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1.   Úvod  

1.1    Cíl práce a výzkumné otázky  

Ani nejsložitější počítač nedokáže zobrazit možnosti  a dění v tom záhadném „božském“ 

nástroji – lidském mozku. Mozek – mysl, duše – co je to ? psýché? či srdce? co nás, člověčenstvo, 

odlišuje od zvířete? Lidská psychika je abstrakce, je složitá, a její poznání je fascinující. Kromě 

neomezených hranic mozku v tvůrčí sféře, je oblast, která tvoří hranici a limit, a tou je „nemoc 

duše“.

Cílem této práce je poukázat na historické doklady počátků ústavní léčby nemocí duše v 

souvislostech sociálního statutu jedince a celospolečenských posunů na území našeho státu.

Na myšlenku napsat bakalářskou práci na téma počátků kvalitní  ústavní péče o duševně 

choré, mě přivedlo shlédnutí filmu Nebezpečná metoda1, který inteligentně a nenásilně seznamuje 

širokou veřejnost s počátky psychoanalýzy.  Kolem roku 1904, kdy se děj  filmu odvíjí,  již byla 

psychiatrie celkem pokročilá, i když zdaleka nedosahovala dnešních možností pomoci nemocným, 

protože ještě nedošlo k velkému rozvoji farmakologie. K jejímu rozvoji a skutečně účinné pomoci 

psychicky nemocným lidem, došlo dle Michala Černouška až s objevením chlorpromazinu po 2. sv. 

válce2. 

Po  dlouhá  staletí  byli  duševně  nemocní  pouhými  „blázny“.  Jejich  projevy  sloužily  k 

obveselení,  nebo vzbuzovaly hrůzu a odpor, ale také křesťanský soucit.  V dávné minulosti byli 

duševně nemocní často uctíváni, ve středověku byli považováni za posedlé ďáblem a jejich šílenství 

je často přivedlo až na hranici, v renesanci byli inspirací pro umělce. Statut duševně nemocného se 

měnil v průběhu věků, stejně tak i péče a léčebné metody o něj.

Až  v  době  osvícenství  došlo  k  zásadnímu zlomu v  pojetí  duševní  nemoci,  a  toto  nové 

paradigma  přetrvává  v  podstatě  do  dnešních  dnů.  Osvícenství  vyzdvihlo  osobní  zodpovědnost 

jednotlivce za svůj život, kladlo důraz na užitečnost člověka pro společnost a stát. Docházelo k 

sekularizaci společnosti a oslabení vlivu středověkého křesťanského učení. Nová společnost byla 

formována  zákony,  dohledem státu  a  rozumovým přístupem.  Na  člověka  je  znenadání  kladena 

povinnost zodpovědnosti sama za sebe, ale zároveň je vyžadována užitečnost jednotlivce pro celek. 

Do tohoto nového světa „blázni“ příliš nezapadají. 

Společnost  18.  století  najednou nevěděla,  jak  s  duševně  nemocnými  zacházet  a  jak  jim 

pomoci. Má práce se zabývá touto změnou postoje a snaží se zachytit její první projevy v Čechách. 

1 http://www.csfd.cz/film/275050-nebezpecna-metoda/  , citováno 15.5.2012
2 ČERNOUŠEK, Michal: Šílenství v zrcadle dějin - Pojednání pro inteligentní čtenáře , Praha , Grada,1994, str.21 
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Tyto změny lze jednoduše shrnout takto: došlo k proměně v zacházení s duševně chorými, zlepšily 

se podmínky jejich internace, bludy  choromyslných byly označeny jako nemoc, ne posedlost. Další 

změnou byl přístup společnosti k lékařům a nárůst jejich vlivu – lékař se stává autoritou, otcem, 

téměř Bohem. Došlo k založení  nového stavu,  a  to lékařského.  V psychiatrické literatuře je za 

zakladatele tohoto nového přístupu k choromyslným považován francouzský lékař Philippe Pinel3, 

proto se i moje práce zaměřuje na recepci jeho myšlenek u nás. 

Cílem mé práce je zjistit,  jak se tyto nové přístupy a myšlenky projevily v zacházení  s 

psychicky nemocnými a v počátcích ústavní léčby u nás. Ústavní péčí mám na mysli nemocnici,  

která  se  řídí  nařízeními  vydanými  vládcem země a  podléhající  pravidelné  kontrole  shora.  Tato 

nemocnice je financována z vládních fondů a je zde též umožněna hospitalizace nemajetných na 

vládní náklady.

Časové období let 1780 – 1850 je významné založením prvních ústavů pro choromyslné v 

Čechách. Nejen, že v této době publikoval a pracoval Phlippe Pinel, ale zároveň v této době působil  

i český lékař Jan Theobald Held na pozici hlavního lékaře nemocnice řádu milosrdných bratří v 

Praze Na Františku, ve které bylo úředně zřízeno první oddělení pro hospitalizaci choromyslných 

kněží.  Held  též  působil  ve  Všeobecné nemocnici,  založené  z  bývalého kláštera  Sv.Kateřiny na 

Karlově náměstí Josefem II., kde bylo první oddělení u nás pro duševně choré bez rozdílu stavu a 

pohlaví. 

Held je podle historiků prvním známějším terapeutem a je považován za prvního lékaře u 

nás, který se vůbec zajímal o léčbu choromyslných a o zacházení s nimi. Jeho životem a působením 

se zabývá například Ludmila Hlaváčková-Kratochvílová,4 z jejíž práce také čerpám. 

Výzkumnou otázkou, na kterou se má práce snaží najít odpověď, je to, zda lze vysledovat 

vliv názorů Philippa Pinela na změnu v zacházení s nemocnými u Jana Theobalda Helda, 

prvního českého lékaře,  který je  s  ústavní  psychiatrií  spojován. Podotázkou,  která  pomůže 

upřesnit  hlavní  otázku,  je  tato: byly  knihy  Philippa  Pinela  a  dalších  důležitých  lékařů 

zabývajících  se  novými metodami péče  o  choromyslné  k  dispozici  u tehdejších  pražských 

knihkupců?  

V sekundární literatuře jsem nikde podobný výzkum nenašla, a o tom, z čeho lékaři čerpali 

své vědomosti, se hovoří vždy jen okrajově. V tom, že se pokusím odhalit zdroje poznání, vidím 

přínos své práce. Myslím si, že je podstatné zjistit, jak se nové myšlenky šířily a uplatňovaly v 

praxi.

3 Např. VENCOVSKÝ, Eugen: Čtení o psychiatrii, Avicenum, 1983, str. 96

4 HLAVÁČKOVÁ-Kratochvílová, Ludmila: Jan Theobald Held 1770 – 1851 - Život a působení pražského lékaře, rektora University Karlovy, 

Praha, Universita Karlova, 1972
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Velmi obsáhlé téma, kdo a jak interpretoval lékařské poznatky a knihy v té době, je již nad 

rámec mé bakalářské práce. Tímto tématem se chci zabývat v magisterské práci. Svou bakalářskou 

práci jsem pojala hlavně jako předvýzkum pro následující studium. V magisterské práci se budu 

zabývat pátráním v písemné pozůstalosti lékařů, ve vědeckých a novinových článcích, v knihovně a 

pozůstalosti Gerharda van Swietena (1700-1772), muže zodpovědného za reformu zdravotnictví v 

habsburské  monarchii.  Osnovy  Karlo-Ferdinandovy  university  a  seznamy  knih  v  knihovnách 

nemocnic jsou prameny,  které  by též mohly být  zajímavým podkladem pro můj  další  výzkum. 

Tomuto tématu prováděla výzkum docentka Hlaváčková, která zkoumala výuku na lékařské fakultě 

od 17. do 19. století.5   

Změnou paradigmatu šílenství se zabýval nejdůkladněji a nejobšírnější francouzský historik 

a  filozof  Michel  Foucault  (1926-1984) ve svých Dějinách šílenství6 a  v  Psychologii  a  duševní 

nemoci.7 Snaží se zachytit změnu paradigmatu v pojetí duševní choroby a přístupu veřejnosti, vlády 

a  ošetřujícího  personálu  k  duševně  nemocným.  Jeho  kniha  se  však  téměř  vůbec  nevěnuje 

habsburské  monarchii.  Té  se  částečně  věnuje  Michal  Černoušek  v  Šílenství  v  zrcadle  dějin  - 

Pojednání pro inteligentní čtenáře8, ale též pojímá dějiny psychiatrie spíše z globálního hlediska. 

Dějinami psychiatrie v Čechách se zabývá Evžen Vencovský v knize Počátky české psychiatrie 

XVIII. a XIX. století9 a v Psychiatrii dávných věků10,, ale jeho dílo je spíše výčtem léčebných metod 

a klasifikace nemocí. Publikací, která se zabývá hlavně technickou stránkou chodu ústavů, je kniha 

Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách - Příspěvek k dějinám péče o choromyslné v Čechách 

od r. 1790-189011. 

Má práce je  rozdělena na teoretickou část,  metodologickou část,  empirickou část  a  část 

závěrečnou. V teoretické části uvádím několik dle mého názoru nejdůležitějších historických změn 

v  daném  období,  tak  významných,  že  nemohly  neovlivnit  celosvětové  poměry  ekonomické, 

demografické a psychosociální, s ohledem na možnost přístupu k literatuře a šíření informací, a 

stupňujícího se společenského tlaku na psychiku obyvatel; interpretuji osvícenské pojetí takzvané 

„normálnosti  a  šílenství“  a  pojem  trestní  zodpovědnosti,  shrnuji  dobový  pohled  na  duševně 

nemocné a na léčebné metody. Dále interpretuji pohled M. Foucaulta a M. Černouška na změnu 

paradigmatu  v  přístupu  k  choromyslným  a  zmiňuji  se  o  roli  P.  Pinela  v  počátcích  péče  o 

choromyslné. 
5 HLAVÁČKOVÁ, Ludmila: Studium a přednášky na lékařské fakultě pražské univerzity v letech 1690-1848, Praha, Univerzita Karlova, 1984  
6 FOUCAULT, Michel: Dějiny šílenství v době osvícenství - hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, Praha, Lidové noviny, 1994
7 FOUCAULT, Michel: Psychologie a duševní nemoc, Praha, Liberec, Dauphin, 1997
8 ČERNOUŠEK, Michal: Šílenství v zrcadle dějin - Pojednání pro inteligentní čtenáře, Praha , Grada,1994
9   VENCOVSKÝ, Evžen: Počátky české psychiatrie XVIII. a XIX. Století, Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1957
10   VENCOVSKÝ, Eugen: Psychiatrie dávných věků. Praha: Karolinum, 1996
11 Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách, Zemský správní výbor v Čechách,1926  - Příspěvek k dějinám péče o choromyslné v Čechách od r. 

1790-1890, sestavil A.Hevernoch a F.Frabša, dostupné on-line: http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=2427, citováno 
15.5.2012
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V empirické části pátrám v písemné pozůstalosti J. T. Helda po tom, zda měl povědomí o 

nových metodách zavedených P. Pinelem, a zda tyto metody prakticky užíval ve své praxi. 

V tzv. cenzurních listech, které zaznamenávaly povolené knihy určené k prodeji předními 

pražskými  knihkupci,  hledám  přítomnost  literatury,  zabývající  se  péčí  o  duševně  choré.  Po 

zodpovězení výzkumných otázek následuje seznam pramenů a literatury a několik příloh.

1.2  Metody a postupy

Jak již bylo řečeno výše, má práce je hlavně předvýzkumem pro práci další. V této počáteční 

fázi  jsem  se  zaměřila  na  mikro-historickou  sondu  pramene.  Výzkum  jsem  podložila  četbou 

sekundární literatury. Dle Miroslava Hrocha je historickým pramenem „vše, co vzniklo v procesu 

historického vývoje společnosti  z činnosti  lidí  a z potřeb lidského života,  co se zachovalo jako 

pozůstatek, doklad a zpráva – a přitom může sloužit k poznání minulosti“12

Prameny  pro  svou  práci  jsem  získala  v  Národním  archivu  v  Praze,  kde  jsou  uloženy 

archiválie Řádu milosrdných bratří, dále v archivu Státního okresního archivu v Hradci Králové, 

kde se nachází pozůstalost Jana Theobalda Helda. Kniha vydaná Heldem a zaznamenávající jeho 

lékařské názory je k dispozici v Knihovně Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK v Praze.  

Problematické bylo získání informací o knihách dostupných v té době. Toto téma je velmi zajímavé 

a bude třeba se mu věnovat v mém dalším výzkumu. Zatím jediné informace, které se mi podařilo 

nalézt  pocházejí  od  Claire  Madl  z  institutu  CEFRES,  která  se  zabývá  pražskými  knihkupci  a 

cenzurou  v  době  osvícenství.  Podnětným  zdrojem  informací  je  seznam  knih  z  knihovny 

Medizinisches Lesemuseum, založeného v roce 1841 pražskými lékaři, nicméně tento pramen příliš 

nereflektuje sledovanou dobu, jelikož se dochoval pouze seznam z roku 1881. 

V současné  fázi  práce  jsem použila  metodu analýzy diskurzu  změny paradigmatu  dvou 

teoretiků dějin psychiatrie a pokusím se mezi řádky dostupných pramenů objevit  recepci těchto 

nových myšlenek u českého lékaře Jana Theobalda Helda. Osobní korespondence Heldova, jeho 

paměti  a  kniha  vydaná  samotným Heldem jsou  důležitým pramenem.  Ale  historik  musí  být  u 

analýzy  pamětí  opatrný,  neboť  ty  jsou:  „osobní  výpovědí  a  autorským  svědectvím  o  době, 

událostech a vlastní činnosti, … Bývají koncipovány jako osobní příspěvek k poznávání minulosti a 

zároveň chtějí  ovlivňovat  směr,  obsah,  vyznění  a  hodnocení  historiografického výkladu.  Zde je 

třeba být kritický, neboť - „Paměti veřejných činitelů bývají téměř vždy obhajobou vlastní aktivity, 

vlastních  rozhodnutí,  kroků  a  činů,  i  když  je  realizována  většinou  formou  vysvětlení,  je  tedy 

12 HROCH, M.: Úvod do studia dějepisu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985, str. 103
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obhajobou nepřímou.“ 13

Pro další  vědeckou práci  a podrobné zpracování vlivu Philippe Pinela na počátky české 

psychiatrie  bude  vhodné  zvolit  induktivní  a  deduktivní  metodu  -  „Indukce  je  tedy  metodou 

empirického studia jevů, která postupně předchází od jednotlivých faktů k obecnějším údajům o 

společenské  skutečnosti“  Z  pozůstalosti  Heldovi  lze  získat  pouze  omezenou  informaci  o  vlivu 

Philippe  Pinela,  proto  „...nemůžeme zobecňovat  s  naprostou  bezpečností,  jako v  případě  úplné 

indukce, nýbrž jsme nuceni počítat jen s větší či menší mírou pravděpodobnosti našeho závěru.“ 

Platnost tohoto závěru lze však zvýšit „objevením nějaké podstatné souvislosti, která podmiňuje 

studovanou charakteristiku prvků našeho souboru. … Po získání dat indukční metodou musí nutně 

následovat dedukce. Deduktivní metody užíváme obvykle teprve tehdy, když byl již nahromaděn 

empirický faktografický materiál  a je třeba se v tomto materiálu orientovat,  uvést jej  v systém, 

porozumět mu. … Deduktivní metoda ... má svoje místo tam, kde chceme určit souvislosti, které 

nelze vyčíst přímo z pramenů, poznat charakteristiky, k nimž nemůžeme dospět cestou indukce.“ 

Pro  rozšíření  platnosti  poznatků  bude  proto  vhodné  pátrat  v  bibliografických  údajích 

knihoven a v normativních pramenech jako jsou např. vládní nařízení a předpisy. Tyto prameny 

„zpravují historika hlavně o dobové právní situaci a právních zásadách. Odráží se v nich zároveň 

širší společenské poměry“.14 

2. Teoretická část

2.1  Charakteristika doby

Období mezi roky 1780 – 1850 je dobou jedné generace, je dobou bouřlivou a přelomovou. 

Je to čas, kdy žili a působili dva lékaři, Philippe Pinel (1745-1826) a Jan Theobald Held (1770-

1851). Od této doby se datuje počátek státem organizované péče o choromyslné Čechách. Podle 

dějin  psychiatrie  je tímto datem rok 1783,  kdy dochází  vydáním dvorního dekretu Josefa II.  k 

založení  speciálního  oddělení  pro  duševně nemocné  kněze  u  milosrdných bratří.15 Není  možné 

popsat celou tuto epochu, proto se zaměřím pouze na události a reformy, které mohly mít vliv na 

založení ústavů a počátky psychiatrie a péče o choromyslné. 

V habsburské monarchii se za tuto dobu vystřídalo mnoho vládců. Kromě Marie Terezie 

(doba vlády 1740-1780) a Josef II. (1780-1790), byli ostatní politici spíše nekoncepční Leopold II. 

(1790-1792), František I. (1792-1806), Ferdinand V. (1830-1848) a František-Josef I. (1848-1916) 
13 HROCH, M., str. 154-158, tamtéž
14 HROCH, M.: Úvod do studia dějepisu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985, str. 154-158, 201-203
15 Např. VENCOVSKÝ, Eugen: Psychiatrie dávných věků. Praha: Karolinum, 1996, str. 194
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se  bránili  okolním  tlakům  a  tlakům  šlechty  i  církve.  Vládu  udržovali  ministerští  předsedové: 

osvícenský politik Metternich (1773-1859) – ministerský předseda Rakouska o něco liberálnější 

František  Antonín  Kolowrat  (1811-1848)  -  rakouský  místodržící  v  Čechách  a   Alexandr  Bach 

(1849-1859),  za  jehož  úřadování  došlo  k  hospodářskému  rozvoji,  ale  též  k  utužení  cenzury  a 

policejního dohledu. Po většinu námi sledovaného času neexistovala jednotná koncepce v místní ani 

mezinárodní  politice.  V habsburské monarchii  neproběhlo osvícenství  formou změn v občanské 

společnosti zdola, jako tomu bylo v Americe nebo Francii, ale formou shora řízeného osvícenského 

absolutismu. Díky rozvoji hospodářství a průmyslu, došlo na území Čech ke vzniku kvalitní ústavní 

péče.

