commentarius 

 

Nasledujúce práce Commentarius de tetano322 a De diabete commentarius323 napísal 

Trnka v posledných rokoch pôsobenia v Trnave. Práca Commentarius de tetano vychádza 

v roku 1777, De diabete commentarius je publikovaná o rok neskôr.  Obe vybrané choroby 

majú spoločnú vlastnosť v závažnosti samotného ochorenia. S najväčšou pravdepodobnosťou 

sú neliečiteľné, progres je v niektorých prípadoch až veľmi rýchly a pacientovi hrozí takmer 

nevyhnutná smrť. Pre ošetrujúceho lekára je preto veľmi potrebné príznaky daných ochorení 

dobre poznať. Patologický stav oboch ochorení sa výrazne zmenil až v priebehu 20. storočia 

s rozvojom mikrobiológie a biochémie.  

Tetanus je ochorenie spôsobované infikovaním pacienta skrz zranenie prostredníctvom 

baktérie Clostridium tetani, ktorá sa pomerne bežne nachádza v pôde a je schopná 

prostredníctvom vytvárania spór prežiť v pôde dlhé roky. Táto baktéria vylučuje toxín zvaný 

tetanotoxín, ten pôsobí na nervovú sústavu. V súčasnosti je tetanus stále pomerne ťažko 

liečiteľný, nezanedbateľný je však hlavne prínos očkovania, ktoré chorobu v našich končinách 

zredukovalo na minimum. V prípade nákazy je v dnešnej dobe tetanus liečený kombináciou 

vhodných antibiotík redukujúcich Clostridium a protijedu, pacient nesmie byť ničím rušený 

a rana musí byť poriadne vydezinfikovaná a chirurgicky ošetrená. Pri rýchlom nástupe 

ochorenia je tetanus aj dnes s najväčšou pravdepodobnosťou a pri všetkej starostlivosti stále 

smrteľný. Čím je zranenie hlbšie a bližšie centrálnej nervovej sústave, tým je ochorenie 

agresívnejšie a má rýchlejší nástup. Vylučovanie toxínu tak vie byť aj veľmi pomalé, 

inkubačná doba ochorenia je približne 3 - 21 dní, čo v prípade medicíny založenej na 

externom pozorovaní človeka výrazne komplikovalo správnu diagnostiku príčiny nákazy.  

Predtým, než sa tetanus začne prejavovať svojim najtypickejším príznakom, ktorým je 

stuhnutie svalov, mu predchádzajú príznaky ako únava, malátnosť, bolesť tela, konkrétne 

chrbta a kĺbov alebo zvýšená teplota, ktoré môžu trvať aj niekoľko dní. V dôsledku týchto 

vlastností bol na základe pozorovaní tetanus často vyhodnotený ako ochorenie vyvolané 

v dôsledku inej choroby, napríklad horúčok, obzvlášť v prípade, kedy sa pacient infikoval 

tetanom skrz drobné povrchové poranenie a inkubačná doba trvala celé týždne. Zároveň 

u tetanu existuje  niekoľko druhov prejavov. Najčastejším z nich je generalizovaný tetanus 

zasahujúci celé telo. Vzácnym, ale rovnako nebezpečným typom, je hlavový tetanus 

 
322 TRNKA, Václav. Commentarius de tetano. Vindobonnae, Bernardi, 1777. 
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zasahujúci hlavne nervy v oblasti hlavy a tvárové svaly. Vzniká v dôsledku prítomnosti 

Clostridia v mikroflóre stredného ucha. Materský tetanus vyskytujúci sa dnes hlavne 

v rozvojových krajinách vzniká v dôsledku nevyvinutej imunity u novorodencov, ktorá na 

nich nebola prenesená z tela neočkovanej matky. Novorodenci sú často napádaní baktériou 

prostredníctvom nedoliečenej pupočnej jazvy. Najmenej nebezpečným je lokalizovaný 

tetanus, ktorý sa vyvinie len na jednom mieste, zvyčajne v dôsledku plytkej rany. Prejavuje sa 

lokálnym sťahovaním svalov a sú známe prípady, kedy bolo telo schopné  vyliečiť sa samo. 

Môže sa však z neho vyvinúť generalizovaný tetanus.324 

Spočiatku sa nákaza môže prejavovať zvýšenou únavou, nespavosťou, zvýšenou 

teplotou či pálením alebo bolesťou v poranení. Prvým závažným príznakom poukazujúcim na 

tetanus je zvýšené napätie v oblasti žuvacích svalov, vyskytujú sa problémy s otváraním  úst. 

Ďalším znakom je sťahovanie mimického svalstva, pri ktorom dochádza k tzv. sardonickému 

úsmevu (risus sardonicus), následne ochorenie prechádza cez spazmu hltanu a stuhnutie šije 

k napnutiu svalov v celom tele. Dochádza k najtypickejšiemu prejavu tetanu, opistotonu, kedy 

je v dôsledku úplného napnutia celého svalstva pacient ohnutý kompletne dopredu v tvare 

napnutého luku. Počas tohto stavu pacient pociťuje veľké bolesti a úzkostné stavy 

z neovládateľného napätia, pričom sám je celý čas plne pri vedomí.325 

Tetanus bol známym ochorením pravdepodobne už od praveku, prvé záznamy o tomto 

ochorení boli objavené v Egypte, nie je neznámym ochorením ani u Hippokrata či Galéna.326 

V roku 1884 objavil Arthur Nicolaier priamu súvislosť s pôvodom tetanu a pôdou, po tom, čo 

vybraným zvieratám injekčne aplikoval vzorky pôdy, z ktorých sa u nich neskôr vyvinul 

tetanus. V roku 1889 Kitasato Shibasaburo izoloval Clostridium tetani a určil pôvod 

ochorenia v produkovanom toxíne.327 Tento krok viedol k snahe postupne objaviť účinný 

antitoxín, ktorý bol vyvinutý v priebehu 20. rokov 20. storočia. Prvá vakcína bola vyvinutá 

v roku 1924.328  

Napriek fatálnosti tohto ochorenia a takmer nemožnej liečbe sa vo svojej dobe Trnka 

rozhodol spísať prácu zhromažďujúcu všetky známe poznatky o tetane. V úvode píše, že 

oboznámenie lekára s priebehom choroby považuje za veľmi dôležité a vydanie tejto práce 

osobne nepovažuje za plytvanie papierom. Práca neprináša žiadne pravdepodobné zlepšenie 

 
324 ATKINSON, William eds. Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases 10th edition. 

Atlanta, CDC, 2008, s. 72. 
325 BENEŠ, Jiří. Infekční lékařství, s. 275. 
326 PORTER, Roy. Dějiny medicíny, s. 93 
327 ATKINSON, William eds. Epidemiology and prevention of vaccine-preventable diseases 10th edition, s. 43. 
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daného stavu, avšak svojou podstatou vysvetľuje všetky vtedy známe informácie o tetane, pre 

nás je tak teda opäť prínosným prameňom pre bližšie poznanie tejto choroby v minulosti. 

Pravdepodobne kvôli vysokej úmrtnosti a bezmocnosti lekárov nebol vo vedeckých kruhoch 

veľký záujem o kompletné spracovanie tejto nepredvídateľnej choroby. Ako však z Trnkovho 

textu vyplýva, snahy o vyliečenie v minulosti boli a spôsob, akým choroba prebiehala, 

poskytoval dostatočný priestor na jej teoretické objasnenie.  

Trnka opäť rozdeľuje prácu do dvoch hlavných častí – teoretickú a praktickú. 

V teoretickej časti podrobne opisuje jednotlivé príznaky a priebeh, ktorý sa zhoduje so 

súčasnými poznatkami a bol už opísaný vyššie. Zaujímavé je, že medzi spazmy spôsobené 

tetanom radí okrem opistotonu aj emprostotonus, opak  opistotonu, kedy je telo zohnuté 

dopredu, ako aj pleurototonus, teda vyhnutie tela nabok v dôsledku sťahov svalov. Opätovne 

ide o informácie vyňaté zo záznamov iných lekárskych autorít, ktorých pravdivosť overovaná 

nebola a ktoré Trnka spomenul pre každý prípad.329  

Tetanus rozdeľuje na niekoľko druhov a poddruhov, ktoré sú v súčasnosti vnímané 

ako samostatné druhy ochorenia. Tetanus delí na zakrivený (curvus), ktorý rozdeľuje na už 

spomenuté spôsoby ohnutia tela v dôsledku svalových sťahov, a tetanus rovný (rectus). Ten 

môže byť univerzálny (universalis), zasahujúci celé telo, ďalej delený na nedokonalý 

(imperfectus) a dokonalý (perfectus), tie zasahujú buď len určitú časť tela alebo ho celé 

znehybňujú. V prípade nedokonalého tetanu môžeme pozorovať, že ako tetanus bolo vnímané 

v zásade akékoľvek stuhnutie tela, ktoré mohlo súvisieť aj s ochrnutím, teda diagnostika 

tetanu nebola v minulosti vždy úplne jasná. Mohol sa prejavovať lokálne alebo naprieč celým 

telom. Obdobne na tom je aj tetanus dokonalý, pričom príčinou tohto znehybnenia tela sú 

práve svalové spazmy. Jednotlivé druhy, na ktoré Trnka tetanus rozdeľuje, na postihnutie 

končatín, slabín, ale aj očí, čeľuste, hlavy a šije, v súčasnosti spadajú pod diagnózu hlavového 

tetanu.330 Správne podotýka, že tetanus môže byť vytrvalý (continuus) alebo striedavý 

(intermmitens), kedy sa záchvaty svalových sťahov počas priebehu opakujú.331 

Nasledovne tetanus delí na chronický a akútny, čo sú opäť priebehy, ktoré pozorujeme 

dodnes. V prípade menších poranení je tetanus zvládnuteľný aj bez liečby, telo sa voči jedu 

ubráni samo, v minulosti boli však tieto prípady veľmi výnimočné. Obdobný priebeh má dnes 

včasne podchytený tetanus, ktorý sa podarilo vyliečiť, avšak úplné vyliečenie môže trvať celé 

týždne, niekedy aj mesiace, kým sa pacient začne opäť cítiť normálne. Tento vytrvalý stav tak 
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pôsobí ako chronické ochorenie, často s trvalými následkami. Trnka definuje chronický 

tetanus ako ochorenie, ktoré pretrváva minimálne 40 dní.332 Pri akútnom tetane platí, že čím 

je nástup ochorenia rýchlejší, tým je ochorenie akútnejšie, popisuje jednotlivé fázy rýchleho 

nástupu a pri väčšine z nich konštatuje smrť.333 Vznik tetanu rozdeľuje na pomalý (lentus) 

a náhly (subitus). To, ako sa bude tetanus ďalej prejavovať, nezávisí od jeho počiatočného 

prepuknutia.334 Zároveň môže (zdanlivo) vzniknúť v dôsledku inej choroby alebo príčiny 

(deuteropathicus), či prísť sám od seba (protopathicus).335 

Čitateľa bližšie oboznamuje s počiatočnými symptómami, ktoré je možné pri tetane 

sledovať ešte pred vypuknutím najvážnejších príznakov. Podrobne rozoberá prejavy ako 

zívanie, únava, bolesti hlavy, prejavy podobné reumatizmu, sťažený sluch, triaška, stuhnutie 

tela a podobne. Príznaky sa snaží radiť chronologicky, až po samotné prepuknutie úplného 

tetanu.336 Ten podrobnejšie rozoberá v samostatnej kapitole Acmes symptomata, teda 

vyvrcholenie symptómov.337 Cieľom týchto pasáží je podrobne oboznámiť čitateľa s 

priebehom choroby, čo Trnka považuje za nesmierne dôležité. Napriek tomu, že liečba je 

takmer nemožná, priebeh samotnej choroby je neskutočne krutý a je preto vhodné, aby bol 

samotný lekár pripravený na to, s akým utrpením sa bude u pacienta stretávať, a aby bol 

schopný podľa jednotlivých štádií poskytnúť aspoň sekundárnu liečbu, resp. úľavu od 

symptómov choroby, z ktorej niet cesty späť. Tento podrobný popis je z podstaty odbornej 

práce veľmi naturalistický a zároveň obsiahly, pričom je veľmi zhodný so súčasnými 

poznatkami popísanými vyššie, a preto nie je potrebné ho bližšie rozoberať. Najzávažnejšie 

stavy choroby opisuje v posednej kapitole druhej knihy zameranej na vyvrcholenie 

symptómov, teda stavu krízy. Po ich dosiahnutí sa tetanus končí smrťou.338 

Tretia kniha teoretickej časti práce je historicky najcennejšia, zameraná na príčiny 

a pôvod tetanu. Príčina, ktorá sa nám v dnešnej dobe javí ako viac než jasná, nám pripadá 

natoľko jednoduchá, že musela byť prijímaná ako automatický pôvodca už od praveku. Ako 

už bolo spomenuté, nebolo tomu tak aj v dôsledku relatívne dlhej inkubačnej doby.  Medzi 

rôzne pozorované príčiny zaraďuje záležitosti ako pohnutia duše (pathemata animi), medzi 

ktoré spadá hnev, strach, úzkosti, epilepsia a iné.339 Bližšie nerozvíja, ako tieto duševné stavy 
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pôsobia na výskyt tetanu, uvádza len niekoľko príkladov z iných prác, ktoré zaznamenali 

