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 „Dosud nikdy v dějinách lidstva nebyli umírající tak sterilně odsouváni do 

zákulisí společenského života, mimo zraky živých; dosud nikdy nebyly lidské 

mrtvoly expedovány z úmrtního lože do hrobu tak hygienicky, bez zápachu a 

s takovou technickou dokonalostí.“ 1 

                                       Norbert Elias, O osamělosti umírajících v našich dnech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Elias, Norbert, O osamělosti umírajících v našich dnech, Praha 1998, s. 23. 
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ÚÚVVOODD  
 

 

     Aniž bychom si to běžně uvědomovali, postoje a vztah našich předků k umírajícímu, 

umírání, mrtvému tělu, hřbitovům a snad i ke smrti samotné se značně liší od toho, jaký 

(či jaké) k těmto skutečnostem zaujímáme dnes. Rovněž naše zkušenost (pokud vůbec 

nějakou máme) s nimi je radikálně odlišná. Zatímco pro dnešního Středoevropana není 

setkání se smrtí (opomineme-li „setkání“ prostřednictvím televizní obrazovky) zrovna 

obvyklé, neboť lidé stále více umírají o samotě a v tichosti v nemocnicích, léčebnách či 

pečovatelských ústavech, ještě poměrně nedávno bylo umírání veřejnou záležitostí. 

Zatímco v současnosti přichází do kontaktu s mrtvými těly relativně malá skupina lidí 

(nejčastěji zdravotnický personál a ti, kteří poskytují pohřební služby), dříve byl tento 

okruh mnohem širší. Kromě toho byl dříve zesnulému vystrojován slavnostní pohřeb, 

zatímco dnes se nezřídka setkáme s tím, že lidé z tohoto světa odchází bez posledního 

rozloučení...  Takových rozdílů by se dala najít celá řada. Jsou výsledkem značného 

množství dlouhodobých procesů a změn různého charakteru - od změn demografických 

přes růst úrovně zdravotnické péče, po změny společenské a kulturní.  

     Ačkoli s sebou tyto změny bez pochyby přinesly mnoho dobrého (od snížení 

kojenecké úmrtnosti až po prodloužení průměrné délky života aj.), za jeden z jejich 

nejzávažnějších a nejsmutnějších důsledků je považováno především to, že zacházení 

s umírajícími postupně přešlo téměř výhradně do rukou lékařů a zdravotnického 

personálu, ačkoli by si lidé spíše přáli umírat v rodinném kruhu. Toto poněkud 

nepopulární téma (neboť o smrti se běžně na veřejnosti na vážné úrovni nehovoří) se 

však v posledních desetiletích stalo předmětem diskuse nejen těch, kterým záleží na 

tom, jak jejich blízcí prožijí poslední roky, měsíce či dny svého života, ale i lékařů, 

psychologů aj. Problém paliativní péče (péče o umírající) se tak postupně dostává - i 

když zatím ne tolik, jak by bylo třeba - do veřejného povědomí a je rovněž ve větší míře 

než dosud reflektován v rámci lékařské etiky.  

     I když skutečnost, že se dříve umíralo v rodinném kruhu nebo že naši předkové 

slavnostně pohřbívali své zesnulé, může dnes někomu znít jako ztracený ráj, řešením 

není (stejně tak jako v případě dalších problémů, s nimiž se potýká dnešní společnost) 
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návrat do minulosti či upínání se k ní jako k nějakému vzoru: „Tak by to přeci mělo 

být“.  Taková tvrzení vypovídají o tom, že dotyčný není obeznámen se všemi 

skutečnostmi, které umírání provázely (byť s nimi zcela není seznámen ani historik).  

Historie (zvláště v tomto případě) nemůže být naším vzorem, nanejvýš snad v některých 

ohledech inspirací. Můžeme v ní však do jisté míry nalézt odpovědi na to, jak jsme se 

ocitli v situaci, v níž se nyní nacházíme, uvědomit si tak její předpoklady a podívat se 

na ni jinýma očima.     

 

     Tato práce se nezaměřuje ani tak na problematiku umírání, i když i toto téma je zde 

zmíněno, jako spíše na problematiku omezování kontaktu živých s mrtvými, jež bylo 

součástí osvícenských reforem pohřebnictví. Zaměřuje se přitom na období, které do 

této oblasti zasáhlo s do té doby nevídanou intenzitou. I když mnohé změny nebyly 

patrné hned, v dlouhodobé perspektivě se ukázaly jako zásadní. Zejména poslední 

třetina 18. století v habsburské monarchii - především pak doba vlády Josefa II. - totiž 

představuje období systematického reformního úsilí, které zasahovalo do mnoha oblastí 

lidských životů – mimo jiné i do oblasti pohřbívání. Prostřednictvím reforem měly být 

prosazeny změny, které měly podpořit vznik silného, prosperujícího státu, jehož 

podmínkou byla specificky chápaná „blaženost“ co nejvyššího počtu poddaných. Její 

součástí byla mimo jiné i péče o zachování života, zdraví obyvatelstva a růst populace. 

V tomto duchu rovněž probíhala reforma pohřebnictví, jež zde sice nevzešla přímo ze 

strany lékařů, ale byla mnohými z nich podporována. Díky populacionistickému 

smýšlení se zájem o zdraví poddaných ve druhé polovině 18. století začal těšit takové 

oblibě, že se v rámci státní politiky postupně vytvořil praktický obor - tzv. zdravotní 

policie, která měla za úkol chránit zdraví poddaných (zejména před nakažlivými 

chorobami). V rámci prevence nakažlivých chorob se pak do popředí dobové 

zdravotnické diskuze a snahy o zavedení blahodárných změn dostala rovněž 

problematika umírání, manipulace s umírajícím a  mrtvým tělem, procesu pohřbívání a 

(viděno očima vzdělanců) zcela nevyhovující počínání poddaných v těchto situacích. Za 

jeden z nejúčinnějších prostředků, jak ochránit zdraví obyvatelstva před nakažlivými 

chorobami, bylo přitom považováno mimo jiné vypovězení příbytků mrtvých z blízkosti 

živých a celkové omezení kontaktu s mrtvými těly, jež začalo být lékaři vyžadováno 

striktněji než kdykoli před tím. Přemístěním hřbitovů z dosahu lidských obydlí byl 
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přitom učiněn jeden z prvních kroků, které vedly k tomu, že se smrt vzdálila 

každodennímu životu. 

 

     Záměrem této práce je především poukázat - a to na základě studia dobových 

nařízení - na změny, které v oblasti pohřbívání chtěli prosadit reformátoři, a 

prostřednictvím příslušné literatury z konce 18. a začátku 19. století (zejména se 

zdravotnickou tematikou) nahlédnout do dobové diskuze o pohřbívání a s ním 

souvisejícími jevy na poli zdravotní politiky. Na závěr si pak kladu otázku zda a do jaké 

míry se nařízení a doporučení lékařů stala součástí každodenní praxe. Předložená práce 

se tedy skládá ze tří částí.  

     V první části je studovaná problematika zasazena do odpovídajícího kontextu - 

zabývá se motivací reforem souvisejících s pohřbíváním a situací, kterou se reformátoři 

snažili změnit (tedy pohřbíváním, funkcí, vzhledem a umístěním hřbitova ve středověku 

a raném novověku) –  a věnuje se rozboru konkrétních dobových nařízení.  

     Druhá část, kde jsou rovněž podrobněji představeny použité prameny a jejich autoři, 

je věnována především rozboru příslušné soudobé zdravotnické literatury – tomu, jak se 

lékaři ve svých dílech stavěli k problematice hřbitovů a pohřbívání, na co kladli při své 

argumentaci důraz, čím zdůvodňovali své názory, jak pohlíželi na mrtvé tělo, na 

počínání lidových vrstev při pohřbívání; dále pak tomu, jak měl v očích lékařů vypadat 

dokonalý hřbitov, probíhat dokonalý pohřeb a implicitně i tomu, co z jejich pohledu 

bránilo důsledné realizaci jejich představ a doporučení.  

    Třetí, vzhledem k ostatním poněkud kratší část, je pak věnována stručné reflexi 

problematiky proměn praxe pohřbívání na základě studia dobových lékařských 

topografiích a jiné příslušné literatury. 
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11..  SSEEKKUUNNDDÁÁRRNNÍÍ  LLIITTEERRAATTUURRAA  

 

    Pokud je mi známo, neexistuje dosud v české historiografické produkci práce, která 

by komplexněji reflektovala problematiku proměny forem pohřbívání koncem 18. a 

začátkem 19. století se zřetelem k příslušným josefínským nařízením a požadavkům 

vzneseným v rámci zdravotní policie, jež se snažila do této oblasti výrazně zasáhnout.  

Rovněž chybí literatura, která by se zabývala tím, jak ve skutečnosti probíhala realizace 

těchto reforem (zákaz pohřbívání v kostelech, přeložení hřbitovů z dosahu lidských 

obydlí, rušení hřbitovů v rámci především velkých měst aj.), zda a z jakých důvodů se 

opožďovala, jak se k tomu postavili ti, do jejichž životů tyto změny zasahovali apod. 

Rovněž zmínky u autorů, kteří se zabývají reformním úsilím Josefa II., jsou v tomto 

ohledu zcela zanedbatelné a nedostačující. Jedinou součástí těchto nařízení, jež si 

zasloužila o něco více pozornosti ze strany historiků, je proslulé a poněkud kuriózní 

nařízení o zavedení pohřbívání v pytli za pomocí vyklápěcích rakví. 

        Přesto však nelze říci, že by téma postojů ke smrti a forem pohřbívání bylo 

historiky opomíjeno. Naopak, v současné době je již k dispozici poměrně značné 

množství literatury domácí i zahraniční produkce, jež vychází ze studia rozmanitého 

druhu pramenů a věnuje se buď cele, z části či okrajově těmto tématům. Zájem historiků 

se však soustředí spíše na období (zejména pozdního) středověku a raného novověku, 

kdy se tvář hřbitova ani průběh pohřbívání příliš neměnili, než na přelom 18. a 19. 

století, kdy docházelo v těchto oblastech k významnějším změnám.  Vzhledem k tomu, 

že se ve své práci problematiky středověkého a raněnovověkého pohřbívání dotýkám 

spíše okrajově, uveďme z řady těchto titulů alespoň ty, jež jsou zmíněny v kapitole 

věnované pohřbívání před josefínskými reformami.  

     Tématu smrti se pro období středověku věnují například Norbert Ohler v knize 

„Umírání a smrt ve středověku“2, „Encyklopedie středověku“3 od Jacquese Le Goffa a  

Jean-Claude Schmitta, pro české prostředí pak zejména Josef Macek ve třetím díle své 

práce „Jagellonský věk v českých zemích“4. Vylíčení středověkého hřbitova pak 

                                                 
2 Norbert Ohler, Umírání a smrt ve středověku, Praha 2001. 
3 Le Goff, Jacques – Schmitt, Jean-Claude, Encyklopedie středověku, Praha 2002. 
4 Macek, Josef, Jagellonský věk v českých zemích, díl III., Praha 1998, s. 168-185. 
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najdeme například i u Zikmunda Wintera v knize „Kulturní obraz českých měst“5. Pro 

potřeby této práce byla pro toto období přínosná především kniha Norberta Ohlera, 

která čtenáři přibližuje jak středověký vztah ke smrti, tak průběh umírání, pohřbu, 

vzhled středověkého hřbitova, situaci v období morové epidemie aj. Tvář a funkci 

středověkého hřbitova pak líčí ve své práci rovněž Josef Macek. Přínos jeho práce 

v tomto ohledu tkví především v tom, že se zde mimo jiné zamýšlí nad specifi čností 

českého prostředí v tomto období, kde se narozdíl od ostatní Evropy neobjevovaly ani 

triumfy či tance smrti ani přílišný pesimismus. Kromě úvah nad touto odlišností a jeho 

příčinou se rovněž věnuje například fenoménu klerikalizace pohřbu, z nějž se během 15. 

století stala církevní slavnost. 

    Co se týče pohřebních zvyklostí v období raného novověku, zde jsem čerpala nejvíce 

z knihy „Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století)“6 od Richarda 

van Dülmena. Tato práce je specifická především tím, že zde Dülmen k tématu smrti 

přistupuje v rámci zobrazení životního cyklu. Snaží se tak, jak sám píše, nahlédnout "do 

světa subjektivních zkušeností samotných obyvatel domu"7. V kapitole týkající se stáří a 

smrti se pak zaměřuje především na symbolický význam, jaký pro obyvatele domu měla 

smrt, pohřeb a s ním spojené zvyklosti (rituály jako např. pohřební hostina, společné 

jídlo a pití v jeho pojetí sloužily k emocionálnímu vyrovnání se ztrátou blízkého 

člověka a zároveň tak začínala vláda dědice). Co se však týče proměny vztahu ke 

hřbitovům a jejich postupného vytlačování mimo město, není příliš sdílný ani konkrétní. 

Na rozdíl od jiných autorů však pro tento proces kromě často zmiňovaných 

hygienických důvodů udává i důvody náboženské. Zárodky této nové tendence nachází 

již v době reformace, neboť názor, že křesťan nemůže mrtvému nijak pomoci, podle něj 

vedl k propagaci přemísťování hřbitovů na okraj měst či dokonce za městské hradby. 

Teprve osvícencům se však tyto změny podařilo prosadit.  

 

     Je až překvapující, že ačkoli je období druhé poloviny 18. a počátku 19. století 

v historické literatuře všeobecně považováno za významné pro vývoj vztahu ke 

hřbitovům, mrtvým a pohřbívání, neexistuje v českém prostředí dosud žádná relevantní 
                                                 
5 Winter, Zikmund, Kulturní obraz českých měst. Život veřejný v XV. A XVI. věku.,  díl I. a II., Praha 
1890, 1892. 
6 Dülmen, Richard van, Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18.st.), díl I., Dům a jeho lidé, 
Argo 1999, viz kapitola Stáří a smrt, s. 207-236. 
7 Dülmen, c. d., s. 11. 
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literatura, která by se zabývala právě těmito změnami (oslabením a přerušením pouta 

kostel - hřbitov, procesem přesunu hřbitovů mimo bezprostřední dosah živých, dobovou 

diskusí o škodlivosti hřbitovů, jež byla vcelku rozsáhlá, atp.) a podala ucelenější pohled 

na danou problematiku.       

     V tomto ohledu je proto především přínosná obsáhlá práce „Dějiny smrti“ od 

Philippa Arièse8, v níž se autor snaží za použití rozmanitého druhu pramenů 

(ikonografického materiálu, náhrobků, epitafů apod., prostřednictvím etymologie slov, 

rozboru písemných pramenů - povahy právní, úřední i krásné literatury) zrekonstruovat 

historický vývoj postojů ke smrti od starověku až po jeho "současnost". Tento vývoj je 

v jeho podání vypracován jako kontinuální, ačkoli v jeho průběhu dochází k proměnám 

mnohdy vcelku zásadním. Nový postoj vždy vychází z předchozího, který již však nějak 

předznamenává následující. Vychází přitom ze základní teze, že smrt ve 20. století 

"zdivočela" (nemluvíme o ní, umírání je odsouváno do ústraní, do nemocničního 

prostředí, kde smrti není přiznáváno místo), zatímco původní smrt byla "ochočená" 

(byla přijímána smířlivě, se samozřejmostí, byla veřejná). Ačkoli byla již některá z jeho 

východisek a tvrzení jinými autory poopravena, lze říci, že se doposud nikdo nepokusil 

nastínit vývoj vztahů ke smrti napříč dějinami. Dějiny smrti Philippa Arièse jsou však 

pro tuto práci zajímavé i z  jiného hlediska – Ariès je jedním z mála autorů, kteří se 

zabývají problematikou přemístění hřbitovů z dosahu lidských obydlí - motivací 

k tomuto kroku a tím, co jej provázelo.9 Bohužel však v této souvislosti líčí pouze 

události ve Francii, konkrétně v Paříži, jež se zřejmě do značné míry lišily od toho, jak 

tento vývoj probíhal v poslední třetině 18. století na území habsburské monarchie. 