Nejdůležitější osobou z hlediska formování ústavů pro choromyslné je bezesporu Josef II., 

který jako první dal podnět k jejich založení. České země prošly za vlády Marie Terezie a  Josefa II.  

mnoha podstatnými změnami – byla nařízena povinná školní docházka a založeny nové školy, kvůli 

válce o rakouské dědictví byly zvýšeny berně,  došlo ke sjednocení právních norem a stanovení 

pravomocí městských soudů a vrchnosti.  Za Josefa II.  bylo zrušeno nevolnictví, ale též došlo k 

zavírání klášterů. Nastává velký přísun venkovského obyvatelstva do měst. Je to doba sekularizace 

a osvícenského absolutismu, dochází ke ztrátě a změně starých hodnot, k technickému pokroku a 

objevení nové vědecké metody experimentu  – přichází věk rozumu. 

I  v umění  došlo ke změně v působení  na city a  mysl  člověka.  Barokní  umění  se svým 

nebem, anděly a představou pekla působilo silně na city diváka, vzbuzovalo v něm pocity malosti a  

pokory.  Barokní  hudba  Bacha  a  Haydna,  která  je  složitá  a  vzletná,  je  v  období  osvícenství 

nahrazena hudbou Mozarta,  Beethovena,  která  je  provokativní  a  inovativní  a  vzbuzuje v mysli 

člověka nejistotu a zmatek, ale zároveň touhu a víru ve schopnosti člověka.

I v Čechách se rozvíjela věda a umění, a Čechy nezaostávaly za velmocemi. Roku 1784 byla 

v  Praze  ustavena  Česká  společnost  nauk,  kde  se  učenci  scházeli  a  prezentovali  své  názory. 

Revoluční roky 1848 povzbudily národní uvědomění a umožnily další a další příliv informací a 

vlivů ze světa, včetně Nového světa, Afriky a Asie. Díky poznávání exotických zemí a východních 

nauk se objevuje romantismus  s větším důrazem na lidskou individualitu,  duchovno a tajemno, 

okultismus, mesmerismus, ale též s vírou v lidskou mysl, srdce a duši. 

V této době dochází k prudkému rozvoji  vědy,  je vynalezen mikroskop, zavedeno první 

plošné  očkování,  se  zdokonalením  zemědělství  a  dovozem  nových  plodin  z  Ameriky  ubývá 

hladomorů a zvětšuje  se počet  obyvatel.  Mezi  choroby,  které  byly rozšířené a  sužovaly a stále 

zabíjely velké množství lidí patřily tyfus, cholera, pravé neštovice, dále dna, syfilis a tuberkulóza.

Přesto se růst populace i přes války, epidemie a hladomory na konci 18. století a v 19. století 

zdvojnásobil.  V Anglii se rodí průmyslová revoluce a postupně přichází také do Českých zemí. 

10



Běžná byla práce dětí v otřesných podmínkách a málokdo se nad tím pozastavoval, ke změnám 

začalo docházet až po roce 1842, kdy byl vydán dvorský dekret upravující dětskou práci. Všechny 

tyto převratné změny přinášejí zvýšení počtu nejen chudých, ale i choromyslných. 

Osvícenství je myšlenkový směr,  který vnikl počátkem 18. století a navazoval na renesanční 

humanismus  a  antickou  filosofii.  Klade  důraz  na  racionalismus,  rozumové  poznání  a  z  něj 

vyplývající svobodu a zodpovědnost jedince. Z politického hlediska se snaží o ideální uspořádání 

společnosti pomocí rozumu. Nejzásadnějším konfliktem té doby byla Velká francouzská revoluce 

1789-1799  a  následné  napoleonské  války.  Ve  Francii  došlo  ke  svržení  monarchie  a  založení 

republiky, je vydána ústava a v ní ustanovena práva občana, je zaveden kult rozumu a kladeny 

požadavky na veřejné blaho. Důsledkem revoluce ale je, že většina Evropy se od Francie distancuje, 

v Habsburské monarchii dochází k cenzuře francouzské literatury, a tím pádem je omezen i přístup 

literatury lékařské. Stejně tak je cenzurována i literatura pruská, protože Prusko je taktéž nepřítelem 

monarchie. Bohužel tyto dvě země jsou, co se týče psychiatrie nejrozvinutější a vydávají i nejvíce 

zásadních  věděckých knih.  Naštěstí   do  Čech přijíždějí  lékaři  z  Irska  a  Anglie,  kde  je  péče  o  

choromyslné též na velmi dobré úrovni. 

Dalším důležitým filosofickým směrem počátku 19. století, který měl zajisté vliv na lékaře a 

vědce,  byl  pozitivismus.  Jeho  zakladatelem  byl  August  Comte  a  vyznačuje  se   důvěrou  v 

neomezené  možnosti  lidského  pokroku  a  vírou  ve  schopnost  lidí  racionálně  řídit  své  jednání. 

Rozšiřuje se také myšlenka svobody a rovnosti všech lidí. 

Pro mou práci je zásadní otázka cenzury a přístup k zahraniční literatuře na území Prahy. 

Censura po roce 1790 je popsána takto: „Po vypuknutí Francouzské revoluce zakázal císař Josef II. 

přinášet jakékoli zprávy z Francie, za Leopolda II. byly cenzurní předpisy uvolněny a nastalo krátké 

období rozmachu letákové a brožurkové publicistiky. Přísná předběžná cenzura byla Františkem v 

důsledku vzedmuté vlny prorevolučního nadšení znovu zavedena již 11 dnů po Leopoldově smrti. V 

roce 1792 byl zpřísněn také dohled nad tiskárnami, roku 1793 byl vydán zákaz odebírání novin do 

venkovských hospod,  roku 1798 byly uzavřeny soukromé čítárny a  knihovny,  dotace  veřejným 

knihovnám byly sníženy na minimum. Zvýšily se taxovní poplatky za tisk. Také bylo nařízeno, že 

rukopisy,  které  se  nějakým  způsobem  zabývají  systémem  státní  správy,  musí  mimo  normální 

cenzuru ještě projít všemi odděleními státní správy, kterých se dotýkají, a tak rukopisy putovaly 

státním aparátem i několik let. Roku 1803 byly tzv. recenzní komisí prohlédnuty všechny knihy 

vydané za vlády Josefa II. A cenzura z nich zakázala 2500 titulů. Po roce 1809 ve spojitosti se 

zahraničně politickou orientací na Francii byly některé cenzurní předpisy uvolňovány. Roku 1810 

byl pak vydán cenzurní edikt, který říkal, že „žádný paprsek světla, ať přijde odkudkoliv, nemá býti 

zadržen před Rakouskem,“ že nemají být potlačovány slušně vyjádřené názory a přesvědčení, ani 
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odporují-li panujícím vládním zásadám. Vědecká díla měla procházet jen mírnou cenzurou, a pokud 

by byl jejich obsah pohoršující, neměly být veřejně prezentováni. Cenzoři měli nařízeno postupovat 

co nejrychleji. … Po vyhlášení války Francii v srpnu 1813 však neměla rakouská policie zábrany. 

… V této době došlo také ke značnému utužení cenzurních předpisů, které pak zůstaly v platnosti v  

podstatě  beze  změny  až  do  roku  1848.  ....  Většina  zakázaných  publikací  byla  po  celou  první 

polovinu 19. století v českých i rakouských zemích bez větších obtíží běžně ke koupi díky značně 

rozšířenému pašování knih, které bylo zejména po roce 1830 prováděno ve velkém. Zakázané knihy 

mělo na skladě každé lepší knihkupectví, jen byly prodávány za poněkud vyšší cenu.“16

Na konci 18. století již sice existovala lékařská fakulta, ale o vědecké činnosti se téměř nedá 

mluvit. Pomocí pitvy se začalo vyučovat až v polovině 19. století. Roku 1770 vydává Marie Terezie 

Generální zdravotní řád, který nařizoval vrchnosti zaměstnat lékaře dostupného poddaným. Lékaři a 

ranhojiči (ti byli nejrozšířenější, vykonávali drobné chirurgické úkony), lékárníci a porodní báby, ti 

všichni  museli  mít  odpovídající  vzdělání,  buď  universitní  diplom  nebo  výuční  list.  Většina 

obyčejných lidí  však dávala přednost, nebo jim nic jiného nezbývalo,  bylinkářkám a domácímu 

léčení. Osvícenský absolutismus se však tyto domácí metody snažil potlačit, protože stát vyžadoval 

kontrolu v každé oblasti.  Navzdory velkému pokroku docházelo k nárůstu počtu chudých nebo 

zoufalých lidí, kteří se nedokázali vyrovnat se složitostí nové doby. 

Na závěr této kapitoly snad můžeme shrnout, že Čechy, stejně jako ostatní země, kopírují 

dobové trendy státní kontroly a donucovacích prostředků proti chudým a nepracujícím masám a 

proti  individualitě,  která  nekopíruje unifikaci  stanovenou věkem rozumu,  tak jak je  tato změna 

popsána  v  následujících  kapitolách.  V  důsledku  toho  dochází  k  založení  prvních  ústavů  pro 

choromyslné, protože nově vzniklá humanita a touha po rovnosti ani žádný jiný způsob naložení s 

duševně nemocnými neumožňují.

2.2   Dobový pohled na psychiatrii a duševně choré, léčebné metody

Předmětem této  práce  je  zacházení  s  šílenci  v  novodobých  ústavech,  proto  je  třeba  se 

seznámit  i  s  dobovým  pohledem  na  metody  léčby  a  počátky  psychiatrie  všeobecně.  Většina 

publikací zabývajících se počátky péče o duševně choré je psány lékaři a jsou zaměřené převážně 

na  klasifikaci  nemocí,  na  počty  pacientů,  typy  léčby,  ale  téměř  nehovoří  o  přístupu  lékařů  k 

nemocným a  o  podmínkách  této  péče.  Jen  velmi  málo  zpráv  pochází  od  samotných  duševně 

chorých, případně vyléčených. 

Foucault  popisuje  zacházení  s  nemocnými  takto:  „Desportes  ve  své  Zprávě  o  péči  o 

16 LNĚNIČKOVÁ, Jitka: České země v době předbřeznové 1792-1848 , Praha, Libri, 1999, str. 45-47
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pomatené popisuje cely v Bicétre, tak jak existovaly koncem 18. století: „Nešťastník, přitisknutý 

hlavou,  nohama,  celým  tělem  ke  zdi  na  svém  slaměném  pelechu,  který  byl  jediným  jeho 

vybavením, neokusil ani chvíle spánku, aby ho nezmáčela voda, jež se po té mase kamene řinula. V 

celách Salpétriére byl pobyt ještě zhoubnější a často smrtelný, protože když se v zimě rozvodnila 

Seina, stávaly se tyto cely, ležící v úrovni kanálů, nejen ještě nezdravějšími, ale navíc se do nich 

utíkal celý dav velikých krys, které se v noci vrhaly na nešťastníky tam zavřené a hryzaly je všude,  

kam se jenom dostaly, našli se tam šílenci pokousaní na nohách, rukách i ve tváři tak nebezpečně, 

že na to leckdy zemřeli.“ Klidní blázni byli drženi zamčení v malých celách s necelým metrem na 

osobu. Běžné je poutání ke zdi nebo k posteli,  převážně však jen u neklidných bláznů. Šílenci 

neměli často žádné oblečení, pouze deku, nebo cáry a hadry. Lidé byli takto spoutáni v celách i 12 

let. Tyto kobky se zcela podobají zvěřinci a podle toho je s lidmi uvnitř i zacházeno.17

Zprávy  od  samotných  vyléčených  duševně  nemocných,  které  však  zásadně  přispěly  ke 

zkvalitnění  péče  o  ně,  jsou  velmi  řídké.  V Čechách  to  byl  například  pamflet  z  roku  1889  od 

Emanuela Smolíka - Tajnosti šedého domu na "Větrném vršku" "U Karlova" v Praze.18 V zahraničí 

vyšla například kniha Křivda spáchaná na občanu města Londýna již roku 1739. 19 

Tyto  prameny  jsou  velmi  zajímavé,  například  česká  zpráva  ukazuje,  že  péče  sice  není 

ideální,  ale  není  tak  strašná  jako  na  počátku  19.století.  Již  nedochází  k  týrání  či  omezování 

nemocného,  spíše se jedná o nepohodlí  a  špatnou stravu, co vyléčenému vadilo.  Též kritizoval 

hloupost ošetřovatelů, ale přesto se vyléčil a z ústavu ve zdraví odešel.

Pro lepší pochopení námi sledované tématiky,  je třeba si zde uvést některé nejdůležitější 

dobové termíny: 

Psychiatrie – toto slovo v mnou sledované době zatím neexistovalo a neužívalo se. „Slovo 

psychiatrie roku 1803 poprvé použil německý lékař z Halle Johann Christian Reil (1759-1813) v 

knize O rapsódiích nemocných duší.“20 Reil byl kritikem Pinelovým, ale bylo to pravděpodobně z 

toho důvodu, že neměl téměř žádnou klinickou praxi, v oboru psychiatrie byl pouze teoretikem. 

Domníval  se,  že  většina  psychických  onemocnění  je  způsobena  vlivem  civilizace  a  špatnou 

harmonií s přírodou, ne poruchami mozku.

Nosologie  –  nauka  o  třídění  nemocí.  Velmi  populární  bylo  nemoci  třídit  a  zařazovat, 

vznikaly složité seznamy a popisy rozličných nemocí. Pro psychiatrii bylo podstatné až třídění a 

17 FOUCAULT, Michel: Dějiny šílenství v době osvícenství-hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, Praha, Lidové noviny, 1994, str. 
60 - 61

18 SMOLÍK, D. Emanuel. Tajnosti šedého domu na "Větrném vršku" "U Karlova" v Praze. Praha : vl.n., 1889, dostupné on-line 
http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=5380, citováno 28.5.2012

19 in.: ČERNOUŠEK, Michal: Šílenství v zrcadle dějin - Pojednání pro inteligentní čtenáře , Praha , Grada,1994, str. 114 
20 ČERNOUŠEK, str. 157, tamtéž
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klasifikace německého psychiatra Kraepelina (1856-1926), které je v podstatě platné dodnes.

Brownismus  (též  brownianismus)  –  učení  skotského  lékaře  Johna  Browna  (1735-1788), 

podle něhož jsou všechny životní zjevy projevem citlivosti orgánů a jejich podnětů, popudů. Při 

prostřední velikosti obou popudů mluvíme o zdraví. Mírné zmnožení podnětů, dráždidel, vzbuzuje 

silnější vzrušení „sthenii“; její protivou je „přímá asthenie“, která nastává tehdy, když dráždidla 

jsou  tak  silná,  že  vyčerpávají  citlivost  orgánů.  Léčení  sthenie  pozůstává  v  odříkání  se,  přímé 

asthenie  však  v  rozmnožení  dráždidel  (alkohol,  opium,  kafr,  éter).21 Brown byl  žákem dalšího 

významného lékaře, Williama Cullena, která však byl oponentem brownianismu. 

Homeopatie – učení založené německým lékařem S. F. Hahnemannem (1755-1843). Každá 

nemoc se má léčit týmž lékem v malých dávkách, který ve velkých dávkách způsobuje nemoci 

podobný stav. Homeopatie byla v habsburské monarchii zakázána, ale později opět povolena.

Iatrochemie a Iatrofyzika – lékařský směr 17. a počátku 18. století vysvětlující pochody v 

těle  jako fyzikální,  chemické  a  mechanické  procesy –  např.  hysterie  je  pohyb  dělohy,  a  žluči.  

Kritikem  byl  např.  anglický  lékař  Dr.  Sydenham  (1624-1689),  tento  směr  byl  v  18.století  již 

považován  za  zastaralý  a  hledaly  se  nové  způsoby léčby.  Zastánci  byli  např.  holandský  lékař 

H.Boarhaave, učitel G.Swietena, lékaře M. Terezie.

Jen  letmo  je  třeba  zmínit  klasifikaci  a  popis  léčebných  metod  choromyslných  v  době 

osvícenství. Ukazují též dobře jak se k nemocným přistupovalo, ale historie klasifikace léčby není 

předmětem mé práce k tomuto tématu již bylo napsáno hodně: 

Foucault popisuje tyto léčebné metody – zpevňování, pročištění, máčení, regulace pohybu, 

léčba strachem či rozhovorem, probouzení, divadelní představení, návrat k bezprostřednímu. Podle 

něj  však  nelze  říci,  že  by  se  jednalo  již  o  léčení  v  pravém  slova  smyslu,  ani  o  snahu  o 

psychologickou terapii.  Jedná se spíše o mechanické napravování rozbitého v případě fyzických 

metod, které jsou ještě velmi středověké (např. pití železa a čichání ke zkaženému masu, pouštění 

žilou a vyvolávání zvracení, topení a šoky ze studené vody, bití a lekání, odmítání jakékoliv léčby). 