údajné prepuknutie choroby po menovaných stavoch. Ďalšou príčinou je požitie (ingesta) 

nevhodného jedla či jedu,340 zápcha, resp. upchaté nánosy rôznych štiav (colluvies),341 

parazity, konkrétne červy (vermes). Nasledujúcim bodom sú tzv. klonické záchvaty 

(convulsiones clonicae), pričom Trnka ich priebeh bližšie nerozoberá a pomenovanie tu 

funguje ako terminus technicus. V súčasnosti je termín klonických záchvatov používaný 

v súvislosti s epilepsiou popisujúci záchvat kŕčovitých sťahov prebiehajúcich naprieč celým 

telom, stav kŕčov sa strieda so stavom kľudu, pacient je často kompletne napnutý a na rozdiel 

od tetanových kŕčov môže v dôsledku pohyblivosti čeľuste dôjsť k pohryzeniu. Bežným je aj 

pomočenie pacienta. Tento stav bol pre epilepsiu definovaný v roku 1962 a je súčasťou tzv. 

grand mal záchvatu, vyskytujúceho sa prevažne niekoľko hodín po prebudení, v súčasnosti 

zaradený ako generalizovaný typ epilepsie.342 Kvôli vynikajúcim pozorovacím schopnostiam 

sa definícia klonických záchvatov pravdepodobne zhoduje so súčasnými poznatkami, chýba 

jej však podrobnejšie neurologické poznanie. Zároveň je možné, že sa pacienti trpiaci 

epilepsiou často nakazili tetanom v dôsledku poranenia počas záchvatu. Ďalší pôvod vidí 

v nadmernom vyprázdňovaní (evacuationes nimiae), napríklad v dôsledku cholery.343  

Zaujímavé dôvody sú uvedené v ďalšom bode, ktorý vidí pôvod v metastázach 

(metastases), teda v prechodu [inej] choroby z jednej časti tela do druhej časti tela, kde 

nadobúda novú podobu vo forme ďalšej choroby. Tento prechod chorôb a ich premenu 

v tetanus popisuje u podagry,344 vyrážkach či pľuzgieroch (exanthemata)345 a iných kožných 

prejavoch, konkrétnejšie opisuje prechod z purpury, t.j. petechií. Ďalej prechod badá pri 

hnačke,346 menštruácii (catamenia, vychádza z gréckeho označenia), kde tieto stavy spája aj 

prípadne v súvislosti s pridruženou hystériou či inými pohnutiami duše.347 Potenie 

(perspiratio) a chladný vzduch (aer frigidior) zaberajú ďalšie dva body.348 Pod chladný 

vzduch Trnka zaraďuje rôzne príčiny a ochorenia spadajúce pod chladnejšie počasie, ako 

 
340 TRNKA, Václav. Commentarius de tetano, s. 97, 99.  
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pedagogiky v předmětu neurologie. Disertační práce, Brno, Masarykova univerzita, 2008, s. 55. 
343 TRNKA, Václav. Commentarius de tetano, s. 122. 
344 Tamtiež s. 127. 
345 Tamtiež, s. 129. 
346 Tamtiež. 
347 Tamtiež, s. 130. 
348 Tamtiež, s. 136. 



93 
 

napríklad prechladnutie. Pôvod tetanu ešte popisuje napríklad v rozšírení zubného kazu 

(caries dentium) do ďalšieho štádia.349 

Medzi ďalšie samostatné príčiny rozvinutia tetanu patria horúčky,350 ktoré mu, 

samozrejme, často predchádzajú. Ďalej radí rôzne otlčenia, modriny a vykĺbenia (contusio, 

luxatio).351 Na záver nasledujú tri medicínsky najdôležitejšie kapitoly popisujúce pôvod 

tetanu. Dané tri príčiny sú zranenia (vulnera),352 slabosť (cachexiae),353 poranené, poškodené 

alebo natrhnuté nervy a šľachy v citlivých miestach (nervi, tendinesue in vulnere, ulcere vel 

locis sensibilioribus vellicati).354 Čo sa samotných zranení týka, je jedno, či sú veľké alebo 

malé, nebezpečné sú však poranenia končatín. Priebeh približuje na vybraných príkladoch 

spôsobených rôznym oškretím a inými povrchovými poraneniami, pomliaždeninami a 

odreninami, porezaním, pričom opisuje aj tetanus rozvinutý po chirurgickej operácii355 alebo 

amputácii,356 či odstránení tumoru.357 Vznik tetanu spája aj so zraneniami v dôsledku pôrodu 

a potratu, kedy je rozvoj ochorenia opäť naviazaný na stav hystérie.358 Oddiel k príčine 

videnej vo všetkých poraneniach ukončuje vlastným zamyslením. Prílišnú podrobnosť 

všetkých drobných zranení, ktoré môžu zdanlivo súvisieť s tetanom, volí preto, že pri 

akomkoľvek menšom či väčšom poranení takmer nie je možné rátať s ľahkým priebehom 

a preto je dobré, aby každý lekár rátal s potencionálnym rizikom pri všetkých vyššie 

spomenutých situáciách. Hrozivosť tetanu považuje za dostatočne odstrašujúcu nato, aby 

lekár nič nepodcenil a snažil sa tetanu ideálne vyhnúť, prípadne pozoroval už aj tie najmenšie 

náznaky nástupu choroby, nakoľko v prípade príznaku zovretej čeľuste je už neskoro 

a vyliečenie sa je považované za nemožné.359  

Príčina slabosti nám môže znieť v súčasnosti pomerne zvláštne, Trnka však vybral ako 

príčinu konkrétne slabosti tela pozorované v súvislosti s rozvojom tetanu. Medzi záležitosti 

oslabujúce ľudské telo, ktoré môžu tetanus vyvolať, Trnka radí abscesy, rôzne pľuzgiere 

(ulcera), hnilobu (caries) pod ktorou si môžeme predstaviť rôzne rozkladajúce sa časti tela 

 
349 TRNKA, Václav. Commentarius de tetano, s. 151. Súvislosť s tetanom so samotným zubným kazom je asi 
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v dôsledku rôznych príčin, teda sa jedná o otvorené rany, a nakoniec gangrénu.360 

Z uvedených príčin slabostí nám je jasné, že nákaza tetanom skrz tieto otvorené rany je veľmi 

pravdepodobná. Posledný bod príčin o poranených nervoch a šľachách je skôr výpisom 

jednotlivých prípadov a bližšie teóriu nerozvíja, nakoľko bola vo svojej podstate opísaná už 

v predošlých častiach.  

Obdobne je to aj v prípade ďalšej knihy, ktorá sa ešte podrobnejšie zaoberá počiatkom 

a príbuzným príznakom tetanu a jeho bližšej diagnostike, aby nedochádzalo k nesprávnemu 

rozlíšeniu tetanu od iných podobných príčin, ako sú napríklad vyššie spomenuté záchvaty, iné 

príčiny stuhnutia tela, reumatické bolesti a všetky ostatné zdravotné problémy, ktoré sa 

spočiatku na tetanus môžu ponášať. Diagnostika je v tomto prípade dôležitá aj z hľadiska 

smrteľnosti tetanu – ak sa o tetanus nejedná, je možné pacienta rozhodne zachrániť a preto je 

v záujme lekára chorobu diagnostikovať čo najlepšie.361 Na tomto mieste možno podotknúť, 

že aj v prípade súčasnej lekárskej vedy je pre čo najvčasnejšiu diagnostiku odporúčané určiť 

nákazu zo vzorky pomocou PCR testov. 

Posledná kapitola teoretickej časti sa zaoberá prognózou ochorenia. Hneď v úvode nás 

autor upozorní na charakter ochorenia tvrdením „najnebezpečnejšie ochorenie je tetanus.“362  

Samotný tetanus je podľa neho ochorenie veľmi nepredvídateľné, ktoré častokrát odporuje 

podávanej liečbe. Najzávažnejšou časťou je kapitola o rozpoznávaní letálneho tetanu. Medzi 

jasné vyvrcholenie choroby zaraďuje stavy ako delírium, nechutenstvo, pot, kŕče, hnačku, 

močenie a metastázu z iného ochorenia. Vážnejšie stavy ako hemorragia už súviseli s krízou. 

363  V prípade, že sa náhodou podarí tetanus vyliečiť, zostávajú trvalejšie následky v podobe 

triašky, zimnice a stuhnutého tela, slabosti a občasne pretrvávajúcimi kŕčmi, pripomínajúcimi 

tonické a nervové záchvaty.364 

Praktická časť je, ako je už obvyklé, zameraná na samotnú liečbu, ale aj výber liečiv. 

Prvým bodom liečby je záležitosť vychádzajúca z hippokratovského dôrazu na prevenciu.365 

Trnka uvádza stravu, ideálne čo najkvalitnejšiu, aby bolo možné rozvoju tetanu predísť, 

obzvlášť v prípade, kedy sa tetanus môže vyvinúť metastázou z inej choroby, prípadne aby 

bolo jeho ďalšiemu rozvoju zabránené už v prvopočiatkoch popisovaných v teoretickej časti. 

Konkrétnu stravu nemenuje, k informáciám o zdravej a kvalitnej strave odkazuje na 

 
360 TRNKA, Václav. Commentarius de tetano, s. 197 – 201.  
361 Tamtiež, s. 215 – 239. 
362 „Periculosissimus morbus est tetanus.“ Tamtiež, s. 240. 
363 Tamtiež, s. 248 – 265. 
364 Tamtiež, s. 280. 
365 Tamtiež, s. 289. 
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Hippokratovský spis O životospráve. 366 V prípade rozvinutej nákazy je akékoľvek podávanie 

jedla veľmi sťažené, kvôli silnému zovretiu čeľuste.  Z rovnakého dôvodu v ďalšom bode 

neodporúča ani podávanie emetík a iných liečiv určených na prečistenie tela od prebytočných 

štiav. Tieto všeobecné liečivá sú podľa neho vhodné pri nejakej hmatateľnejšej chorobe, ako 

aj pri hmatateľnejšom pôvode tetanu, zavše pripomína hlavne parazity.367 Tieto prípravky je 

možné použiť aj v prípade veľkého utrpenia na urýchlenie smrti úplným vyčerpaním 

organizmu.368 Podobne sú na tom aj diaforetiká a diuretiká, spôsobujúce potenie a močenie. 

Tieto liečivá Trnka odporúča hlavne v prípade metastáz, resp. komorbidít, alebo v prípade 

kachexie.369 Základná idea pri využití tejto časti liečiv v prospech liečby tetanu je myšlienka, 

že svojím účinkom rozptýlia nervovú sústavu dostatočne nato, aby boli prerušené spazmy. 

Medzi ďalšie liečivá radí peruánsku kôru spomínanú v predošlej kapitole. Indikovaná 

je hlavne pri  nákaze skrz poranenia, pľuzgiere a pomliaždeniny,370 prípadne pri periodicky 

opakujúcich sa záchvatoch u slabšieho tetanu, podobne, ako to je so záchvatmi striedavej 

horúčky.371 V prípade slabšej intoxikácie tetanom je možné, že by bola táto liečba účinná, 

nakoľko je chinín po dlhú dobu uznávaným liečivom zmierňujúcim kŕče, prevažne 

v nohách.372 Medzi aktívne liečivé prostriedky, ktoré majú potenciálny vplyv aspoň na 

pocitové zlepšenie priebehu choroby, patria aj ďalej zmiernené arnikové kvety.373 

Odporúčaný je kúpeľ v nich, doplnený o gáfor, ktorý je neskôr takisto spomínaný ako liek.374 

Obe záležitosti sú aj v súčasnosti uznávanými prostriedkami na zmiernenie napätia v svaloch, 

bolesti svalového aparátu, kŕčov a kĺbov.  Do kategórie rámcovo účinných liekov môžeme 

radiť aj neskôr spomenuté ópium, ktoré je vyzdvihované hlavne v prípade opistotonu.375 Opäť 

sa však jedná len o podpornú liečbu, resp. zmiernenie bolestí pacienta. Podobne tu môžeme 

zahrnúť aj kapitolu číslo X. venovanú oleju (oleum),376 táto kapitola však zahŕňa aj recepty na 

rôzne masti a iné mazadlá použiteľné na zmiernenie napätia v svaloch. Tieto recepty zároveň 

často obsahujú zmes zloženú z vyššie spomenutých látok. 

 
366 ČERNÁ, Julie, Jaroslav DANEŠ, Jiří KLOUDA, Hynek BARTOŠ a Sylva FISCHEROVÁ. HIPPOKRATÉS. 