Podrobnější výklad této problematiky však nenalezneme ani v jazykově německé 

inaugurační práci Johannese Schweizera10 věnované samotným hřbitovům. Autor zde 

sice v krátkosti vyjmenovává příslušné patenty a do jisté míry stručně zmiňuje i 

podněty, jež vedly k přemístění hřbitovů z dosahu lidských sídel, nicméně již 

nereflektuje, jak probíhala samotná realizace těchto nařízení. Pouze zde konstatuje, že 

                                                 
8 Ariès, Philippe, Dějiny smrti, díl I. a II., Praha 2000.   
9 Viz druhá část této práce, čtvrtá kapitola. 
10 Schweizer, Johanes, Kirchhof und Friedhof. Eine Darstellung der beiden Haupttypen europäischer 
Begräbnisstäten, Oberösterreichischer Landesverlag Linz an der Donau 1956. 
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od zákazu k uskutečnění vedla dlouhá cesta a že se v malých obcích ještě dlouho 

nacházely hřbitovy tam, kde to zákony již dlouho zakazovaly.11   

         Opomíjení této problematiky je zřejmé například i v případě příspěvků 

obsažených ve sborníku z 20. plzeňského sympozia s názvem „Fenomén smrti v české 

kultuře 19. století“12. Jeho přínos tkví především v tom, že přispěvovatelé předvedli 

celou škálu pramenů, které mohou jakýmkoli způsobem vypovídat o dobovém postoji 

ke smrti - ať už se jedná o funerální plastiku13, náhrobní poezii, poezii, projekty 

hřbitovů14, příručky o stavitelství, práce z oblasti zdravotní policie a soudního 

lékařství15 aj. Ačkoli je zmíněný sborník po této stránce vskutku obohacující, jedná se o 

velice různorodé příspěvky, na jejichž základě v podstatě není možné sestavit 

jakýkoli jednotný obraz či představu o pohřbívání a postojích ke smrti v 19. století. 

Kromě toho se však zdá, že problematiku osvícenských zásahů do pohřbívání autoři 

považují již za dostatečně probádanou, za téma, které snad ani nezasluhuje více 

pozornosti ze strany badatele. Tak například Vít Vlnas sice hovoří o duchu 

osvícenských reforem, „který ve jménu hygieny vyhostil mrtvé z kostelů a hřbitovy 

přenesl za hradby měst“16, avšak tomuto tématu se elegantně vyhýbá se slovy: 

„Pomineme-li proslulé zásahy do pohřebnictví ze strany Josefa II. …“17  Čtenář se tak 

nemůže ubránit dojmu, že osvícenské reformy pohřebnictví jsou natolik dokonale 

probádanou oblastí, že zde již nemůže nikoho nic překvapit.    

      Tématem realizace překládání hřbitovů z dosahu lidských obydlí a reakcí 

obyvatelstva na ni se bohužel podrobněji nezabývala ani etnoložka Alexandra 

Navrátilová ve své knize „Narození a smrt v české lidové kultuře“18 (opomineme-li 

zmínky o slavné rakvi s výklopným dnem). Tato v mnoha ohledech velice obohacující 

kniha, která se pokouší o shrnutí a výklad tematiky lidových obyčejů, pověr a představ 

                                                 
11 Schweizer, c. d., s. 121. 
12 Lorenzová, Helena - Petrasová, Taťána, Fenomén smrti v české kultuře 19. století, Praha 2001. 
13 Viz Prahl, Roman, Žal, melancholie a sepulkrální sochařství v Čechách kolem r. 1800, in:  Lorenzová, 
Helena - Petrasová, Taťána, Fenomén smrti v české kultuře 19. století, Praha 2001, s. 111-126. 
14 Viz Petrasová, Taťána, Utopie a pragmatismus osvícenské architektury: klasicistní hrobky a hřbitovy, 
in: Lorenzová, Helena - Petrasová, Taťána, Fenomén smrti v české kultuře 19. století, Praha 2001, s. 65-
78. 
15 Viz Petr Svobodný a Ludmila Hlaváčková, Lékař a smrt, in: Lorenzová, Helena - 
Petrasová, Taťána, Fenomén smrti v české kultuře 19. století, Praha 2001, s. 338-398. 
16 Viz Vlnas, Vít, Druhý život barokního pohřbu, in: Lorenzová, Helena - Petrasová, Taťána, Fenomén 
smrti v české kultuře 19. století, Praha 2001, s. 14. 
17 Tamtéž, s. 17. 
18 Navrátilová, Alexandra, Narození a smrt v české lidové kultuře, Praha 2004. 
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souvisejících s narozením a smrtí v českém prostředí, obsahuje i kapitolu věnovanou 

hřbitovům. Mimo jiné zde najdeme i stručné shrnutí proměn vztahu ke hřbitovům v 16. 

až 18. století – autorka upozorňuje například na to, že se již v 16. století začaly 

objevovat úvahy o škodlivosti jejich ovzduší a o potřebě jejich přesunutí za hranice 

města. Na některých místech se proto přestalo s pohřbíváním v kostelech dříve, než to 

bylo r. 1784 zakázáno císařským dekretem. Hygienické důvody pak vedly od roku 1785 

k rušení farních hřbitovů a jejich umisťování za hradby měst, na jejichž okrajových 

částech se začaly zřizovat centrální hřbitovy. Tato konstatování, jsou však v této 

souvislosti uváděna již téměř tradičně.  

    Přes tyto skutečnosti, které problematiku osvícenských zásahů do oblasti pohřbívání a 

otázku konkrétní realizace dobových nařízení odsouvají do ústraní či do sféry zdánlivé 

„probádanosti“, se domnívám, že zde historikova práce ještě zcela neskončila. Naopak 

toto téma považuji za velice podnětné pro další studium – ať už z hlediska otázky 

motivace těchto reforem, nebo lékařských diskusí, jež je doprovázely či průběhu jejich 

realizace (zda odpovídala skutečně vydaným nařízením a respektovala rady lékařů, co ji 

brzdilo, jaké byly případné ohlasy ze strany poddaných apod.), případně i z hlediska 

vztahu mezi „elitní“ a „lidovou“ kulturou (např. do jaké míry realizace nařízení zasáhla 

do dobové praxe pohřbívání). I když by se vzhledem k těmto otázkám mohlo zdát 

zajímavější studium v archivu, domnívám se, že je doposud co čerpat i z pramenů 

normativní povahy. Neboť pouze ty mohou ukázat, jaký postoj ke hřbitovům, dobové 

pohřební praxi či ke zvyklostem spojeným s pohřbíváním zaujali vzdělanci – tedy ti, 

kteří reformy navrhovali a podporovali – čím jej ospravedlňovali a podpírali. Zároveň 

nám však jedině tento druh pramenů může prozradit, jaký měl být kýžený výsledek 

těchto reforem – jak měl podle představ zákonodárců a lékařů vypadat dokonalý 

hřbitov, dokonalý pohřeb, jak se mělo zacházet s mrtvým tělem atd. Kromě toho však 

mohou tyto prameny také do jisté míry poodhalit, co se stavělo do cesty jejich záměrům 

a nakonec snad ani neumožnilo proniknutí daného nařízení či lékařských zásad do 

běžného života.  
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22..  ZZVVOOLLEENNÉÉ  PPRRAAMMEENNYY  AA  JJEEJJIICCHH  KKRRIITTIIKKAA  

    

     Předložená práce je založena na studiu tištěných pramenů normativní a preskriptivní 

povahy převážně z jazykově německého prostředí, publikovaných zejména v období 

poslední třetiny 18. až první poloviny 19. století. Vedle dobových patentů, jež jsou 

součástí rozsáhlých tereziánských a josefínských reforem, jsem svoji pozornost obrátila 

na staré tisky, zejména ty, které se týkají zdravotní politiky. Již na začátku je však třeba 

upozornit, že dostupnost tohoto druhu pramenů je poměrně omezená19 – ať už mojí 

neznalostí odpovídajících autorů či skutečnou absencí jejich děl v místních 

knihovnických fondech. Proto je výběr autorů těmito okolnostmi do jisté míry 

zredukován, ačkoli v druhé polovině 18. a první polovině 19. století vznikalo jistě 

značné množství literatury, jež se zabývá zvolenou problematikou, jak o tom svědčí 

například rozsáhlý poznámkový aparát v nastudovaných dílech. Přes tento nedostatek, 

který nedovoluje činit unáhlené závěry (například o tom, do jaké míry autoři jeden od 

druhého přejímali „svá“ stanoviska, či ohledně jednotné argumentace nebo řekněme 

existence argumentačních vzorů o škodlivosti hřbitovů apod. v tomto druhu literatury), 

je i z nastudovaných pramenů zřejmé, že se přinejmenším jeden z autorů na tomto poli 

prosadil více než jiní. Jedná se o Johanna Petera Franka, jehož dílo získalo v očích jeho 

současníků větší respekt a váženost než díla jiných teoretiků zdravotnické literatury, a 

tím výrazně ovlivnilo další produkci v této oblasti. Význam tohoto autora, jímž se budu 

podrobněji zabývat ve druhé části této práce, a dopad jeho tvorby na charakter zdravotní 

policie pak rovněž potvrzuje nastudovaná sekundární literatura. 

 

     Co se týče pramenného materiálu, obracím se v první části práce především na 

dobové výnosy a patenty. Ty však obvykle nejsou badateli v archivu dostupné, a tak 

bylo třeba poměrně krátký pobyt v archivu doplnit studiem jiného druhu pramenů. Tím 

jsou pečlivě vypracované přehledy nařízení, jež vznikaly v rámci zdravotní policie s 

účelem sloužit občanům (Bürger) - zejména okresním magistrátním úředníkům, státním 

zaměstnancům v oblasti hospodářství, ale i „fyzikům“, lékařům, ranhojičům apod. - 

k orientaci v proměnlivém a stále rostoucím množství zákonů se zdravotnickou 

                                                 
19  K tomuto problému viz příslušná kapitola v druhé části práce. 
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tématikou. Jejich přínos pro badatele tkví především v podrobném záznamu znění 

vydaných zákonů, v jejich přesné dataci a uvedení místa vydání. 

      Jiným typem publikací z oblasti zdravotní policie (dnešní terminologií „veřejné 

hygieny“), který využívám především ve druhé části, jsou mnohdy argumentačně 

propracovanější práce, jejichž náplní jsou kromě definice a vymezení samotné zdravotní 

policie rovněž doporučení a zásady lékařské vědy, které měly podle soudu autorů vést 

ke zlepšení a zachování zdravotního stavu obyvatelstva a jež měly být pokud možno 

aplikovány (pokud nebyly) v podobě státních nařízení a zavedeny do každodenní praxe. 

Ačkoli některé z těchto příruček vycházejí spíše z již vydaných nařízení, která pouze 

podporují svou existencí, aniž by se jejich autor opravdu snažil o vyjádření vlastního 

stanoviska, či do značné míry reprodukují své předchůdce, jiné jsou bohaté na příklady, 

zdůvodnění a lze v nich rovněž nahlédnout stanovisko autora. S ohledem na povahu díla 

jsou často věnovány lékařům, právníkům, policejním úředníkům apod.; jejich autoři se 

ovšem obrací například i na vladaře států,  zákonodárce, politiky a jiné osoby 

odpovědné za „obecné blaho“.  

    Posledním typem zdravotnické literatury, z níž čerpám v závěrečné, tedy třetí části 

práce, jsou tzv. lékařské topografie, jež měly sloužit především začínajícím lékařům při 

výkonu jejich služby. Tato příručka je měla seznámit s oblastí, v níž se pohybovali a 

zvyky  tamějšího obyvatelstva. Kromě toho však topografie plnily ještě jinou funkci. 

Charakterizovaly stav daných míst po zdravotní stránce. Měly být reflexí toho, jak je na 

tom dané místo (ať už se jednalo o nějaké větší město či panství apod.) z hlediska 

lékařských měřítek (kvalita vody, vzduchu, potravy…), aby bylo patrné, zda zdraví 

zdejších obyvatel není v ohrožení. Na základě takových zjištění pak měla být případně 

zjednána odpovídající náprava, která by ze života zdejšího obyvatelstva odstranila co 

nejvíce nežádoucích vlivů.  

 

      Jako každý pramenný materiál má i ten, z něhož vycházím, své limity – respektive 

můžeme říci, že je třeba každému pramenu klást přiměřené otázky – tj. otázky, na něž je 

schopen odpovědět. Vzhledem k tomu, že je tato práce založena na studiu pramenů 

spíše normativní povahy, je velice důležité uvědomit si jejich první a zásadní omezení – 

jsou sice psány těmi, kteří se pokoušejí o změnu dobové praxe v dané oblasti, tedy 

vzdělanci -  reformátory - lékaři,  nicméně o skutečné dobové praxi v podstatě mnoho 
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nevypovídají. Pokud se nějakým způsobem dotýkají života nižších vrstev společnosti, 

pak jej nahlížejí pouze kriticky, prizmatem vzdělanecké kultury a vzhledem 

k požadavkům, jež jsou na něj kladeny. To, jak tedy vidí autoři příslušných pramenů 

počínání „obyčejných“ lidí, je zároveň hodnocením na základě jejich vlastních měřítek, 

nikoli (pochopitelně) měřítek těch, kterých se toto hodnocení týká. K počínání 

poddaných přistupují v podstatě výhradně z hlediska snahy odstranit jejich „zvyky“, 

„předsudky“ apod. (jež jsou podle názoru vzdělanců kontradiktivní vůči snahám zlepšit 

jejich zdravotní stav) a s cílem nahradit je racionálnějším jednáním, či alespoň jednáním 

na základě racionálních panovnických nařízení či doporučení lékařů. To se týká 

především teoretických příruček zdravotní policie, jejichž autoři jsou poněkud sdílnější 

a jejichž práce tvoří poměrně kompaktní, argumentačně vypracovaný celek. Mimoto je 

zřejmé, že se v rámci tohoto druhu literatury tato hodnocení a přístupy k problematice 

pohřbívání po určité době (a zřejmě i na základě vydaných nařízení) poněkud ustálily - 

nehledě na to, že autoři často odkazují jeden na druhého, citují navzájem své práce a 

někteří dokonce uvádí stejné příklady, jež poměrně hojně čerpají i z  jazykově mimo 

německého prostředí.  

    Kromě toho v případě studia dobových nařízení a příslušné zdravotnické literatury lze 

snadno podlehnout iluzi, již do jisté míry vytváří – iluzi o nezpochybnitelnosti 

dobových nařízení běžným životem. Většina lékařských prací totiž tuto iluzi podporuje 

buď přímo tím, že se jedná o souhrny či přehledy těchto nařízení zpracované pro 

potřeby lékařů, nebo tím, že je neustále dokola cituje či se na ně jinak odvolává. Tato 

iluze se však při pečlivějším zkoumání rozpadá, neboť většina požadavků a nařízení se 

musela několikrát opakovat, některé zmírňovat nebo dokonce rušit, což vypovídá o 

jejich nesnadném zavádění do běžného života.   