Některé metody jsou ale již předobrazem modernějších metod, které se zdokonalovaly počátkem 

19. století – je to například léčba prací a pohybem a kreativní léčba šílenství, jako je například 

divadlo a arteterapie, stejně tak je novou metodou rozhovor s nemocnými. 22

Klasifikace  byla  velmi  zmatená,  nicméně  si  již  ustálily  pojmy  jako  hysterie,  mánie  a 

melancholie,  je  znám pojem neuróza  (nahradil  nepřesný  pojem frenitis)  a  slabomyslnost.  Tato 

modernější klasifikace již neoperuje se středověkými pojmy, ale zaměřuje se na opravdové projevy 

21 KVĚT, J. - J.T.Held - Dopisy bratrovi a jiným- poznámkový aparát J. Květa, str. 201
22 FOUCAULT, Michel: Dějiny šílenství v době osvícenství-hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, Praha, Lidové noviny, 1994, str. 

105-135
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nemoci a vychází z toho, že nemoc vzniká v mozku, ne v srdci či děloze.

Prvními vlaštovkami na poli psychiatrie byly např. tyto psychiatrické příručky, které však 

ještě nelze považovat za moderní: J.E.Kunz – Dissertatio Inauguralis Medica de Autochiria, Pragae 

1813 –  jedná  se  o disertaci  o  příčinách sebevraždy a J.N.Jäger,  Seelenheilskunde,  gestützt  auf 

psychologischen Grundsätze, ein Handbuch für Psychologen, Ärzte, Seelforder und Richter, Wien, 

1841 – učebnice psychologie, kde např. je za hlavní příčinu sebevraždy považována melancholie 

zapříčiněná onanií.23  

Zajímavým spisem, ze kterého vycházelo mnoho lékařů, bylo dílo z roku 1748 Člověk a 

stroj Juliena Offroye de la Mettrie. Duševní stavy jsou podle něj podmíněny stavy tělesnými, duše 

je nic neříkající termín a léčbě duše by tedy měla předcházet léčba těla. Duše má sídlo v mozku a  

tam vzniká duševní nemoc, kterou lze vyléčit pomocí léčby nervů. Zavrhoval dualitu duše a těla a 

člověka považoval za hodinový stroj. Held často toto sousloví používal a pravděpodobně tedy dílo 

tohoto lékaře a filosofa znal. 

Péči o šílence dobře vystihuje obraz Francisca de Goyi – Blázinec, viz Příloha č.1. Obraz 

byl malován mezi léty 1812 až 1819, tedy v době kdy se do Španělska dostalo osvícenství a lidé se 

začali nad podmínkami v blázincích pozastavovat. 

V Čechách péče o choromyslné do 18.století téměř neexistovala, ale nenašla jsem již zmínky 

o tom, že by se zuřící nemocní ukazovali za poplatek, jak tomu bylo o století dříve. O nemocné se 

starali  příbuzní  nebo obec,  ti,  kteří  neměli  peníze na umístění do soukromého ústavu,  případně 

neměli žádné příbuzné, byli umístěni ve vězení či v chudobinci. Skončili pak často připoutaní v cele 

do konce svého života. Dobové nástroje na zklidnění nemocných uvádím v Příloze č. 2.

Prvním oficiálním ústavem byl ústav pro choromyslné kněze v nemocnici milosrdných bratří 

zřízený Josefem II. dne 19. března 1783. Od roku 1784 je přijímání nemocných do této nemocnice 

rozšířeno i na ostatní choromyslné osoby. 1. listopadu 1790 je pak založena Všeobecná nemocnice 

na Karlově náměstí, jejíž součástí je i první samostatné oddělení pro duševně choré v Praze. Jan 

Theobald  Held  zde  působil  mezi  roky  1806  a  1826.  Roku  1826  již  kapacita  obou  ústavů 

nedostačuje, proto je přestavěn bývalý klášter Sv. Kateřiny,  toho času sloužící  jako kasárna.  Po 

Heldovi v těchto ústavech působí významní lékaři, kteří se zasadili o zlepšení péče o choromyslné: 

jsou to například Dr. Schroff, Dr. Rilke a Dr. Riedel, který jako první začíná přednášet roku 1840 

psychiatrii  jako  obor.  K  zásadnímu  zlepšení  pro  zavedení  nových  terapeutických  metod  je 

osamostatnění ústavu ze závislosti na nemocnici. 

V zahraničí byli významnými lékaři zabývající se duševně nemocnými např. Dr. Conolly, 

Dr. Pinel, Dr. Esquirol, Dr. Reil, Dr. Heinroth, Dr. Griesinger, Dr. Spielmann, Dr. Cullen, kromě 

23   TINKOVÁ, Daniela: Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha , Argo, 2004, str. 289
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Conollyho (zakázal  mechanické  svazování  nemocných,  práce  nemocných na  zahradě),  Pinela  a 

později Esquirola se však zabývali převážně klasifikací. V té době totiž platilo, že pokud je nemoc 

nějakým způsobem pojmenována,  je nemocný v podstatě vyléčen. Dr.  De Sauvages vydal  roku 

1763 knihu Nosologia Methodica, kde se též zabývá klasifikací duševních chorob a z níž lékaři v té 

době čerpali terminologii. Navazoval tak na botanickou klasifikaci Linného, která byla v to době 

velice populární. Dalším významným lékařem byl Dr.Cullen, který jako první oddělil neurózu a 

psychózu (tedy stav léčitelný a neléčitelný) ve své knize z roku 1777 First Lines of the Practice of  

Physic. 

S novými terapeutickými přístupy po roce 1850 přichází založení ústavů pro duševně choré 

ve venkovském prostředí – 1869 ústav v Kosmonosích, 1880 v Dobřanech,1887 v Opařanech a 

1905 v Bohnicích. Předmětem mé práce je však pouze recepce myšlenek Pinelových u Dr. Helda, 

proto  se  omezím  pouze  na  oddělení  pro  choromyslné  u  milosrdných  bratří  a  ve  Všeobecné 

nemocnici.

Vybavení  ústavu  pro  choromyslné  ve  Všeobecné  nemocnici  vypadalo  v  okamžiku  jeho 

založení přibližně takto: „Každé poschodí mělo chodbu délkou budovy probíhající, ze které vedly 

dvéře do 19 komor  a  do pokoje vyhrazeného pro opatrovníka  nemocných.  Celkem mohlo  býti 

umístěno v budově 57 ošetřovanců. Později byli umístěni dva nemocní v každé komoře. Komory i 

chodby byly vydlážděny cihlami, okna byla opatřeny železnými mřížemi. Dvéře do komory měly v 

hořejší  polovici  zamřížovaný otvor,  kterým procházelo teplo z chodby na obou koncích kamny 

vytápěné. Každá komora měla záchod, pevnou dřevěnou postel na podlaze připevněnou a zděnou 

lavici. Postele byly opatřeny slamníkem, pokrývkou a dle okolností též prostěradlem. Na chodbě 

byly dvě nádoby s pitnou vodou, vana s umýváním a lucerna.  Jak z popisu toho zřejmo, mělo 

oddělení  více charakter  věznice nežli  léčebného ústavu.  Nelze ovšem zapříti,  že  způsob stavby 

odpovídal úplně tehdy panující tendenci: činiti osoby choromyslné neškodnými. V dolejším traktu 

byli  umístěni  muži,  v  prostředním ženy a  v  hořejším muži  i  ženy,  uprostřed  chodby oddělení 

mříží.“24

„Koncem roku 1791 bylo v ústavě celkem 93 nemocných (místa bylo pro 54 osob). V tomto 

roce odešlo 33 osob uzdravených, 17 polepšených a 25 ošetřovanců zemřelo.  V místnostech,  v 

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

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

vypolštářovány,  aby  si  nemocný  o  ně  hlavu  neroztříštil.  … K  severní  straně  ústavu  přiléhalo 

prostranství, osázené lipami, se zeleným trávníkem a sem vyváděli opatrovníci nemocné za pěkného 

24 PANKRATZ, A., JUDr., vrchní rada zemského výboru v Praze – Vývoj veřejné péče o choromyslné v Čechách – in Zemské ústavy pro 
choromyslné v Čechách, Zemský správní výbor v Čechách,1926  - Příspěvek k dějinám péče o choromyslné v Čechách od r. 1790-1890, sestavil 
A.Hevernoch a F. Frabša, dostupné on-line: http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=2427, citováno 15.5.2012
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počasí.  … Blázinec  byl  pokládán za  část  nemocnice,  a  tudy lékařskou a  hospodářskou správu 

obstarával  zároveň  personál  nemocniční.  Zdejší  „vrchní“  lékař  měl  službu  také  v  blázinci. 

Opatrovnickou službu vykonávali dva mužové, kteří museli být ženati, za mzdu 7 zl. měs. a oděv, 

bez stravy. Povinnost jim přikázaná nebyla vlastní službou opatrovnickou v nynějším smyslu; byly 

to spíše podomci. … Jejich nadřízeným byl podchirurg. ... Maje nadmíru vlastních povinností v 

nemocnici, dohlédal v blázinci pouze k vnější ekonomické stránce, a také instrukce dokládala mu 

pouze povinnost dozorčí, nikoli lékařskou a léčebnou, pro kterou sotva měl potřebného zájmu, ano i 

žádoucích  zkušeností  v  psychopathii.  Jest  zřejmo,  že  ústav  byl  pouhým  útulkem,  opatrovnou 

duševně nemocných, kteří za panujících názorů o příčinách šílenství, při těžkých formách svých 

chorob a prostředcích, jimiž se všeobecně zuření překonávalo a krotilo, byli věru hodni politování, 

jsouce vydáni na milost a nemilost svým strážcům.“25

Dobový pohled  lze dobře  ukázat  na etymologii  slov.  Pokud nahlédneme do naučných a 

výkladových  slovníků z  19.  století.,  např.  do  vydání  Ottova  slovníku  naučného  z   roku 1891, 

můžeme zaznamenat drobný rozdíl v pojetí šílenství. „Choromyslnost“ je zde popsána spíše jako 

právní  pojem:  „Choromyslnost  je  název pro úchylky od normálního stavu vůbec.“  Dále  je  zde 

popsána právní nezpůsobilost a stanovení osoby způsobilé – kurátora. „U nás mají úřady a orgány 

zdravotní přísně toho dbáti, aby blázni jsoucí na svobodě co nejdříve byli dopraveni do blázince. 

Doma (v rodině) mohou býti ponecháni pouze oni choromyslní, kteří nejsou nebezpeční, a když to 

jejich majetkové a rodinné poměry dovolí.“ 26 

„Blázen“ je ve slovníku popsán spíše jako slovo lidové: „obecné pojmenování pro člověka 

duševně chorého. Synonyma: zádumčivec,  potřeštěnec, zběsilec, zuřivec,  blouznivec,  hloubavec, 

pomatenec, šílenec, bloud, bláhovec.“27  Slovo „blázinec“ je definováno takto: „… osud šílenců byl 

smutný. Nelišil se od osudu trestanců, ba namnoze byl ještě krutějším. Kde pak nebylo zvláštních 

ústavů, odklizeni choří  prostě do žalářů nebo do nejodlehlejších zákoutí  nemocnic,  aby se stali 

neškodnými a odkud by jejich kvílení slyšáno nebylo. Šílenec byl předmětem ošklivosti, nýbrž i 

bázně. Nedůvěřovalo se mu, a proto byl spoután okovy. Teprve za dnů revoluce francouzské odvážil 

se pařížský lékař Pinel sejmouti řetězy (1792). To byl první skutek, jímž humanita zakročila ve 

prospěch šílenců. Tím nastal všeobecný obrat.“28 

Výše  uvedený  pohled  popisuje  termíny pouhých  40  let  po  skončení  mnou  sledovaného 

období. O špatném zacházení s nemocnými se mluví jako o věci minulé a o Pinelovi se již mluví 

25 Dr. Cyrill Kneidl, řídící primář - Příspěvek k dějinám péče o choromyslné v Čechách 1790-1890, in Zemské ústavy pro choromyslné v Čechách, 
Zemský správní výbor v Čechách, 1926  - Příspěvek k dějinám péče o choromyslné v Čechách od r. 1790-1890, sestavil A.Hevernoch a F. Frabša, 
dostupné on-line: http://kramerius.mlp.cz/kramerius/MShowMonograph.do?id=2427, citováno 15.5.2012

26 Ottův slovník naučný-Ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí, Čtvrtý díl, 1891, Vydavatel a nakladatel J.Otto, Praha, str. 323
27 Ottův slovník naučný, str. 153, tamtéž
28 Ottův slovník naučný, str. 154, tamtéž
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jako o osvoboditeli „bláznů“. Jsou tam popsány nové metody léčby, a to velmi stručně, leč výstižně: 

„Žádné násilí, jenom klid!“29 

Zdá se tedy, že lepší péče o choromyslné, se již dostala do povědomí obyvatel, přinejmenším 

alespoň na papíře.

2.3  Vymezení normy „normálnosti a šílenství“, trestní zodpovědnost

Po změně pohledu na duševně nemocné koncem 18. století dochází i ke změně v aplikaci 

zákona.  Foucault  to  shrnuje  takto:  „Rozpačitý je  nad tím hlavně zákonodárce,  má skoncovat  s 

internací,  ale  neví  přitom, jaký sociální  prostor  šílenství  vyhradit  –  vězení,  špitál,  nebo péči  v 

rodině?“30 

Kvalitní publikací zabývající se normou a zločinem i s ohledem na choromyslnost je kniha 

Daniely Tinkové: Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa.31

„Liberální  proudy osvícenství  tedy rozšířily  sféru  právní  svobody individua  a  současně 

přispěly k interioriazaci problému hříchu – konceptu rozšířeného na úkor konceptu zločinu – tím, že 

jej vykázaly před tribunál svědomí, čímž dovršily závěrečnou fázi sekularizace práva.“32 V druhé 

polovině 18. století tedy dochází k oddělení hříchu a zločinu.  Podle reformy C. Beccaria, dobového 

tvůrce nových zákonů, který působil i  v habsburské monarchii,  je důležitá a směrodatná již jen 

společenská  škodlivost  zločinu  či  nenormálnosti,  již  ne  osobní  msta  a  ublížení  konkrétnímu 

člověku. Občan je podle osvícenských představ velmi důležitý, a tak trestá stát i zločin na osobách. 

Zločinec je narušitelem společenské smlouvy.

Podle nového trestního zákoníku vydaného Josefem II. roku 1787 nejsou neúmyslné činy – 

činy bez zlého úmyslu,  bez záměru trestný čin spáchat nebo činy spáchané bez svobodné vůle, 

zahrnuty do  trestního  práva,  ale  jsou  pouze  řešeny policií  jako  přestupky.  V tomto  případě  je 

důležitější náprava než např. doživotní trest.33 Tinková cituje Hegela „Čin může být přičten jen jako 

vina vůle.“ Důraz, který osvícenci kladli na převahu „svobodné vůle“ individua, vylučoval jakékoli 

komplexnější sociální vysvětlení kriminality a delikvence.34

Velká změna je způsobena postupnou sekularizací společnosti.  Oproti  době středověku a 

raného novověku již není trestáno rouhačství jako těžký zločin, naopak tito lidé jsou umisťováni do 

blázinců. Dochází též k velké změně v odsuzování sebevraždy. Ve středověku nesměl být sebevrah 
29 Ottův slovník naučný, str. 154, tamtéž
30 FOUCAULT, Michel: Dějiny šílenství v době osvícenství - hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, Praha, Lidové noviny, 1994, str. 

164
31 TINKOVÁ, Daniela: Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha , Argo, 2004
32 TINKOVÁ, str 114, tamtéž
33 TINKOVÁ, str. 122, tamtéž
34 TINKOVÁ Str. 121, tamtéž
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nikdy pohřben do posvěcené půdy, až v 18. a 19. století je ale v trestním zákoníku stanoveno, že „v  

případě pochybností má být vždy předpokládáno šílenství“35, tedy je počítáno s tím, že je li člověk 

šílený, je jeho sebevražda ospravedlnitelná a lze ho pohřbít do posvěcené půdy. V zákoníku byl 

stanoven soubor otázek pro příbuzné a pozůstalé, podle kterých se mělo zjistit, jak zemřelý žil a 

podle toho stanovit, zda trpěl „melancholií, hypochondrií nebo fantasií“ – pokud policie dospěla k 

závěru, že ano, byl zemřelý řádně pohřben. Pokud ovšem zjistili, že pouze trpěl zoufalstvím, např. 

ze  špatných  životních  podmínek  nebo  trápení,  řádně  pohřben  být  neměl.  Pokud  se  jednalo  o 

neúspěšnou sebevraždu, postižený mohl skončit v blázinci často i na doživotí.36 

Stejně jako sebevražda, byla dekriminalizována i infanticida, lékaři soudili, že matka, která 

zabije své dítě, se nachází ve stavu přechodné nepříčetnosti a trest vězení jí může být místo doživotí 

či smrti, snížen od 1 do 5 let.37

Zásadní změnou v pohledu na normu je ale to, kdo tuto normu určuje: „Rouhačství, některé 

mravnostní delikty (či pozdější deviace), sebevraždy a infanticida, smrtelné hříchy a hrdelní zločiny 

v tradiční společnosti, opustily na sklonku osvícenského věku pole legálních norem a vstoupily do 

domény  norem  lékařských.  Nikoli  už  výlučně  amorální  či  nezákonné  formy  chování,  nýbrž 

především činy nerozumné. … Medicína disponuje soudní funkcí, určuje, co je a co není normální, 

co je a co není dovoleno, co je nebo není kriminální. … Poruchy či výstřelky v sexuálním životě,  

stejně jako sebevražda či infanticidium byly poznamenány nově konstituovanou medikální mocí: 

staly se z nich poruchy odporující zájmům státu i jeho nové politice. Medikalizace – tento přesun 

jistých forem chování  z  domény norem právních k normám lékařským, od represe k léčbě,  od 

nezákonného k nenormálnímu, od delikventa k deviantovi, zrcadlí nástup nového směru biopolitiky, 

nové formy řízení a reglementace populace jejích zdraví a její reprodukce.“38

Obrat  od  nespecifického,  tajemného  a  odporného  šílenství  k  jasně  specifikovanému 

lékařskému  a  právnímu  vymezení  zasáhl  nejen  „šílence“,  ale  i  ostatní  „zdravé“.  S  postupující 

humanitou a racionalitou se lidé osvobozovali od bolestného svědomí nad utrpením „bláznů“, tím, 

že jim umožnili lepší životní podmínky v internaci.