Vybrané spisy. I. Praha: OIKOYMENH, 2012, s. 457 - 477 
367 TRNKA, Václav. Commentarius de tetano, s. 293. 
368 Tamtiež, s. 299. 
369 Tamtiež, s. 300. 
370 Tamtiež, s. 306. 
371 Tamtiež, s. 307. 
372 Quinine for Leg Cramps. American Family Physician [online]. American Academy of Family Physicians, 

2016, 177 - 179 [cit. 2022-07-08]. Dostupné z:  

https://www.aafp.org/dam/brand/aafp/pubs/afp/issues/2016/0201/p177.pdf 
373 TRNKA, Václav. Commentarius de tetano, s. 308. 
374 Tamtiež, s. 327. 
375 Tamtiež, s. 328. 
376 Tamtiež, s. 364. 
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Ďalším liekom je fosfor pochádzajúci z moču (phosphorus urinae).377 Jedná sa o iný 

názov tzv. Kunckellovho fosforu,378 resp. tabliet. Johann Kunckell bol pôvodom švédsky 

alchymista, ktorý ako jeden z mála prišiel na Brandtovo tajomstvo výroby tejto látky z moču. 

Látku sa mu podarilo izolovať samostatnými experimentami s močom a na rozdiel od Brandta 

sa o danú znalosť podelil so svetom – výroba fosforu touto cestou tak získala jeho meno.379 

Táto procedúra neskôr umožnila výrobu fosforu vo forme piluliek. Nakoľko bol fosfor jednou 

z mála látok, ktoré sami od seba svietili, a zároveň bol v drobnom množstve vylučovaný z tela 

von, vznikol tak predpoklad, že ide o dôležitú látku pre fungovanie ľudského tela, dodávajúcu 

mu pomyselné „svetlo života“.380 Jeho užívanie tak bolo všeobecne odporúčaným liekom aj 

na najobávanejšieho strašiaka, ktorým bol tetanus. Látka perfektne zapadala do princípov 

humorálnej teórie, avšak v realite nebola vôbec účinná. Obdobne je na tom aj nasledujúca 

látka. Pižmo (moschus),381 aromatická látka pochádzajúca z pohlavných žliaz rôznych 

zvierat,382 z lekárskeho hľadiska bola táto látka kvôli svojim vonkajším vlastnostiam 

považovaná za schopnú liečby rôznych spaziem.383 Túto vlastnosť mu priznáva aj Trnka, na 

základe sprostredkovaných pozorovaní. Podávanie vína je odporúčané ešte pred vypuknutím 

horúčok, preferované je hlavne biele sladké víno.384 V prípade rozvinutia tetanu z hystérie je 

vhodné podávanie ľadovej vody.385 

Pri liečbe ortuťou386 vychádza Trnka z počiatku z Plenckovho odporúčania používať 

zmes ortuti, laudania a ópia na zmiernenie kŕčov.387 Plenck vo svojej práci Methodus nova et 

facilis argentum vivum aegris venerea labe infectis exhibendi podrobne skúmal ortuť, s ktorou 

 
377 TRNKA, Václav. Commentarius de tetano, s. 316. 
378RENNIE, James. A New Supplement to the Pharmacopœias of London, Edinburgh, Dublin and Paris…; 

London, 1829, s. 308. 
379 EMSLEY, John. The 13th element. The sordid tale of murder, fire, and phosphorus. Canada, 2000, s. 11. 
380 THOMPSON, Josh A. Free phosphorus in medicine With Special Reference to Its Use in Neuralgia. 

A contribution to materia medica and therapeutics. London, 1874, s. 3. 
381 TRNKA, Václav. Commentarius de tetano, s. 316. 
382 Najznámejšími zdrojmi pižma sú žľazy zvierat Pižmoňa severného a Kabara pižmového. Prvý sa vyskytuje 

hlavne v oblasti severnej Ameriky, druhý na východe Ázie. Obdobne vonné látky produkujú pohlavné žľazy 

Ondatry pižmovej, ktorá ku nám bola importovaná z Ameriky, alebo Bobra európskeho. V prípade bobra 

hovoríme ale konkrétne o vonnej látke kastoreum, ktorého vôňa často pripomína vanilku alebo maliny, pričom 

táto vlastnosť bola hojne využívaná na ochucovanie potravín. Zároveň bolo kastoreum používané ako hlavná 

zložka v univerzálnom protijede mithridatium (doslova latinské pomenovanie pre protijed),odporúčané bolo aj 

ako antypiretikum či abortívum.  
383 RENNIE, James. A New Supplement to the Pharmacopœias of London, Edinburgh, Dublin and Paris, s. 252. 
384 TRNKA, Václav. Commentarius de tetano, s. 367. 
385 Tamtiež, s. 368. 
386 Tamtiež, s. 370. 
387 PLENCK, Jozef Jakub. Pharmacia chirurgica: seu Doctrina de medicamentis praeparatis ac compositis, 

quae ad curandos morbos externos adhiberi solent. Graeffer, Viennae 1775, s. 43. 
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primárne pracoval.388 V tejto stati, aj keď prvotne zameranej na venerické choroby, sa Plenck 

venuje ortuti ako takej, popisuje v nej rôzne experimenty, ktoré s ňou vykonal. Ortuť v úvode 

popisuje ako fascinujúcu substanciu, práve kvôli jej nízkej priľnavosti. Čo sa však liečby tela 

týka, jej vlastnosti jej umožňujú jednoduché splynutie so slinami a hlienom, čo ju predurčuje 

práve na liečbu daných chorôb.389 Plenck však vykonal množstvo pokusov s ortuťou, vďaka 

ktorým sa mu podarilo nepriľnavú ortuť „skrotiť“ a vmestnať do rôznych iných substancií 

a plne tak využiť celý jej liečivý potenciál v rámci dobovej medicíny. Zo všetkých substancii, 

ktoré Plenck bližšie skúmal, Trnka vyberá hlavne gumovú ortuť (mercurio gummoso). Táto 

hmota spĺňa všetky vlastnosti toho, aby bola schopná spojenia sa so všetkými telesnými 

tekutinami, a zároveň je možné túto gumovitú hmotu podávať perorálne.390 V prípade tetanu 

zároveň nie je nutné, aby bola rozpustená v žalúdku, nakoľko je schopná sa po aplikácii do úst 

rozpustiť aj v slinách a vstrebať sa do tela.  

Takto podávaná ortuť však skutočne mohla mať účinky na tetanus. Jej toxicita sa pri 

jednorazovej dávke prejavuje zvracaním či hnačkou alebo inými prejavmi typickými pre 

otravu. V očiach danej doby sa však jedná o výsostne očistný proces zbavujúci telo nákazy. 

Ortuť samotná je látka, ktorú telo nie je takmer schopné vstrebať a ani inak spracovať, preto 

je schopná v ráde rokov cirkulovať telom a postupne tak preťažiť obličky alebo pečeň. 

Toxické účinky však prejavuje aj v prípade rôznych parazitov alebo bakteriálnych nákaz. 

Z tohto dôvodu boli zlúčeniny ortuti používané v mnohých vakcínach, vrátane tej proti tetanu, 

práve ako konzervant zabraňujúci rozvoju baktérií alebo plesní.391 Dlhodobá prítomnosť ortuti 

v tele tak mohla tetanu pravdepodobne zabrániť, či v prípade skorého podania zmierniť jeho 

priebeh. Z vonkajších liečebných procedúr392 je spomínané púšťanie žilou, klystír, masáže 

pomocou vyššie spomenutých olejov či ortuťových mastí, kúpele, obklady či náplasti, 

vytvorenie pľuzgierov, opuchov alebo použitie elektriny pre obnovenie funkcie nervov. 

Druhá práca De diabete commentarius z roku 1778 je výrazne kratšia než podobná 

práca k tetanu. Príčinu môžeme hľadať v nevyspytateľnosti choroby, akou diabetes v danej 

dobe je. Diabetes sa nám v súčasnosti spája takmer výsostne s cukrovkou a tak nám prvotná 

diagnóza rozoberaná v tejto práci príde pomerne jednoznačná. V skutočnosti sa Trnka 

v danom diele o cukrovku takmer nezaujíma a naráža na ňu len veľmi okrajovo, v zásade ako 

 
388 PLENCK, Jozef Jakub. Methodus nova et facilis argentum vivum aegris venerea labe infectis exhibendi. 

Vindobonnae, Bernhardi, 1766. 
389 Tamtiež, s. 3. 
390 Tamtiež, s. 8. 
391 PETRÁŠ, M. Thiomersal používaný ve vakcínách. In: Vakcíny [online]. [cit. 2022-07-10]. Dostupné z: 

https://www.vakciny.net/AKTUALITY/akt_2008_20.html 
392 TRNKA, Václav. Commentarius de tetano, s. 377.  
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na nepodstatnú anomáliu. Názov diabetes pochádza z gréckeho διαβήτης – diabainó, 

znamenajúceho „prechádzať niečím/vyplavovať“. Názov diabetes sa všeobecne používal na 

ochorenie, ktorého historickým synonymom je označenie úplavica. Popis úplavice je známy 

už staroveku, prvé spisy pochádzajú ešte z Egypta, dobre známe sú prípady opísané 

v Hippokratovskom korpuse. Úplavica sa prejavuje očividne náhlym nadmerným 

vylučovaním močením a neutíchajúcim smädom, pacient postupne čoraz viac chudne, slabne 

až nakoniec umiera. Choroba na pozorovateľa pôsobí, akoby sa z chorého častým 

vylučovaním postupne vyplavovala životná sila, až sa nakoniec vyplaví aj život sám.  

Dnes vieme, že cukrovku spôsobuje nedostatok inzulínu, v prípade I. typu sa jedná 

o absolútny nedostatok tohto hormónu, II. typ cukrovky je spôsobený jeho relatívnym 

nedostatkom. Prejavy tohto ochorenia boli v minulosti považované za veľmi vzácne. Zo 

svojej povahy bola cukrovka II. typu ochorením u väčšiny obyvateľstva ešte vzácnejším. 

Typickým je pre ňu rozvoj v dôsledku nevhodnej stravy obzvlášť bohatej na cukry a obezity, 

ktoré boli vzácne sami o sebe. Cukrovku II. typu tak môžeme označiť za skutočnú raritu. 

Cukrovka I. typu sa začne prejavovať už v mladosti a nie je možné ju ovplyvniť stravou, 

nakoľko ide o autoimunitné ochorenie, ktorého príčina je doteraz nejasná. Cukrovka však nie 

je jediným ochorením, ktoré sa prejavuje nadmerným močením a smädom. Veľmi podobne sa 

prejavuje ochorenie diabetes insipidus, teda úplavica močová. Toto ochorenie je spôsobené 

nedostatkom antidiuretického hormónu vazopresínu, ktorý zahusťuje moč a jeho nedostatok 

tak spôsobuje časté močenie a s tým spojený nadmerný smäd. Okrem toho sa diabetes 

insipidus prejavuje aj zvracaním, nechutenstvom, čo spôsobuje postupné chradnutie chorého.  

Neliečený diabetes mellitus oboch typov je tak veľmi podobný diabetu insipidu, jediný 

výrazný rozdiel je v sladkej chuti vylučovaného moču v prípade cukrovky. Túto sladkú chuť 

podrobne popísal Thomas Willis v roku 1674, táto záležitosť bola následne dlhú dobu 

sledovaná a popisovaná, avšak z vyššie popísaných skutočností je jasné, že diabetes mellitus 

bola choroba skutočne raritná a sladký moč tak bol veľkou anomáliou, ktorej výskum 

prebiehal veľmi sporadicky a pomaly. V roku 1769 podotkol William Cullen rozdiel v chuti 

ako veľmi podstatný – u ľudí trpiacich úplavicou pozoroval výrazne sladkú chuť, či naopak 

moč bez akejkoľvek chuti. Aj na základe Cullenovho pozorovania sa v priebehu 90. rokov 18. 

storočia začal diabetes postupne vyčleňovať na sladký (mellitus) a bez chuti (insipidus). 

Trnkova práca tak reflektuje pohľad na obe choroby a všetky ich varianty ako jednotnú 

záležitosť a z dnešného pohľadu je pomerne ťažké hodnotiť ktorú z týchto chorôb popisuje, 
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vrátane jej liečby, na rozdiel od pomerne jasného ischiasu, malárie a tetanu. Obe ochorenia aj 

napriek veľmi podobným prejavom majú výrazne rozličný pôvod.  

De diabete commentarius je znovu výnimočne prehľadná práca, ktorá nám tak 

umožňuje detailne umožňuje nazrieť do dobovej mentality a približuje vnímanie samotnej 

úplavice, ako je vhodné v historickom kontexte tento „súhrn“ daných troch chorôb vnímať. 