     V případě prací se zdravotnickou tematikou je pak rovněž důležité nenechat se 

oklamat mnohdy líbivými slovy autorů, kteří mohou (zvláště v předmluvě ke svému 

dílu) tvrdit více, než je zjevně pravdou. Zvláště v případě lékařských topografií bychom 

očekávali, že autor bude vycházet z vlastního pozorování. Lze se však setkat s pracemi, 

jejichž autoři sice tvrdí, že vychází z vlastní zkušenosti, ovšem poté kromě strohého 

popisu pouze reprodukují vydaná nařízení. V takovém případě se vypovídací hodnota 

jejich děl o dobové praxi zmenšuje v podstatě na minimum. 
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     Nařízení a zdravotnická literatura tedy dovolují zkoumat spíše intelektuální 

představy o pohřbívání a snahy o změnu dobové praxe než dobovou praxi jako takovou. 

Tu pak můžeme poznávat jen omezeně a nepřímo v souvislosti s požadavky, jež jsou na 

tuto praxi kladeny a každopádně viděnou prizmatem představ o tom, jak by mělo 

pohřbívání podle vzdělanců probíhat. Jsem si vědoma toho, že - ačkoliv se některé 

představy dříve nebo později staly tak či onak zcela nebo jen z části žitou skutečností – 

řada takových intelektuálních konceptů zůstala navždy pouhým přáním a nikdy nedošla 

naplnění. Zde však již narážím na limit své práce, neboť mnou zvolená pramenná 

základna v podstatě nedovoluje srovnání s žitou dobovou praxí, která se v těchto 

pramenech vynořuje spíše nepřímo a lze o ní vypovídat jen velmi omezeně. Proto 

těžiště předložené práce tkví především v jejích prvních dvou částech, kde se zabývám 

téměř výhradně pohledem vzdělanců (ať už zákonodárců či lékařů) na problematiku 

pohřbívání. Poslední část práce je pak s ohledem na výše zmíněnou omezenou 

vypovídací možnost pramenů poněkud kratší. Z důvodu přehlednosti jsem se však 

rozhodla, že ji ponechám samostatně. Je v podstatě pokusem o pokud možno maximální 

vytěžení tohoto druhu pramenného materiálu vzhledem k problematice dobové praxe. 

Napsala jsem ji však s vědomím, že tato problematika teprve čeká na další badatele.    
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ČČÁÁSSTT  PPRRVVNNÍÍ  

NNEEBBEEZZPPEEČČNNÉÉ  HHŘŘBBIITTOOVVYY..  

RREEFFOORRMMYY  PPOOHHŘŘEEBBNNIICCTTVVÍÍ  VV  HHAABBSSBBUURRSSKKÉÉ  

MMOONNAARRCCHHIIII  

VVEE  DDRRUUHHÉÉ  PPOOLLOOVVIINNĚĚ  1188..  SSTTOOLLEETTÍÍ  

  
„Dem achtzehnten Jahrhundert gehört die Ehre, das abgeschmackteste 

Vorurtheil beherzt von sich abgeschüttelt zu haben, welches uns, aus 

mißverstandenden Religionsbegriffen, und gegen die ältesten, so wie gegen die 

weisesten Verordnungen römischer Gesetzgeber, die Gräber der Todten, nicht 

nur in dem Mittelpunkte menschlicher Wohnungen, und sogar volkreicher, 

ohnedieß schon ungesunder, Städte, sondern um die allgemeinen 

Versamlungsorte der Christgläubigen, und selbst in Kirchen anlegen, so aber die 

Atmosphäre der Todten, den Lebenden zu athmen zu geben machte.“20  

 

„Osmnáctému století patří ta čest, že ze sebe statečně setřáslo ten 

nejnechutnější předsudek, podle něhož se na základě špatně pochopených 

náboženských pojmů a oproti starším a moudřejším nařízením římských 

zákonodárců zřizovaly hroby mrtvých nikoli jen mezi lidskými příbytky, a to 

dokonce i v lidnatých beztak už nezdravých městech, nýbrž také v okolí 

všeobecného shromaždiště křesťanských věřících a dokonce v kostelech 

samých, takže živí dýchali vzduch znečistěný mrtvolným zápachem.“  

J. P. Frank 

 

 

 

                                                 
20 Frank, Johann Peter, System einer vollständiger medizinischen Polizei, V. díl, Tübingen 1813, s. 382. 
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11..  OOSSVVÍÍCCEENNSSTTVVÍÍ  AA  RREEFFOORRMMNNÍÍ  ÚÚSSIILLÍÍ  SSTTÁÁTTUU  

 

     Úkolem následujících dvou kapitol je zasadit zkoumanou problematiku do 

odpovídajícího kontextu, poskytnout rámec pro následující úvahy a práci s prameny. 

K tomuto účelu se obracím především na odpovídající dostupnou historickou literaturu, 

která se zabývá osvícenstvím, dějinami lékařství, zejména pak problematikou zdravotní 

policie. Posledně jmenované jsou však pro české prostředí poměrně vzácné, a tak jsem 

se obrátila rovněž na dostupnou literaturu v německém jazyce a konečně i na konkrétní 

díla teoretiků státovědy a policejní vědy. Pokud by se zdálo, že se tématu osvícenství a 

reforem nevěnuji s dostatečnou pozorností, je to zřejmě způsobeno dvěma důvody. Za 

prvé s ohledem na zvolené téma považuji za důležitější věnovat se poněkud užšímu 

kontextu, tedy zájmu státu o zdraví poddaných, než se pouštět do obecnějších úvah na 

téma osvícenství či jen povrchně „zaškatulkovat“ reformy josefínské doby do několika 

tradičně uváděných oblastí, za druhé existuje mnoho literatury, jež se vztahuje k této 

problematice. Jejímu zhodnocení se mimo jiné věnovala rovněž jedna z absolventek 

bakalářského studia na FHS Olga Šiková ve své zdařilé bakalářské práci na téma 

„Dobový ohlas osvícenských reforem v českých zemích se zřetelem na dobu panování 

císaře Josefa II.“ pod vedením Miroslava Hrocha (2003). Přesto však považuji jakési 

základní uvedení do problematiky touto cestou za nezbytné, neboť s tématem 

nepochybně souvisí. 

 

     Reformy spojené s pohřbíváním jsou v rámci zkoumaného období v habsburské 

monarchii součástí mohutného reformního úsilí prováděného v duchu osvícenského 

absolutismu, který zde svého vrcholu dosáhl především za vlády Josefa II. (1780-1790), 

jehož zásahy do života poddaných byly mnohem radikálnější a častější než za jeho 

matky Marie Terezie. Absolutistická monarchie byla přitom v  18. století jednou z 

nejrozšířenějších forem vlády v Evropě.21 V jejím čele stál panovník, který podle 

dobových kritérií disponoval teoreticky neomezenou (absolutní) mocí a snažil se svoji 

vůli prosazovat prostřednictvím rozrůstajícího se státního aparátu a vydávaných výnosů, 

které směřovaly k reformním činům - nápravě nevyhovujících poměrů. Pro osvícenský 

                                                 
21 Pavel Bělina - Jiří Kaše - Jan Kučera, Velké dějiny zemí Koruny české, Svazek X. (1740-1792), Praha 
2001, s. 195. 
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absolutismus je pak charakteristická mimo jiné snaha uvést v život některé z 

osvícenských idejí a zásady státovědy s cílem upevnění moci panovníka, získáním 

kontroly nad děním ve státě a samozřejmě hospodářského pozvednutí státu.  

     Které z osvícenských idejí a zásad se dotkly reformního úsilí osvíceného panovníka 

(Josefa II.) nejvíce? To je poněkud problematické zodpovědět, neboť pojem osvícenství 

nebyl jednoznačný ani ve své době a o jeho obsahu se vedou diskuze i dnes.22 

V souvislosti se změnami, k nimž došlo v posledních desetiletích v historické vědě, jsou 

přehodnocovány především některé z dřívějších pohledů na tuto epochu, jež byly 

poznamenány optimistickým nadšením pro „pokrok“ či marxistickým myšlením. 

Zpřísnil se rovněž vztah k pramenům, který je mnohem kritičtější než dříve. V důsledku 

toho je rovněž užívání pojmů jako osvícenství a osvícenský absolutismus více 

reflektované, problematizované, kritičtější, opatrnější a citlivější na místní zvláštnosti a 

na do značné míry se lišící názory nositelů osvícených myšlenek. Vedle pojetí 

osvícenství jako „hnutí“23 či „myšlenkového proudu“ se tak s ohledem na 

nejednoznačnost a rozšířenost tohoto pojmu objevují i poněkud široce pojatá označení 

jako například „tendence“ ke kritickému zkoumání a používání rozumu, pro kterou bylo 

příznačné zejména „zpochybňování různých mínění a vžitých postupů“24. Za 

charakteristické znaky této „tendence“, která mohla nabývat rozmanitých podob, je pak 

považována především víra v sílu lidského rozumu, v člověka a jeho schopnosti, 

doprovázená často optimistickou vírou v poznání, vědění a pokrok. Tento rozum, který 

se stal pro osvícence jediným spolehlivým nástrojem poznání člověka, společnosti i 

vesmíru, měl být vymaněn ze všech jeho omezení - z autoritativních řádů a nauk, 

konvencí a především z tradic a zvyků minulosti, které byly chápány jako překážky 

štěstí a prospěchu člověka. Temnota nevědomosti, předsudků, přežitků a pověr měla být 

nahrazena érou vlády „světla rozumu“25. Tento vztah ke zvykům obyvatelstva se odrazil 

rovněž v charakteru navrhovaných a zaváděných reforem. Josef II. a většina teoretiků 

zdravotní policie se, pokud jim nikdo neodporoval, stavěli ke zvyklostem, tradičnímu 

smýšlení a jednání obyvatelstva nesmlouvavě, nesnažili se mu porozumět a už vůbec ne 

                                                 
22 K tomu viz například Pavel Bělina - Jiří Kaše - Jan Kučera, c. d., s. 161. 
23 Viz např. Halada, Jan, Osvícenství – věk rozumu, Praha 1984, s. 7. 
24 Black, Jeremy, Dějiny Evropy. Evropa osmnáctého století, Praha 2003, s. 239. 
25 Tento pojem používá jako synonymum pro osvícenství  např. Im Hof, Ulrich, Evropa a osvícenství, 
Praha 2001, s. 10. 
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respektovat, nýbrž chtěli „nebezpečné pověry“ odstranit či potlačit a nahradit 

racionálním jednáním či alespoň jednáním na základě racionálních reforem.  

    Významným rysem reformních snah tohoto osvíceného panovníka (i jeho matky) 

byla rovněž značná spolupráce se vzdělanci, která byla motivována zájmem o vytvoření 

hospodářsky a politicky silného státu uspořádaného rozumem. Nejen Josef II., ale i 

mnohé vlády v Evropě se snažily do svých služeb získat vzdělance, kteří pak pracovali 

jako úředníci nebo jako akademičtí činitelé ve státních vzdělávacích ústavech. V jaké 

míře se však rozvinula a byla pružná součinnost vládní politiky se vzdělanci, bylo 

individuální záležitostí. Díky této spolupráci pak ovlivnilo reformy Josefa II. nejen 

osvícenské myšlenkové klima, nýbrž i konkrétní zásady tehdy vlivné státovědy a s ní 

souvisejících věd, které se staly živnou půdou pro značný počet reforem.  Zakotvené na 

těchto základech, dosáhlo reformní úsilí Josefa II. nesmírného rozmachu. V jeho 

důsledku došlo (podle některých autorů) v mnoha oblastech k natolik radikálním 

změnám, že se v jejich důsledku tvář habsburské říše proměnila více než za celé 

předchozí století.26  Jeho politika je proto často hodnocena jako aktivní forma vlády, o 

čemž svědčí především značný počet vydávaných výnosů, o jejichž účinnosti lze však 

vzhledem k jejich opakovanému vydávání a apelování na jejich dodržování do jisté 

míry pochybovat. Podle Jeremy Blacka se počet vydaných nařízení za Josefa II. zvýšil 

pro Rakousko, Čechy a Halič šestkrát či dokonce sedmkrát.27 Při tomto počtu již lze 

pochybovat o jejich kvalitě a promyšlenosti. Proto není divu, že Ulrich Im Hof sice 

oceňuje píli Josefa II., ale jeho pracovní nasazení považuje za hektické a reformy za 

ukvapené.28 Přitom, jak se na tom shodují mnozí autoři, však zasahovaly do životů 

celých národů i nejintimnější sféry existence jednotlivců bez zvláštních ohledů na jejich 

vůli.  

     Kvůli nešetrnosti těchto zásahů proto bývá politika Josefa II. často hodnocena také 

jako svévolná, despotická29 a radikální.  Současně ji však není možno označovat za 

svévolnou v tom smyslu, že by vyvěrala jen z pouhého rozmaru panovníka. Tato 

„svévole“ stojí na důkladně propracovaných, stabilních základech politických věd, které 

však zároveň veskrze naplňovaly praktické mocenské požadavky státu a sloužily do 
                                                 
26 Viz např. Ivana Čornejová - Jiří Rak - Vít Vlnas, Ve stínu tvých křídel… Habsburkové v českých 
dějinách, Grafoprint–Neubert, Praha 1995, s. 164. 
27 Black, c.d., s. 446.  
28 Im Hof, c. d., s. 18. 
29 Black, c. d., s. 247; dále viz např. Ivana Čornejová - Jiří Rak - Vít Vlnas, c. d., s. 165.  
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značné míry k legitimizaci jeho mocenských ambic. Tak se můžeme v pracích teoretiků 

politických věd, například u Johanna Heinricha Gottloba von Justi v jeho „Grundsätze 

der Policey-Wissenschaft“ (1756), dočíst, že vláda má v první řadě dohlížet na 

náboženství (Religion) a náboženské smýšlení (Glaubensmeinungen) svých poddaných, 

a to do té míry, do jaké mají vliv na společenský život a blaho státu. Proto se má 

zaměřit na charakter obyčejů či mravů (Sitten) a udržení dobré kázně a pořádku.30 Kdo 

jiný by však mohl stanovovat míru dohledu a zásahů do této sféry, než sám stát, 

osvícený panovník? Politické vědy tím, že plnily praktické účely, byly spíše jen 

nástrojem v jeho rukou, nikoli vědou, která se samostatně rozvíjí. Stát však o vědce ani 

nestál, za to však jistě stál o oddané úředníky, služebníky státu a samozřejmě také o 

vhodné teoretické zdůvodnění svého reformního úsilí. Intervence do života poddaných, 

jež nebyly v oblasti hygieny, s níž problematika pohřbívání bezprostředně souvisí, 

rozhodně nijak zanedbatelné, tak byly založeny na učení o státu a jeho úloze, které 

zároveň ospravedlňovalo každý zásah do soukromé sféry obyvatelstva. Kromě toho 

byly podporovány přesvědčením, že se odstraňování tzv. předsudků a zvyklostí, které 

nejsou racionálně podloženy, děje podle zásad osvícenství a tedy pro dobro věci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Viz Justi, Johann Heinrich Gottlob von, Grundsätze der Policey-Wissenschaft, Göttingen 1756, s. 12: „In 
Ansehung des sittlichen Zustandes hat die Regierung zuförderst auf die Religion und Glaubensmeinungen 
der Unterthanen zu sehen, in so fern dieselben in das gesellschaftliche Leben und die Wohlfarth des Staats 
einen Einfluß haben. So dann hat sie auf die Beschaffenheit der Sitten und Erhaltung guter Zucht und 
Ordnung ihr Augenmerk zu richten.“  
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22..  PPÉÉČČEE  SSTTÁÁTTUU  OO  ZZDDRRAAVVÍÍ  LLIIDDUU  