2.4  Pohled na změnu paradigmatu dle Foucaulta a Černouška

Dějinami šílenství a počátky psychiatrie z hlediska proměny péče o nemocné, se zabývali 

například Foucault a Černoušek. Foucault se zaměřoval hlavně na Francii a Černoušek na dějiny 

35 TINKOVÁ, str. 241, tamtéž
36 TINKOVÁ, str. 246, tamtéž
37 TINKOVÁ, str. 340, tamtéž
38 TINKOVÁ, str. 369, tamtéž

19



všeobecně.  Oba  autoři  shodně  tvrdí,  že  v  historii  psychiatrie  nedošlo  k  žádným  zlomovým 

okamžikům či revolucím, ale že se vyvíjela postupně. Tím jsou v rozporu například s Vencovským, 

který považuje např. Pinela za zlomového lékaře v péči o nemocné. Černoušek se pokouší dějiny 

psychiatrie vykládat pomocí proměny chápání a významu chorob - „Pojmy hysterie, melancholie, 

delirium,  mánie,  hypochondrie,  schizofrenie  vždy  představují  průsečíky  historického  pohybu 

klinického myšlení. Na historii jednoho pojmu můžeme krásně vypravovat celé dějiny oboru.“39 

Na rozdíl od Foucaulta Černoušek vidí ještě jednu změnu v souvislosti s chápáním hysterie, 

ke které došlo na sklonku osvícenské éry, a to v době romantismu a průmyslové revoluce: „V době, 

kdy se pozornost lékařů soustřeďovala na hysterii, objevují se romány, sledující vnitřní psychologii 

člověka a schopnost sebepozorování.  Dosud skrytý vnitřní svět lidského nerozumu, označovaný 

zcela vágně za vášně, se stává literárním tématem. Nadvláda rozumu se opět povážlivě zakymácela. 

Nad lidmi  i  v  literární  tvorbě  již  netrůní  nekompromisní  racionalita.  Naopak,  člověk  se  velmi 

snadno ocitne v diktátu nevědomých sil.“40

Foucault  se naopak zabývá změnou paradigmatu v době osvícenství z hlediska proměny 

vnímání duševní choroby jako sociálního jevu: „Právě éra osvícenství – od Willise po Pinela, od 

šílenství Racinova Oresta po Goyův Dům hluchého a Sadovu Juliettu představuje období, v němž se 

rozhovor mezi šílenstvím a rozumem radikálně mění. Podivuhodně jasně vyznačují tuto proměnu v 

dějinách šílenství dvě události: v r. 1657 vznik Všeobecného špitálu a „velké uvěznění“ chudiny; a 

v r.  1794 osvobození z pout v Bicétre. V době mezi těmito dvěma ojedinělými a symetrickými 

událostmi se odehrává cosi dvojznačného, nad čím se historici medicíny nedokážou shodnout: podle 

jedněch jde o slepou represi absolutistického režimu, podle druhých právě tehdy věda a filantropie 

postupně odhalují  šílenství v jeho pozitivní pravdě.  Ve skutečnosti  se pod těmito reverzibilními 

významy formuje struktura, jež onu dvojznačnost neřeší, ale naopak určuje. Právě ona rozhodne o 

tom, že středověká a humanistická zkušenost šílenství přejde ve zkušenost naši, ve zkušenost, jež 

vykáže šílenství do oblasti mentální choroby.“41

Foucault přikládá význam vzniku ústavní nemocniční péče o choromyslné uvolněním míst v 

leprosáriích – lepra v Evropě vymizela počátkem 17.století.42 Prázdné budovy zely prázdnotou a 

vyvolávaly  strach.  Proto  jsou  v  průběhu  17.  a  18.  století  postupně  zaplňovány  nevyléčitelně 

nemocnými, blázny a chudinou. V Paříži to bylo až jedno procento všech obyvatel.43 Foucault však 

upozorňuje na to, že tyto špitály a ústavy neslouží k léčení, slouží spíše k internaci nepohodlných 

39 ČERNOUŠEK, Michal: Šílenství v zrcadle dějin - Pojednání pro inteligentní čtenáře , Praha , Grada,1994, str. 21
40 ČERNOUŠEK, str. 153, tamtéž
41  FOUCAULT, Michel: Dějiny šílenství v době osvícenství - hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, Praha, Lidové noviny, 1994, 

str. 7
42 FOUCAULT, str. 11 tamtéž
43 FOUCAULT, str. 37 tamtéž
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osob.44 Tyto novodobé špitály jsou plně pod dozorem krále či císaře, projevuje se zde již snaha o 

absolutismus. Soukromé léčebné ústavy a ústavy pro chudé založené filantropy jsou také v provozu, 

často ale  slouží  jako pracovní  lágry,  káznice či  korekční  ústavy pro nepolepšitelné  osoby.45 „Z 

tohoto pojetí a zařazení šílenců mezi chudé, divné a morálně slabé vychází pohled na ně – osoby 

které nechtějí pracovat, které jsou příživníky s nedostatkem vůle a morálního kreditu, jedná se o 

odsouzení zahálky – vládní autority vyvíjejí tlak na občany, šílenství není nemoc ale nedostatek 

vůle.“46 Tato situace dramatického nárůstu internovaných osob je způsobena ekonomickou situací 

jak již bylo řečeno v předchozí kapitole.

Šílenci se tak smísili s chudinou – je na ně pohlíženo se stejným despektem a stejně tak je s  

nimi i zacházeno. Pokud nemohou pracovat, jsou uvězněni a spoutáni, je s nimi zacházeno jako se 

zvířaty a pohlíženo s despektem47. „Internace je instituční vynález 17. století. Šíře, jaké okamžitě 

nabyla,  se  vůbec  nedá  srovnávat  s  vězněním,  jak  je  praktikoval  středověk.  Jako  ekonomické 

opatření  a  sociální  pojistka má hodnotu objevu.  V dějinách nerozumu je  to  však událost  zcela 

rozhodujícího  významu:  moment,  kdy  je  šílenství  poprvé  nahlédnuto  sociálně,  z  perspektivy 

chudoby,  neschopnosti  pracovat,  nemožnosti  zapojit  se  do  společenství,  kdy  se  propojuje  s 

problémy obce.  Zkušenost šílenství nyní široce ovlivňují   -  a mění její  smysl – nové významy 

propůjčované chudobě, důležitost  přičítaná pracovní povinnosti  a všechny další  mravní hodnoty 

spojované  s  prací.  Zrodilo  se  vnímání,  jež  narýsovalo  čáru,  vytyčilo  práh  a  rozhoduje,  koho 

vyobcovat.“48 

Další  zásadní  změnou oproti  předchozímu pojetí  šílenství  je  jeho skandálnost  –  lidé  již 

netouží  blázny vidět  a  smát  se  jim,  netouží  vidět  jejich uzdravení  či  si  vzít  z  jejich blouznění 

poučení  - šílenství se jeví jako čiré zlo, absence morálky, a proto je třeba ho zcela odstřihnout od 

normálního světa  a lidí,  aby se nenakazili.49 „Nelidské probouzí  v  osvícenství  stud,  jaký nikdy 

necítila renesance.“50

Výjimku však tvoří  zuřiví  blázni,  kteří  jen  blábolí  a  divně  se  pohybují,  nemohou tudíž 

nikoho mravně ohrozit. Ti jsou ukazováni jako zvířata ve zvěřinci a je za ně vybíráno vstupné, ze 

kterého jsou placeny výdaje. I toto má svůj osvícenský podtext – rozum již u těchto bytostí není 

přítomen – proto mohou sloužit  jako zrcadlo k rozumným lidem, ukazuje se na nich důležitost 

44 FOUCAULT, Michel: Dějiny šílenství v době osvícenství - hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, Praha, Lidové noviny, 1994, str. 
38

45 FOUCAULT, str. 41 – 49, tamtéž
46 FOUCAULT, str. 43-56, tamtéž
47 FOUCAULT, str. 51, tamtéž
48 FOUCAULT, str. 54, tamtéž
49 FOUCAULT, str. 57, tamtéž
50 FOUCAULT, str. 58, tamtéž
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rozumu.51

Foucault  upozorňuje  na  změnu  ve  smýšlení  o  bláznech,  resp.  o  ústavech,  kde  jsou 

internováni,  které  nastaly  v  druhé  polovině  18.  století.  „Začal  se  projevovat  samotný  strach  z 

internace,  že  každý člověk  může snadno  skončit  v  těchto  otřesných  podmínkách.  Zlo  šílenství 

začíná prosakovat ven z útulků, ve formě špatného vzduchu, který se kolem uzavřených budov šíří. 

Kvůli  tomuto strachu z rozšíření  „choroby“ jsou povoláni  lékaři,  vědci  a  úředníci,  aby zlepšili  

podmínky v péči o nemocné a také se je snažili vyléčit – resp. „aby umožnili zlu vegetovat, aniž by 

se šířilo“. Ze strachu, ne z dobročinnosti či lítosti.“ 52

Došlo k tomu,  že  lidé si  opět  začali  uvědomovat  slabost  svého rozumu,  a  že jen tenká 

hranice dělí rozumného člověka od zešílení.53

Vývoj od konce 18. století lze popsat takto: „Snažit se rozlišit v období osvícenství léčbu 

fyzickou od psychologické je marné. Prostě z toho důvodu, že psychologie neexistuje. Když se 

například předepisují hořké látky, nejde o léčbu fyzickou, protože pročistit se má jak tělo tak duše, a 

když se melancholikovi ordinuje prostý život v práci, nebo když se mu hraje divadlo jeho bludu, 

není to zásah psychologický, protože se myslí především na nervová fluida,  na hustotu šťáv.  V 

prvním případě  jde o  umění  transformace vlastností,  metodu,  jež podstatu  šílenství  chápe  jako 

přírodu a jako nemoc, ve druhém případě o umění promluvy a o znovunastolení pravdy, přičemž 

šílenství je pojímáno jako nerozum. Až se tato velká a za osvícenství jednotná zkušenost nerozumu 

později rozštěpí, až se šílenství octne se vším všudy v oblasti morálky, a stane se už jen nemocí, pak 

ono  shora  vytčené  rozlišení  dostane  nový  obsah:  to,  co  bylo  nemocí,  se  zařadí  do  oblasti  

organického, to , co se vztahovalo k nerozumu, k transcendenci promluvy, poklesne na záležitost 

psychologickou.  Zrodí  se  psychologie  –  ne však  jako pravda šílenství  ale  jako znamení,  že  je 

šílenství od své pravdy, jíž byl nerozum, odtrženo a je už pouze jakousi bezvýznamnou odchylkou 

na nekonečném povrchu přírody.“54

K zásadnímu obratu dochází v době Francouzské revoluce.  Přibývá hlasů,  které kritizují 

soužití bláznů s vězni – osazenstvo věznic se totiž vyměňuje a při této výměně se zjišˇtuje, že tam 

jsou i lidé, kteří tam nepatří. Zajímavým postřehem Foucaulta je však to, že lidé nelitují blázny, ale 

vězně, kteří musejí tuto bláznivost snášet! Blázen je tedy stále méně než zločinec, i když už není 

považován  za  zvíře.  „Je  to  pojetí  mnohem spíš  politické  než  filantropické.  Blázen  slouží  jako 

odstrašující  příklad  a  nástroj  toho  nejhoršího  trestu.  Zločinci  se  mohou  od  bláznů  nakazit 

51 FOUCAULT, str. 59-60, tamtéž
52 FOUCAULT, Michel: Dějiny šílenství v době osvícenství - hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, Praha, Lidové noviny, 1994, str. 

139-141
53 FOUCAULT, str. 145, tamtéž
54 FOUCAULT, str. 134, tamtéž
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nemorálností a je proto třeba je oddělit. 55

Nadále  je  tedy  šílenství  spojováno  se  zločinností,  ale  podle  Foucaulta  již  není  tolik 

spojováno s chudobou. Kvůli finančním krizím a častým válečným konfliktům již nelze chudobu 

považovat za nedostatek pracovitosti a vůle. Problémem se spíše stává samotná internace, je příliš 

drahá a neekonomická, začíná být kladen ještě větší důraz na zapojení internovaných do pracovního 

procesu.56 

Foucault zastává na rozdíl od jiných autorů názor, že k osvobození šílenců došlo ještě před 

takzvanou  revolucí  Pinelovou  –  je  to  právě  z  důvodu  změny  pohledu  na  internaci.  Koncem 

18.století  již  není  tak  jednoznačné,  kdo  by  měl  být  internován  a  kdo  ne,  dochází  k  větší 

individualizaci a snaze o oddělování zločinců, šílenců a chudých zoufalců.  „Strohá nelidskost v 

zacházení s šílenci během 18.století nepominula, ale pominula samozřejmost internace, ona globální 

jednota, pod niž jaksi přirozeně spadali.“57 Internace a věznění pokračuje, jen v trochu jiném duchu 

– Foucault to nazývá „druhé uvěznění“. Nerozum je souzen – Pinel odděluje blázny, kteří zaslouží 

uvěznění (zuřivci, náboženští blouznivci a lidé neschopní práce) a ty, kteří jsou práce schopni – 

nejde o člověka, ale o jeho užitečnost – o „mravní a společenskou uniformizaci“58.

Na další důležitou změnu upozorňuje Foucault v „apoteóze lékaře“. Podle něj se Pinel ani 

tak nezasloužil o osvobození vězňů, jako o zviditelnění lékaře, lékař se stává morální autoritou – 

otcem  a  Bohem,  šílenci  jsou  dětmi,  které  musí  poslouchat  a  jen  to,  že  se  podrobí  diktátu 

moudřejšího, povede k jejich uzdravení. Tím, jak lékař začal zasahovat do zacházení s nemocnými, 

posuzovat jejich umístění a rozhodovat o jejich dalším osudu, pomalu dochází k vyčlenění šílenství 

jako nemoci – tak jak ho známe dnes. To v té době byla naprostá novinka. Šílenství se tímto krokem 

začíná stávat medicínským oborem.59 

Foucault tedy vyvrací zaběhlou představu o zrození lidumilnosti v době osvícenství. Došlo 

sice ke zlepšení podmínek v útulcích pro šílence, ale z cela jiných pohnutek než zlepšení jejich 

komfortu a přiznání jim lidskosti.  Zásluhy Pinelovi nevidí v „osvobození z řetězů“,  ale spíše v 

zavedení nového léčebného postupu, a tou je autorita lékaře a zaměření na morálku a užitečnost.  

Z  hlediska  proměny způsobu  internace  duševně  chorých  je  důležitá  snaha  o  uniformitu 

společnosti,  člověk je sice nově vnímán jako individuum, ale pouze s ohledem na svou roli  ve 

skupině a na svou prospěšnost. Když nelze šílence začlenit do pracovního procesu, musí se projevit 

alespoň snaha o jeho zušlechtění. Podstatný je vliv francouzské revoluce, kde se projeví ještě více 

55 FOUCAULT, str. 155-158, tamtéž
56 FOUCAULT, Michel: Dějiny šílenství v době osvícenství - hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, Praha, Lidové noviny, 1994, str. 

161
57 FOUCAULT, str. 163, tamtéž
58 FOUCAULT, str. 190, tamtéž
59 FOUCAULT, str. 191, tamtéž
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než v osvícenském absolutismu snaha o institucionalizaci a ovládnutí každého, dokonce i blázna.

2.5   Vliv a dílo Philippa Pinela

Francouzský lékař Philippe Pinel (1745-1826) se narodil do lékařské rodiny. Studium začal 

na teologické fakultě a později přešel na medicínu. Studoval filozofii Voltaira a Rousseaua, a jeho 

oblíbenými koníčky byla botanika a zoologie. Nebyl prvním lékařem, který kritizoval zacházení s 

choromyslnými,  ani  nebyl  prvním,  kdo  dělal  něco  pro  zlepšení  jejich  životních  podmínek  či 

vymýšlel terapii prací v hezkém prostředí, jak je často v literatuře uváděno. Co však na Pinelovi 

bylo nového, je jeho spolupráce s vládou a usilovná publikační činnost k tématu lepšího zacházení s  

duševně chorými. Jistě to bylo zapříčiněno i revolučností doby, kdy si lidé najednou byli rovni, a 

chudí a bezmocní byli  znenadání v popředí  zájmu. Díky Pinelovi a později  i  jeho synu Scipio 

Pinelovi  a  žáku  Ettiene  Esquirelovi,  však  jeho  dílo  a  snahy o  zlepšení  podmínek  nemocných, 

neupadly v zapomnění.