Ako je už zvykom, aj toto ochorenie nám Trnka rozdeľuje na praktickú a teoretickú časť, 

pričom v teoretickej časti nás oboznamuje s podrobným popisom, symptómami a tomu, čo im 

predchádzalo, diagnostikou a prognózou. Praktická časť je tradične delená na vnútorne 

podávané a externe aplikované liečebné prostriedky. Trnka vidí pôvod diabetu v nerovnováhe 

sex res non naturales a jeho prejavy prirovnáva takmer až k inkontinencii.393 Močenie je 

veľmi časté, nekontrolovateľne prichádza. Diabetes delí na pravý (verus)394 a falošný 

(spurius), pričom popis falošného diabetu sa ponáša na časté močenie pri prechladnutí, 

prípadne miernu intoxikáciu.395  

Pri popise pravého diabetu môžeme pozorovať, že sa obe súčasné diagnózy navzájom 

miešajú. Trnka popisuje moč charakteristický pre úplavicu napríklad ako lienterický (lienteria 

urinalis)396 alebo mliečny moč (chyluriae).397 Mliečne zafarbenie moču je jedným 

z príznakov cukrovky, kedy dochádza k nesprávnej funkcii obličiek a do moču sa dostáva 

značné množstvo bielkoviny, čo spôsobuje zakalenie až mliečnu farbu, v závislosti od 

množstva bielkoviny. Termín lienterického moču je problematický hlavne z pohľadu 

prekladu. Slovo gréckeho pôvodu sa zvyčajne používa v súvislosti s hnačkou, kedy je daný 

telesný proces tak rýchly, že výlučok obsahuje nestrávené zvyšky potravy, na čo tento termín 

priamo odkazuje a u nás pre daný výraz neexistuje jednoslovný ekvivalent. Lienterický moč 

je tak podobne ako strava v prípade tráviacich ťažkostí „nestrávený“, čo spôsobuje, že je 

takmer identický s vodou a na rozdiel od bežného svetlého moču ani nezapácha. Tento znak je 

typický pre diabetes insipidus, kedy v dôsledku hormonálnej poruchy nie sú obličky schopné 

vodu prefiltrovať a vylúčia ju v takmer nezmenenej podobe. Trnka zároveň podotýka, že 

objem v prípade lienterického moču je totožný s množstvom prijatej vody.398 

Medzi ďalšie príznaky úplavice zaraďuje smäd, pocit horúčavy vo vnútorných 

orgánoch, často spojený s bolesťou a pocitom vnútorného sucha, anorexiou, resp. 

 
393 TRNKA, Václav. De diabete Commentarius, s. 1-2. 
394 Tamtiež,, s. 2. 
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nechutenstvo vnímané ako dôsledok nepríjemných pocitov vo vnútornostiach, bdenie, 

nespavosť, vychudnutosť, ktorá sa postupne zväčšuje, kŕče, hemoroidy, výrazne zachrípnutý 

hlas u dievčat a tumor na  nohách (tumor pedum), kedy sa môže jednať o tzv. diabetickú 

nohu. 

Jednu z príčin úplavice vidí vo vyprovokovaní choroby močopudnými látkami. Časté 

močenie je pozorované u mladých študentov, ktorí sa snažia potlačiť spánok čajom 

a kávou,399 avšak medzi bežné látky vyvolávajúce tento účinok radí kyslé víno, minerálne 

pramene a samotné liečivá s diuretickým účinkom.400 Ďalšími príčinami sú rôzne poškodenia 

obličiek ako obličkové červy (vermes renum),401 obličkový absces (absces renum)402 alebo 

kameň (calculi renum).403 Úplavica je opäť ochorením, ktoré sprevádza aj psychicky chorých. 

Spazmy vyvolané v dôsledku záchvatov hystérie a hypochondrie sú tiež vnímané ako 

pôvodcovia tohto ochorenia.404 Vážnosť úplavice však psychický stav pacienta rozhodne 

nezlepšovala. Vidina príchodu blízkej smrti „vyschnutím“, neustály smäd, močenie 

a nechutenstvo v kombinácii s bezmocnosťou dobovej liečby  sa zjavne výrazne podpisovali 

na psychickej nepohode väčšiny pacientov postihnutých týmto ochorením. Ako každé 

ochorenie je aj príčina úplavice videná primárne v nerovnováhe štiav, ktorú narúšajú aj 

trápenia duše.405 Príznakom je aj zvýšená teplota, spojená s prehriatím organizmu v dôsledku 

nedostatočnej hydratácie. 406 Príčina vzniku úplavice v dôsledku metastáz je videná ako 

dôsledok vyplavovania artritídnej hmoty alebo svrabu, úplavica ja tak vnímaná ako prípadné 

ďalšie vývojové štádium týchto chorôb.407  

Z praktickej liečby sú principiálne odporúčané emetiká a preháňadlá, ktoré majú 

pomôcť telu nastoliť rovnováhu. Zvýšené vylučovanie evokuje potrebu tela zbaviť sa 

zjavného prebytku štiav a dopomôcť mu urýchliť tento proces sa javí byť vhodným 

prostriedkom. Trnka však podotýka, že daná liečba síce odporúčaná je, ale zjavne nevedie 

k dostatočným výsledkom. Vo svojom skepticizme ako vhodný prostriedok odporúča hlavne 

rebarboru a uvádza recept na prípravu nápoja z vína, rebarbory, santalového dreva 

 
399 Diuretické účinky týchto kofeinových látok boli pozorované už dávnejšie, avšak neboli považované za bežné 

diuretiká. ČERNÝ, Karel. Ze zámoří do Čech. Čokoláda, čaj a káva v raném novověku. Academia, 2019, s. 310. 
400 TRNKA, Václav. De diabete Commentarius, s. 34. 
401 Definícia je nejasná. Mohlo ísť o prejavy podobné žltačke ale zároveň aj o nákazu parazitnými červami, ktoré 

sa usídľujú vo vnútorných orgánoch mimo tráviacu sústavu, ako napríklad hlísta (škrkavka). Tamtiež, s. 40. 
402 Tamtiež, s. 41. 
403 Tamtiež, s. 42. 
404 Tamtiež, s. 43. 
405 Tamtiež, s. 44. 
406 Tamtiež, s. 45. 
407 Tamtiež, s. 49. 
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a kardamómu.408 Na bolesti spojené s nepríjemnými pocitmi vo vnútornostiach odporúča 

ópium, ktoré je vhodné podávať hlavne na noc.409 Väčší význam než v liekoch podporujúcich 

vylučovanie vidí Trnka v liekoch spôsobujúcich opak.410 Odporúča lieky posilňujúce 

organizmus, ako je peruánska kôra,411 skorocelový odvar, druh silne železitej vody používanej 

ako bežné liečivo známy pod názvom chalybeata a kalciovú vodu. Ďalej rôzne stimulanty, 

často využívajúce teriak, zázvor či kantharidum – jedovatú látku vylučovanú pľuzgiernikom 

lekárskym, ktorá v nízkom množstve pôsobí ako afrodiziakum, avšak má veľmi neblahý 

vplyv na celú vylučovaciu sústavu.412 

Z vonkajších liečebných prostriedkov preferuje prikladanie teplého vosku na bedrá 

pred púšťaním žilou.413 Toto teplo má prispieť k zahusteniu moču. Na zmiernenie pocitov 

vnútorného sucha a tepla odporúča kúpele v studenej vode.414 Z hľadiska stravy odporúča 

pitie dobrého vína, pohyb, chlad a dlhší spánok.415 

Obe práce Commentarius de tetano a De diabete commentarius sú v závere doplnené 

celistvými sumármi prípadov,  s ktorými sa stretli autori, z ktorých Trnka pôvodne čerpal. 

Úryvky týchto prípadov boli použité aj ako príklady jednotlivých popisovaných záležitostí 

v priebehu samotnej práce. Väčšina odborných spisov, z ktorých Trnka vychádza, sú už 

tradične práce Hippokrata, Galéna, van Swietena, Störcka, Boerhaaveho, Linného a ostatných 

uznávaných stálic dobovej medicíny. Obe práce Václava Trnku sú písané rovnakým štýlom 

a štruktúrou, akú sme uňho pozorovali už v práci Historia febrium intermittentium a vo 

všetkých ostatných dielach nesúcich názov Historia [morborum] omnis aevi observata. Vo 

všetkých svojich prácach sa Trnka zameriava na choroby v období jeho života veľmi bežné. 

Stretávame sa s ischiasom, striedavými horúčkami obzvlášť typickými pre Uhorsko, tetanom, 

ktorý mohol byť v danom období na vzostupe v dôsledku častej prítomnosti Clostridia 

v zvieracích hnojivách, mierne vybočujúcou úplavicou, pálením záhy, meteorizmom, 

ženským výtokom, hektickými horúčkami, očným zápalom, slepotou, hluchotou alebo 

hemoroidmi. Z nepublikovaných diel zachovaných v rozpracovaných rukopisoch je možné 

menovať rázštep chrbtice. Všetky ochorenia tak majú spoločný znak v relatívnej častosti ich 

 
408 TRNKA, Václav. De diabete Commentarius, s. 112. 
409 Tamtiež, s. 116. 
410 Tamtiež, s. 119. 
411 Nadbytok chinínu obličky naopak poškodzuje, avšak nižšie množstvo môže zmierniť prípadné horúčky či 

kŕče. 
412 TRNKA, Václav. De diabete Commentarius, s. 132. 
413 Tamtiež, s. 138. 
414 Tamtiež, s. 142. 
415 Tamtiež, s. 143 – 145. 
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výskytu, ale hlavne v pálčivosti daného problému. Trnkove práce čitateľa podrobne 

oboznamujú s danými chorobami pre efektívnejšiu liečbu.  

Spisy Commentarius de tetano a De diabete commentarius však na prvý pohľad jasne 

vyčnievajú z obvyklých Trnkových spisov, rozdiel zaznamenáme už v názve. Slovo 

commentarius v prostredí novovekého Uhorska so sebou nesie sémantické pole významov 

zahŕňajúce výrazy ako písomný záznam, zápis, komentár, výklad.416 Obe práce 

v jednoduchosti objasňujú ako obe choroby prebiehajú, ako sa prejavujú, a na čo si dávať 

pozor pri stretnutí s týmito ochoreniami. Na rozdiel od predošlého ischiasu a striedavých 

horúčok nie je známe, ako liečiť tetanus a úplavicu. Obe choroby sú tak veľkými strašiakmi 

svojej doby a je možné iba okrajovo aplikovať symptomatickú liečbu a u pacienta očakávať 

takmer istú smrť. Obe ochorenia si tak nevyslúžili zaradenie do „edície“ Trnkových dejín 

rôznych ochorení, lebo ich riešenie je stále považované za neznáme, je teda svetu a autorovi 

otvorené a ich podrobný opis si zaslúži adekvátnejší výraz, ktorým je označenie týchto textov 

ako komentáru. Trnkovi je však zároveň v prípade De diabete commentarius vyčítané, že jeho 

práca je zastaralou už v momente jej vzniku. Trnka, napriek tomu, že sám z Willisa vychádza, 

nedáva takmer žiadnu hodnotu zisteniu o sladkosti diabetického moču. V tomto období ale 

nastáva práve zvýšený záujem o túto anomáliu, čo významne ovplyvní diagnostiku choroby 

a vyčlení dve samostatné ochorenia. Trnkova práca tak zastaráva výrazne skôr než všetky 

jeho ostatné práce hojne využívané ešte v priebehu 19. storočia.417  

Napriek tomu sú obe práce historicky hodnotné, nakoľko nám podávajú veľmi ucelený 

pohľad na dve smrteľné a neriešiteľné ochorenia až do obdobia druhej polovice 18. storočia. 

V súčasnej dobe a našom prostredí, kedy je tetanus už len veľmi výnimočný, si vie málokto 

predstaviť drastický priebeh tohto ochorenia. Podobne zvieravá musí byť aj pomalá smrť 

v prípade diabetu, ktorý je dneska jednoducho riešiteľný prostredníctvom podávania inzulínu 

(mellitus) alebo vazopresínu (insipidus). Oba komentáre nám tak podobne ako v prípade 

malárie poskytujú veľmi zaujímavý náhľad do dobovej každodennosti a dejín medicíny. 

 

 

 

 
416 MAREK, Miloš. Slovník stredovekej a novovekej latinčiny na Slovensku/Glossarium mediae et infimae 

Latinitatis Slovaciae. Kraków, Spolok Slovákov v Poľsku, 2017, s. 226. 
417 ZIEMMSEN, H. a A. ZENKER. Deutsches archiv fur Klinische medizin. Achter band. Liepzig,  1871, s. 562.  



103 
 

5.4. Historia haemmorhoidum omnis aevi observata 

 

 V roku 1794 vychádza prvý zväzok poslednej Trnkovej práce nazvanej Historia 

haemorrhoidum omnis aevi observata medica continens, teda Dejiny hemoroidov obsahujúce 

lekárske pozorovania všetkých vekov.418 Práca vyšla pod patronátom Františka Schrauda, 

bývalým profesorom chirurgie a uhorským protomedikom, ktorý sa významne zaslúžil 

o očkovanie proti kiahňam. Schraud napísal k tejto práci predhovor, z ktorého sa dozvedáme, 

ako veľmi váženým človekom bol Trnka v lekárskej spoločnosti habsburskej monarchie, ale 

hlavne sa dozvedáme, že Trnka mal prácu rozpracovanú už značne dlho, o svojom projekte 

často konverzoval s kolegami a sám ju považoval za svoje najpodarenejšie dielo.419 Schraud si 

tak dáva za cieľ vydať tento opus magnus v dvoch zväzkoch, z čoho prvý čitateľ práve drží 

v rukách. Zväzky sú, ako je už zvykom, delené na teoretickú a praktickú časť. Druhý zväzok 

plynulo nadväzuje na prvý, neobsahuje už predhovor ani úvod a je pripravený na prípadné 

zviazanie oboch zväzkov do jednej väzby. 