  

„„… die Sorge für die Gesundheit der Bürger ist sicher die wichtigste des 

Staates; nur der gesunde Mensch ist ein thätiger Mensch, nur ein solcher kann 

wirken und schaffen…“31 

 

„Starost o zdraví občanů je jistě tou nejdůležitější záležitostí státu; pouze zdravý 

člověk je činný člověk, pouze takový může pracovat a tvořit…“  

D. Z. Wertheim 

 

     Zásahy do oblasti pohřbívání jsou neoddělitelné od rodícího se zájmu státu o dobrý 

zdravotní stav obyvatelstva. Podívejme se nyní, čím byl tento zájem motivován.  Zájem 

státu o zdraví poddaných nevzešel ze strany lékařů a lékařské vědy, nýbrž byl podložen 

osvícenskou ideologií o úloze státu. Požadavek zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva 

byl  přitom vznesen v rámci vědy o státu (Staatswissenschaft, překládá se rovněž jako 

státověda), respektive v její části, v tzv. policejní vědě (Polizeiwissenschaft). Nový obor 

lékařství byl proto nazýván zdravotní policie (medizinische Polizei)32. Erna Leskyová ve 

svém příspěvku „Österreichisches Gesundheitswesen im Zeitalter des aufgeklärten 

Absolutismus“ uvádí, že se tento pojem poprvé objevil roku 1764, když Wolfgang 

Thomas Rau v Ulmu vydal své „Gedanken von dem Nutzen und Nothwendigkeit einer 

medicinischen Polizeyordnung in einem Staat“ („Úvahy o prospěchu a nezbytnosti 

zdravotního policejního řádu ve státě“).33   

    Důležitou úlohu při vzniku zdravotní policie sehrál především kameralistický 

populacionismus, který byl nerozlučně spjat s pojmy blahobytu (Wohlfahrt) a 

všeobecného dobra (allgemeine Beste), jak je podle Leskyové vytvořil filosof Christian 

Wolff ve své práci „Vernünftige Gedanken von dem gesellschaftlichen Leben der 

                                                 
31 Wertheim, Daniel Zacharias, Versuch einer medicinischen Topographie von Wien, Wien 1810,  s. II. 
32 Někdy se také překládá jako lékařská policie, viz např. Svobodný, Peter – Hlaváčková, Ludmila, 
Dějiny lékařství v českých zemích, Praha 2004, s. 114 (kde je tento pojem zároveň vysvětlen jako 
organizace zdravotnictví). 
33 Leskyová, Erna, Österreichisches Gesundheitswesen im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus, in: 
Archiv für österreichische Geschichte, 122. svazek, 1. sešit, Wien 1959, s. 104;  Jako prvního, kdo použil 
označení „medizinische Polizei“ uvádí tohoto autora i Zaremba, Vladimír, Zdravotnictví a zdravotnické 
koncepce v Čechách v období rozkladu feudalismu a přechodu ke kapitalismu (1740–1848), in: Plzeňský 
lékařský sborník 13/1964, SPN 1964, s. 199.  
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Menschen“ („Rozumné úvahy o společenském životě lidí“) z roku 172134, který rovněž 

položil základy vědy o státu. Přitom je třeba upozornit, že se nejednalo o vědeckou 

disciplínu v dnešním slova smyslu, nýbrž o filosoficko-politickou ideu, která 

stanovovala zásady praktické politiky. Wolf shrnul myšlenky svých předchůdců 

(Leibnitze a jiných) a zformuloval učení o vztahu státu a obyvatelstva. V tomto pojetí 

má panovník povinnost starat se jako otec o blaho svých poddaných, tedy o jejich 

bezpečnost, zdraví, jistotu soukromého vlastnictví atd. Při logickém střetu o přednost 

přirozených práv státu a přirozených práv jednotlivce však dával zřetelně najevo 

přednost státu, což odpovídalo jeho přesvědčení, že dokonalou společnost vytváří pouze 

silné pospolité (kolektivní) cítění.35   

      Na tomto základě se pak formovaly zásady státovědy, která v duchu kameralismu 

kladla rovněž od svých počátků důraz na početnou populaci, jež byla považována za 

„nevyčerpatelný pramen bohatství a moci panovníků“36. Na základě počtu obyvatelstva 

se pak posuzovala úroveň moci státu, ať už ve smyslu počtu potencionálních vojáků, 

plátců daní či pracovní síly atp.  Růst, stagnace nebo dokonce pokles počtu poddaných 

oproti jiným státům byly interpretovány jako převaha či oslabení státu. Proto byla 

jedním z hlavních úkolů politiky dlouhodobá podpora rozmnožení obyvatelstva. 

Početná populace se tedy postupně, především v díle Johanna Heinricha Gottloba von 

Justi (1717-1771) a Josefa von Sonnenfels (1733-1817) stala základním principem 

nejen ekonomiky, ale i politiky, administrativy, obchodní a finanční vědy… Jak Justi, 

tak Sonnenfels však oproti svým předchůdcům kladli důraz nejen na množství, ale i na 

kvalitu populace.37 Péče o ni se pak postupně stala předmětem tzv. policejní vědy, jež 

spočívala na stejných ideových základech jako věda o státu - na požadavku obecné 

blaženosti, zmnožení počtu obyvatel, růstu bohatství státu atd. Teoretiky policejní vědy 

byli mj. i Justi a Sonnenfels. Policejní věda má v jejich pojetí (oproti vědě o státu, která 

se zabývá zabezpečením státu, blaženosti poddaných a růstu jeho hospodářského vlivu 

navenek) za úkol zabezpečovat totéž uvnitř státu.  Pod pojmem „vnitřní bezpečnost“ se 

přitom skrývá důraz na roli státní správy v regulaci hospodářství a ostatních sfér 

                                                 
34 Leskyová, Österreichisches Gesundheitswesen, s. 108. 
35 Viz Pavel Bělina - Jiří Kaše - Jan Kučera, c. d., s. 206. 
36 Leskyová, Österreichisches Gesundheitswesen, s. 105: „der unerschöpflichen Quelle von Reichtum und 
Macht für den Fürsten“. 
37 Viz Sinkulová, Ludmila, Lékaři, stát a zdraví lidu. Z historie zdravotní služby v českých zemích, Praha 
1959, s. 28. 
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společnosti státem. Předmětem policejní vědy tedy byla především správa země a 

zákonodárství.  

     Justi policejní vědu ve své práci „Grundsätze der Policey-Wissenschaft“ („Zásady 

policejní vědy“, 1756) definuje jako veškerá opatření ve vnitřních státních záležitostech, 

jimiž může být trvaleji zakotveno a rozmnoženo obecné vlastnictví státu, síly státu lépe 

využity a vůbec podporována všeobecná blaženost.38  V užším vymezení chápe policií 

vše, co je zapotřebí pro dobrý občanský život, především udržení kázně a pořádku mezi 

poddanými, a opatření, která podporují snadnost života a nárůst možností obživy.39  

Zásadou policejní vědy je tedy v jeho pojetí udržovat a přispívat ke zmnožení majetku 

státu a obecné blaženosti prostřednictvím vnitřních nařízení.40  Co se týče populace, 

není již kladen důraz pouze na její množství, nýbrž i na její kvalitu, na její zdravotní 

stav. Péče o zdraví obyvatelstva a jeho ochrana před předčasným úmrtím a nemocemi je 

totiž (kromě přistěhovalectví a prostředků, které podporují reprodukci) jedním ze 

způsobů, jak podle Justiho může dojít ke zvýšení počtu obyvatelstva.41 Práce dokonce 

obsahuje i konkrétnější návrhy, jak ji kontrolovat a zabezpečit. V jedné části knihy 

„Von der Vorsorge der Regierung, die Verminderung der Unterthanen, durch 

frühzeitigen Todt zu verhüten“ („O opatřeních vlády, která zamezují úbytku poddaných 

způsobeného předčasnou smrtí“) Justi tvrdí, že jsou veškerá opatření policie bez účinku, 

pokud nesměřují rovněž k zachování a léčení poddaných. Proto je nejen nutné zřizovat 

rady (Gesundheits-Raths), jejichž členy budou státní zaměstnanci, kteří jsou znalí 

policejních záležitostí a zkušení, proslulí lékaři42, ale rovněž zasahovat proti všem 

příčinám, které způsobují špatný zdravotní stav obyvatelstva ve městě i v kraji. Sem 

                                                 
38 Justi, Johann Heinrich Gottlob von, Grundsätze der Policey-Wissenschaft, Göttingen 1756, s. 4.: „In 
weitläuftigen Verstande begreifet man unter der Policey alle Maaßregeln in innerlichen 
Landesangelegenheiten, wodurch das allgemeine Vermögen des Staats dauerhaftiger gegründet und 
vermehret, die Kräfte des Staats besser gebrauchet und überhaupt die Glückseeligkeit des gemeinen 
Wesens befördert werden kann…“  
39 Justi, c. d., s. 4.: „In engen Verstande begreifet man unter der Policey alles dasjenige, was zur guten 
Verfassung des bürgerlichen Lebens erfordert wird, und mithin vornämlich die Erhaltung guter Zucht und 
Ordnung unter den Unterthanen, und die Maaßregeln, Bequemlichkeiten des Lebens und den Wachstum 
des Nahrungsstandes zubefördern.“  
40 Justi, c. d., s. 7: „Das allgemeine Grundsatz der Policey-Wissenschaft ist demnach: Man muß die 
innerlichen Verfassungen des gemeinen Wesens solchergestalt einrichten, daß dadurch das allgemeine 
Vermögen des Staats erhalten und vermehret und die gemeinschaftliche Glückseeligkeit immer mehr 
befördert wird.“ 
41 Justi, c. d., s. 9. 
42 Justi, c. d., parafráze textu ze s. 71. 
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patří mimo jiné také udržování měst v čistotě od bláta a zápachu, vyvarování se 

škodlivých výparů a zajištění volného proudění vzduchu.43  

     Druhým významným teoretikem policejní vědy byl Joseph von Sonnenfels, který 

v prvním díle svých „Grundsätze der Polizey-, Handlung- und  Finanzwissenschaft“ 

(„Zásady politiky, obchodu a peněžnictví“, 1777, první vydání z r. 1765) od sebe 

odlišuje vědu o státu a policejní vědu na základě pojmu bezpečnosti (Sicherheit). 

Zatímco věda o státu vytváří zásady pro vnější bezpečnost státu, policejní věda se 

věnuje bezpečnosti vnitřní. Život občanů státu je přitom ohrožován nejrůznějšími 

způsoby – násilnými vraždami, neopatrností, smělými činy, ale také nemocemi či 

úbytkem potravy. Proto je třeba zákonů, které by je chránily před takovým nebezpečím. 

Zde je již konkrétnější než Justi. Důraz je kladen především na opatření proti 

nakažlivým chorobám, ochranu zdravých před jejich šířením (v této souvislosti zmiňuje 

rovněž nutnost ohledání mrtvých44), zajištění poskytnutí pomoci v případě nemoci či 

opět ustavení zdravotní komise (Gesundheitskommission)45, která by dohlížela na vše, 

co může mít vliv na zdraví občanů a byla by složena z lékařů a členů policie 

(Polizeyglieder). Jejím úkolem je odstranit vše, co by mohlo přitahovat nemoci a 

jakýmkoli způsobem škodit zdraví obyvatel, přičemž by měla brát zřetel především na 

kvalitu stravy a čistotu vzduchu.46 V této souvislosti Sonnenfels apeluje na nutnost: 

„Všechno, co může být výpary a zápachy nejen nakažlivé, nýbrž i obtěžující, musí být 

přemístěno daleko od obydlených míst. Je tedy nutno zřizovat pohřebiště mimo města; 

avšak zrovna tak nesmí být dovoleno pohřbívání mrtvých v kostelech“47. V poznámce 

pak kladně hodnotí myšlenku zrušení pohřbívání v kostelech a na přilehlých hřbitovech, 

když zmiňuje zrušení pohřbívání na hřbitově kostela sv. Štěpána (není řečeno kde) na 

základě výnosu z 25. dubna 1732.  

     Z těchto (populacionistických a státoprávních) myšlenek vycházeli, jak píše 

Vladimír Zaremba ve svém článku v plzeňském lékařském sborníku, také „tvůrci nové 

koncepce zdravotnictví a jeho úlohy ve státě, jakož i úlohy státu při zabezpečení 

                                                 
43 Justi, c. d., s. 74, 75. 
44 Sonnenfels, Joseph von, Grundsätze der Polizey-, Handlung- und  Finanzwissenschaft I. , 1777, s. 159. 
45 Sonnenfels, c. d., s. 151. 
46 Sonnenfels, c. d., s. 165. 
47 Sonnenfels, c. d., s. 171: „Alles, was durch Ausdämpfungen und Gestank nicht nur ansteckend, sondern 
auch überlästig seyn kann, muß ferne von bewohnten Oertern verlegt werden. Es sind also die 
Begräbnißstätte, außerhalb der Städte anzulegen; jedoch, daß aus eben der Ursache auch die Beysetzung 
der Todten in den Kirchen nicht gestattet werde.“ 
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zdravotní péče o obyvatelstvo. Vznikla tzv. nauka o zdravotní policii (medizinische 

Polizeiwissenschaft)48, která se stala teoretickou základnou osvícenského absolutismu 

v odvětví zdravotnictví, ve zdravotnické politice státu. Zdravotní policie také poprvé ve 

svém obsahu stmelila všechny ty medicínsko-společenské poznatky, které vedly 

k vytvoření nového vědního oboru a stala se také výukovým předmětem na lékařských 

fakultách.“49 

      Péče o zdraví poddaných se tak postupně v rámci policejní vědy osamostatnila, 

přičemž však zůstala její součástí pod názvem „zdravotní policie“. Od 60., 70. let 18. 

století v jejím rámci vycházely první práce „zaměřené přímo na úlohu státu ve zdravotní 

péči o obyvatelstvo, na organizaci zdravotnictví v zemi, na úkoly zdravotnických 

pracovníků ve zdravotní politice státu …“50 Jejím prvním velkým systematikem se stal 

lékař Johann Peter Frank. Jeho osmisvazková práce „System einer vollständigen 

medizinischen Polizey“ (1786, první vydání 1779) navazuje na Sonnenfelsovo pojetí 

všeobecné policejní vědy, jejímž úkolem je zajišťovat vnitřní bezpečnost. Značnou část 

policejní vědy však tvoří zdravotní policie - věda, jejímž úkolem je péče o zdraví 

(Gesundheitswohl) obyvatelstva a zvířat, která lidé potřebují ke své práci a živobytí:  

„Zdravotní policie je proto, stejně jako celá policejní věda, umění obrany, naukou o 

tom, jak chránit lidi a jejich zvířecí pomocníky před škodlivými následky hromadného 

soužití, obzvláště však naukou o tom, jakým způsobem podporovat jejich tělesné blaho, 

aby, uchráněni mnoha fyzických zel, co nejpozději podléhali osudu, kterému jsou 

předurčeni.“51   

                                                 
48 Zvýrazněno kurzívou v původním textu.  
49 Zaremba, Zdravotnictví a zdravotnické koncepce v Čechách, s. 198. Co se týče zmíněných medicínských 
poznatků, Zaremba klade zárodky vzniku nauky o zdravotnictví již do 16. a 17. století. Nachází je zejména 
v pracích městských úředních lékařů (Stadtphysiků) a univerzitních učitelů. Obsah těchto prácí měl údajně 
hygienicko-epidemiologický charakter, či řešil otázky soudního lékařství, což byly obory „v nichž plnění 
určitých funkcí bylo spojeno se zásahem státních orgánů. V těchto pracích se vždy zdůrazňovala úloha 
státu (panovníka, společnosti) v ochraně zdraví obyvatelstva.“  Viz Zaremba, Zdravotnictví a zdravotnické 
koncepce v Čechách, s. 199. 
50 Zaremba, Zdravotnictví a zdravotnické koncepce v Čechách, s. 199. 
51 Frank, Johann Peter, System einer vollständiger medizinischen Polizei, I. díl, Wien 1786, s. 3: „Die 
medicinische Polizey ist daher, so wie die ganze Polizeywissenschaft, eine Vertheidigungskunst, eine 
Lehre, die Menschen und ihre thierischen Gehülfen wider die nachtheiligen Folgen größerer 
Beysammenwohnungen zu schützen, besonders aber deren körperliches Wohl auf eine Art zu befördern, 
nach welcher solche, ohne zu vielen physischen Uebeln unterworfen seyn, am spätesten dem endlichen 
Schicksale, welchem sie untergeordnet sind, unterliegen mögen. Překlad použit s drobnou úpravou 
z Lněničková, Jitka, České země v době osvícenství, Praha 1995, s. 15. 
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     Jiným teoretikem zdravotní policie se stal lékař Zacharias Gottlieb Huszty von 

Rassynya, který rovněž v prvním díle své práce „Diskurs über die medizinische Polizei“ 

(1786) zmiňuje mimo jiné Justiho, Sonnenfelse a v mnohém navazuje rovněž na Franka. 