Pinel vydal své dílo Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie poprvé 

roku 1801, později vyšlo ještě v mnoha edicích. Shrnul zde své poznatky s „osvobozením“ duševně 

chorých. Vystihl v něm výborně problém jeho doby a péče o choromyslné: „Jak je podivuhodné 

vymyslit nepřetržité používání řetězů, aby se stále posilovala lenost málo chápavých dozorců, aby 

se v srdci duševně chorých udržovalo ustavičně rozhořčení a pevná touha po pomstě a v nemocnici 

se pěstoval zmatek a hluk. … S nemocnými je třeba jednat nesmlouvavě, ale vždy vlídně a je třeba 

získat jejich důvěru. Každodenní zkušenost nás poučuje o tom, jak velkého úspěchu lze dosáhnout 

slovy a jak si lze takto získat důvěru nemocných. Hrubé jednání a příliš tvrdá omezování pouze 

způsobí, že nemocný zahořkne, a tím se stane mnohdy nepřístupným naší léčbě.“60  

Rovněž  Pinelův  terapeutický  přístup  byl  naprosto  původní  a  nový.  Kladl  důraz  na  co 

nejrychlejší  izolování  nemocného  od  jeho  domácího  prostředí.  V případě,  že  nemocný  odmítá 

potravu, je třeba pečovat o jeho výživu krmením žaludeční sondou. Z omezovacích prostředků lze 

jen ojediněle a v případech nezbytí použít košile s dlouhými rukávy. Nazval „lékařským deliriem“ 

léčení  duševně  chorých  náhlým  ponořením  do  vody.  Pinel  píše,  že  lékař,  který  tuto  metodu 

předepisuje, by měl být sám „do této vody hozen a dlouho v ní máčen“. Z léků si nejvíce cenil  

uklidňujícího  účinku  opia,  přičemž  upozorňoval,  že  některé  psychózy  se  lepší  spontánně,  bez 

jakéhokoliv zásahu lékaře, pouze působením klidu a hezkého a příjemného prostředí, případně i za 

poslechu hudby. Trval na tom, že je vždy třeba postarat se o dobrý tělesný stav nemocného a pobyt 

60 FOUCAULT, Michel: Dějiny šílenství v době osvícenství - hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, Praha, Lidové noviny, 
1994, str. 133, in Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie, Philippe Pinel
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na čerstvém vzduchu. 61    

Pinel  zavádí  striktně  lékařský  přístup  na  rozdíl  od  předchozího  přístupu  vězeňského  a 

kázeňského. Útulek se stává archetypem rodiny – lékař jako otec a náboženství jako morální kodex, 

práce jako lék a cesta k uniformitě. Zaměřuje se na léčbu prací a používá ji jako terapii.  Pinel 

popisuje jak přišel na léčbu prací a přírodou, při návštěvě špitálu v Zaragoze62 – píše, že chovanci 

„...ráno se vesele rozbíhají do různých částí rozlehlé ohrady u špitálu, jak si s jakousi dychtivou 

řevnivostí rozdělují sezónní práce,..., a večer se vracejí do samoty svého útulku, aby tu nalezli klid a 

pokojný  spánek.  Stálá  zkušenost  tohoto  špitálu  ukazuje,  že  to  je  ten  nejjistější  a  nejúčinnější 

prostředek k navrácení rozumu“63

Na rozdíl od Tukea, anglického lékaře a kvakera, zakladatele útulku pro nemocné kvakery, 

odmítá léčbu pomocí náboženství. Náboženství ponechává pouze jeho mravní obsah, metaforický a 

tajemný  opouští  a  zakazuje.64 Říká  například  „katolictví  je  zdrojem náboženského  blouznění  , 

podporuje halucinace,  vede lidi k melancholii.  Není divu, že nahlédneme li  do seznamu špitálu 

šílencu v Bicetre, zjistíme, že tu je zaneseno mnoho kněží a mnichů.“65 

Pro každého z nemocných Pinel vypracoval vlastní léčebný postup podle jeho věku, pohlaví, 

tělesného stavu, příznaků choroby a společenského postavení či předchozího zaměstnání. Už to byl 

naprosto  revoluční  přístup.  Pinel  si  všímá  i  vzniku  šílenství  ze  sociálních  důvodů   -  zastává 

například  důležitost  role  manželství  pro  choré  ženy.  Uvádí,  že  počet  vdaných  žen  je  v  útulku 

mnohem menší, než počet žen svobodných, a z toho usuzuje na užitečnost manželství. V úplné a 

funkční rodině vidí základ duševního zdraví. 66

O  Pinelových  léčebných  postupech  hovoří  Foucault  ve  své  knize  Dějiny  šílenství  – 

nejdůležitějšími metodami jsou: „Mlčení“, „Poznání v zrcadle“, „Nepřetržitý soud“ a „Apoteóza 

postavy lékaře“.

Mlčení – nemocný je ponechán sám sobě, nikdo ho nekritizuje ani nehodnotí jeho bludy. 

Léčebnou metodou je zde strach z osamění.

Poznání v zrcadle – ostatní se začnou schválně chovat jako nemocný, nebo jsou nemocní na 

ostatní stejně postižené upozorňováni, nemocný si uvědomí svůj blud, nepřijde si už výjimečný, je 

ponížen svou obyčejností.

Nepřetržitý soud – nemocný je neustále souzen, jak nastavování zrcadla, tedy tím, že je mu 

ukázán  jeho  blud  a  on  tak  soudí  sám  sebe,  tak  i  uměle  vytvořeným  „soudním  tribunálem“ 
61 VENCOVSKÝ, Eugen: Čtení o psychiatrii, Avicenum, 1983, str. 97-100
62 Pozn. První ústav moderního typu vznikl ve Španělské Zaragoze již v 15.století
63 FOUCAULT, Michel: Dějiny šílenství v době osvícenství - hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, Praha, Lidové noviny, 1994, str. 

133, in Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie, Philippe Pinel
64 FOUCAULT, Michel, str. 180, tamtéž
65 FOUCAULT, Michel, str. 180, tamtéž
66 FOUCAULT, Michel, str. 182, tamtéž
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zinscenovaným zaměstnanci ústavu. Zde je léčebnou metodou strach z odsouzení. 

Apoteóza postavy lékaře – lékař je otcem a Bohem, svrchovanou autoritou, nemocní se ho 

obávají a zároveň je pro ně vzorem a snaží se mu zavděčit.  Lékař je nejen vědcem, ale hlavně 

mravní autoritou.  „Panuje víra,  že Tuke a Pinel otevřeli  útulek medicíně,  ve skutečnosti  do něj 

nezanesli vědu, ale osobnost.“67

Stále jsou používány i donucovací prostředky jako např. sprcha či svěrací kazajka, nejde 

však o to tímto způsobem nemocného vyléčit,  ale zařadit do „rukodělného procesu“, donutit ho 

přijímat potravu či uklidnit jeho řádění.68 U Pinela byl zásadní obrat ve snaze o terapeutický přístup, 

zejména při léčbě hysterie. Jako první upřel pozornost na „mravní, psychické základy choroby“69.

Dá se říci, že tyto metody již předznamenávají způsoby léčby v moderní psychiatrii. Zcela 

určitě  jsou však velkým skokem od středověkých způsobů „léčby“  duševně chorých,  jako bylo 

máčení a odstřeďování, čuchání zkaženého masa či v lepším případě čuchání ambry, pití železa či 

rtuti,  vymítání  ďábla,  a  v  neposlední  řadě  bití  a  týrání  hladem a  žízní.  Na  druhou  stranu  jak 

upozorňuje  Foucault,  jedná se též o velký  rozdíl  od renesančního pojetí,  kdy blázni  byli  spíše 

oslavováni  a  sloužili  k  obveselení,  nikdo  je  však  nechtěl  měnit.  Nyní  jsou  ponižováni,  ale  ne 

navenek, jejich osobnost je deformována do „správného“ tvaru. Došlo k uvolnění z řetězů, ale toto 

uvězní se přeneslo do uvěznění mysli.70 

Důležitým faktem na  který  upozorňuje  Foucault,  je  také  to,  že  nemocní,  na  které  tyto 

metody nezaberou, se nekompromisně vrací zpátky do cel, ke svému bídnému a zvířecímu způsobu 

života.  Tentokrát však už bez státního dohledu a pravděpodobně na velmi dlouhou dobu. „Sám 

Pinel určil ty, pro které léčba není vhodná a je jim určena kobka: „„pro devótně věřící, kteří se 

považují za navštívené,  snaží se získávat nové stoupence a činí jim zblblé potěšení podněcovat 

ostatní pomatené k neposlušnosti pod záminkou, že lépe je poslouchat Boha než lidi“, dále je kobka 

určena těm, „které nelze podřídit všeobecnému zákonu práce a kteří neustále tropí nepravosti a s 

oblibou dorážejí na ostatní pomatené a pro ženy, které mají při svých záchvatech nepřekonatelný 

sklon sebrat všechno, co jim přijde pod ruku““. Neposlušnost z náboženského fanatismu, odpor k 

práci  a  krádež,  tři  prohřešky proti  buržoazní  společnosti,  tři  nejhorší  atentáty  na  její  základní 

hodnoty,  atentáty  neomluvitelné  ani  šílenstvím,  ty  si  prostě  zasluhují  celu  v  celé  její  tvrdosti,  

protože jsou všechny projevem jedné a téže vzpoury proti mravní a společenské uniformizaci, která 

představuje Pinelovo pojetí útulku.“71 

67 FOUCAULT, Michel: Dějiny šílenství v době osvícenství - hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, Praha, Lidové noviny, 1994, str. 
192

68 VENCOVSKÝ, Eugen: Čtení o psychiatrii, Avicenum, 1983, str. 189
69  ČERNOUŠEK, Michal: Šílenství v zrcadle dějin - Pojednání pro inteligentní čtenáře , Praha , Grada,1994, str. 157 
70 FOUCAULT, Michel, str. 187, tamtéž
71 FOUCAULT, Michel, str. 190, tamtéž, citace Johna Haslama – Observation on Insanity with Practical Remarks on This Desease (Londýn, 1798), 

cit. Pinelem in Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale (Paříž, 1801) 

26



„Útulek  pozitivistického  věku,  za  jehož  vybudování  je  oslavován  Pinel,  není  svobodná 

oblast pozorování, diagnostiky a léčby, je to soudní prostor, kde se obžalovává, soudí a odsuzuje, a 

z něhož může osvobodit  právě jen ona zvnitřněná verze procesu, jíž je pokání. Útulek šílenství 

trestá, i když venku je nevinné. Ocitlo se nadlouho – v každém případě až do dnešních dnů – ve 

vězení morálky.“72  

Přes  tuto  tvrdou  Foucaultovu  kritiku  lze  snad  říci,  že  Pinel  upozornil  nejhlasitěji  na 

problematiku choromyslných a pokoušel se najít nové léčebné metody. Zatím se sice stále neléčí 

příčina, ale pouze příznaky nemoci. Příčina duševní nemoci se začíná skutečně léčit až počátkem 

20.století s objevením psychoanalýzy a později s rozvojem farmakologie. 

Níže uvádím seznam Pinelových děl, včetně edičních vydání. V Příloze č. 7 je pak uveden 

seznam ostatních důležitých děl lékařů či filozofů, kteří se duševně nemocnými zabývali: 

• Nosographie philosophique,  ou La méthode de l'analyse appliquée à la médecine [Texte 

imprimé], par P. Pinel,..., Publication :  Paris : Maradan, an VI 

• Nosographie philosophique,  ou La méthode de l'analyse appliquée à la médecine [Texte 

imprimé], par P. Pinel,..., Édition :   2e édition, Publication :   Paris : J.-A. Brosson, an XI 

(1802-1803) 

• Nosographie philosophique,  ou La méthode de l'analyse appliquée à la médecine [Texte 

imprimé], par P. Pinel,..., Édition :  3e édition, Publication :  Paris : J.-A. Brosson, 1807 

• Nosographie  philosophique ou La méthode de l'analyse  appliquée  à  la  médecine  [Texte 

imprimé] / par Ph. Pinel,...Édition :  Quatrième édition,Publication :  Paris : J. A. Brosson, 

1810 

• Nosographie philosophique,  ou La méthode de l'analyse appliquée à la médecine [Texte 

imprimé], par P. Pinel,..., Édition :  5e édition, Publication :  Paris : J.-A. Brosson, 1813 

• Traité  médico-philosophique  sur  l'aliénation  mentale  ou  la  manie  [Texte  imprimé], 

Publication :  Paris : Cercle du livre précieux, 1965 

• Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie, par Ph. Pinel,...  [Texte 

imprimé], Publication :  Paris : Richard, an IX 

• Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie", du même auteur, paru à 

Paris, chez Richard, Caille et Ravier, en 1801 

• Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale [Texte imprimé],  par Ph. Pinel,  [...] 

72 FOUCAULT, Michel: Dějiny šílenství v době osvícenství - hledání historických kořenů pojmu duševní choroby, Praha, Lidové noviny, 1994, str. 
191
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Seconde édition, entièrement refondue et très-augmentée., Publication :   A Paris, Chez J. 

Ant. Brosson, libraire, rue Pierre-Sarrazin, n °9. An 1809 

• Abrégé des Transactions philosophiques de la Société royale de Londres... 5e partie. Chimie, 

par M. Pinel,... [Texte imprimé], Publication :  Paris : Buisson, 1791 

• Lettres de Pinel,  précédées d'une notice sur sa vie par son neveu, le Dr Casimir Pinel...  

[Texte imprimé], Publication :  Paris : V. Masson, 1859 

• La Médecine clinique rendue plus précise et plus exacte par l'application de l'analyse, ou 

Recueil  et  résultat  d'observations sur les maladies aiguës, faites à la Salpêtrière,  par Ph. 

Pinel,... [Texte imprimé], Publication :  Paris : Brosson, Gabon et Cie, an X (1802) 

• La Médecine clinique rendue plus précise et plus exacte par l'application de l'analyse, ou 

Recueil  et  résultat  d'observations sur les maladies aiguës, faites à la Salpêtrière,  par Ph. 

Pinel,... [Texte imprimé], Publication :  Paris : A. Brosson, 1815. 3e éd. 

• Rapport fait à l'École de médecine de Paris sur la clinique d'inoculation [Texte imprimé]

Publication :  (S. l.), an VII 

• La médecine clinique rendue plus précise et plus exacte par l'application de l'analyse, ou 

Recueil  et  résultat  d'observations  sur  les  maladies  aiguës  [Texte  imprimé],  faites  à  la 

Salpêtrière, par Ph. Pinel,..., Publication :  Paris : J.-A. Brosson, 1804 

3. Empirická část

3.1   Pozůstalost a dílo Dr. Jana Theobalda Helda

3.1.1  Osobnost Dr. Jana Theobalda Helda

Jan Theobald Held se narodil 11. prosince 1770 v Třebechovicích pod Orebem. Za svého 

mládí prošel podobným osudem jako Philippe Pinel. Pochází též z lékařské rodiny, má rád botaniku 

a své studium započal na teologické a filosofické fakultě, odkud později přešel na lékařskou. 

Na lékařské fakultě  promoval  roku 1797.  Jeho profesory byli  všichni  tehdejší  významní 

pražští lékaři: dr. Arnold (chirurgie), Dr. Mikan (chemie), Dr. Matuška (fyziologie), Dr Zauschner 

(přírodní  vědy),  Dr.  Rottenberger  (anatomie),  Dr.  Michl  (porodnictví),  Dr.  Sebald  (speciální 

patologie a terapie), Dr. Melič (všeobecná patologie). 

Díky jedné z postav v románu Aloise Jiráska F. L. Věk se Held dostal do popředí zájmu 
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historiků.  Publikoval  též  pod  pseudonymem Jan  Orebský.  Hovořil  česky,  německy,  latinsky a 

francouzsky.  Byl  čestným  občanem  Plzně,  a  čestným  členem  university  v  Charkově.  Jeho 

partnerkou  byla  hraběnka  Příchovská,  údajně  měl  jednoho  nemanželského  syna,  ovšem  tato 

informace není podložena žádným pramenem.  Held velmi dbal o svůj zjev,  což v té době byla 

nutnost, navíc se velmi často účastnil různých společenských akcí, kde buď sám vystupoval jako 

zpěvák či hráč na housle či kytaru nebo tam byl pozván. Docházel též do rodin šlechticů a musel 

tomu tedy přizpůsobit svůj šatník. Heldův portrét uvádím v Příloze č. 3.

Byl nadšeným zahrádkářem a členem Klubu zahrádkářů. Zasadil se o výstavbu kostelíka v 

rodných Třebechovicích a organizoval tam též každoroční pořádání slavnosti rodáků, které bylo 

dotováno stipendiem pro jednoho z nadaných třebechovických mladých. Ve svých pamětech však 

své rozsáhlé aktivity spíše kritizuje, protože ho pravděpodobně finančně zruinovaly. Též podporoval 

finančně svou dlouholetou přítelkyni hraběnku Příchovskou, která se, ač dříve bohatá,  ocitla po 

finanční krizi bez prostředků. 

Přestože Held měl velké příjmy jak z vedení dvou nemocnic, tak ze soukromé praxe, dával 

též hodiny hry na anglickou kytaru a příležitostně i vyučoval děti či hrál na koncertech, ocitl se ke 

stáru v tíživé finanční situaci, která ho donutila prodat své knihy. Nemáme tak bohužel možnost 

zjistit co bylo v jeho knihovně, a tak nezbývá než zkoumat jeho paměti a dílo, zda se v nich objeví 

zmínka o přečtené literatuře.

Held studoval u profesora Seibta (1735-1806). Karel Jindřich Seibt byl ve své době velmi 

výraznou  osobností.  Byl  prvním  nejezuitou,  který  směl  vyučovat  na  filosofické  fakultě.  Byl 

piaristou, což byl umírněný nábožensko-filosofický směr, který byl v mírné opozici k tehdy velmi 

zastaralým názorům jezuitů. Později byl členem dvorské censurní komise a dvorské studijní komise. 