 Trnka k tejto práci zanechal aj úvod, z ktorého sa dozvedáme, že k napísaniu práce ho  

okrem veľmi častej frekvencie tohto ochorenia primäli aj komplikácie spojené s týmto 

ochorením – jeho závažnosť a rôznorodosť.420 Choroba je podľa Trnku tak častá, že je takmer 

nemožné nájsť človeka, ktorý by aspoň raz v živote týmto ochorením netrpel. Vo svojej práci 

sa snaží hlavne dokázať, že hemoroidy nie sú sprievodným znakom nejakého iného 

ochorenia, čo je vžitým tvrdením už od nepamäti, napriek tomu, že sa s krvavými vačkami 

v oblasti konečníku stretol takmer u každého pacienta. Zároveň pri popise tohto ochorenia 

vychádza z etymologického pôvodu jeho názvu, ktorý nesie starogrécky význam „tečúca krv“ 

a tak jeho záber príznakov spadajúcich pod hemoroidy je skutočne široký. V zásade sa Trnka 

zaoberá akýmkoľvek samovoľným či neobvyklým krvácaním v spodnej časti tela, vrátane 

pohlavných orgánov, či krvou prítomnou v moči. Samozrejme, práca sa zaoberá hlavne 

krvavými vačkami v oblasti konečníku, ktoré Trnka správne rozdeľuje na vnútorné 

a vonkajšie. Z dnešného hľadiska existujú štyri stupne ochorenia, prvé dve je možné liečiť 

konzervatívnymi spôsobmi, ako sú kúpele či účinné masti a radíme ich medzi vnútorné, 

v prípade vonkajších hemoroidov je v súčasnosti potrebná chirurgická liečba.421 

 
418 TRNKA, Václav. Historia haemorrhoidum omnis aevi observata medica continens. Volumen I. Vindobonae, 

Wappler, 1794 & Volumen II., Vindobonae, Wappler, 1795. 
419 Tamtiež, s. V. 
420 Tamtiež, s. VIII. 
421  MANN, Charles, Ed. Surgical Treatment of Haemorrhoids. London, Springer, 2002, s. 5 – 8. 
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 Na počiatku práce ujasňuje rozdiel medzi prejavmi hemoragie a hemoroidov. 

Hemoragia, t. j.  krvácanie, sa prejavuje plynulým tokom krvi, oproti tomu hemoroidické 

krvácanie sa líši v hromadení vypúšťanej krvi vo vačkoch a rôznych hrudkovitých tvaroch.422 

Podľa týchto kritérií rozdeľuje hemoroidy na niekoľko druhov, podstatné je delenie podľa 

zasiahnutých orgánov. Roztrieďuje hemoroidy na análne, ktoré delí na externé a vnútorné, 

ďalej hemoroidy zasahujúce močový mechúr, rozmnožovacie orgány u žien aj mužov 

a nakoniec hemoroidy zasahujúce nos.423 Väčšinu týchto stavov sprevádza krvácanie z daných 

oblastí, Trnka si ich príčinu vysvetľoval hlavne vytvorením uzlu, resp. vačku, na cievach 

obklopujúcich tieto orgány, napríklad v dôsledku zrazenín. Tento stav odpovedá nielen 

vonkajšiemu pozorovaniu hemoroidov v súčasnom význame slova.  

Na základe tohto opisu môžeme predpokladať, že napríklad v prípade maternicových 

hemoroidov s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o endometriózu. Toto ochorenie sa 

prejavuje celou škálou rôznych príznakov, v neliečenom vážnom prípade môže často 

dochádzať ku krvácaniu mimo cyklu. Príčinou sú bunky výstelky maternice, ktoré sa 

nekontrolovateľne vyskytujú mimo maternicu, spravidla v blízkosti reprodukčných orgánov, 

kde postupne vytvárajú ložiská, ktoré často pôsobia ako krvavé vačky – navyše v nich 

prebieha cyklus, rovnako ako v maternici, takže počas menštruácie vždy naberú na objeme. 

Okrem ložísk je endometrióza typická aj častým vytváraním cýst, ktoré sú na rozdiel od tých 

bežných naplnené krvou a nie fyziologickou tekutinou. Táto choroba bola v minulosti veľmi 

raritná, nakoľko ju zvykne potláčať tehotenstvo, ktoré v minulosti prichádzalo obvykle veľmi 

skoro a veľmi často. Niekedy sa však choroba rozvinie aj napriek viacerým tehotenstvám. 

V súčasnosti sa predpokladá, že týmto ochorením trpí každá desiata žena. Ložiská 

endometriózy sa zároveň zvyknú objavovať aj po menopauze, preto nie je vylúčené, že sa 

lekári občasne stretli s týmto ochorením počas pitiev, kde mohli ložiská a cysty pozorovať. 

Prejavy ochorenia navyše úzko nadväzujú na dobové opisy hystérie. Endometrióza bola 

prvýkrát ako samostatné ochorenie popísaná v roku 1860 Karlom Rokitanským. Medzi ďalšie 

záležitosti, ktoré Trnka pravdepodobne zaraďoval medzi hemoroidy, patrili rôzne tumory či 

zrazeniny, ich výskyt je však pre popisované oblasti ešte raritnejší než endometrióza.424 

Zaujímavosťou tejto práce je, že Trnka popisuje aj tzv. biele hemoroidy (albae 

haemorrhoidae), jedná sa pravdepodobne o zdravé vankúšiky bez narušenej funkcie 

a krvácania. Ich normálna funkcia napomáha zadržiavaniu stolice. S týmto javom musel byť 

 
422 TRNKA, Václav. Historia haemorrhoidum I., s. 2 – 4. 
423 Tamtiež, s. 12 – 19. 
424 BATT, Ronald. A history of endometriosis. London, Springer, 2011, s. 13 – 38. 
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Trnka bližšie oboznámený prostredníctvom vykonaných pitiev. Široký záber práce 

vychádzajúci z podrobného preskúmania všetkých anomálií vyskytujúcich sa v panvovej 

oblasti opäť len potvrdzuje Trnkovu precíznosť, kedy do práce zapojil aj veľmi raritné alebo 

obvyklé záležitosti, popisujúce každú situáciu potenciálne vyskytujúcu sa s týmto ochorením. 

Príčinu hemoroidov vidí buď v nerovnováhe vyvolanej narušením sex res non 

naturales, z čoho za najčastejšiu príčinu považuje prudké pohyby a málo odpočinku.425 

Druhou príčinou sú rôzne ochorenia, ako horúčky, ktoré vyvolávajú intenzívnejšie prúdenie 

krvi narušujúce rovnováhu štiav, či edém (hydrops), teda ochorenie typické nadmerným 

vodnatením tela.426 V súčasnosti je za rizikový faktor ťažkého priebehu hemoroidov 

považovaný aj podobný ascites. Tento stav, ktorý trápil samotného Trnku, tak mohol byť 

osobným dôvodom spracovania tejto choroby. Medzi ďalšie dôvody však určite patrila určitá 

fascinácia týmto ochorením. Hemoroidy sú ochorením, ktoré zo všetkých tvorov trápi jedine 

človeka. Obzvlášť častý výskyt tohto ochorenia je u sedavých zamestnaní, čo môžeme 

v minulosti vo zvýšenej miere predpokladať pri intelektuálnych zamestnaniach. Ostatne, 

Trnka sám podotýka, že jeho kolegu Schoreticsa dlho toto ochorenie trápilo.427 Ako už bolo 

spomenuté, Schoretics neskôr zomrel v dôsledku tuberkulózy, ktorá samotná je spojená 

s vykašliavaním krvi. Nerovnováha štiav, ktorá vyústila až do tohto krvavého kašľu bola 

dávaná do počiatočnej súvislosti s hemoroidmi a inak to nevnímal ani Trnka. 

Do súvislosti však dáva hemoroidy aj s inými ochoreniami a príčinami. Ich výskyt vie 

byť v prvom rade ovplyvnený vekom a pohlavím, ale môže vychádzať aj z prítomnosti 

tumorov, žltačky, slabostí, tráviacich ťažkostí, meteorizmu, kŕčov, tehotenstva, trápení duše, 

nedostatočného pohybu, horúčok či metastázy hemoragického krvácania alebo nadmerného 

potenia v oblasti slabín.428 Zároveň označuje hemeroidy ako typických sprievodcov ochorení 

ako je podagra či ischias, dyzentéria, syfilis, rôzne druhy zápalov či rakovina. Rozšírené 

hemoroidy sú podľa Trnku zodpovedné za viacero stavov – bolestivý koitus, impotenciu, 

zvracanie krvi, potrat,429 prolapsus konečníku, abscesy alebo fistuly430 na konečníku, 

gangrénu, záchvaty hypochondrie, šialenstvo, očné či kožné ochorenia, hydrops, slabosti, 

 
425 TRNKA, Václav. Historia haemorrhoidum I., s. 31. 
426 Tamtiež. 
427 TRNKA, Václav. Oratio funebris, s. 12. 
428 V prípade potu sa pravdepodobne jedná o zápal potných žliaz v oblasti slabín. Tento zápal je sprevádzaný 

začervenaným zdurením pokožky v oblasti potných žliaz, zapálené útvary pripomínajú cez kožu vystupujúce 

cysty, ktoré môžu v prípade veľkého množstva hnisu prasknúť. Hnisavá tekutina, ktorú obsahujú môže 

obsahovať krv.  
429 Rizikové tehotenstvo a zároveň náročné počatie sú jednými z príznakov endometriózy, stav vie byť veľmi 

ťažký, nakoľko pri rozšírených ložiskách dochádza k zrastom jednotlivých orgánov, čo vie skutočne výrazne 

ovplyvniť problémy v tehotenstve. 
430 Hnisavé vačky. 



106 
 

kŕče, sťažené dýchanie, tuberkulózu, či v dôsledku veľkého krvácania dokonca až kómu alebo 

silné bolesti hlavy.431 

V druhej časti práce nám, ako obvykle, predstavuje liečivá a liečebné postupy. Ani tu 

sa nestretávame s niečím výrazne novým. Medzi chirurgické prostriedky radí púšťanie krvou, 

hlavne pre povolenie tlaku vytvoreného nahromadením krvi, alebo prípadné vyrezanie 

hemoroidov, obzvlášť v prípade tých vonkajších.432 Bežným spôsobom ich ošetrenia bývala aj 

kauterizácia, Trnka odporúča aj prikladanie pijavíc na postihnuté miesta. Ostatné liečivá opäť 

vychádzali zo snahy nastoliť rovnováhu štiav. Emetiká všeobecne boli indikované pri 

prejavoch spojených s bolesťami žalúdka a pocitom vyschnutých úst.433 Preháňadlá boli 

odporúčané pri menštruačných problémoch.434 Všeobecne prospešný je kúpeľ v rôznych 

minerálnych prameňoch, ktoré odporúčal aj požívať. Nápomocné sú lieky uľavujúce od 

kŕčov.435 V prípade hemoroidov sú uvádzané rôzne druhy olejov, ópium, koreň kozlíku 

lekárskeho alebo víno.436  Pri hemoroidoch sprevádzaných kŕčmi a teplotami sa opäť 

stretávame s peruánskou kôrou.437   

Liečba sa zaoberá aj dietetikou zameranou na opätovné vyrovnanie sex res non 

naturales. Základom je ľahká strava, nevyvolávajúca zápal v tele, konkrétne potraviny či 

jedlá však nemenuje a jedná sa o všeobecné odporúčanie. Podstatné je, aby strava 

nespôsobovala zápchu či koliku. Vzduch, v ktorom sa má pacient pohybovať, má byť ideálne 

čerstvý, ale nie príliš studený, nakoľko v zime incidencia hemoroidov stúpa, ale ani príliš 

teplý, aby nedochádzalo k potencionálne rizikovému prekrveniu. Pohyb má byť umiernený, 

podobne ako spánok a oddych.438  

Práca Historia haemorrhoidum je na svoju dobu monumentálnou a dôležitou prácou. 

Napriek tomu, že ochorenie samotné je oproti súčasným poznatkom v mnohom zveličené, 

môžeme z neho opäť vyčítať mnoho o osvietenskej liečbe. Trnkova práca je veľmi 

starostlivým a precíznym pojednaním nielen o samotnom ochorení hemoroidov, ale aj 

pridružených ochoreniach vyskytujúcich sa v tejto anatomickej oblasti. S odstupom času 

možno konštatovať, že je veľkou škodou, že Trnka v niektorých prípadoch vychádzal hlavne 

z literatúry a prechovával väčší rešpekt voči lekárskym autoritám, než voči vlastným 

 
431 TRNKA, Václav. Historia haemorrhoidum I., s. 34 – 163. 
432 TRNKA, Václav. Historia haemorrhoidum II., s. 124. 
433 Tamtiež, s. 8. 
434 Tamtiež, s. 17. 
435 Tamtiež, s. 59. 
436 Tamtiež, s. 72 – 78. 
437 Tamtiež, s. 194. 
438 Tamtiež, s. 343. 
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pozorovaniam. Môžeme pozorovať, že Trnka je v svojej práci natoľko uprený na myšlienku 

hemoroidov v etymologickom význame tohto slova, že si pravdepodobne necháva ujsť 

definovanie niektorých, v tej dobe ešte neopísaných chorôb. Nič to však nemení na 

podrobnosti, s ktorou nám predstavuje veľmi svojrázny pohľad doby na toto ochorenie, ktoré 

je pre nás už len veľmi banálnou nepríjemnosťou. V mentalite humorálnej teórie sú 

hemoroidy neklamným znakom veľmi vážneho, často až smrteľného ochorenia, navyše často 

postihujúceho intelektuálov. Práca je tak písaná ako významné varovanie a snaha o celkové 

vyliečenie organizmu trpiaceho takouto závažnou nerovnováhou štiav. Navyše v dobe 

vydania tejto práce hovoríme o ochorení, ktoré v čase svojho vzniku očividne stálo za 

smrteľným ochorením blízkych kolegov Michaela Schoreticsa a Václava Trnku z Křovic. 