Nauku o zdravotní policii (medizinische Polizeiwissenschaft) definuje ve stejném duchu 

jako „souhrn zásad pro pokud možno nejlepší veřejná opatření státu pro zachování 

zdraví,  života a pro přirozený nárůst poddaných a dobytka potřebného k jejich obživě. 

V tomto smyslu je pojednávána jako teoretická věda, pokud je však aplikována pro 

potřeby společnosti v podobě přiměřených nařízení zeměpánem, nebo jím k tomu 

pověřenými osobami, pak se stává praktickou, a je nazývána zdravotní policií“.52 Také 

Huszty spojuje cíle zdravotní policejní vědy s hlavními zásadami státního hospodářství 

(Staatswirthschaft)53 či vědy o státu, s nimiž je nerozlučně spjata rovněž péče o zdraví a 

život poddaných. Blahobyt, který má za úkol zajistit věda o státu, totiž nemůže 

existovat bez vnitřní bezpečnosti (innere Sicherheit), která je vlastním účelem policejní 

vědy (návaznost na Sonnenfelse). Stejně tak ale nelze zajistit vnitřní bezpečnost státu, 

aniž by nebylo postaráno o fyzickou blaženost, zdraví, život a rozmnožování 

poddaných, které jsou vlastním účelem zdravotní policejní vědy.54 Přitom je však pro 

zdravotní policii charekteristické, že pro ni v podstatě v  souvislosti s péčí o zdravotní 

stav obyvatelstva a jeho fyzické blaho neexistuje oblast lidského života, na niž by se od 

jeho počátku, tedy oplození, až po jeho konec, pohřbení, nevztahoval její zájem.55 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52 Huszty, Zacharias Gotlieb, Diskurs über die medizinischen Polizei, Pressburg und Leipzig 1786, s. 19: 
„Die medizinsiche Polizeiwissenschaft ist ein Inbegriff von Grundsäzen, zu den möglichst besten 
öffentlichen Anstalten eines Staats, für die Erhaltung der Gesundheit und des Lebens und für die 
Fortpflanzung der Unterthanen, und des zu ihrem Unterhalte notwendigen Viehes. In diesem Sinne wird sie 
als eine theoretische Wissenschaft betrachtet, wenn aber von dem Landesfürsten, oder von den durch ihn 
dazu bestellten Personen, den Bedürfnissen der Gesellschaft angemessenne Vorschriften zur Anwendung 
gezogen werden, dann wird sie praktisch, und unter den Namen, medizinische Polizei, begriffen.“ 
53 Huszty, c. d., s. 20. 
54 Huszty, c. d., s. 21, 22. 
55 Viz. Leskyová,  Österreichisches Gesundheitswesen, s. 112. 
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33..  HHŘŘBBIITTOOVV  AA  PPOOHHŘŘBBÍÍVVÁÁNNÍÍ  PPŘŘEEDD  JJOOSSEEFFÍÍNNSSKKÝÝMMII  

RREEFFOORRMMAAMMII  

 

    Než se budeme věnovat konkrétním reformám, považuji za vhodné na základě 

sekundární literatury naznačit situaci, která jim předcházela a kterou se pokoušely 

změnit. Podívejme se tedy v krátkosti na pohřbívání, funkce, vzhled a umístění hřbitova 

ve středověku a raném novověku. V této době se (jak vyplývá ze srovnání příslušné 

literatury) vzhled hřbitova a průběh pohřbu příliš neměnil56, ačkoli se snad mohlo do 

určité míry měnit vnímání a vztah ke smrti, jak se to snažil nastínit například Philippe 

Ariès. K výraznějšímu posunu došlo až v době, které se budeme věnovat dále. Proto 

v této části líčím vzhled hřbitova i pohřební rituály na základě zvolené literatury, aniž 

bych brala ohled, podobně, jako to udělali také mnou zvolení autoři, na místní 

zvláštnosti. Výsledkem je jakýsi ideálně typický obraz pohřbu a hřbitova v období 

středověku a raného novověku. 

       

      Umírání bylo obvykle veřejnou záležitostí. Neprobíhalo pouze v kruhu blízkých; 

kolem úmrtního lože se shromažďovalo i širší příbuzenstvo, přátelé, sousedé… Když se 

okolostojící domnívali, že se blíží konec umírajícího, často jej vytáhli z postele a 

položili na zem. Tím mu bylo, podle Norberta Ohlera, dáno jasně najevo, nakolik se 

odhadují jeho šance. Tento zvyk se údajně vyvinul z konání kajícných skutků před 

smrtí, kdy se umírající chtěl dobrovolně vzdát veškerého pohodlí. Co bylo zpočátku 

uvědomělým projevem pokory, stalo se zvykem.57  Poté, co nastala smrt, byly mrtvému 

zatlačeny oči, zavřena ústa, mrtvé tělo omyto, oblečeno a nebožtík byl položen na máry, 

kde byl ponechán nejčastěji do druhého dne, někdy i déle, nanejvýš však tři dny, aby se 

lidé přesvědčili o tom, že není mrtvý pouze zdánlivě. Umírání i pohřeb byly přitom 

provázeny nábožensko-magickými rituály, které byly církví a později i intelektuály 

pokládány za pověrečné. Jejich úkolem bylo podle Dülmena58 zahánět strach ze smrti a 

(zahnáním zlých sil) ulehčit umírajícímu odchod na onen svět. Večer pak u nebožtíka 

                                                 
56 Např. podle Wirtha se středověké pohřbívání dochovalo až do konce 18. století. Viz Wirth, Zdeněk, 
Pražské hřbitovy I., Olšany, Praha 1923, s. IV. 
57 Ohler, Norbert, Umírání a smrt ve středověku, Praha 2001, s. 70. 
58 Dülmen, Richard van, Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18.st.), díl I., Dům a jeho lidé, 
Praha 1999, s. 224, 225. 
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bděli příbuzní a sousedé – drželi u něj stráž, neboť mrtvý byl stále ještě členem rodiny. 

Toto bdění však nebylo truchlením. Okolo mrtvého se naopak údajně tančilo, příbuzní 

hodovali, zpívali a žertovali.59 

     Pohřební průvod se obvykle sešel v domě smutku, kde byli všichni pohoštěni. Poté 

byl podle Dülmena nebožtík vynesen z domu nohama napřed a třikrát postaven na 

domovní práh.60 Tím se rozloučil se svým domem. Odtud průvod zamířil buď do 

kostela, kde byla odsloužena zádušní mše, nebo rovnou na hřbitov, neboť mše byla 

nákladnou záležitostí. Jen ve výjimečných případech zůstával mrtvý dále v kostele. Poté 

byl nebožtík pochován do země. Zatímco majetní byli obvykle pochováváni do 

samostatných hrobů, chudí spíše do společných jam. Jak ve středověku, tak na počátku 

novověku se ještě běžně nepohřbívalo v rakvích. Ta byla jen pro majetné. Mrtvola byla 

ke hrobu obvykle nesena na márách nebo v rakvi, která patřila obci a používala se 

opakovaně. Po pohřbu pak následovala pohřební hostina, kde se lidé sešli u společného 

jídla, aby stvrdili své společenství, které narušil odchod blízké osoby.61 

      Od konce 15. století docházelo podle mnohých autorů k tzv. „klerikalizaci“ pohřbu. 

Tzn., že se z něj stala církevní slavnost v tom smyslu, že se jí kromě příbuzných a přátel 

účastnili rovněž kněží, mniši, chudí a děti ze špitálů. Jak však bylo řečeno výše, pohřeb 

a umírání byli dlouho provázeny lidovými, magickými představami a zvyky. Pohřby tak 

získaly podobu rozsáhlých procesí62, kterou si udržely jako „velké“ společenské 

události i v raném novověku.63 Zároveň se zvláště v raném novověku staly příležitostí, 

jak navenek vyjádřit prestiž domácnosti, reprezentovat svůj stav.64  

    Již od raného středověku bylo pro křesťany charakteristické pohřbívání v kostelech či 

katedrálách a jejich bezprostřední blízkosti. Ariès65 líčí vznik tohoto zvyku jako 

důsledek touhy lidí, aby byli pohřbeni pokud možno co nejblíže hrobu mučedníka, který 

ochrání jejich tělo i celou bytost v den posledního soudu (tzv. pohřbívání „ad sanctos“). 

Ačkoli se původně hroby světců, v jejichž blízkosti vznikla kaple či bazilika nacházely 

na mimoměstských nekropolích, vstoupili mrtví do blízkosti živých ve chvíli, kdy se 

                                                 
59 Viz např. Ohler, c. d., s. 98; též Dülmen, c. d., s. 226; zajímavý příspěvek rovněž Navrátilová, 
Alexandra, Narození a smrt v české lidové kultuře, Praha 2004, s. 218 a násl. 
60 O vynášení nebožtíka z domu viz rovněž Navrátilová, c. d., s. 227 a násl. 
61 Ohler, c. d., s. 108. 
62 Viz  Macek, Josef, Jagellonský věk v českých zemích, díl III., Praha 1998, s. 180. 
63 Viz Dülmen, c. d., s. 224. 
64 Dülmen, c. d., s. 228. 
65 Ariès, c. d., díl I., s. 48 a násl. 
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města či vesnice začaly rozšiřovat a kolem hřbitovních bazilik vyrůstaly nové čtvrti. 

Funkci pohřebiště pak převzaly i katedrály a kostely ve městech. Brzy ve městě 

neexistoval kostel, v němž by se nepohřbívalo do podlážky a který by neměl vlastní 

hřbitov. Funkce hřbitovů a kostelů se tak začaly prolínat. Podle Arièse tak došlo 

k převrácení starověkého protikladu mezi mrtvými a posvátnem. Zatímco by ve 

starověku přítomnost mrtvoly ve městě poskvrnila jeho svatost, ve středověku hřbitov 

nebyl chápán jako místo nečisté a opuštěné, ale naopak svaté, posvátné, předurčené k 

modlitbám za duše zemřelých, veřejné a hojně navštěvované. Na opuštěná místa měli 

být pochováváni pouze lidé, na něž byla uvalena klatba, zločinci, sebevrazi, nepokřtění 

apod.  

    Středověký hřbitov nebyl pokryt ani náhrobky, ani kříži, nýbrž byl prostorem 

posetým travou, na němž se nezřídka pásl dobytek. Byl centrem společenského dění. 

Konaly se zde nejen bohoslužby, kázání, procesí a mše, nýbrž zde panoval čilý 

obchodní ruch (mohla zde být i pec na pečení chleba66), hřbitov byl místem slavností 

(dokonce se zde tančilo), trhů, her, dostaveníček, projednávaly se tu i soudní a politické 

záležitosti (uzavíraly se zde např. smlouvy) a poskytoval azyl pronásledovaným. Kromě 

toho na něm mohla stát i městská fara se školou67. S tichou pietou bychom se zde 

rozhodně neshledali, stejně jako nelze mluvit o kultu hrobů. Uprostřed toho všeho 

pestrého dění neustále docházelo, kvůli relativně malé rozloze hřbitovů, k manipulaci 

s kostmi, k jejich přenášení ze země do kostnic, které schraňovaly kosti nebožtíků pro 

den Poledního soudu.68 Často však byla kvůli potřebě místa vykopána i těla, jež se ještě 

nestihla zcela rozložit. Hřbitov tak může být v této době chápán jako společenství, 

v němž spolu obcují všichni věřící, na tom i na onom světě.69  

     Tvář ani funkce hřbitova se nezměnila ani s počátkem novověku. Raně novověká 

společnost stejně jako středověká přikládala velký význam tomu, aby byli mrtví 

pochováni v její bezprostřední blízkosti.70 Na hřbitově se dále konaly jarmarky, 

probíhaly zde různé oslavy, sloužil jako skladiště (faráři si podle Dülmena nezřídka 

                                                 
66 Viz např. Ariès, c. d., díl I.,  s.  90. 
67 Viz Winter, c. d., díl I., s. 470; nebo Wirth, c. d., s. IV: „Středověkém člověku (…) nevadilo, (…) že 
hroby byly  předčasně vykopávány, že hřbitov byl obklopen krámy, že se často přímo přes rovy chodilo do 
fary i školy a po hrobech se proháněla drůbež a vepři; naopak tehdejší občané shromažďovali se tu ke 
schůzím a debatám jako na trzích, děti tu skotačily a zahálčiví lidé tu vyspávali svoji nudu.“ 
68 Viz Macek, c. d ., s. 184. 
69 Le Goff – Schmitt, c. d., s. 680. 
70 Dülmen, c. d., s. 231. 
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stěžovali na to, že zde byly odkládány staré a nepotřebné věci) či jako pracovní 

prostor… Snad se o něco přísněji dbalo na jeho ohrazení, které sice bylo jako ochrana 

před divokými zvířaty nařizováno již dříve, ale zdaleka ne každý hřbitov se mohl 

chlubit obezděním.71  

    Od poloviny 16. století se stále častěji ozývaly hlasy, které chtěly hřbitovy - ať už z 

důvodů hygienických či náboženských (za reformace) - přesunout za města. Zatím však 

zůstávaly osamělé a jen vzácně byly vyslyšeny, stejně jako veškeré předchozí snahy 

církve, která již od 6. století vydávala čas od času předpisy, jež zakazovaly pohřby v 

kostele. Tyto zákazy však docílily pouze toho, že se za pohřby v kostelech začaly 

vybírat poplatky, které vykupovaly výjimky z obecného pravidla. Jejich výše pak 

odpovídala úctyhodnosti místa, neboť pohřbít nebožtíka v kostele či na hřbitově v těsné 

blízkosti kostelní zdi bylo součástí manifestované sociální prestiže.72  

    Zvláštním případem, kdy byly odstraněny veškeré výše uvedené zvyklosti spojené 

s umíráním a pohřbíváním, byly epidemie (zejména moru), kdy všechny ovládl strach 

z nákazy. V této době se lidé snažili zbavit mrtvých tak rychle a důkladně, jak jen to 

bylo možné.73 Všechny pohřební slavnosti byly zakázány, lidé byli pochováváni bez 

ohledu na své postavení do společných jam, a ačkoli se často z počátku oběti 

pochovávaly na místní hřbitovy, ty se brzy zaplnily a bylo třeba hledat jiná místa 

k pohřbívání. Buď byly stávající hřbitovy rozšířeny, nebo, a to častěji, byly mimo obce 

a města zakládány tzv. morové hřbitovy.  Tak například vzniklo v Praze, když zde řádil 

v letech 1678-1680 mor, morové pohřebiště Olšany, neboť farní hřbitovy v Praze – ač 

jich bylo mnoho - nebyly schopny pojmout tak velký počet obětí. V krátké době byly 

přeplněny tak, že vznikla potřeba nových míst k pohřbívání. Proto byly narychlo na 

pozemcích dnešních Olšan, které byly zakoupeny na dostatečně vzdáleném místě od 

městských hradeb, kopány hluboké šachty, do kterých byla vhazována mrtvá těla.74  Ze 

stejného důvodu vznikl v Praze v téže době hřbitov Malostranský. V době epidemií, ať 