Winter73 rozebírá působení Seibtovo v Čechách, i jeho pozdější problémy právě kvůli vyučování a 

šíření  zakázaných  filosofických  a  teologických  knih.  Přednášel  v  té  době  jezuity  zakázané  či 

potlačované filosofy: Roussea, Voltaira, Macchiavelliho, Basedowna, Hobbese a pro své žáky byl 

velkým vzorem. Lněničková uvádí: „V těchto dílech jsou základy Seibtových filosofických tezí: 

povinností  státu je postarat  se o své občany,  největší  jmění státu je v pracovitých a schopných 

občanech.“74  

Heldovým dalším významným učitelem a vzorem byl Ignác Cornova (1740-1822), profesor 

historie a filosofie. Přednášel Voltaira a Herdera. S Heldem udržovali přátelský vztah a Held se 

Cornovu  snažil  ve  stáří  podporovat,  jelikož  se  Cornovovi  nedostávalo  prostředků  a  byl  velmi 

nemocen. Cornova se zaměřoval hlavně na etiku a mravnost občanů, protože jedině tak, lze podle 

73 WINTER, Zikmund - Josefinismus a jeho dějiny: PŘÍSPĚVKY K DUCHOVNÍM DĚJINÁM ČECH A MORAVY 1740 – 1848, Nakladatelství 
Jelínek Praha – 1945, str. 64, 67, 78

74 LNĚNIČKOVÁ, Jitka: České země v době předbřeznové 1792-1848 , Praha, Libri, 1999, str. 63
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jeho filosofie, dosáhnout silného a zdravého státu. 

Od  roku  1797  do  roku  1827  působil  Held  v  nemocnici  milosrdných  bratří,  k  tomu 

provozoval soukromou praxi, zastupoval primáře ve Všeobecné nemocnici a u Sv. Kateřiny, byl 

děkanem a později rektorem a zkoušejícím University Karlovy. Nikdy se nestal profesorem a ve 

stáří  byl  kvůli  tomu  zatrpklý.  Byl  též  nadaným  hudebníkem  a  skladatelem,  napsal  řadu  ne-

lékařských vědeckých publikací k historii a přírodovědě a občas recenzoval nové knihy. Psal do 

časopisů, jak k lékařským tématům, tak k historii či poměrech na univerzitě. 

Roku 1823 vydal Held krátkou publikaci o historii  nemocnice u milosrdných bratří,  kde 

vyzdvihl  i  úspěšné vyléčení  Dobrovského.  Jak uvádí  v  jednom ze  svých dopisů tuto  publikaci 

rozeslal několika důležitým osobám při prosbě o finanční podporu „své“ nemocnice. Byl tedy nejen 

kvalitním lékařem, dobrým společníkem, ale také schopným organizátorem.

Mezi lety 1801-1802 léčil v oddělení pro choromyslné kněze Josefa Dobrovského. O nemoci 

Dobrovského napsal zprávu75, kde popisuje, jak nemoc probíhá a co doporučuje pro jeho vyléčení. 

Snažil se Dobrovského vytrhnout z jeho domácího prostředí, návštěvy směl Dobrovský přijímat až 

po půl roce pobytu. To, že se tato izolace vyplatila dokázala příhoda s fiakristou,  se kterým se 

Dobrovský popral, při opuštění ústavu zhruba v polovině jeho léčby. Lékem byl naprostý klid a 

procházky  v  zahradě  na  Kampě,  kterou  Dobrovský  získal  darem  od  hraběte  Nostice.  U 

Dobrovského  došlo  ke  zlepšení  a  byl  propuštěn  po  roce  péče.  Nadále  však  trpěl  nárazovými 

psychotickými stavy, ale k hospitalizaci již nedošlo. Podstatné na této krátké zprávě je to, že u 

Dobrovského využil Held svého vlivu, a zabránil převezení Dobrovského do Všeobecné nemocnice, 

kde by byl pod zostřeným dozorem a měl by menší komfort. Osobně se zasadil o to, aby směl 

Dobrovský nadále zůstat ve svém zahradním domku, kde ho Held pravidelně navštěvoval. Na tomto 

případu můžeme dobře ilustrovat vzrůstající vliv lékařů, tak jak na něj upozornil Foucault.

Českými historiky lékařství bývá považován za prvního terapeuta a velkého znalce lidské 

duše. Vondráček ve svém článku tvrdí, že když byla roku 1821 uzákoněna výuka psychiatrie na 

lékařské fakultě, Held ji tam přednášel. Nepodařilo se mi však najít žádné prameny, které by jeho 

působení  na  fakultě  psychiatrie  podpořily.76 Naopak  jiné  prameny  uvádějí,  že  první  výuka  na 

lékařské fakultě byla zahájena až roku 1840 a Held nikdy na fakultě nepřednášel. Přednášení, či 

spíše praktická výuka, však byla zavedena od doby fungování oddělení ve Všeobecné nemocnici, a 

to vždy přímo u konkrétního pacienta. 

Roku 1841 byl za své zásluhy, hlavně při pomoci v nemocnicích při různých epidemiích či 

léčení zraněných při válečném stavu, jmenován císařským radou. Byl lékařem a rodinným přítelem 

75 In Bratislava, roč. III.. 1929, str. 842, Jindřich Květ - „Dr. J. T. Held o chorobě Jos. Dobrovského“
76 V.Vondráček – Jan Theobald Held, první český psychiatr I. a II., časopis Československá psychiatrie č.67/1, 1971 a tamtéž 67/2, 1971
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hrabat Pachtů, Příchovských, Swertsů, knížat Kinských, Lobkoviců a též rodiny Palackých. Zemřel 

30.června 1851 v Praze ve věku 81 let.

3.1.2     Data k mému budoucímu nekrologu  

Held začal psát svůj „nekrolog“ již jako stařec, až po roce 1843. Jak Held sám častokrát 

upozorňuje, má již sice konečně čas na psaní, ale paměť mu přeskakuje z jedné události na druhou a 

myšlenky mu unikají. Rukopis sám je velmi špatně čitelný, naštěstí byl přepsán a později přeložen, 

takže z něho můžeme čerpat. Ukázka jeho rukopisu je uvedena v Příloze č. 5.

V rukopisu popisuje svůj život, a mezi řádky můžeme vyčíst jeho názory, a to jak, a kým byl 

ovlivněn. Styl psaní je ve třetí osobě, občas zapomene a přejde do osoby první, často když je velmi 

hrdý na svůj čin. Příkladem může být vyzdvihování naučné knihy pro správnou výchovu dítěte 

Račinka77 a  jeho  komentáře  k  tomu,  jak  matky své  děti  rozmazlovali  a  to  vedlo  k  nesprávné 

výchově: „Jako praktický lékař měl jsem nesčíslněkráte příležitost, přesvědčiti se o systematickém 

kažení  dětí  rodiči,  příbuznými,  jmenovitě  však  dědem  a  bábou;  proto  jsem  byl  nejlepším 

odběratelem  knížky  Christ.  Getth.  Salzmanna,  tak  zvané  Krebsbüchlein,  kterou  jsem  obvykle 

posílával  mnohé  mamince  jako  novoroční  dárek.  …  Tak  ztratil  jsem kdysi  vynikající  rodinu, 

protože jsem jemně vyčetl před manželem matce, která ke všemu byla ještě rozená Saska, že nečetla 

Salzmannovo Krebsbüchlein.“78

Ve svém díle často uvádí knihy a autory které četl a z toho můžeme usuzovat i na formování 

jeho názorů. Patří sem např. Benjamin Franklin,  Samuel-Auguste Tissot a jeho kniha O onanii79, 

„četl německé a latinské klasiky... časopisy a noviny..., „každého poštovního dne mohl čísti několik 

časopisů v klášteře u křižovníků: nejpoučnější byly proň rozmluvy mezi mrtvými, totiž oblíbené 

Neuwiedské noviny, Hamburský nestranný korespondent, Augsburgské a Baiteuthské noviny. Četba 

latinských klasiků byla mu neustále nezbytnou potřebou: Cicero, Seneca, Horác, Terentius, Plautus 

jeho miláčky. 80 ….  „pročítal několik let přílohy severoněmeckých novin“81   .......“zaměstnával jsem 

se o prázdninách jednak četbou Plauta, Seneky, Raabenera, Bürgera atd...“82 a jinde „Hagedorn, 

Langbein,  Kleist“......  Ve  svých  pamětech  se  o  ostatních  lékařích,  kteří  v  té  době  publikovali,  

zmiňuje jen zběžně. Je možné, že se snaží oddělit práci a zábavu, snad mu jeho veřejný život přijde 

zajímavější, než jeho lékařská praxe. Podstatnou informací pro můj výzkum je to, kdo ho vyučoval 

77 Račinka aneb Povkázánj k nerozumnému wychowánj dětj, Christian Gotthilf Salzmann - Krebsbüchlein, Hradec Králowé : J.F. Pospjssil, 1824  
78 Held, J.T. - Data k mému budoucímu nekrologu, str.8
79 http://en.wikipedia.org/wiki/Samuel-Auguste_Tissot  , citováno 28.6.2012
80 Held, J.T. - Data k mému budoucímu nekrologu, str. 14 - 16
81 Held, J.T., str. 53, tamtéž
82 Held, J.T., str. 57, tamtéž
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a  s  kým  se  stýkal  -  Seibt  a  Cornova,  Mikan,  Matuschka,  Gall,  znal  léčebnou  metodu  dle 

Boerhaaveho a dílo  Johna Browna Elementa  Medicinae,  i  ve  svých pamětech kritizuje  metodu 

Hahnemennovu. 

Velice důležitou informací pro můj další výzkum je informace, že Held často navštěvoval 

Haasovo knihkupectví na Malé straně. Zatím se mi nepodařilo získat o tomto knihkupectví žádné 

bližší zprávy, ale ráda bych se na něj důkladněji zaměřila později.

O svých studiích na lékařské fakultě píše Held velmi kriticky, přesto vyzdvihuje některé z 

profesorů,  hlavně  ty,  kteří  přednášeli  podle  nejmodernějších  poznatků:  Linného,  Lavoiseira, 

fysiologii dle Hallera, patologie podle Gaubia a podle komentářů Dejeanových. Je tedy patrné, že 

Held  měl  přehled  o tom,  co  je  ve  světě  nového,  a  živě  se  o  to  zajímal.  Kritizuje  některé  své  

spolužáky,  že  často  nemají  o  nové  věci  zájem,  že  jen  tupě  naslouchají  nezáživnému  výkladu 

profesorů, a to, že je nemůže připravit na praxi. Po opuštění fakulty měl velké obavy o to, zda 

zvládne kvalitně léčit, proto uvítal přijetí do nemocnice u milosrdných bratří, kde působil výborný 

lékař O´Herir, který Helda zaučil.

Snad jedinou přímou zmínkou, která odkazuje k Heldově psychiatrickém nadání je popis 

vtipu, který Held prohodil s hrabětem z Kolowratu při jedné státní inspekci: 

„U  brány se  mne  tázal,  čím  to,  že  v  posledních  letech  je  tak  silná  frekvence  duševně 

chorých. Odpověděl jsem rychle, že se to datuje od zjevení obou komet. Kolowrat:“Kdy to bylo?“ 

„Roku 1811!“

Kolowrat: „Tehdy byla přeci jen jediná kometa!“

„Dvě, vaše excelencí: jedna na nebi a druhá na rakouském finančním horizontu!“(Held činí 

tu narážku na státní bankrot rakouský.) My lékaři, bohužel, máme hořké zkušenosti, že žádná jiná 

událost nemohla nikdy mít tolik psychických následků!“

Jeho excelence však, z rozpaků nad mou raketou – že prý snad hlavní příčinou toho mohlo 

býti poslední dobou tak časté pití pálenky...“ 83 

Z tohoto rozhovoru,  lze snad usuzovat na jeho znalost moderních metod vzniku duševní 

nemoci, která může být zapříčiněná vnějšími sociálními vlivy. 

Přímo k podmínkám a zacházení s duševně chorými se ve svých pamětech zmiňuje pouze na 

jednom místě, když líčí dobrodružnou a nebezpečnou událost:

„Týž  ještě  horší  pocit  mám  při  vzpomínce  na  jednu  událost,  přihodivší  se,  když  jsem 

suploval za primáře ve zdejší nemocnici všeobecné, tehdejším tak zvaném Tollhausu: tento název 

změnil jsem pozvolna v letech 1806 až 1811 na ústav choromyslných. Pojmenování Tollhaus bylo 

obvyklé ve všech napsaných i tištěných katalozích a rejstřících: proto trvalo roky, nežli jsem je 

83 Held, J.T. – Data k mému budoucímu nekrologu, str. 85
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vyhubil. 

Zajímavý případ, který se mně stal právě v tomto ústavu choromyslných a který velmi dobře 

potvrdil přísloví Si Deus in nobis, byl tento: Začínal jsem tam pravidelně svou visitu shora, to jest 

ve druhém poschodí  a  končil  jsem ji  v  přízemním oddělení.  Tam v nejzazší  – řekněme cele  – 

protože celek byl  zařízen jako klece pro divoká zvířata – byl  docela způsobný šílenec jménem 

František..., který při každé lékařské návštěvě přišel ke dveřím, opřel se o veřeje a spustil kázání. 

Obsah jeho kázání byl většinou opravdu směšný nesmysl, směšující svaté s oplzlostmi: jeho 

divoká fantasie rozpřádala myšlenky extaticky, aniž se dala nějak zmásti, třeba i přes půl hodiny. 

Jednoho dne, když se moji podřízení lékaři velmi dobře bavili takovým kázáním bláznivého 

ševce, a když já jsem zatím pokračoval ve visitě jednotlivých cel, vystoupil z jedné otevřené klece 

ohromný,  bývalý  vojenský  krajník  tehdejšího  pěšího  lammingerského  pluku,  tuším  jménem 

Alexandr Čeremyšák, jinak většinou zavřený a oblečený pravidelně pro svoje záchvaty do svěrací 

kazajky: měl v ruce otevřený nůž, jehož hrot přiblížil k mému obličeji. Byl to Rusňák. Ustavičně 

mumlal si do vousů nesrozumitelná slova. Co jsem měl dělat? Měl jsem mu vyrvati ten nůž? Byl to 

skutečný obr, takže jsem mu mohl pohodlně pod rukou zmizet! 

Měl jsem volat o pomoc? Moji podřízení lékaři s dozorcem byli vzdáleni dvacet kroků a 

poslouchali ševcovo kázání. Měl jsem utéci? To by mne byl ten obr dohonil a zezadu bodl!

Už několika lidem jsem vyprávěl tuto historii a přece nikdo mně neporadil, jak si má člověk 

pomoci v této smrtelné nesnázi! Ale boží prozřetelnost bdí nad námi. Patrně bylo určeno žíti ještě 

třicet až čtyřicet roků a zasvětit své služby lidstvu!

Moment byl příliš rychlý: pomoc musela přijít rychle: jediný ztracený okamžik byl by mne 

připravil o život!

Ten  lékař,  jehož  choromyslní  chtěli  jednou  vhoditi  do  polévkového  kotle,  pomohl  si 

přemlouváním, že by mohl polévku zkazit, kdyby ho chtěli uvařit v šatech. Chtěl se úplně vysvléci: 

mezi tím přiběhli dozorci.

Jiný  lékař,  jehož  choromyslní  chtěli  shodit  z  druhého  patra,  změnil  jejich  úmysl, 

přemlouvaje je takto:“To by nebylo umění shoditi někoho s druhého patra: ale ať s ním dolů a odtud 

ať ho vyhodí do druhého patra nahoru.““

Jakou strategii vnukla Prozřetelnost mně? 

Když  se  mně  zableskl  nůž  před  očima,  sáhl  jsem  do  kapsy,  vytáhl  plnou  dlaň  peněz, 

stříbrňáků i měďáků, uchopil jsem šílence za prázdnou ruku, na níž jsem mu peníze vysázel s těmito 

slovy: „Alexandr! Ty půjdeš zejtra domu: dej sem ruku! Za tohle si koupíš šavli, za tohle klobouk, 

boty: za tohle kabát: dnes odpoledne půjdeme spolu všechny ty věci koupit!“

Alexandr pozoruje peníze, zapomněl na svůj nůž i na mne a já jsem využil okamžik k útěku. 
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Scapo via, erupit: evasi! 

Podřízený personál hned zpozoroval můj odchod a ztrnul strachy nad celou příhodou! 

Nedenuncoval jsem nikoho, protože by se byli všichni octli bez chleba: ale moje předběžná 

výstraha do budoucnosti nebyla ani lyrická ani elegická!“ 84  

Rozbor této příhody nám naznačuje, že Heldovi byl více méně osud nemocného lhostejný, 

nepozastavuje se nad kobkou ani svěrací kazajkou, naopak je nemile překvapen, že pacient je na 

svobodě. Přesto využije moderní terapeutickou metodu odvedení pozornosti a využije své autority 

lékaře,  aby  zabránil  svému  zranění.  Nelze  však  vůbec  mluvit  o  snaze  o  léčení  či  lítosti  nad 

nemocným.  Příhoda je  popsána  spíše zesměšňujícím stylem,  nehledě na nebohého ševce,  který 

slouží k obveselení personálu. Na jiném místě se Held bohužel ve svých pamětech o konkrétních 

pacientech nezmiňuje.

O Philippu Pinelovi  se  Held ve svých pamětech nezmiňuje ani  jednou, stejně tak ani  o 

žádném z tehdejších lékařů zabývajících se péčí o choromyslné.