 

 

5.5. Ostatné práce Václava Trnku 

 

V roku 1778 Trnka publikuje prácu s názvom Historia cophoseos et baryecoiae,439 

o tri roku neskôr na ňu svojím spôsobom nadväzuje práca práca Historia amauroseos.440 Prvá 

z prác sa zaoberá hluchotou, druhá slepotou. Obe práce týkajúce sa týchto hendikepov sú 

zamerané na ich vznik počas života, vrodená hluchota ani slepota nie sú záujmom prác, avšak 

Historia cophoseis et baryecoiae sa zaoberá úplnou hluchotou aj nedoslýchavosťou. V druhej 

práci popisovaná amauróza je stavom dočasnej slepoty, kedy je z rôznych príčin prerušený 

prenos zraku, obvykle sa jedná o jedno oko. Trvanie je spočiatku v rádoch sekúnd až minút, 

pri zanedbaní však môže prejsť do dlhodobého prerušenia prenosu zrakových vnemov. Medzi 

príčiny patria rôzne zápaly oka, zelený zákal, ale aj neurologické problémy, kedy tento 

príznak poukazuje na rozvoj sklerózy či nádorov v oblasti mozgu. Medzi kardiovaskulárne 

príčiny radíme napríklad aterosklerózu, obzvlášť v oblasti mozgových tepien, zrazeniny, 

hypertenziu, môže ísť aj o predzvesť mŕtvice.441  

Trnka vidí príčinu tohto stavu napríklad v bolestiach hlavy, závratoch, kŕčoch, 

trápeniach duše, teda stav vyvolaný v dôsledku intenzívnych emócií, ale aj v pohľade na 

iskriaci oheň. Amauróza sa často zvykne prejavovať postupným zhoršovaním zraku, pričom 

zrak je narušovaný rôznymi vizuálnymi prejavmi ako sú práve útvary podobné iskreniu, ale aj 

 
439 TRNKA, Václav. Historia cophoseos et baryecoiae. Vindobonae, Bernardi, 1778. 
440 TRNKA, Václav. Historia amauroseos. Vindobonae, Graeffer, 1781. 
441 Current management of amaurosis fugax. Stroke [online], 1990, 21(3), 200 - 208 [cit. 2022-07-28]. Dostupné 

z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2406992/ 
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bodky, čiarky, neobvyklé nie je ani dvojité videnie. Tieto stavy narušujúce čistý prenos zraku 

postupne prejdú v dočasnú slepotu, stav sa v ideálnom prípade po chvíli vráti. Z liečby 

odporúča púšťanie žilou, ktoré však nie je vhodné pri slabších jedincoch, veľmi dobre sa 

osvedčili bylinky zlepšujúce prietok krvi, ako petržlenová vňať. Trnka opäť vyberá prípady 

od rôznych rešpektovaných autorov.  

V roku 1781 vychádza aj práca Historia leucorrhoae442 zaoberajúca sa bielym 

pohlavným výtokom vyskytujúcim sa u žien. Trnka tento príznak považuje za prejav ochorení 

vnútorných orgánov. Nakoľko je táto kategória veľmi široká a výtok je vnímaný ako 

jednotný, analýza tejto práce je pomerne náročnou, keďže daný príznak je málo špecifikovaný 

a môže zahŕňať širokú škálu ochorení, od pohlavných chorôb, cez hormonálne nerovnováhy 

alebo prejavy nevhodnej stravy či oblečenia a iné. Popud k napísaniu tejto práce mu dala častá 

prítomnosť tohto príznaku u ženských pacientiek, cieľom práce bolo uľahčiť im od trápenia 

často spojeného s nepríjemnými pocitmi. Trnka, ako je už zvykom, vychádza zo záznamov 

iných lekárov, sám sa liečeniu podobných ochorení v praxi nevenoval. 

V roku 1783 opäť publikuje dve práce. Jedna z nich pokračuje v tematike očného 

lekárstva, ide o prácu Historia ophtalmiae.443 Oftalmia je stav zapáleného v oka v dôsledku 

rôznych príčin, často sa jedná o poranenie alebo bakteriálnu infekciu, môže ísť aj o zápal 

z neurologických príčin. Neliečená vie spôsobiť vážne poškodenie zraku až slepotu. Často 

zasahuje obe oči, pričom jedno zostáva spravidla traumatizované. Zápal oka je však často 

v počiatkoch prejavom len jednej zapálenej časti, napríklad rohovky, zrenice, prípadne aj 

iných vnútorných častí oka. Trnka v tejto práci vychádza z Plenckovej slávnej Doctrina de 

morbis oculorum, pričom Plenck v roku vydania tejto práce opúšťa Uhorsko. Trnka si tak na 

začiatku svojho spisu uctieva svojho kolegu, čitateľa uvádza so slovami, že práca o oftalmii je 

pamiatkou vytrvalého priateľstva a vďačnosti. Zároveň na existenciu tejto práce, aj spolu 

s Historia amauroseos, upozorňuje Julius Hirschberg v jeho niekoľkozväzkovej významnej 

práci Geschichte der Augenheilkunde, avšak ich význam je vytlačený primárnym záujmom 

autora o Plenckovu prácu.444 

Druhou prácou pochádzajúcou z roku 1783 je Historia febris hecticae.445 Spočiatku sa 

môže javiť, že hektické horúčky sú určitým pokračovaním alebo odnožou striedavých 

 
442 TRNKA, Václav. Historia leucorrhoae. Vindobonae,  Graeffer, 1781. 
443 TRNKA, Václav. Historia ophtalmiae, Vindobonae, Graeffer, 1783. 
444 HIRSCHBERG, Julius. Geschichte der Augenheilkunde. Die Augenheilkunde in der Neuzeit. Band 3.Berlin, 

Springer, 1899, s.. 588 – 589. 
445 TRNKA, Václav. Historia febris hecticae. Vindobonae, Graeffer, 1788. 
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horúčok, avšak ako v prípade tých striedavých, ide o samostatnú chorobu. Hektickým 

horúčkam na rozdiel od striedavých chýba pravidelnosť, je neznámy ich pôvod, 

najvýznamnejším rozdielom je však nulová responzivita na akúkoľvek podávanú liečbu. 

Pravdepodobne išlo o prejavy rôznych vnútorných ochorení, ktoré je na základe tohto 

príznaku náročné spájať s modernými vedomosťami. Väčšina z použitých popisov choroby je 

najviac podobná prejavom reumatickej horúčky, endokarditídy, leukémie, pľúcnej 

tuberkulózy a mnohých ďalších ochorení.446 

V roku 1785 vychádza Trnkova práca Historia cardialgae.447 Tento stav v danej dobe 

popisuje rôzne nepríjemné bolesti v oblasti hrudníka, vychádzajúcej z oblasti žalúdka, 

prechádzajúcej do oblasti kardie. Príčina týchto nepríjemností je často videná napríklad 

v gravidite, žalúdočných kameňoch, parazitoch či rôznych tumoroch. Väčšinou sa tento pojem 

používa pre stav pálenia záhy, Trnkova práca má však o niečo širší presah a zameriava sa 

celkovo na bolesti žalúdka pocitovo prechádzajúce až do hrudníka. V tom istom roku vydáva 

krátku prácu De prolapsu ani zameranú na patológiu v dolnej oblasti hrubého čreva.448 

O dva roky neskôr nasleduje práca Historia rachitis449 zameraná na krivicu, inak 

nazývanú aj anglickou chorobou.450 Text je opäť zhrnutím celkového dobového poznania tejto 

choroby, pričom vychádza primárne z Glissonových publikácii, v ktorých danú chorobu 

najlepšie popísal. Glisson dal chorobe zároveň aj pomenovanie vyvodené od chrbtice, kde sú 

najviditeľnejšie všetky deformity. V súčasnosti vieme, že choroba vzniká napríklad 

v dôsledku syfilisu  ale aj v prípade nedostatku vitamínu D či vápnika a je pomerne ľahko 

liečiteľná. Trnka vo svojej dobe, na základe skúseností s klinickými pacientmi, odporúča 

vyrovnávanie deformít pomocou rôznych ortopedických pomôcok, korzetov a iných 

prostriedkov, často vystužených železom alebo rybími kosťami, spojenými plátnom. 

Bohužiaľ, práca je len pomerne strohým opisom týchto pomôcok a nenachádzajú sa v nej 

žiadne vyobrazenia, ktoré by nám ich približovali. Názory na liečbu sa v danej dobe veľmi 

líšili.  

Poslednou prácou, ktorú Trnka stihol počas života vydať, je Historia tympanitidis,451 

táto práca sa zaoberá meteorizmom, teda nadmernou plynatosťou. Bežne je často 

 
446 DOHNÁNY, Ladislav. Život a dielo profesora Václava Trnku. In: TIBENSKÝ, Ján. Z dejín vied a techniky na 

Slovensku VI, s. 52. 
447 TRNKA. Václav. Historia cardialgae, Vindobonae, Hörling, 1785. 
448 TRNKA, Václav, De prolapsu ani. Pestini, 1785. 
449 TRNKA, Václav. Historia rachitis, Vindobonae, Graeffer, 1787. 
450 Táto práca vyšla v nemeckom preklade pod názvom Geschichte der Englishen krankheit. 
451 TRNKA, Václav. Historia tympanitidis, Vindobonae, Hörling, 1788. 
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spôsobovaná v dôsledku nevhodnej stravy, vytrvalý meteorizmus môže byť však príznakom 

mnohým nepríjemných ochorení. Pridruženým prejavom môže byť aj výrazne nafúknuté 

brucho. Práci bohužiaľ chýba úvod, aký sme videli napríklad u Historia febrium 

intermittentium, preto sa môžeme len domnievať, že Trnku k bližšiemu spracovaniu tohto 

zdravotného problému mohli viesť počiatočné zdravotné problémy. Ascites, ktorým na konci 

života trpel, vyvoláva neprirodzenú nerovnováhu vnútorných tlakov v tele, v dôsledku voľnej 

tekutiny v brušnej dutine. Táto tekutina vyvoláva, podľa štádia ascitu, rôzne tlaky na tráviacu 

a vylučovaciu sústavu, meteorizmus, ale aj pálenie záhy sú tak pomerne prirodzenými javmi 

pri ascite. Ich výskyt je, samozrejme, podmienený aj primárnou chorobou na základe ktorej 

ascites u pacienta vzniká. Skutočnú príčinu Trnkovho ascitu sa už nikdy nedozvieme, nakoľko 

nám o svojej vlastnej chorobe nezanechal žiadne záznamy a iba na základe ním vydaných 

prác môžeme predpokladať, či ho k záujmu o dané choroby viedol primárne osobný záujem, 

alebo mapovanie najčastejších chorôb, s ktorými sa pri pacientoch stretával, tak ako nám to 

prezrádza v úvode k striedavým horúčkam. Všetky jeho práce sú písané veľmi odborne, 

postupne upúšťa od úvodov, v ktorých zvykol objasňovať pohnútky, ktoré ho viedli 

k spracovaniu jednotlivých tém. V týchto prácach sa tak nedozvedáme nič o Trnkovom 

osobnom živote, možno ich však považovať za skvelú odbornú literatúru svojej doby, ako aj 

veľmi užitočné pramene k dejinám medicíny.  

V rukopisoch sa okrem práce Historia haemorrhoidum nachádza nedokončená práca 

Historia spinae bifidae452 zameraná na rázštep chrbtice. Popud k spracovaniu tejto 

nepríjemnej témy zjavne vychádzal od Jána Gilga z Gilgenburgu, nakoľko s ním Trnka 

v Trnave nadviazal, aj napriek drobným nezhodám, zjavne veľmi priateľský vzťah. Gilgova 

téma inauguračnej dizertácie bola zameraná práve na rázštep chrbtice, napriek tomu, že vyšla 

v rukopise, vieme na základe Trnkovho zoznamu kníh, že mu ju Gilg venoval.453 Druhou 

prácou v rukopise je rozpracovaný spis  Historiae haemorrhoidum albarum,454 ktorá opisuje 

údajné biele hemoroidy. Trnka mal v pláne dokončiť ešte prácu Historiae enureseos,455 ako sa 

dozvedáme v súpise autorových prác uverejnených v Historia tympanidis.456 Táto práca, 

zameraná na problémy s pomočovaním a inkontineciou, ktoré opäť môžu súvisieť s ascitom, 

sa nám bohužiaľ nedochovala ani v rukopise.  