                                                 
71 Viz Winter, c. d.,  díl II., Praha 1892, s. 197: „ Mnohý hřbitov v samé Praze nebýval ani dobře ohrazen; 
chodili po něm lidé jako po ulici; na kraji jeho sedaly ženy s rozličným prodejem, na hřbitov svoláváni 
žebráci k tříbení, některým lidem sloužil hřbitov ve dne za procházku, a rozpustilci v noci docházeli sem 
ukazovat svoji nestrašlivost a odnášeli lebky z kostnice až do hospody! Mimo to bývaly hřbitovy všech 
všudy měst oblíbená rejdiště hochů školních i vepříků a psů toulavých.“ 
72 Viz Macek, c. d., s. 182.  
73 Viz např. Schweizer, c. d., s. 116. 
74  Kunc, F.J.,  Od počátku až do skonání světa, Praha 1937, s. 161. 
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už morových nebo jiných, které si vyžádaly četné oběti, bylo tedy zcela běžnou praxí 

pochovávat mrtvé mimo obydlená místa. 

       Kromě místa pohřbívání byla výnosy v těchto těžkých dobách upravována 

manipulace s mrtvými těly. Objevovaly se především požadavky pochovávat mrtvé 

v tichosti pokud možno zrána nebo večer za tmy. Příkladem je nařízení místodržících 

království českého z 3. září 163975, kde jsou uvedena opatření k zamezení šíření moru 

v městech pražských. Kladen je zde především důraz na preventivní opatření - aby byly 

na Starém a Novém Městě hlídány městské brány, neboť do města nesměl být vpuštěn 

nikdo, kdo přichází z míst nakažených morem, dále se mělo dbát na to, aby z ulic byly 

vyklizeny všechny „nečistoty a hnoje” a aby byly na pomoc lidem zřízeny domy, v nichž 

jim budou bezplatně k dispozici staré ženy, barvíři či lazebníci. Za strašlivou, hrozivou a 

dokonce škodlivou věc se pak považovalo především to, že mrtví byli pochováváni ve 

městech a to zjevně za dne. Aby se nad tím lidé, „jak se často stává, nestrašili” a morová 

rána se tak nerozmáhala, měli být pochováváni zakryti brzy ráno nebo pozdě večer za 

městem - lidé z Malé Strany a Hradčan na Strahově, ostatní někde poblíž. Ochranou před 

šířením nakažlivých nemocí a moru se zabýval rovněž například patent z 26. srpna 

171476. Místodržící v království českém zde nařizují, aby bylo před pohřbením každé 

mrtvé tělo prohlédnuto a ohledáno, a stanovují v městech pražských osoby, jež mají tuto 

funkci (Beschauungs-Function) zastávat. Bez písemného nálezu a purkmistrovského 

písemného povolení nesměl žádný farář ani biskup nikoho pohřbít. Infikované tělo mělo 

být zasypáno nehašeným vápnem77, zabedněno do rakve (Sarg) a v ní pohřbeno na místě, 

které nemělo být brzy otevřeno. Pohřeb se měl odehrát ve vší tichosti, bez srocení lidu, 

ale s obvyklým průvodem. Šaty, které na sobě měli lidé v průvodu, musely být spáleny.  

     Teprve osvícenství přineslo otevřenou kritiku pohřbívání v kostelech a 

nekompromisní požadavek (odůvodňovaný zájmem o zdravotní stav obyvatelstva) 

odstranit příbytky mrtvých z dosahu živých. Ačkoli požadavky ze strany lékařů 

předcházely zásahu státu do této oblasti, diskuze o pohřbívání a hřbitovech, jak uvidíme 

později, neutichala na poli zdravotní policie ani poté, co byla vydána patřičná nařízení.  

                                                 
75  SÚA – PT – i.č. 444. 
76 SÚA – PT – i.č. 817. 
77 Na základě tohoto zjištění bych si dovolila opravit tvrzení Eduarda Ondráka: „Teprve roku 1716 čteme 
konkrétní návod k pohřbívání se sypáním nehašeného vápna do hrobu…“ - Nehašené vápno se tedy 
patrně používalo již dříve, i když rozdíl dvou let je v tomto případě zanedbatelný. Wondrák, Eduard, 
Historie moru v českých zemích, Praha 1999, s. 86. 
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44..    RREEFFOORRMMYY  PPOOHHŘŘEEBBNNIICCTTVVÍÍ  VV  HHAABBSSBBUURRSSKKÉÉ  

MMOONNAARRCCHHIIII  VVEE  DDRRUUHHÉÉ  PPOOLLOOVVIINNĚĚ  1188..  SSTTOOLLEETTÍÍ  

 

     Kromě již dříve uvedených inspiračních zdrojů reformního úsilí spojeného s 

pohřbíváním, je třeba zmínit ještě jeden poměrně významný zdroj, který jsem sice 

doposud ponechala stranou, avšak nelze jej zcela opominout. Jak uvidíme později, 

ovlivnil nejen práce teoretiků zdravotní policie, nýbrž zřejmě i samotné úvahy o 

nutnosti obdobných reforem v habsburské monarchii. Mluvím zde o příkladu Francie 

(konkrétně Paříže), která se s problematikou přeložení hřbitovů z dosahu lidských 

obydlí potýkala dříve než habsburská monarchie a s větší intenzitou, neboť se v ní 

angažovali také samotní obyvatelé Paříže. Vzhledem k tomu, že se události ve Francii 

staly významným a mnohdy varovným příkladem, který nezůstal bez odezvy, považuji 

v této souvislosti za nutné alespoň jejich stručné shrnutí.  

     Podle Philippa Arièse byla situace v Paříži78 specifická v tom ohledu, že se zde již od 

17. století nepohřbívalo na městských farních hřbitovech, nýbrž na velkých společných 

hřbitovech (např. na hřbitově Neviňátek), které sloužily výlučně k pohřbívání. 

Zasloužila se o to většinou církev, která chtěla půdu hřbitova využít k rozšíření kostela. 

Počet pohřbů v kostele však ještě dlouhou dobu nezaznamenal pokles, takže i když 

„pupeční šňůra poutající hřbitov ke kostelu … nepochybně zeslábla, zatím se však ještě 

nepřetrhla“79. Hygienické důvody k přemisťování hřbitovů se objevily až v druhé 

polovině osmnáctého století, kdy se pod vlivem kampaně (r. 1763) dalo do pohybu 

rovněž veřejné mínění. Lidé v blízkosti kostelů psali petice, v nichž si stěžovali na 

příšerný zápach linoucí se z mrtvol a na to, že se jim kazí neobvykle rychle jídlo ve 

spižírnách. Součástí kampaně byla i lékařská pojednání, kde se objevovaly strašlivé 

historky o tom, jak vzduch infikovaný výpary zabíjí, jak přenášení mrtvol z prvního 

hrobu do carnaria (kostnice) otravuje ovzduší… Nikdo zde nepochyboval o tom, že 

hřbitovy ohrožují lidské zdraví a jsou nanejvýš škodlivé. Proto byly vyhledávány 

pozemky vhodné k přemístění hřbitova za město. Jednoznačně pak do vývoje událostí 

zasáhl osud hřbitova Neviňátek. Koncem r. 1779 totiž výpary tohoto přeplněného 

hřbitova skutečně zamořily sousední ulice, a když se totéž s větší intenzitou opakovalo 
                                                 
78 Viz Ariès, c. d., díl II., s. 223-246. 
79  Ariès, c. d., díl II., s. 38. 
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za velkých veder r. 1780, využily situace policejní úřady a uzavřely všechny pařížské 

hřbitovy.  

     S něčím podobným se v habsburské monarchii zřejmě nesetkáme, neboť nařízení zde 

byla diktována shora bez spoluúčasti poddaných. Nemáme zatím ani zprávy o tom, že 

by si lidé hromadně stěžovali na nesnesitelný zápach hřbitovů. Motivací nařízení však 

byly i zde především hygienické požadavky. V jejich zájmu měl být pokud možno co 

nejvíce omezen styk s mrtvým tělem, zvláště, pokud dotyčný zemřel na nějakou 

nakažlivou chorobu. Proto bylo zejména v těchto případech zakazováno veřejné 

vystavování mrtvých. Kromě toho však měl stát potřebu stále více upravovat podmínky 

pro pohřbívání svých poddaných. Tyto podmínky se stále zpřísňovaly, až byly nakonec 

hřbitovy zcela vyhoštěny z dosahu živých.  

    Všeobecná pravidla pro pohřbívání mrtvých, která byla vyhlášena pro království české 

českým guberniem 3. září 177280 (4. října 177381 pak guberniem moravským), jsou 

v tomto ohledu ještě poměrně mírná. Tolerují pohřbívání jak ve farních tak i jiných 

kostelech. Je stanovena pouze podmínka, že vchod do krypty nesmí být uvnitř kostela, 

nýbrž z venku. V kostelech, v nichž krypta není náležitě upravena, se mělo pohřbívání 

buď zcela zastavit, což se týkalo především těch, kteří zemřeli na nějakou nakažlivou 

chorobu, nebo měly být jámy pod kostelní dlažbou dostatečně hluboké (patent ze 4. října 

1773 nařizuje hloubku hrobu 6 stop) a mrtvá těla posypaná nehašeným vápnem do nich 

měla být kladena v dobře zatlučených truhlách. Truhla pak přikryta zemí a na to 

položena dlažba. Přitom se mělo dbát na to, aby kostely nebyly přeplněny mrtvými těly a 

aby se hroby na hřbitově neotvíraly dříve, než dojde k úplnému rozkladu těla (patent ze 

4. října 1773 nařizuje, aby byly ponechány bez manipulace po dobu 9 let). Co se týče 

vystavování mrtvých, bylo zakázáno jen v případě, že člověk zemřel na nějakou 

nakažlivou nemoc (neboť jeho tělo bylo třeba, samozřejmě na základě potvrzení o 

nemoci, pochovat do 24 hodin).    

      Pravidla upravují rovněž pohřbívání na předměstských a mimo města se 

nacházejících hřbitovech (které nebyly v této době výjimkou). I zde měla být těla před 

pohřbením důkladně posypána vápnem, přičemž se mělo klást jedno tělo do jedné jámy 

(hloubka 5, 6 stop). Ti, kdo zemřeli v nemocnici, pak měli být pochováváni pouze 

                                                 
80 SÚA – PT – i.č. 1856; viz též John, Johann Dionis, Lexikon der K. K. Medizinalgeseze, díl I., Prag 
1790, heslo Begräbnisse, s. 173-175. 
81  SÚA – PT – i.č. 1876.  
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v jámách, přičemž muselo být každé tělo důkladně posypáno nehašeným vápnem. O 

snaze zpřísnit dohled nad hřbitovy pak svědčí to, že již neměl být založen žádný nový 

hřbitov bez svolení příslušných úřadů, v případě druhého patentu pak má stihnout toho, 

kdo tato nařízení porušuje, peněžní trest.  Je otázkou, do jaké míry se podařilo prosadit 

dodržování těchto nařízení, neboť se se stejnými požadavky setkáme i později – např. 

dvorský dekret z 12. listopadu 177482 opět zakazoval pohřbívání do krypt, které nemají 

přístup zvenku.  

 Je však třeba upozornit, že poněkud méně kompromisní byla nařízení pro 

zeměpanská města, ve kterých bylo údajně již 9. června 175183 cirkulářem  zakázáno 

pohřbívání v kostelech a na jejich hřbitovech a nařízeno, aby místo nich byly založeny 

nové hřbitovy mimo město.   

     Josef II. byl ke hřbitovům méně shovívavý než jeho matka. Navíc měl za sebou již 

události v Paříži84, takže mu nic nebránilo, aby podle jejich vzoru nařídil dekretem z 23. 

srpna 1784, který byl v Čechách publikován 2. září 178485, uzavřít všechny hrobky, 

hřbitovy (Kirchhöfe) i tzv. svatá pole (Gottesäker) nacházející se uvnitř obcí 

(Ortschaften) a nové založit v určené vzdálenosti od obydlených míst. Pro nový hřbitov 

mělo být vybráno dostačující místo, které nesměla ohrožovat voda a jehož půda 

zabraňuje hnilobě. Měl být označen křížem a obehnán zdí.   

     Hřbitov a pohřeb byl v tomto patentu koncipován zcela účelově. Pohřební průvod 

měl tělo mrtvého doprovodit pouze do kostela, odkud pak mělo být přeneseno na 

hřbitov (místo určené výhradně pro pochovávání mrtvých) beze vší okázalosti. 

Novinkou pak bylo, že ačkoli měl převoz probíhat v rakvi, mělo být mrtvé tělo v zájmu 

urychlení rozkladu (jinou motivací zřejmě bylo zamezit plýtvání dřevem, kterého byl 

údajně nedostatek)86 pohřbeno bez oděvu, pouze zašité do plátěného pytle a uloženo do 

6 stop hlubokého a 4 stopy širokého hrobu (při vzdálenosti 4 stopy mezi jednotlivými 

                                                 
82 John, Johann Dionis, Die medizinische Polizei und gerichtliche Arzneiwissenschaft in den K. K. 
Erbländer, díl I., Prag 1796, heslo Krüfte, s. 370. 
83 Kunc, F. J., c. d., s. 51; též Schweizer, c. d., s. 120. 
84 Pode Leskyové se mohl Josef II., který byl roku 1777 v Paříži, seznámit s požadavkem na přeložení 
hřbitovů, který se ve Francii objevil již ve formě nařízení z 10. dubna 1776. Viz Leskyová, 
Österreichisches Gesundheitswesen, s. 189. 
85 John, Lexikon, díl I. ( Prag 1790), heslo Begräbnisse, s. 164-167. 
86 Sonnenfels, c. d., s. 192, 193:  „Die Erfahrung zeigt es, das beynahe aller Orten an einem so dringenden, 
zu so mancherley Gebrauch anwendbaren Bedürfnisse entweder wirklicher Mangel ist, oder derselbe 
dennoch bald sich äußern werde.“ 
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hroby), zasypáno nehašeným vápnem a přikryto zemí.87 Pokud by bylo nutno pochovat 

najednou více mrtvol, bylo dovoleno uložit je do jednoho hrobu. Aby se ušetřilo, měla 

si každá fara opatřit „erární” rakve různých velikostí. Rakve měly být upraveny tak, aby 

mohlo být tělo pohřbeno, aniž by se rakev musela otevřít (měla mít výklopné dno), což 

bylo považováno za potřebné zvláště v případě, že mrtvola vydávala silný zápach. 