3.1.3     Dopisy bratrovy a jiným  

Dílo Jindřicha Květa z roku 1939 je překladem 110 dopisů z Heldovi korespondence se 

známými osobami té doby. Ukázku původního Heldova rukopisu je možné si prohlédnout v Příloze 

č. 4. Můžeme se pokusit o určitou rekonstrukci Heldova pohledu na péči o nemocné z několika jeho 

zmínek přátelům a známým. Nicméně i sám Held zmiňuje v jednom ze svých dopisů, že se nemůže 

vyjadřovat  v  korespondenci  otevřeně  kvůli  cenzuře.  Pouze  některé  z   přeložených dopisů  jsou 

zaslány po kurýrovi nebo jiné osobě a ne obyčejnou poštou,  takže Held v nich může otevřeně 

hovořit.

Např. můžeme ocitovat tento zajímavý dopis, kde má Held na starosti pacientku, která trpí 

bolestí  hlavy a  žaludky,  ale  tyto  potíže  mají  základ  v  psychických  potížích,  jak  Held  správně 

odhalil: „... dojem ze zprávy, že se můžete brzy vrátit, působí značné anomálie v jejím duševním 

stavu. Celé dva dny byla ztracena! Ještě díky tomu, že jsem poměrně dobře zasvěcen do všech 

zamotaných okolností, nebýti toho, byly by moje léky všechny bez vlivu!

Přidržel jsem se tedy všech psychických léčebných metod; pověděl jsem jí jak ctím jejího 

pana manžela a slíbil  jsem, že učiním vše,  abych urychlil  Váš příjezd; je tím nutnější,  protože 

hodná,  tichá,  v  největším  ústraní  žijící,  toliko  svému  roztomilému,  opravdu  silnému  a  čilému 

Eugenovi se věnující paní choť je nervově vyčerpána; jediným důvodem toho je pouze odloučenost 

84 Held, J.T. – Data k mému budoucímu nekrologu, str. 87-88
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od jejího manžela!... přestane odloučenost a tím se vyléčí i příčina nemoci.“85

Zde  je  opět  patrné,  že  si  Held  dobře  uvědomoval  mechanismus  vzniku  duševního 

onemocnění. Rovněž můžeme říci, že jak Pinel, tak i Held má za to, že pro duševní zdraví ženy, je  

důležitá, ba přímo nezbytná přítomnost manžela. Bohužel se Held v dopise vůbec nerozepisuje o 

„psychických léčebných metodách“, které využil, a tak můžeme jen říci, že u těchto potíží počítal s 

tím, že se samy vyřeší a odezní po návratu manžela. Což je ovšem též jedna z Pinelových metod,  

nechat pacientům více klidu, aby se jejich potíže vyřešily samy. 

V dalších několika dopisech Held opětovně popisuje výše uvedený vtip o kometě a situaci 

na finančním trhu. Zdá se, že tato událost ho velmi pobavila a dotkla se též jeho ješitnosti, protože 

se  mu  podařilo  pobavit  vysoce  postaveného  vládního  úředníka.  Tato  událost  byla  nejspíš  jeho 

oblíbeným a často diskutovaným tématem. 

Přesto lze říci,  že vystihl složitost  doby a pomalejší schopnost lidí  se s ní vyrovnat. „...  

neblahý rok 1811, o němž, tázán jsa jednou na příčiny tak častých duševních nemocí, jsem prohlásil 

našemu zemskému náčelníkovi, že jsou dvě velké komety, jedna na nebi a druhá na rakouském 

finančním  obzoru,  a  že  obě  o  závod  zaviňují  nemoce,  jejichž  jakost  i  množství  byly  u  nás 

neobyčejné.  Jedna  měla  vliv  na  nervosního  genia  nemoci,  Brownovou  hydrou  příliš  dlouho 

strašícího,  protože tehdy bylo největší  množství  smírných obětí  při  zánětech,  druhá vypověděla 

válku duši! Nikdy nebylo u nás tolik duševně chorých, tolik apoplexií, tolik sebevražd, jako od té 

doby!...“86

Velmi zajímavý je dopis z roku 1826, kdy se Held pokouší odmítnout nabízené místo ve 

Všeobecné nemocnici, kde se uprázdnilo místo v oddělení pro choromyslné. Místo byl nakonec 

nucen  přijmout.  Odmítnutí  místa  odůvodňuje  takto:  „rány,  které  mne  za  plných  patnáct  roků 

postihly jak v mém veřejném tak soukromém životě, doléhají příliš těžce na moji duši, než aby 

znovu a naráz dopracovala nepředpojaté sebedůvěry, že bych dovedl čestně, úspěšně a s vnitřním 

klidem říditi  úřad,  vyžadující  tolik  znalostí,  času a  napětí  sil.“87 Dle Vondráčka  na  účet  tohoto 

jmenování  Held  prohlásil,  že  ústav  pro  choromyslné  ve  Všeobecné  nemocnici  je  „pekelnou 

kloakou“ a „manežérií pro divokou zvěř“. Held se zde tedy rozhodně nejeví jako nadšený psychiatr 

a psychoterapeut, byl si vědom obtížnosti úkolu a pokoušel se mu za každou cenu vyhnout. 

Další je spíše vtipný dopis, kde Held přirovnává sám sebe ke žvanivému „bláznovi“: „Mám 

zkušenosti se žvanivými oficielními i neoficielními choromyslnými i blázny, že myšlení je jistý 

druh chemického procesu, že – ve smyslu spřízněných příbuzností – jedno jediné slovo jako tzv.  

náslov,  jako  druh  elektrické  jiskry,  způsobí  velkou  úvahu,  z  níž  znovu  a  znovu  se  vybavují 

85 Dopisy bratrovi a jiným – dopis panu baronovi ze Simbschenů, c.k. plukovníkovi a konsulovi v Travníku z r. 1818, str. 53-54
86 Dopisy bratrovi a jiným – dopis Císařskému pruskému státnímu radovi a tělesnému lékaři Hufelandovi z r. 1824, str. 87
87 Dopisy bratrovi a jiným – dopis panu Guberniálnímu radovi a protomediku Nádhernému z r. 1826, str. 96
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pravidelně gramaticky dobře spojované věty až do nekonečna. Tolik na omluvu mého přirovnání 

shora o tom pudlovi, které vyvolalo příhodu, která tu právě koluje.“88 Na základě tohoto dopisu 

mnoho autorů píšících o Heldovi předpokládá, že Held zde reflektuje moderní vědecký přístup, 

který říká, že centrum vzniku duševní choroby je pouze v mozku. Pokud si ovšem přečteme celý 

dopis  a  nevytrhneme z  kontextu  pouze  větu  o  chemickém procesu,  zdá  se  mi,  že  jde  spíše  o 

přirovnání k exotermické chemické reakci, kde jeden podnět vyvolá další.

V knize je též přetisknuta poslední vůle Heldova. Bohužel z této listiny se dozvídáme, že: 

„Vedle své hotovosti nezanechávám movitého jmění, protože jsem svoje knihy už dne 21.listopadu 

1831 prodal a rozdal...“89 a to, že zemřel zcela chudý a téměř bez prostředků. Přesto je s tímto 

stavem smířen a odkazuje zbytek jmění na dobročinné účely. Tato zpráva je smutným dokladem 

neradostného postavení tehdejších lékařů, kteří pokud se jim nepodařilo najít si vlivného a bohatého 

mecenáše či získat náročné vládní posty, často končili chudí a všemi opuštění. V této době však 

docházelo k pomalé změně tohoto postavení, jen o pár desítek let později jsou již lékaři váženými a 

uznávanými osobami s pevným platem. V době Heldova působení se o ustanovení pevného platu 

vládním nařízením teprve jednalo.

Další dopis popisuje rady k uzdravení nervů a žlučníku Terezie Palacké, manželky Františka 

Palackého, která je toho času na dovolené u moře v Nice ve Francii: „Ale její přiblížení se životním 

principům naší planety musí jí zaručit plnou náhradu. Vždyť je přece mnohem blíže slunci, této 

živitelce  všech  tělesně  zvláště  však  nervově  trpících!“  Z  hlediska  mojí  práce  je  důležitá  tato 

poznámka: „Dnešní francouzští  lékaři  jsou znamenití  neurologové, a ten,  kterého jste si  zvolili, 

dokazuje, že je povolán už tím, že začíná léčiti Terezii lékem, který se hodí tak vhodně za nynějších 

okolností.“90 Held  zde  vyzdvihuje  blahodárné  působení  přírody  na  nervy  a  naznačuje  znalost 

francouzských neurologů. Bohužel ani jednoho francouzského lékaře nejmenuje konkrétně, ani z 

tohoto dopisu tedy nemůžeme s určitostí říci, že by Held znal dílo P. Pinela.

3.1.4   Rozhled po praktickém lékařství nové doby

 

Toto krátké dílo vyšlo roku 1849 a má 54 stran. Text je tištěn švabachem a je mírně poničen, 

přesto však je čitelný, viz Příloha č. 6. Held v něm shrnuje své názory na lékařské metody a na  

tehdejší lékaře. Rozpracovává zde hlavně svou kritiku brownismu a homeopatie, kritizuje nadměrné 

používání tehdy módního stetoskopu. 

Svou  knihu  věnuje  doktoru  Josefu  Löschnerovi  (1809-1888),  osobnímu lékaři  Františka 

88 Dopisy bratrovi a jiným – dopis paní Tempské z r. 1829, str.113
89 Dopisy bratrovi a jiným – Moje poslední vůle z r. 1838, str. 152
90 Dopisy bratrovi a jiným – adresa neuvedena, z r. 1844, str. 168
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Josefa  I..  Löschner  byl  Heldovým  přítelem,  profesorem  a  rektorem  na  Universitě  Karlově  a 

zakladatelem dětské nemocnice v Praze, na jejímž založení se Held také podílel. Je známý svými 

balneologickými léčebnými metodami,  které  praktikoval  hlavně v Karlových Varech,  kam Held 

také často jezdil. 

Held v knize hovoří například o těchto lékařích: 

Johann  Christoph  Bohl  (1703-1785)  –  německý  lékař,  vyučoval  Immanuela  Kanta,  studoval  u 

Boerhaaveho, stejně jako van Swieten.  Ve své vědecké činnosti  se zabýval zkoumáním laktace, 

dělohy a mozku, takže je pravděpodobné, že zkoumal i hysterii, jelikož pohyb dělohy byl v té době 

stále považován za příčinu hysterie, i když tento přístup pomalu spěl ke svému konci. 

Held často zmiňuje berlínského lékaře Christopha Wilhelma Hufelanda (1762-1836)91, který 

pro něj byl lékařskou autoritou, a se kterým si dopisoval. Hufeland se zajímal o prodloužení života 

pomocí zdravého způsobu života a diety, byl stoupencem vitalismu a vymyslel termín makrobiotika. 

Hufeland založil časopis  Journal der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst, kde 

vedl polemiky s lékaři té doby, např. Mesmerem (metoda přírodního magnetismu) nebo se svým 

přítelem Hahnemannovem, též vitalistou. Později se však stal Hahnemannovým velkým kritikem, 

právě kvůli homeopatii. Hufeland byl totiž zastáncem přírodní a neinvazní léčby pomocí přírody. 

Homeopatii,  která  v  podstatě  používá  jedy,  ale  v  malé  koncentraci,  považoval  za  škodlivou, 

neprůkaznou a dával přednost dietě a zdravému životnímu stylu. Byl také eklektikem, stejně jako 

Held. Je zřejmé, že pro Helda, byl tento lékař velkým vzorem.

Na své cestě po Sasku roku 1805 navštívil ústav pro děti Dr. Salzmanna, autora knihy o 

výchově dětí o jejíž přeložení a vydání u nás se Held přičinil, jehož byl velkým obdivovatelem. 

Salzmann byl zastáncem dobré tělesné kondice a pracovní výchovy, tyto metody praktikoval sice na 

dětech, ale v podstatě se velmi podobaly novým metodám Pinelovým. O výchovu dětí měl Held 

eminentní zájem a stal se i spoluzakladatelem několika dětských léčeben.

Při svých cestách do Vídně navštívil vídeňskou Všeobecnou nemocnici, kterou v té době 

vedl Dr. J.  P. Frank, velmi pokrokový lékař.  Held tak měl možnost seznámit se s jeho dílem a  

provozem nemocnice.  Held  též  navštívil  několik  Frankových přednášek,  například  přednáška  o 

určení  doby  smrti  a  jejím  prokázání  na  něj  velmi  zapůsobila.  Frank  prosazoval  více  světla  v 

nemocnicích,  lepší a kvalitnější stravu, vyžadoval dobře vyučený personál. Lze usuzovat, že od 

Franka  vychází  Heldovo  nařízení,  aby  bylo  k  postelím  umírajících  dána  zástěna  a  jeho  časté 

stížnosti na málo kvalitní personál. 

Navštívil též ústav pro choromyslné „Narrenturm“ čili „věž bláznů“. O tomto ústavu píše, že 

byl  nevyhovující  a  podobal  se  věznici.  „Narrenturm“  byla  postaven  roku  1784,  jednalo  se  o 

91 http://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Wilhelm_Hufeland  , citováno 24.6.2012, vlastní překlad
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kruhovou  vysokou  budovu,  nyní  je  zde  Patologicko-anatomické  muzeum.  Věž  měla  podobu  i 

uspořádání  věznice,  jednotlivé  „pokoje“  měli  úzké  okno,  těžké  dveře  a  kruh  na  připoutání 

nemocného.  Nebyli  zde umísťováni  pouze choromyslní,  ale  též chudí  či  nepřizpůsobiví  lidé.  V 

době, kdy byla postavena, už byla naprosto zastaralou a vůbec neodpovídala moderním představám 

o péči o nemocné. Held se raduje z toho, že roku 1846 byl konečně vybudován ústav nový. Je tedy 

zřejmé, že měl zcela jinou představu o tom, jak by měla péče o nemocné vypadat.

Ve  Vídni  navštívil  svého  spolužáka,  Dr.  Hosera,  jehož  dům  byl  často  navštěvován 

významnými vídeňskými lékaři. Zde se seznámil s Dr. F. J. Gallem, zakladatelem kranioskopie a s 

ní související metody frenologie. Jedná se o metodu zkoumání lidské povahy a vlastností pomocí 

měření lebky a výrazu obličeje. Systém byl založen na empirickém zkoumání trestanců a chovanců 

ústavů pro duševně choré. Tento směr byl i ve své době značně kritizován jako pseudověda. Gall 

byl kritizován již za svého života, Held však byl jeho zastáncem a obdivovatelem. Několikrát se s 

ním osobně setkal a dokonce ho v Praze i hostil a umožnil mu pořádat v domě hraběnky Příchovské 

přednášku, protože Gall měl již tehdy zakázané veřejné přednášky. Held viděl několik jeho pitev 

mozku a někteří autoři např. Vencovský usuzují, že snad právě proto Held prohlásil, že „myšlení je 

jistý  druh  chemického  procesu“.  Held  tvrdí,  že  pomocí  pitvy  mozku  Gall  odhalil  neúčinnost 

Brownovi metody. Nedočteme se však nikde, jaké měl Held na kranioskopii názory, a zda se jí  

pokoušel praktikovat. Podle Vencovského se Held zajímal o Galla pouze z toho důvodu, že ten o 

něm kdysi prohlásil, že je „nadmíru bystrým pozorovatelem“, a to mu mělo tak zalichotit, že se 

rozhodl nekriticky přijímat jeho metodu.

Held  často  kritizuje  lékaře  J.  Browna  a  S.  Hahnemanna.  Brown  byl  zakladatelem  tzv. 

brownismu, v té době velmi rozšířené metody léčby. Hlavní zásadou této léčby bylo vyrovnání 

reakce  těla  protireakcí.  Held  nebyl  ze  začátku  proti,  ale  později  se  přiklonil  jak  sám říká,  ke 

zdravému rozumu a eklektice, tedy zkoušení více druhů léčby podle momentální situace a potřeby. 

„Odpoutal jsem se od zrezivělé sthenie a asthenie a zavrhl jsem tuto prokletou sthenickou baterii, 

stupňující dráždění. Jednám podle antiflogistického plánu. Brownismus zmizí sám sebou právě tak, 

jako ty jiné vzdušné představy a chytáky.“ 

Dr.  Hahnemann  byl  též  průkopníkem nové metody,  a  to  homeopatie.  Held  ji  kritizoval 

hlavně  pro  její  módnost  a  malou  finanční  náročnost  pro  pacienty,  avšak  s  nejistým  a 

neprokazatelným účinkem. Vencovský cituje: „Tento šarlatánský způsob léčení Dr. Held odsoudil 

jako  „atomový  mysticismus“  a  jeho  zakladatele  Hahnemanna  nazval  jednoduše  „hlupákem  a 

kapkařem“. … „Atomový mysticismus dělá velké pokroky, hlavně u vyšších důstojníků, šlechty, u 

bohatě pokřtěných i nepokřtěných židů, u nevzdělanců i polovzdělanců, u vznešených i obyčejných 

lidí. Útlé hysterické Polky a Maďarky vyhledávají Prahu na zimní sezónu, aby se zde uzdravily 
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touto čarodějnickou mocí.  Tato nákaza,  oblíbená pro svoji  novost, pohodlnost a láci,  zachvátila 

čtvrtinu  obyvatelstva  našeho  hlavního  města,  jsou  pod  mocnou  ochranou  vysoké  armády  a 

nejvyššího  císařského  hofmistra,  jenž  rozesílá  pouzdra  s  homeopatickými  kapkami  do  Vídně  i 

jinam.““92 Mohlo jít i o konkurenční boj mezi lékaři a mezi lékaři a lékárníky, kterým odcházeli 

pacienti. Dá se říci, že tento spor mezi klasickou medicínou a farmakologií a alternativními levnými 

metodami pokračuje v podstatě do dnešních dnů.