 
452  TRNKA, Václav. Historia spinae bifidae. D40 CATALOGUS MANUSCRIPTORUM BIBLIOTHECAE 

REG. SCIENT. UNIVERSITATIS BUDAPESTINENSIS TOMUS II. PARS I. CATALOGUS LIBRORUM 

MANUSCRIPTORUM. 
453 Catalogus librorum Wenceslai Trnka. Fol. Manupropria prof. Trnka. (s. XVIII) ,J26 a Trnka Wencesl. 

Catalogus librorum medicorum. D47 Tamtiež. 
454 TRNKA, Václav. Historiae haemorrhoidum albarum. D44 Tamtiež. 
455 TRNKA, Václav. Historiae enureseos. D39 Tamtiež. 
456 TRNKA, Václav. Historia tympanitidis, s. 7, nečíslovaná. 
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5.6. Hodnotenie prác Václava Trnku z Křovic 

  

 Práce Václava Trnku boli z väčšiny veľmi kladne prijímané už počas jeho života. 

Odkazy na jeho knihy nachádzame ešte v mnohých odborných publikáciách 19. storočia, 

výnimočne aj na začiatku 20. storočia, avšak postupný odklon od humorálnej teórie zapríčinil 

postupné zastarávanie Trnkových prác. Nedochovali sa nám dobové recenzie ku všetkým 

publikáciám, časť názorov Trnka určite obdržal korešpondenciou, ktorá sa rovnako 

nedochovala. Vieme, že veľmi pozitívne bola prijatá jeho prvá práca Historia febrium 

intermittentium, ktorá, kvôli svojmu podrobnému prehľadu celej problematiky striedavých 

horúčok, bola veľmi populárnou knihou.457 Očividne popularita tejto publikácie vzrástla 

hlavne v Británii počas 19. storočia, zjavne v dôsledku častej konfrontácie kolonizačných 

výprav s maláriou. V roku 1781 bola práca preložená do nemčiny ako Geschichte der 

Wechselfieber.  

 Obdobne pozitívne bola hodnotená aj Commentarius de tetano, tá bola v časopise  The 

Critical Review: Or, Annals of Literature označená za „metodickú, inštruktážnu  a užitočnú 

prácu“.458 Menší úspech už zaznamenala De diabete commentarius. Neúspech bol však 

zapríčinený nevhodnou dobou vydania. Ako bolo spomenuté v príslušnej kapitole, práca bola 

publikovaná v dobe, kedy boli uskutočnené mnohé objavy v súvislosti s úplavicou 

a diagnostika tohto ochorenia sa začala čoskoro striktne rozdeľovať na dva samostatné 

diabety – mellitus a insipidus. Ich presná príčina však nebola v tomto období ešte známa, 

preto je z dobového hľadiska cenná aspoň časť knihy zameraná na liečbu úplavice. Trnkovi je 

však obzvlášť vyčítané, že napriek tomu, že evidentne sám vychádza z Willisových pokusov 

s diabetickým močom, kedy rázne podotýka sladkú chuť niektorých vzoriek, Trnka tomuto 

faktu neprikladá v svojej práci žiadnu výraznú dôležitosť.459 

 Ostatné práce si udržali štandard, ktorý Trnka predstavil už vo svojej prvej práci. 

Všetky z nich postupujú v jednoduchej schéme, rozdelenej obvykle na dve časti – teoretickú 

a praktickú. V prvej časti Trnka obvykle oboznámi čitateľa s popisom choroby, dejiny 

 
457 BOKESOVÁ-UHEROVÁ Mária. Lekárska fakulta Trnavskej univerzity (1770-1777), s. 46. 
458 „A methodical, instructive and useful work.“ The Critical Review: Or, Annals of Literature, Zväzok 

45;Zväzok, Society of gentleman, London, 1778, s. 390. 
459 ZIEMMSEN, H. a A. ZENKER. Deutsches archiv fur Klinische medizin. Achter band., s. 562. 
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choroby uvedie už od čias Hippokrata a Galéna, následne približuje najvýraznejšie 

symptómy, príznaky predchádzajúce chorobe, prípadne pridružené problémy, ktoré dané 

ochorenia vyvolávajú. Po prvotnom rozvoji prvých závažných príznakov sa venuje obvyklej 

prognóze. Druhá časť všetkých prác, praktická, je zameraná na liečbu. Prvá časť sú obvyklé 

podávané liečivá, druhou sú rôzne liečebné procesy. Každé z vymenovaných liečiv je 

komentárom k bežne používaným liekom a ich vplyvu na vybranú chorobu. V duchu 

humorálnej teórie postupne opisuje vplyv bežných preháňadiel, emetík, posilňujúcich či 

sťahujúcich liekov ovplyvňujúcich rovnováhu štiav v tele, v prípade externých prostriedkov 

opisuje vplyv púšťania žilou. Po vymenovaní vplyvov všetkých základných liečiv 

a prostriedkov a ich vplyvu na nastolenie rovnováhy  obvykle v samostatných kapitolách 

vymenúva najúčinnejšie lieky a prostriedky preukazujúce aspoň zmierňujúci účinok na 

priebeh choroby. 

Vo všetkých svojich prácach vychádza hlavne z lekárskych autorít ako Hippocrates 

a Galén, ale hlavne z prác najuznávanejších lekárov viedenskej školy – van Swietena, de 

Haëna, Hallera, Boerhaaveho, Störcka a pod. Diela týchto „základných“ autorov kombinuje 

s najznámejšími a najdostupnejšími prácami spísanými k jednotlivým chorobám. Obsah 

všetkých kníh vychádza z prípadov popísaných v týchto dielach, na konci každej práce 

uvádza niekoľko prípadov v plnom znení, ktoré sú vyňaté z pôvodných prác. Všetky práce tak 

majú značne kompilačný charakter, čo značne utvára oba protichodné názory na Trnkove 

práce. 

Zaujímavá reflexia jeho diela sa nám zachovala ohľadom poslednej práce Historia 

haemorrhoidum. Franz Schraud v predhovore k tejto práci píše, že Maximilian Stoll, profesor 

na lekárskej fakulte vo Viedni, sa už počas svojho života († 1787) vyjadril, že požaduje, aby 

boli všetky nové objavy medicíny popísané Trnkovým perom, nakoľko ich považuje za 

výborne a precízne spísané práce s veľkým prínosom pre poznanie osvietenskej medicíny.460 

Prístup, ktorým Trnka písal svoje práce bol v prostredí habsburskej monarchie veľmi 

uznávaný a vážnený, v tomto prostredí nájdeme minimum výtok voči jeho odbornej činnosti. 

V roku vydania prvého dielu Historia haemorrhoidum vychádza v časopise Effemeridi 

letterarie di Roma  krátka recenzia k tomuto zväzku. V recenzii je práca vychvaľovaná ako 

najlepšie a najucelenejšie dielo autora, obsahujúce mnoho verných tvrdení a pozorovaní, téma 

je veľmi vhodná pre študentov a profesorov lekárskych fakúlt. Na záver recenzie sa píše, že si 

 
460 „Et tamen Maximillianus Stolliu summus observandi magister; ita inveniendi artifex non dubitavit publice 

exoptare, ut omnium aetatum de omnibus rebus medicis inventa Trnkaiano calamo scribentur.“ TRNKA, 

Václav. Historia haemorrhoidum, s. V. 
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autori netrúfajú vybrať jednu ukážku z knihy, nakoľko jej kvality sú tak veľké, že odporúčajú 

záujemcom rovno siahnuť po samotnej knihe.461 

Opak však pozorujeme v dlhšej recenzii, uvedenej v časopise Critcal Review: Annals 

of literature, ktorá vyšla o dva roky neskôr po vydaní druhého zväzku. Časopis označuje 

prácu ako jediné súborné dielo zamerané na túto nepríjemnú komplikáciu, avšak vzápätí 

podotýka, že práca sumarizuje primárne diela už dávno zabudnutých autorov, spolu s ich 

liečebnými metódami. Tieto metódy považujú za veľmi zastaralé, nemoderné a z toho dôvodu 

hlavne ako neúčinné, aj keď priznávajú, že v dobe Trnkovej práce na tomto  spise mohli byť 

dané metódy relevantné.462 

Podobnú protichodnosť môžeme sledovať aj u historikov, ktorí spracovávali Trnkovu 

osobnosť medzi prvými. Ladislav Dohnány, ktorý bol však primárnym povolaním chirurg 

a dejinám medicíny sa venoval okrajovo, nepovažuje Trnkove práce za prevratné, sú preňho 

zastaralými kompiláciami bez vyššej hodnoty. Väčšinu prác hodnotí ako ničím 

neobohacujúcu pre lekársku vedu, zo súčasného hľadiska im neprikladá vedecko-praktický 

význam. Trnkovi vyčíta, že jeho práce sú založené na citovaní iných autorov a sám v praxi ani 

prezentovaním na sympóziách, popísané tvrdenia neoveroval. Kladne hodnotí jeho 

univerzálnosť a systematickosť.463 Opačný postoj môžeme pozorovať u Márie Bokesovej-

Uherovej, historičky medicíny zameranej primárne na dejiny lekárskej fakulty v Trnave. Tá sa 

o Trnkových dielach vyjadruje s väčším pochopením, obzvlášť jeho práce hodnotí veľmi 

kladne a významne. Prácu hodnotí z celkového pohľadu doby, v ktorej Trnka písal 

a vzhľadom na to, že sa sama dobre orientovala v dobovom diskurze vydávaných odborných 

prác, oceňuje hlavne Trnkov systematický prínos pre osvietenskú vedu. Pozitívne vníma aj 

význam Trnkových publikácií ako veľmi vhodného prameňa pre skúmanie rôznych chorôb 

v našej oblasti a bližšie pochopenie diskurzu týkajúceho sa týchto vybraných ochorení. 

Trnkove práce v skutočnosti vypovedajú veľa o dobe, v ktorej žil, napriek tomu, že sám 

neprišiel s ničím novým alebo inovatívnym.464 

V súčasnej dobe sa javí vhodnejším stotožniť sa s názorom Márie Bokesovej-

Uherovej, nakoľko nám už len z princípu musí byť jasné, že práce kompilačného charakteru 

 
461 Efemeridi Litterarie di Roma. Zv. 23, Roma, Zempel, 1794, s. 392. 
462 Wenceslai Trnka de Krzowitz Historia Haemorrhoidum omnis aevi observata medica continens. In: Critical 

Review or Annals of Literature; extended and improved by a Society of Gentleman. Volume 16th. London, 

Hamilton. 1796, s. 519- 521. 
463 DOHNÁNY, Ladislav. Život a dielo profesora Václava Trnku, s. 55. 
464 BOKESOVÁ-UHEROVÁ, Mária. Medicína v Čaplovičovej knižnici. In: Kniha 81. Zborník k dejinám knižnej 

kultúry na Slovensku. Martin, Matica Slovenská, 1981,  s.131. 
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vychádzajúce hlavne z dogmy humorálnej teórie nemôžu dostatočne a spoľahlivo nadväzovať 

na modernú medicínu, rozloženú na mnoho podoborov a bližšie oboznámenú  s mnohými 

mikroskopickými štruktúrami ľudského tela či baktériami a vírusmi, ktoré boli v Trnkovej 

dobe úplne neznámymi. Publikácie Václava Trnku sú však vo svojom období impozantné 

a takmer perfektne mapujú dobové lekárske zmýšľanie. V jeho štruktúre môžeme pozorovať 

mentalitu liečby pacienta, myšlienkové postupy v prípade klinickej výuky alebo vhodné 

odporúčania pre úspešnú lekársku prax. Vidíme vypracovaný zodpovedný až 

perfekcionistický prístup, ktorého cieľom je pacientovi čo najviac pomôcť a uľaviť, 

v žiadnom prípade neškodiť, keďže Trnka vždy rázne upozorňuje na nevhodnosť niektorých 

bežných liečebných postupov pre vybrané ochorenia.  K tomuto postoju sa pripája aj lekár 

Lázsló Kiss, ktorý hodnotí Trnku ako človeka prinášajúceho prvé celistvé lekárske kompendiá 

v našom prostredí. Obzvlášť kladne sa vyjadruje k jeho práci o diabete, ktorú vyzdvihuje ako 

historicky jedno z prvých takýchto diel a zároveň vyčíta modernej vede, že sa na takýto 

dôležitý medzník, ako je prvé diabetologické dielo v našich dejinách, v súčasnosti úplne 

zabúda.465 Kissove tvrdenie podporuje aj fakt, že Trnka ani jeho práca nie je vôbec spomenutá 

ani v českej knihe Dějiny cukrovky od Aloise Kopeckého.466 

Z historického hľadiska tak Trnkove práce môžeme hodnotiť veľmi kladne, no napriek 

tomu je vhodné na tomto mieste spomenúť výčitky z Critical Review. V priebehu relatívne 

krátkej Trnkovej kariéry môžeme za uplynulých 20 rokov jeho života pozorovať, ako rapídne 

rýchlo sa lekárska veda vo svete mení. Napriek tomu, že univerzita v Uhorsku, obzvlášť po 

presťahovaní, na určitú dobu dobehla až predbehla svoju viedenskú predchodkyňu, je vidieť, 