Ačkoli příbuzní zemřelého mohli nechat tělo převézt ve vlastní rakvi, nesmělo v ní být 

pohřbeno. (Následující patenty nám však odhalí, že praxe byla poněkud jiná.) Jako 

jediný ústupek bolesti a smutku příbuzných a přátel byla možnost zřídit zesnulému 

pomník lásky, úcty či vděčnosti. Ten se však nesměl nacházet na ploše hřbitova, kde by 

zabíral místo k pohřbívání, nýbrž měl být postaven na jeho obvodu u hřbitovní zdi.      

      Nařízení vyvolalo mezi obyvateli značný nepokoj. Není mi známo, že by se lidé 

bouřili kvůli rušení hřbitovů a zakládání nových mimo města - tato oblast čeká ještě na 

probádání. Jsou však známy bouřlivé ohlasy na snahu zavést pohřbívání v plátěném 

pytli. Pro ilustraci můžeme například nahlédnout do pamětí současníka těchto událostí, 

Františka Vaváka:88  „Poněvadž zde v zemi naší mezi jinými dobrými, chvalitebnými a 

poctivými zvyky i ten starodávní a poctivý zvyk jest89, těla mrtvá v truhlách pohřbívati, 

protož všichni napořád lidé – i odpadlíci – neradi tuto proměnu slyšeli, proti tomu 

žehrali, zvláště pak ženy, když se to v kostelích prohlašovalo, až kvůli tomu plakaly a 

jakousi vnitřní truchlivou pohnutku na sobě znáti daly …  Rovně tohoto času rozličné 

sem tam příhody, proměny a smutné historie staly se za příčinou toho nového bez truhel 

mrtvých lidí pohřbívání, jak od zvyklého způsobu jakékoliv věci těžce lid odvyká, nyní 

jest viděti.“ 90  Dále líčí různé příhody. Ženy, které rychle obklíčily hrob své zemřelé 

sousedky, když byla vložena do hrobu v obecní truhle, a než stačily truhlu vytáhnout, 

rychle ji zaházely zemí; truhláře, který skončil v šatlavě, protože vyrobil rakev pro své 

dvouleté dítě a v noci jej pochoval sám na hřbitově: dítě bylo posléze vyhrabáno a 

                                                 
87 Předchozí nařízení pouze přikazovala truhlářům, aby zhotovovali rakve dobře utěsněné a vymazané 
smolou, neboť by jinak mohly vážně ohrozit lidské zdraví. Např. John uvádí nařízení z 31. ledna 1756 a 
13. července 1780. Viz John, Lexikon, díl II. (Prag 1790), heslo Leichname, s. 198-199 a 201. 
88 Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře Milčického z let 1770-1816, kniha druhá (rok 1784-
1790), část I. (1784-1786). 
89 Jak jsme viděli výše, tento zvyk nebyl zas až tak „starodávný“. 
90 Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře Milčického z let 1770-1816, kniha druhá (rok 1784-
1790), část I. (1784-1786), s. 47. 
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nakonec bez truhličky pohřbeno.91 Podobné případy líčí také Justin V. Prášek.92 Údajně 

když v Medlešicích u Chrudimi umírala osmdesátiletá stařenka Rousová, dověděla se na 

smrtelném lůžku, jak by měla být pohřbena. Prosila proto krajského hejtmana, aby 

nebyla takto zhanobena, ale když zemřela, nepodařilo se jejím příbuzným pochovat ji 

v rakvi, a tak byla pohřbena jen v plátěném pytli. Druhý den bylo nalezeno její tělo na 

hrobě nahé a plátno ukradeno.93 V pohraničí se dokonce údajně začal lid stěhovat do 

ciziny - „do Bavor, Sas, Slezska, tvrdě, že nechce zmírati v zemi, kde prý se člověk jako 

pes ke hrobu nese“.94  

     Již v říjnu (7. 10. 1784)95 byl v Praze vydán další dvorský dekret, který byl údajně 

reakcí na zcela „podřadné“ dotazy okresních úředníků (Kreisämter) a dominií ohledně 

zřizování nových hřbitovů. Tento dekret opakuje požadavek, že mrtvá těla mají být 

pochovávána bez rakve v plátěném pytli s tím, že odpor, který toto nařízení vyvolalo, 

sám od sebe zmizí.96 Dále se zde opět zdůrazňuje, že skutečně záleží na tom, aby se 

hřbitovy nacházely mimo obydlená místa. Nařízení je pak poněkud konkrétnější 

v otázce zřizování hřbitovů. Připomíná se především fakt, že již existují při kostelech na 

předměstí hřbitovy (Kirchen mit Todesäker), jež mohou být beze všech okolků 

používány. Na venkově pak mohou nové hřbitovy vznikat na opuštěných, nevyužitých 

místech nebo pastvinách. Hřbitovy97 přitom není nutné zakládat u každého v současné 

době existujícího kostela, mohou být rovněž zakládány i u nyní existujících far a 

v budoucnu u far či kaplí zřízených na základě systému regulace far 

(Pfarregulirungssystem). Dále se zde řeší poněkud citlivá problematika financování 

nákladů na založení nového hřbitova. To se mělo dít v první řadě z církevních zdrojů. 

Pokud má církev postradatelný majetek, měla by z něho vzít potřebný pozemek (aniž by 

musela sáhnout na kapitál), přičemž na materiál a práci by měla přispět obec i 
                                                 
91 Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře Milčického z let 1770-1816, kniha druhá (rok 1784-
1790), část I. (1784-1786), s. 51. 
92 Prášek, Justin, Dějiny Čech a Moravy. Panování císaře Josefa II. část I. Změny v úřední správě a ve 
věcech náboženských, Praha 1903. 
93 Prášek zde odkazuje na Švendovy Paměti města Hradce Králové VI.; viz Prášek, c. d., s. 380.   
94 Prášek zde cituje Pelclovu práci o Josefu II. (nepodařilo se mi dohledat kterou), s. 83; viz Prášek c. d., s. 
381. O tom, že lidé v Čechách a na Moravě pomýšleli na vystěhování viz např. rovněž Leskyová, 
Österreichisches Gesundheitswesen, s. 193. 
95 John, Lexikon, díl I. (Prag 1790), heslo Begräbnisse, s. 167-168. 
96 „Es hört also die Frucht des Ekelhaften von sich selbst auf.“ 
97 Text výnosu je zajímavý i po jazykové stránce, významový posun je zde zcela patrný –  slovo 
„Kirchhof“, jež klade důraz na umístění hřbitova, je stále častěji nahrazováno výrazy „Todesäker“ či 
„Grabstatt“, jež zdůrazňují funkci hřbitova. Z pozdějších patentů pak postupně slovo „Kirchhof“ mizí a je 
nahrazeno výrazem „Freidhof“ či “Freithof“.  
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dominium. Pokud by však takový pozemek neměla, mají být náklady uhrazeny obcí a 

dominiem.   

     Ani tento patent však zjevně neuspokojil všechny dotazy okresních úředníků, kteří se 

údajně zabývali např. otázkami, zda mají být pro tyto účely zabírána i úrodná pole, kdo 

vydává příkaz k uzavření hřbitova aj. Proto byla v Praze 10. prosince 178498 vydána další 

pravidla. Podle poměrného množství lidu bylo nařízeno přeložení pouze hřbitovů těch 

far, u nichž bylo jisté, že farami nadále zůstanou, neboť teprve na základě nové regulace 

far (Pfarregulierung) mělo být určeno, které pobočky a kostely budou vybrány a které 

zcela zrušeny.99 Pro nové hřbitovy pak měla být zvolena taková místa, která dostatečně 

nahradí hřbitovy staré.100  

     Předchozí výnos zřejmě zcela nevyřešil ani otázku financování nákladů, neboť bylo 

třeba vyřešit problém, z čeho má církev hradit výlohy ohledně materiálu – proto bylo 

stanoveno, že pokud církev disponuje dostatkem majetku, měla by čerpat z něj, jinak by 

se na úhradě měli podílet i farníci. Co se týče vápna, bylo ponecháno na rozumnosti 

(Klugheit) duchovního, v jakém množství jej pořídí. Eventuelní nedostatek mohl být 

nahrazen tak, že se těla měla pohřbít do hlubších hrobů. 

     Jak se zanedlouho ukázalo, odpor proti pohřbívání „v pytli“ nevyprchal. Proto musel 

být tento požadavek osvíceného rozumu, který chtěl v duchu účelnosti podpořit rychlý 

rozklad těl a snížit spotřebu dřeva, zrevidován. Prohrál při střetu s pohřebními zvyky 

poddaných, které byly označeny jako „předsudky“. V dvorském dekretu z 20. ledna 

1785101 se tak dočteme, že je sice v zájmu zachování obecného zdraví (allgemeine 

Gesundheitstand), aby nebyl zpomalován rozklad mrtvých těl, nicméně, jak prý ukazuje 

každodenní zkušenost, poddaní jsou, přes prospěšnost tohoto záměru, znepokojováni 

nejrůznějšími předsudky, a tak se nadále pochovává v rakvích. Vůle poddaných, kteří 

nejsou přesvědčeni o výhodnosti tohoto způsobu pohřbívání, tedy nemá být podrobována 

donucovacími prostředky, nýbrž každý má být ponechán při tom, co pro své tělo 

považuje za nejpříjemnější. Ostatní však mají setrvat v tom, co stanovuje původní výnos. 

                                                 
98 John, Lexikon, díl I. (Prag 1790), heslo Begräbnisse, s. 168-170. 
99 Situaci  kolem zřizování nových  hřbitovů komplikovala nejistá budoucnost far, což mohlo podstatně 
brzdit realizaci nařízení.  
100 Zřejmě se zde vyskytl problém ohledně toho, že půda zabíraná pro účely zřízení hřbitova podléhala dani 
– byť dani nízké, jak upozorňuje nařízení  (mohli bychom se tedy domnívat, že mohla převládat tendence 
kvůli poplatkům volit místa s menší rozlohou). 
101 John, Lexikon, díl I. (Prag 1790), heslo Begräbnisse, s. 170-172. 
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     Rozhodnutí z 24. ledna 1785102 pak skýtá poučení o tom, co se má dít s pozemky 

zrušených hřbitovů (Freudhöfe).  Bylo je možno použít pouze s dobrozdáním lékařské 

fakulty, přičemž bylo zakázáno pochovaná těla vykopat dříve než za deset let (jinak by 

mohlo být ohroženo obecné zdraví). Na těchto pozemcích nesměl být postaven žádný 

dům, mohly být však využity jako zahrady, louky či pole. 

     Stejně jako předchozí výnosy, tak i nařízení vydané v Praze 23. července 1785103  

potvrzuje, že se realizace oproti příkazům poněkud opožďovala. Konstatuje se zde, že se 

hřbitovy dosud z velké části nacházejí při hřbitovech a farách na obydlených místech a 

s jejich přeložením se dokonce ještě ani nezačalo. Znovu se tedy odkazuje na výnos ze 7. 

října 1784 a připojuje se příkaz, že při projíždění okresů má být brán obzvláště zřetel na 

to, aby byly hřbitovy opravdu co nejdříve přeloženy mimo obydlená místa. Nicméně 

ještě dekret z 6. října 1788104 apeluje na to, aby při kostelech, v nichž je pravidelně 

sloužena mše, nebyly trpěny žádné hřbitovy. Kromě toho bylo téměř ve stejnou dobu 

(15. září 1788, Čechy 2. října 1788)105  vydáno nařízení, které naznačuje, že se ještě po 

nějakou dobu zřejmě pohřbívalo do rodinných hrobek v kostelech. Klade se zde totiž 

především důraz na to, aby v žádném z kostelů či kaplí nebyly ponechány již existující 

hrobky a rovněž zde nebyly žádné další zřizovány, nebo za tímto účelem dokonce 

stavěny další kaple. Soukromé hrobky se měly, podobně jako kostely přesunout mimo 

dosah lidských obydlí, přičemž měl být regulován jejich počet a velikost, aby na hřbitově 

nezabíraly příliš mnoho místa. 

      Nařízení z 90. let 18. století se pak věnují především převážení těl na hřbitovy. Důraz 

je v nich kladen hlavně na to, aby se tak dělo beze svědků. To, co bylo dříve vyžadováno 

jen během epidemií či moru, se nyní stalo obecnou normou. Výnosy zároveň usměrňují 

lhostejné zacházení s mrtvými těly během převozu na hřbitov. Podle dekretu ze 17. 

července 1790106 se převoz z far a nemocnic údajně uskutečňuje i ve velkých letních 

vedrech okolo 4., 5. a 6. hodiny odpoledne, přičemž se pacholci často cestou zastavují 

v hospodě. Dekret si rovněž stěžuje na vozy, které přepravují mrtvé z nemocnic, neboť 

                                                 
102 John, Lexikon, díl I. (Prag 1790), heslo Freudhöfe, s. 338.  
103 John, Lexikon, díl I. (Prag 1790), heslo Begräbnisse, s. 172. 
104 John, Lexikon, díl V. (Prag 1796), heslo Freithöfe, s. 184.; viz též John, Die medizinische Polizei, díl I., 
Prag 1796, heslo Freithöfe, s. 184.  
105 John, Lexikon, díl. I. (Prag 1790), heslo Grüfte, s. 532. 
106 John, Lexikon, díl V. (Prag 1796), heslo Begräbnisse, s. 40, 41; viz též John, Die medizinische Polizei, 
díl I., (Prag 1796), heslo Begräbnisse, s. 40, 41. 
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jsou údajně tak špatně upraveny, že z nich těla cestou vypadávají. Proto bylo nařízeno, 

aby se těla již více nepřevážela v létě před 21. hodinou a v zimě před 18. hodinou, 

přičemž bylo pacholkům zakázáno, aby se na cestě s mrtvými někde zdržovali. Již 28. 

října 1790107 byl však vydán další dekret, který opět vyžadoval dohled nad pacholky, 

kteří vozí mrtvá těla na hřbitovy. Nařizoval, aby se cestou neopíjeli a nenechávali 

pohřební vozy stát před šenky, a aby, pokud toho budou schopni, vedli na této krátké 

cestě koně bez hořící pochodně. Později vydaný dekret z 16. srpna 1793108 pak stanovil, 

že těla mají být přemísťována až dvě hodiny po západu slunce, kdy bude převoz probíhat 

bez přihlížejících a zabrání se tak všem nepříznivým, zdraví škodlivým následkům. 

V zájmu hygieny tak měli mrtví postupně zmizet z blízkosti živých. Jejich 

příbytky byly zákony vyhoštěny za obydlená místa, kam měla být těla převážena pokud 

možno za tmy beze svědků, a když už byla jednou pohřbena, nemělo se s nimi zbytečně 

manipulovat, nýbrž vyčkat jejich úplného rozkladu. Hřbitov tak v osvícenských 

nařízeních představoval účelně koncipované místo, kde by se těla mrtvých mohla 

efektivně a nerušeně rozkládat, aniž by ohrožovala zdraví živých.  

Problematika umístění hřbitovů, převážení těl na hřbitovy, rakví…, jež byla 

zmíněna výše, však nebyla tím jediným, co souviselo s pohřbíváním jako takovým. 