Held si uvědomuje nutnost pacientovi víry v lékaře, v účinnost léku a touze po uzdravení, v 

tom  viděl  snad  jediný  přínos  homeopatie,  ovšem  vadilo  mu  to,  že  pacienti  jdou  slepě  za 

homeopatem,  nechají  mu  peníze  a  výsledek  je  nejistý.  Napsal  několik  anonymních  článků  do 

časopisu Hesper, kde sleduje případ jednoho pacienta, který se sice po užití homeopatik zázračně 

uzdravil, ale poté za několik měsíců zemřel, na což už ale nikdo z lékařů provozujících homeopatii 

neupozornil.

Held  ve  své  knize  doporučuje  mluvit  na  pacienty  jejich  rodnou  řečí,  aby se  důvěra  v 

uzdravení a schopnosti lékaře podpořila. Zde jasně vidíme, jak si uvědomuje vzrůstající moc lékaře 

a snad vidí i jedinou v té době účinnou metodu léčby duševně chorých, a tou je slovo autority. 

Held  kritizuje  v  podstatě  vše,  co  je  užíváno  nadmíru.  Zastává  zlatou  střední  cestu  a 

otevřenou mysl. Brání se všemu novému a radí k tomu přistupovat obezřetně. Velmi zajímavé jsou 

jeho postřehy týkající se lékařské etiky: Metoda poklepu a poslechu a používání stetoskopu, byla v 

té  době velkou novinkou.  Její  nadměrné  používání  však  vedlo  k tomu,  že  pacienti  a  též  ženy, 

pacientky, byli při vizitách nuceni se svlékat a nebylo jim dopřáno žádné soukromí. Held to pokládá 

za velmi neslušné, a podle něj to vede dokonce k tomu, že se lidé bojí do nemocnic chodit.

Další novinkou na kterou poukazuje, bylo povolení pitev pro studijní účely na fakultě, a 

jejich  následné  velké  rozšíření,  a  studium  patologie  na  lékařských  fakultách.  Held  sice  toto 

zdokonalení výuky vítá, zároveň ale kritizuje nadměrné zatížení studentů pohledem na smrt, což 

podle něj vede k tomu, že mladí lékaři nemají úctu k člověku a vytvářejí si k nemocnému bezcitný, 

indiferentní vztah. Kritizuje to, že před nemocným mluví o jeho chorobě a o tom jak je na tom 

pacient špatně,  místo toho, aby mluvili  o tom, jak se uzdraví.  Held v této kritice velmi přesně 

postihl  nový  směr,  kterým  se  moderní  lékařství  začalo  ubírat  -  zaměřuje  se  na  tělesné  a 

materialistické pochody v těle člověka a zapomíná na to, že nemoc může mít příčinu i v duši a víra 

v uzdravení je velmi důležitá, ne-li nezbytná pro vyléčení. 

Možná  právě  proto,  že  postihl  nebezpečnost  nových  metod  a  jejich  ambivalentnost,  je 

považován za dobrého a prvního psychologa, ačkoliv v zásadě pro duševně choré mnoho neudělal a 

spíše se jich stranil. 

92 VENCOVSKÝ, Eugen: Duševní život Rudolfa II. a jiných osobností, Plzeň, Nava,1993, str. 101
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Přesto poté, co se stal nedobrovolně hlavním lékařem ve Všeobecné nemocnici  zřídil pro 

choromyslné knihovnu, čítárnu, hudební místnost, zavedl léčbu prací a tělesná cvičení. Byl velmi 

nespokojen se stávajícím stavem a snažil se ho změnit. Při ošetřování nemocných zdůrazňoval svým 

zaměstnancům trpělivost, vlídnost a lásku, se kterou by se měli o pacienty starat. Zasadil se též o to, 

aby byl zvýšen plat hlavnímu ošetřovateli. Zjistil totiž, že ho podřízení ani pacienti kvůli nízkému 

platu naprosto ignorují.

Stejně jako Pinel,  i  Held si  uvědomoval,  že  je  třeba dbát  o  dobrý tělesný stav duševně 

nemocného, aby se tak snáze mohlo začít jeho psychické uzdravování. Snad právě proto nechal 

zřídit speciální vzduchový systém, který zlepšil klima v nemocnici. Kritizoval též umístění oken, 

která byla ve velké výšce a pacienti nejen, že nemohli koukat ven, ale nedalo se jimi větrat.

Held   byl  zapáleným pacifistou  a  snažil  se  o  to,  aby studenti  vysoké  školy  byli  zcela 

zproštěni vojenské služby. I v této jeho snaze je patrná jeho láska k člověku a jeho povolání. Vážil  

si lidí a dovedl si cenit života. 

Jeho kniha nepřináší žádné nové vědecké poznatky, přesto je cenným pramenem mapujícím 

názory a konflikty tehdejší doby. Pro můj výzkum je podstatné, že ač se v knize dají vysledovat 

některé z metod používaných Pinelem v péči o choromyslné, nelze jednoznačně říci, že Held Pinela 

znal a četl, jelikož v díle není ani jednou zmíněno jeho jméno, ani není citován.

3.3 Pražští knihkupci: Soupis cenzurních listů

Zjistit, jaká literatura byla v Praze ve zkoumané době k dispozici, se ukázalo jako velmi 

těžký úkol, spíše detektivní pátrání. Například v knihovně v Klementinu, jsou všechna nejdůležitější 

Pinelova díla zastoupena, ale nepodařilo se mi zjistit, kdy byly knihy zakoupeny. 

Zdá se, že pátráním po koloběhu literatury v době osvícenství, se zabývá poměrně málo 

historiků. Cennou pomoc mi poskytla paní Claire Madl, která má k dispozici soupis literatury, která 

prošla  kontrolou  cenzorů a  byla uznána jako vhodná k další  distribuci.  Nicméně toto je  pouze 

zlomek způsobů, jak se literatura k lidem dostávala. Velmi časté bylo pašování knih a podpultový 

prodej a také „kurýrní“ služba, kdy si lidé posílali dopisy a knihy po svých známých a přátelích,  

kteří cestovali po Evropě. 

Dostupné cenzurní listy zahrnují dobu od roku 1790 až do roku 1799 a pouze knihkupce 

Calveho, Diesbacha a Widtmanna. Haasovo knihkupectví, kam Held často chodil a s majitelem se 

osobně znal, bohužel zastoupeno není. 

Z uvedených seznamů však lze s určitostí říci, že díla P. Pinela, byla v mnou zkoumané době 

veřejně přístupná a dobře známá (rozšířená). Stejně tak byly povolené knihy Reilovi a Cullenovi. 
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Ukázka jednoho z cenzurních listů je k dispozici v Příloze č. 9.

Výsledek pátrání v cenzurních listech lze přehledně shrnout takto:

• REIL:  Memorabilium  clinicorum  medico  practicorum  vol.  I  [-II]...  [Texte  imprimé], 

Publication: Halae : apud Francke et Bispink, 1790-1792 

KATALOGY  CALVE  i  DIESBACH:  Rhapsodieen  über  die  Anwendung  der  psychischen 

Curmethode auf Geisteszerrüttungen 

Ceske Gubernium Presidium Gubernia (CG PG), PM 205 Cenzurni seznam 1999

Reil, Joh Christ : Uiber die Erhen und Cur der Fieber. Allgemeine Fieberlehre. ERster Band 2te 

Aufl. Halle 1799 8°, 2ter Bd. (admit..) Archiv für die Physiologie. 3ten Bandes 3ter Heft. Halle 

1799-8°

• PINEL: Abrégé des Transactions philosophiques de la Société royale de Londres... 5e partie. 

Chimie, par M. Pinel,... [Texte imprimé], Publication :  Paris : Buisson, 1791

KATALOG knihkupce DIESBACHA: La Médecine clinique rendue plus précise et plus exacte par 

l'application de l'analyse, ou Recueil et résultat d'observations sur les maladies aiguës, faites à la 

Salpêtrière, par Ph. Pinel,... [Texte imprimé], Publication :   Paris : Brosson, Gabon et Cie, an X 

(1802) Pinel, Philippe, 1745-1826 2.Autor/in    Wagner, Michael,     -1565   Einheitssachtitel    Traité 

médico-philosophique  sur  l’aliénation  mentale,  ou  la  manie  <dt.>      Titel    Philosophisch-

medicinische  Abhandlung  über  Geistesverirrungen  oder  Manie      Zusatz  zum Titel  mit  Figuren, 

welche die Formen des Schedels, und Abbildungen der Wahnsinnigen darstellen  Verfasserangabe  

von Ph. Pinel, Wien  Verlag    Schaumburg      Jahr 1801 

Philosophische  Nosographie  oder  Anwendung  der  analytischen  Methode  in  der  Arzneikunde  

Bandangabe  1 (1799) Jahr 1799  Umfangsangabe  XX, 520, XIV S.

KATALOG knihkupce WIDTMANNA: NA Ceske Gubernium Presidium Gubernia (CG PG), PM 

204 Cenzurni seznam 1998: Noseographie philosophique ou la methode de l'analyse appliquée de la 

médicine par Ph. Pinel. Tome I et II a Paris an VI-8° (posudek cenzurni: "Admit. a A 8ber 1798" tj. 

ze kniha byla povolena videnskym uradem v r. 1798)

K tématu přítomnosti knih Philippa Pinela v Praze se mi bohužel nepodařilo mnoho zjistit. V 

katalogu  knihovny  Lesemuseums  založené  roku  1841  byly  dostupné  všechny tehdejší  moderní 

psychiatrické  spisy,  Esquirol,  Pinel,  Cullen  atp.  Ale  dochoval  se  pouze  seznam z  roku  1888, 

nemůžeme tedy s určitostí říci, zda tam tyto knihy byly k dispozici již v době založení knihovny 

roku 1841.  Bohužel záznam obsahu knihovny máme jen z pozdější doby a nikde není zachován 

seznam lidí, kteří si tu kterou konkrétní knihu půjčovali.
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4. Závěr

V průběhu svého výzkumu jsem zjistila mnoho pozoruhodných skutečností o lékaři Janu 

Theobaldu  Heldovi.  Byl  to  člověk,  který  se  vlastní  pílí  vypracoval  z  chudých  a  nepříznivých 

poměrů  (brzká  smrt  otce  a  nepřítomnost  staršího  bratra)  ve  známého  a  uznávaného  lékaře.  V 

literatuře je často kritizována jeho domýšlivost a ješitnost, zaměření na pohodlí a finance. Myslím, 

ale,  že  tomu  se  nelze  v  kontextu  peripetií  jeho  dospívání  a  života  divit.  Dokázal  se  prosadit 

navzdory  nepříznivému osudu  a  používal  k  tomu  všechno  co  uměl,  od  příjemného  zevnějšku, 

schopnosti učit se a mít silnou vůli, až po hudební nadání. Held žil ve velmi bouřlivé době, jak z  

hlediska politického tak převratných vědeckých objevů a nelze se tedy divit, že v pozdějším věku, 

když psal své paměti byl poněkud zatrpklý a kritický. 

Jeho vystupování  a  lékařské  schopnosti  zcela  odpovídaly duchu osvícenské doby – měl 

zájem  o  novinky,  ale  posuzoval  je  vlastním  rozumem,  s  kritičností  sobě  vlastní,  přátelil  se  s 

významnými osobnostmi doby a publikoval vědecké články. Jeho kvalitní filosofické vzdělání mu 

dodávalo potřebný nadhled a schopnost kritického uvažování. Měl otevřenou mysl a smysl pro čest, 

rozuměl problematice žen a jejich nesnadnému údělu v té době. Na svou dobu byl v tomto velmi 

pokrokový. Byl pacifistou a kritizoval vojenskou politiku mocnářství. 

Z jeho pozůstalosti vyplývá, že se choromyslných spíše stranil, chápal, že je nutno změnit 

přístup  k  nim,  ale  snažil  se  této  práci  spíše  vyhnout.  O  léčebných  metodách  nehovoří,  kromě 

zdůraznění používání klidu, vlídného slova a autority. Klade důraz též na dobré a kvalitní fyzické 

podmínky jako je čerstvý vzduch, poživatelná a výživná strava a čerstvá voda. 

Zajímá  se  spíše  o  etiku  či  estetiku  zacházení  s  nemocnými,  příčí  se  mu násilí  a  špína. 

Umírajícím chce dopřát soukromý a klid, proto dává zavěsit nad jejich postele závěsy. S duševně 

nemocnými zacházel jako s malými dětmi a s mírnou dávkou despektu. Prokazatelně znal výchovné 

metody Salzmannovi,  které byly těm Pinelovým velmi podobné a lze říci,  že  je uplatňoval  i  u 

choromyslných. Například jeho snaha o zavedení přívodu čerstvého vzduchu byla velmi pokroková. 

Snad lze říci, že i metody Hufelandovi Held uplatňoval, mohlo tam patřit například zavedení práce 

a cvičení v oddělení ve Všeobecné nemocnici.

Další metody Philippa Pinela, které snad mohly být Heldovi vlastní můžeme těžko prokázat. 

Jednoznačně praktikoval laskavý nebo přísný přístup, podle potřeby. Snažil se zapojit choromyslné 

do práce, ale jen ve velmi omezené míře. Na příkladu léčení Dobrovského můžeme říci, že věděl a 

uznával  léčivou moc přírody na duši  člověka.  Též  se mu asi  příčily nehygienické podmínky a 

zatuchlé kobky s řetězy a svěracími kazajkami, ale není zřejmé, že by se nějak zasazoval o jejich  
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zrušení. U Dobrovského vyzkoušel i metodu odtržení od domácího prostředí, naopak u nemocné 

manželky důstojníka zase vyžadoval přítomnost manžela. Oba tyto přístupy byly Pinelovi vlastní. 

Další z Pinelových způsobů léčby jako je hraní divadla, mlčení, nastavení zrcadla či soud nelze u 

Helda nalézt. 

Můžeme snad hovořit  o  „apoteóze  lékaře“,  jak o  ní  hovoří  Foucault,  ale  toto  byl  spíše 

průvodní jev silných osobností těchto dvou lékařů než nějaký jejich zamýšlený cíl. 

Z etymologického hlediska je velmi zajímavý Heldův názor na změnu názvu „blázince“. 

Zasazoval se o uctivější nazývání ústavu, z Tollhausu, což je v podstatě „Dům bláznů“ si přál, aby 

dostal  vznešenější  označení.  Těžko však říci,  zda to chtěl  kvůli  sobě a svému dobrému jménu, 

jelikož tam působil, nebo kvůli ohledu na pacienty.  

Held byl podle všeho spíše ovlivněn svými učiteli z mládí a četbou filosofů, které velmi 

miloval. O lékařské novinky se zajímal, ale zaujímal k nim hlavně kritický postoj. Měl rád zdravý 

životní styl a ten praktikoval i ve při své práci lékaře. Vzhledem k jeho ostatním povinnostem byla 

péče o choromyslné v pozadí jeho zájmu. 

Závěrem lze  tedy říci,  že  přímý a  jednoznačný vliv  názorů  Philippa  Pinela  na  lékařské 

působení  Jana  Theobalda  Helda  se  mi  nepodařilo  prokázat.  Nenalezla  jsem jedinou  zmínku  o 

Pinelovi ani v Heldově písemnostech ani bibliografii. Též se mi nepodařilo najít odpovídající soupis 

literatury z doby Heldova působení, který by s určitostí prokázal, že Held měl ke knihám Pinela 

přístup. Held ještě v menší míře než Pinel aplikoval skutečnou léčbu choromyslných, ačkoliv se 

jistě snažil o to, aby žili v lepších podmínkách. 

Toto pátrání může být předmětem dalšího výzkumu. Přesto však lze říci, že Held byl na svou 

dobu lékařem pokrokovým, a jestliže k jeho názorům a péči o nemocné nepřispělo přímo Pinelovo 

dílo, jistě k němu přispěly další knihy, které četl,  a které jistě četl  i  Pinel.  Jednalo se hlavně o 

antické, francouzské a anglické filosofy, kteří se zaměřovali na člověka a etiku. Foucaultův názor, 

že došlo k „apoteóze“ lékaře můžeme potvrdit i u Helda. Jeho pacienti se na něj obracejí s důvěrou, 

má  vliv  na  jejich  život  a  je  schopen  ovlivnit  i  úřady,  ať  již  kvůli  finanční  stránce  na  provoz 

nemocnice, tak i kvůli umístění pacienta. 

Jak již bylo předesláno výše, má práce je spíše předvýzkumem. Otevřela jsem v ní mnoho 

témat, které si zaslouží bližší prozkoumání. Ať je to pátrání v pozůstalostech Heldových přátel a 

pacientů  nebo  v  překladu  jeho  odborných  článků,  které  psal  do  Hesperu,  lékařské  názory 

uveřejňoval v časopisech Prager medicinesche Wochenschrift, Prager Tagblatt, Deutsche Presse a 

Medicinische  Klinik  a  jinam.  Též  prozkoumání  nařízení  a  korespondence  z  hlediska  péče  o 

choromyslné se zemskou správou a výzkumu týkající  se založení vídeňského blázince je novou 

oblastí, o které existuje málo literatury.
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Titre(s) :  Description of the Retreat, an institution near York for insane persons of the Society of friends, 

containing an account of its origin and progress, the modes of treatment and a statement of cases, by Samuel 

Tuke... [Texte imprimé]

Description of the Retreat. London: Process Press , Publication :  York : W. Alexander, 1813 

Příloha č. 8: Katalog des Lesemuseums des Medicinischen Doctoren-Collegiums in Prag, 1888
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Příloha č. 9: výsek cenzurního listu knihkupce Widtmanna z roku 1791
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