že sláva, ktorú zažívala tereziánska a jozefínska medicína, pomaly vyhasína. Je tomu tak aj 

preto, že Trnka v mnohom verí, ako je vidieť obzvlášť pri striedavých horúčkach, že 

osvietenská veda dosiahla svoj vrchol a v mnohom stačí známe choroby už len sumarizovať, 

nakoľko ich perfektne poznáme. Zahraničná veda však uzavretosť tohto poznania nevníma tak 

explicitne a aj preto časom hodnotí Trnkove diela ako zastaralé, spadajúce pod mentalitu 

a prístup prvej viedenskej školy, pod ktorej pomenovaním je toto obdobie v súčasnosti 

známe.467 

  

 
465 KISS, László. Könyvet írt a cukorbajról 1778-ban - az első magyar diabetológus: Trnka Vencel (1739-1791), 

s. 964. 
466 KOPECKÝ, Alois. Dějiny cukrovky. Praha, Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí, 2000. 
467 LESKY, Erna. The Vienna medical school of the 19th century. The John Hopkins university press, Baltimore 

& London, 1976, s. 1-3. 
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Záver 

 

Václav Trnka z Křovic sa počas svojho života stal prostredníctvom svojich prác 

známou osobnosťou na poli akademickej medicíny. Jeho prínos je však v porovnaní 

s významnejšími osobnosťami z dnešného pohľadu netypický. Napriek úctyhodnému počtu 

prác, ktoré počas života napísal, jeho práce neprinášajú zjavne nič nové. Z fragmentov, ktoré 

nám po sebe zanechal, môžeme pozorovať, že svojím perfekcionistickým prístupom k životu 

výrazne ovplyvnil jeho chod. Tento postoj mu zabezpečil pomerne lukratívnu pozíciu 

zdravotníckeho asistenta vo Viedni, kde si starostlivo viedol poznámky o zdravotnom stave 

pacientov, čo mu  rovnako zabezpečilo ešte lukratívnejšie miesto profesora anatómie na 

novozaloženej univerzite. Táto práca so sebou prinášala nielen výrazné platové zlepšenie 

a veľkú prestíž, ale aj veľkú zodpovednosť.  

Okrem skutočne nepríjemných a nepriaznivých počiatočných podmienok bol Trnka 

schopný už počas pobytu v Trnave vyprodukovať tri odborné práce, ktoré sa stali veľmi 

váženými a cenenými. Trnka tak povolanie profesora bral opäť veľmi zodpovedne a aj 

napriek tomu, že sám nemal tak výrazné ambície ako mnohí jeho kolegovia, jeho hlavným 

cieľom bolo skrz publikované práce dopomôcť hlavne študentom pri praktickej výuke. Medzi 

riadkami týchto prác je možné pozorovať, že viac než nejakú nedôveru vo vlastné schopnosti 

vo väčšine z nich Trnka prejavuje dôveru v osvietenskú medicínu. Väčšina z prác si 

ponecháva názov Historia, liečbu týchto chorôb vníma viac menej ako uzatvorenú, kompletne 

preskúmanú a aj preto poskytuje úplný sceľujúci pohľad na ne.  

Tento pohľad na osvietenskú vedu môže spočiatku pôsobiť zarážajúco, avšak Trnka 

má pravdu – v období jeho života skutočne dochádza k určitému „nasýteniu“ väčšiny 

lekárskych poznatkov. Technológie výskumu, ale aj výroby rôznych liečiv a chemikálii, 

dosiahli za Trnku svoje pomyselné maximum možností. Napriek existencii mikroskopov 

nemôžme očakávať, že by sa svet začal,  aj navzdory mnohým pozorovaniam odvracať od 

humorálnej teórie, ktorá navyše bola teoreticky dokonalá. Mikroskopy, s ktorými sa počas 

tohto obdobia pracovalo, nemali dostatočné rozlíšenie, problémom bolo aj osvetlenie 

preparátov, ktoré v súčasnosti riešime jednoduchým zapnutím zabudovanej žiarovky. Tieto 

podmienky umožňovali nahliadnuť hlavne na väčšie bunky rastlín či ľudského tela, ako sú 

krvinky. Spomínané Plasmodium je však menšie, než červená krvinka, ktorú napáda, podobne 

je to aj s množstvom iných patogénov a obzvlášť u vírusov, ktoré boli neznáme až do prelomu 

19. a 20. storočia. Trnka tak vo svojich prácach na vybraných chorobách vytvára spätne veľmi 
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cenné kompendium, ktoré nám poskytuje skrz jeho precíznu organizáciu textu vyslovene 

myšlienkovú mapu dobovej medicíny, ktorú môžeme označiť za funkčnú. Fakt, že sa 

v priebehu nasledujúceho storočia celá Trnkom predstavovaná dogma, výrazne zmení 

v dôsledku technologického pokroku a objavov, by nemala meniť význam a pohľad na tieto 

práce. Napokon, Trnka nie je jediným autorom, ktorý publikoval odborné práce učebnicového 

charakteru – podobné záležitosti môžeme pozorovať u kolegov  Plencka  a Winterla, ktorí do 

obdobne prehľadných prác zoradili kožné alebo očné ochorenia či uhorské rastlinstvo. Trnka 

však neašpiruje na tvorbu prevratných diel založených aj na rôznych experimentoch. Je tak 

oddaný praktickej myšlienke, profesorskému povolaniu a predávaniu informácií ďalej, že 

tento cieľ považuje priam až za svoj údel.  

Kritika voči jeho dielam sa javí byť ešte viac neoprávnenou v súčasnom svetle. 

Väčšina z produkcie odborných lekárskych kníh súčasnosti sú podobné prehľadové 

publikácie, prinášajúce súhrn doteraz známych poznatkov, slúžiace pre lepšiu orientáciu ako 

študentov, tak aj profesorov či praktikujúcich lekárov. Nové informácie sú podávané prevažne 

skrz konferencie a odborné články. Z tohto uhla pohľadu môžeme dokonca povedať, že Trnka 

svojím spôsobom predbehol svoju dobu, nakoľko výborne pochopil potreby modernej 

medicíny, navyše ako jeden z prvých spísal kompletné poznatky k mnohým závažným 

ochoreniam. V súčasnej spleti ešte väčšieho množstva informácií je existencia podobných 

publikácií nevyhnutná. Prístup Trnku sa tak javí ako  moderný, aj napriek tomu, že na prvý 

pohľad nespĺňa naše predstavy o inovatívnosti. Charakter týchto prác okrem iného odráža aj 

charakter samotného autora. Potvrdzuje nám, že všetky pochvalné komentáre adresované jeho 

osobe neboli len zdvorilostnými frázami. Určitá nezištnosť však nie je typickou len pre jeho 

práce, ktoré sú nám najľahšie dostupné. Túto vlastnosť nám potvrdzujú aj občasné fragmenty 

z jeho života – či už sa jedná o všetky sťažnostné listy, v ktorých viac než o seba dbá o výuku 

mladých študentov, ktorí sú mu zverení, alebo o dôstojnosť platov všetkých pomocných 

asistentov vykonávajúcich neľahkú prácu, ale aj štedré dary, ktoré zanechal po svojej smrti 

v prospech druhých.  

Formovanie týchto vlastností nám ešte viac dotvárajú zachované fragmenty – rešpekt 

voči asistentským prácam sa u Trnku vyvinul zjavne počas veľkej finančnej núdze po skone 

jeho otca, kvôli ktorej nedokončil štúdiá v očakávanom čase aj napriek svojmu nadaniu. 

Netreba však zanedbať ani jeho kresťanské zmýšľanie. Napriek tomu, že tento aspekt svojej 

osobnosti do svojich odborných prác vôbec nereflektuje, môžeme aspoň skrz dochované 

zoznamy jeho kníh pozorovať, aký veľký význam v jeho živote mala viera. O to 
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zaujímavejšie pôsobia občasné zmienky jeho dôvery v rôzne amulety, zaklínadlá a rituály 

v prospech liečby pacienta. Trnka nám aj prostredníctvom týchto odkazov odkrýva ďalšie 

aspekty svojej mnohovrstevnej osobnosti. Okrem metafyziky má množstvo postranných 

záujmov, medzi ktorými najvýznamnejšie vystupuje hudba. Záujem však prejavoval aj 

o množstvo iných oborov, najzaujímavejšia je snáď astronómia, ktorá v tejto dobe 

prechádzala mnohými zmenami v dôsledku veľkého rozvoja a objavov. Tieto nové objavy na 

poli vesmíru výrazne ovplyvňovali pohľad na chod sveta, obzvlášť u vzdelancov. Zároveň 

nám je jasné, že Trnka musel prejavovať záujem o vzdelanie od raného detstva.  

Nie je výnimočným, že sa v tejto dobe dostáva na univerzitné štúdiá čoraz viac synov 

z remeselníckych rodín. Trnka však zjavne ako veľmi mladý odchádza študovať do veľmi 

vzdialeného a netypického prostredia. Dôvody, prečo je tomu tak, nám zostanú už asi navždy 

neznáme, pravdou však je, že bez veľkého záujmu o učenie by takú náročnú cestu zjavne 

nebol podstúpil. V období otcovho života mu zároveň rodina poskytovala dostatočné zázemie, 

aby pokračoval so štúdiami aj ďalej. Kvôli nekompletnosti a značnej neprebádanosti 

prostredia univerzity vo Viedni nám zostáva aj tento úsek života pomerne záhadným, je nám 

však jasné, že smrť Václava Trnku staršieho životné podmienky jeho syna značne 

poznamenali. Aj napriek nepriazni osudu sa dokázal Trnka svojou zodpovednosťou 

vypracovať na pozície, ktoré jeho život ďalej veľmi výrazne ovplyvnili. 

Je však na mieste povedať, že mnoho vecí si zaslúži ešte ďalší a podrobnejší výskum. 

Obzvlášť z muzikologického hľadiska sa javí zaujímavým bližšie preskúmať ďalšie Trnkove 

zachované skladby. Z historického hľadiska je vhodné doplniť informácie hlavne ohľadom 

pobytu vo Viedni, treba však podotknúť, že k tejto oblasti nie je vypracovaná žiadna aktuálna 

základná literatúra, ktorá by záujemcu aspoň čiastočne naviedla a pomohla mu v zorientovaní 

sa. Prípadné objavy týkajúce sa osoby Václava Trnku sú možné aj v rámci podrobnejšieho 

bádania v Budapešti. Mnohé z týchto problémov by však vyžadovali oveľa viac času a hlavne 

cestovných príležitostí, ktoré neboli v priebehu písania práce možné.  

Aj napriek nepriaznivým podmienkam však práca poskytla odpovede na otázky, ktoré 

si na začiatku kládla, v niektorých prípadoch dokonca objasňuje rokmi tradované mylné 

informácie. Okrem podrobnej analýzy najvýznamnejších Trnkových prác prináša aj nový 

pohľad nielen na jeho osobnosť, ale na formovanie lekárskej vedy v habsburskej monarchii 

ako celku. Trnka je jednou z mála osobností, ktorú môžu za významnú postavu medicíny 

v súčasnosti považovať až štyri štáty. Jeho osoba prestupuje aj naprieč historickými územiami 

monarchie. Napriek jeho oddanosti českému národu uňho nepozorujeme, že by sa viac 
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prikláňal na stranu Uhorského či Českého kráľovstva, ani že by výrazne uprednostňoval 

Viedeň pred Budínom. Pozorujeme uňho skôr výraznú túžbu slúžiť všetkým študentom 

v monarchii, dokonca aj za jej hranicami. Výborná znalosť jazykov mu poskytovala dostatok 

priestoru na publikovanie svojich prác vyhranenému publiku, napriek tomu sa stále 

pridržiaval latinčiny, aj keď niektoré práce môžeme nájsť v nemeckých prekladoch. Táto 

vlastnosť opäť vystupuje do kontrastu s jeho ostatnými kolegami, ktorý časť svojich prác 

originálne publikovali v nemčine, mladšia generácia v Pešti striedajúca prvú sa zároveň 

pomaly začínala zastávať maďarčiny ako odborného jazyka ešte počas Trnkovho života.  

Trnka tak skutočne chcel, aby jeho vedomosti patrili všetkým a to, že sa mu tento cieľ 

podarilo splniť, dokazujú nielen reakcie zo vzdialeného zahraničia, ale aj časté odkazovanie 

na jeho práce naprieč Európou počas 19. storočia, či množstvo zachovaných kníh v mnohých 

knižniciach sveta. Krajina, ktorá o Trnkovi vedela žalostne je málo, je však jeho rodnou 

krajinou. Práca si dala za prvoradý cieľ priblížiť osobnosť tohto významného rodáka. Okrem 

záslužnej práce, kvôli ktorej si uznanie rozhodne zaslúži, ho však môžeme hodnotiť aj ako 

veľmi dobrosrdečného, talentovaného, vzdelaného a všestranného osvietenca, ktorý 

v konečnom dôsledku doteraz robí dobré meno nielen svojej rodnej krajine, ale aj svojej dobe, 

nakoľko ideál osvietenského lekára rozhodne napĺňa. 
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