Zákonodárci se mimo jiné snažili prostřednictvím nařízení co nejvíce zabránit nebezpečí 

zdánlivé smrti, tedy příliš časnému pohřbu. Již od 50. let 18. století se objevovaly 

výnosy, které se snažily stanovit dobu, po jejímž uplynutí má být mrtvé tělo pohřbeno. 

31. ledna 1756109 tak vyšel ve Vídni dvorní reskript, který shrnoval veškerá dřívější 

nařízení na toto téma. Zakazoval pohřbívat mrtvé dříve než po dvakrát čtyřiadvaceti 

hodinách, pokud však dotyčný nezemřel na mor či jinou chorobu, následkem které se 

dostavují známky skutečné smrti v podobě silného zápachu a rozkladu těla dříve (pak byl 

se souhlasem lékaře povolen i časnější pohřeb). Stejná lhůta byla stanovena i pro pitvu.  

Rovněž se zde navrhuje, aby na hřbitovech byla pro mrtvé zřízena tzv. Todtenhütte (až 

později se objevuje výraz Todtenkammer, tedy umrlčí komora či márnice), kam by mohla 

                                                 
107 John, Lexikon, díl V. (Prag 1796), heslo Begräbnisse, s. 41.; viz též John, Die medizinische Polizei, díl 
I. (Prag 1796), heslo Begräbnisse, s. 41. 
108 John, Lexikon, díl V. (Prag 1796), heslo Begräbnisse, s. 42; viz též John, Die medizinische Polizei, díl I. 
(Prag 1796), heslo Begräbnisse, s. 41, 42. 
109  John, Lexikon, díl II. (Prag 1790), heslo Leichnahme, s. 198-199. 
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být mrtvá těla odkládána do doby pohřbu.110 Zdá se však, že tento návrh na čas upadl v 

zapomnění. Teprve nařízení ze 7. března 1771111 opět opakuje nutnost zřízení márnice 

(Todtenkammer): Mrtví nemají být pohřbíváni dříve než po uplynutí čtyřiceti osmi hodin, 

aby se však zabránilo zápachu, který v domácnostech vzniká delším uchování těl, mají 

být u každého kostela, nebo pokud k tomu nemá kostel prostředky, tak každou obcí 

zřízeny prostorné márnice ze dřeva, kam budou moci být mrtvá těla uložena před svým 

pohřbem. 

     Teprve na toto nařízení lékaři zareagovali ve svých spisech návrhy a požadavky na 

zřízení márnic.112 Jejich uspořádání i podobu dalších nařízení přitom zřejmě nejvíce 

ovlivnil návrh Christopha Wilhelma Hufelanda, který podal roku 1791 ve svém spise 

„Über die Ungewißheit der Todes“ („O nejistotě smrti“).113 Proto mohlo být ve 

výnosech z 10. září 1796 a 5. srpna 1797114 již podrobně vylíčeno, jak mají márnice 

vypadat. Měly být postaveny z kamene, avšak tak, aby zde mohl volně proudit vzduch. 

Jejich okna měla být zajištěna mříží. Těla zde měla být uložena v rakvích postavených 

na zemi na soklu vysokém šest až sedm palců. Víko rakve mělo zůstat otevřené. K ruce 

mrtvoly pak měl být přivázán zvonek, který by při nejmenším pohybu zazvonil a 

přivolal pomoc. Kromě toho měla mít márnice osvětlení (světlo muselo v noci svítit), 

v zimě zde měla být možnost vytápění a dveře měly být vyrobeny tak, aby šly otevřít 

zevnitř, i když by byly zavřené zvenku.   

    Zřízením márnice mělo být vyřešeno hned několik problémů najednou – mrtvá těla zde 

mohla být pod kontrolou, aniž by ohrožovala svým zápachem apod. ostatní členy 

domácnosti; rovněž tak mělo být odstraněno nebezpečí předčasného pohřbu a tím také 

                                                 
110 Leskyová v této souvislosti uvádí polemiku mezi van Swietenem, který již roku 1753 navrhl 
osmačtyřicetihodinovou pohřební lhůtu a Haugwitzem, který proti tomuto zákonu podal námitku, že se 
příliš velká část obyvatelstva tísní pouze v jedné obytné místnosti, kterou po tak dlouhou dobu nemůže 
sdílet s mrtvým. Proto chtěl, aby tato lhůta byla zkrácena na čtyřiadvacet hodin poté, co by ohledávač 
mrtvol (Todtenbeschauer) stanovil jistou smrt. Tato námitka však nebyla van Swietenem přijata, neboť  ti, 
kdo ohledávají mrtvoly, nejsou obvykle dostatečně vzděláni, aby mohli zastávat tak důležitou funkci. Proto 
navrhl, aby na hřbitově bylo zřízeno oddělené místo k uložení mrtvých do doby pohřbu. Viz Leskyová, 
Österreichisches Gesundheitswesen, s. 175–179. 
111  John, Lexikon, díl IV. (Prag 1791), heslo Todtenkammer, s. 32.   
112 Leskyová uvádí např. práce  J.P. Brinkmanna (1772), F.T. Thierryho (1772) a  J.P. Franka  (1787). Viz 
Leskyová,  Österreichisches Gesundheitswesen, s. 179.  
113 Leskyová, Österreichisches Gesundheitswesen, s. 179 a 180. 
114 Viz Leskyová, Österreichisches Gesundheitswesen, s. 180; rovněž Frank, Johann Peter, System einer 
vollständiger medizinischen Polizei, díl V., Tübingen 1813, s. 437 a násl. 
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strach ze zdánlivé smrti. Do jaké míry však byly márnice podle současníků (lékařů) 

efektivní, bude důkladněji rozebráno v následující části.    

 

      Obávám se, že ačkoli jsem se snažila obsáhnout co největší počet různých nařízení o 

hřbitovech a pohřbívání z druhé poloviny 18. století  (ať už na základě vlastní práce 

v archivu či na základě použitých příruček), zajisté se mi nepodařilo postihnout všechna. 

Situace je poměrně nepřehledná a komplikuje ji fakt, že stejné patenty byly pro různé 

části habsburské monarchie vydávány v různou dobu. Rozličná data rovněž najdeme ve 

více či méně odborné literatuře. Domnívám se však, že trvání na přesnosti dat nebo 

vyhledávání dalších a dalších nařízení není nutné. Výše uvedený materiál je zcela 

dostačující k tomu, aby bylo zřejmé, že intervence státu do oblasti pohřbívání byly 

zásadnější a méně kompromisní než kdykoli před tím. Již se neomezovaly pouze na 

preventivní opatření v době epidemií, nýbrž se jednalo o snahu trvale odvrátit či alespoň 

eliminovat nebezpečí nakažlivých chorob prostřednictvím omezení styku s mrtvými a 

jejich co nejefektivnějšího odstranění z dosahu živých. S těmito opatřeními souvisel 

rovněž důslednější důraz na celkovou čistotu měst, jejich ulic, vody a vzduchu, které 

byly pokládány za zdroj možné nákazy.  

       Pokud sledujeme konkrétní výnosy, jak na sebe navazovaly, je z častého opakování 

týchž akcentů zřejmé, že od prvního zákazu pohřbívání v kostelech a nařízení přemístit 

hřbitovy mimo dosah lidských obydlí k jejich uskutečnění vedla poměrně dlouhá a 

nepříliš snadná cesta. Opomineme-li poněkud nepřiměřený požadavek pochovávat mrtvá 

těla pouze v plátěných pytlích, zdá se, že realizaci nařízení snad ani tak nebrzdilo to, že 

by se stavěla proti dosavadním zvyklostem v pohřbívání (vždyť se již dříve v době 

smrtících epidemií běžně pochovávalo za města a s ostatky mrtvých se nemanipulovalo 

s nijak zvláštní úctou), nýbrž to, že jejich provádění nebylo finančně podporováno ze 

státní pokladny. Ze studia nařízení vyplývá, že jejich zavádění do praxe komplikovala 

spíše neochota či nevole církve, jež byla zřejmě způsobena tím, že měla investovat své 

prostředky i námahu a zároveň musela čelit nezáviděníhodné situaci, neboť osud mnoha 

far a kostelů byl nejistý. Kromě toho se nároky kladené na praxi pohřbívání koncem 

vlády Marie Terezie a za Josefa II. značně lišily. Jedno nařízení střídalo druhé, přičemž 

realizace panovnických požadavků byla mnohdy zřejmě jak časově, tak finančně 

poměrně náročná. To muselo samo o sobě vyvolat v těch, kterých se týkaly, nevoli. 
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Nicméně situace se postupně uklidnila a požadavky osvíceného panovníka byly skutečně  

na mnoha místech zrealizovány. Najdeme však i taková, kde hřbitovy zůstaly nadále 

přimknuty ke kostelům mezi lidskými příbytky. Později v průběhu 19. století, když 

neměly hygienické pohnutky osvícenců již takovou váhu, bylo sice nadále zakázáno 

pochovávat mrtvé uvnitř měst, na druhou stranu se však můžeme setkat i s tím, že byla 

dána přednost rozšíření stávajícího hřbitova (Kirchhof), před založením nového.115  

Odstranění mrtvých z blízkosti živých tedy nebylo zřejmě tak dramatické a důsledné, jak 

by se mohlo na první pohled zdát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                                                 
115  Viz např. nařízení z 15.10.1877 pro Meklenbursko-Schwerin. Viz Schweizer, c. d., s. 122.  
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ČČÁÁSSTT  DDRRUUHHÁÁ  

„„VVÝÝPPAARRYY““  AA  „„NNAAKKAAŽŽLLIIVVIINNAA““..  

HHŘŘBBIITTOOVV  AA  PPOOHHŘŘBBÍÍVVÁÁNNÍÍ  VV  PPRRAACCÍÍCCHH  

ZZDDRRAAVVOOTTNNÍÍ    PPOOLLIICCIIEE  

  
„Der Tod des Menschen ist ein Geheimniß der Natur, und beynahe eben so 

wunderbar, wie die Erzeugung desselben.“116 

 

„Smrt člověka je tajemství přírody, téměř právě tak podivuhodné, jako jeho 

zplození.“ 

J. V. Müller 

 

       Abychom správně rozuměli tomu, proč hrálo téma hřbitovů a pohřbívání ve 

zdravotnické literatuře (nejen) druhé poloviny osmnáctého století tak důležitou roli, je 

třeba si uvědomit několik zásadních skutečností, které se týkaly především diagnostické 

a léčebné bezmoci lékařů. Nejen, že nemoc mohla být obvykle diagnostikována až na 

základě výrazných symptomů, tedy v době pokročilého stádia, a lékař byl obvykle 

(pokud vůbec) přivolán až při smrtelném ohrožení117, ale rovněž účinnost léčebných 

postupů byla, přes veškeré snahy ze strany lékařů vyléčit či alespoň zmírnit potíže 

pacienta, v podstatě minimální. Mnohdy poněkud nešetrné zásahy mohly nemocnému 

dokonce spíše uškodit, než mu ulehčit v jeho trápení, a tak lékaři boj s nemocí, kterou 

obvykle uměli jen stěží, pokud vůbec, identifikovat, často prohráli. Proto se pozornost 

lékařů stále více obracela na preventivní opatření, která by posilovala odolnost člověka 

vůči nemocem a zabraňovala jejich vzniku a šíření. Ve svém úsilí, které se zaměřovalo 

hlavně na ochranu před epidemiemi, se pak řídili především empirií, která byla výrazně 

                                                 
116  Müller, Johann Valentin,  Entwurf der gerichtlichen Arzneywissenschaft, díl II., Frankfurt a. M, 
1798., s. 572. 
117 Viz Svobodný, Peter – Hlaváčková, Ludmila, Dějiny lékařství v českých zemích, Praha 2004, s. 90. 
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ovlivněna názory o škodlivosti zápachů a vlivu povětrnostních podmínek.118 Preventivní 

opatření se proto vztahovala především na odstranění nežádoucích pachů a nečistot, jež 

se podle lékařů mohly snadno stát zdrojem nebezpečné nákazy, z ulic měst a blízkosti 

lidských obydlí vůbec. V tomto duchu probíhala v dílech zdravotní policie rovněž 

diskuze o pohřbívání a hřbitovech, které je věnována následující část.  

    Je poněkud překvapivé, že úvahy nad touto problematikou pokračovaly a vyvrcholily 

v době, kdy již byla v oblasti pohřbívání zahájena náprava v podobě příslušných 

nařízení. Ovšem kromě toho, že předchůdci hygieniků ještě po nějakou dobu (i když 

stále méně) opakovali požadavky na odstranění hřbitovů z dosahu živých a někteří 

z nich dokonce měli potřebu toto vyhoštění znovu a znovu zdůvodňovat, otevřel se 

v této diskuzi prostor především pro úvahy a doporučení, na jakých místech a v jakých 

podmínkách je třeba hřbitovy zakládat, jak by měl být takový prostor účelně 

koncipován apod. Nejednalo se přitom vždy jen o reprodukci již vydaných nařízení, i 

když ta hrála v dílech zdravotní policie zásadní roli. Pozornost lékařů se navíc 

zaměřovala i na jednání s umírajícími a jejich pohřbívání, přičemž úvahy nad těmito 

tématy prostupovala, stejně jako úvahy o hřbitovech, především zásada omezit co 

nejvíce styk živých s mrtvým tělem, které bylo chápáno jako zdroj nebezpečné nákazy. 

Lékaři se přitom střetávali se dvěma zásadními problémy. Prvním z nich bylo (viděno 

jejich očima) nevhodné zacházení s umírajícím a mrtvým tělem ze strany laiků, které 

ohrožovalo jak život toho, kdo se ubíral na věčnost, tak životy těch, které tu měl po sobě 

zanechat; druhým pak byla nejistota ohledně nastalé smrti, strach ze smrti zdánlivé, 

který mimo jiné výrazně ovlivňoval úvahy o stanovení doporučené doby pohřbu a 

výrazně komplikoval tendenci co nejvíce omezovat styk živých s mrtvými.  

     Cílem následujících kapitol je (kromě krátkého představení pramenného materiálu, 

z něhož zde čerpám, a jeho autorů) na základě odpovídající dobové odborné literatury 

v rámci možností ukázat, jak se lékaři ve svých dílech stavěli k problematice hřbitovů a 

pohřbívání, na co kladli při své argumentaci důraz a čím zdůvodňovali své názory. Dále 

rovněž získat představu o tom, jak měl v očích lékařů – odborníků vypadat dokonalý 

hřbitov, dokonalý pohřeb a co z jejich pohledu bránilo důsledné realizaci jejich představ 

a doporučení.  

                                                 
118 Viz Sinkulová, Ludmila,  Dějiny československého lékařství, díl II., od roku 1740-1848, SPN, Praha 
1965, s. 93. 
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11..  SSEEZZNNÁÁMMEENNÍÍ  SS  PPRRAAMMEENNYY  AA  JJEEJJIICCHH  AAUUTTOORRYY  

 

     Záměrem této kapitoly je alespoň stručné seznámení se zásadními díly, z nichž v této 

části čerpám, a jejich autory.  Jejich jména již částečně zazněla v první části této práce. 

Jedná se především o Johanna Petera Franka, Zachariase Gottlieba Husztého119,  

Johanna Daniela Metzgera, o generaci staršího Josepha Bernta, okrajově pak o 

Thaddäuse Bayera a Johanna Valentina Müllera. Je třeba podotknout, že výběr autorů 

značně omezuje dostupnost odpovídající literatury, i když zřejmě nemohu tvrdit, že by 

se mi v místních knihovnických fondech podařilo vypátrat všechny autory, kteří se 

zabývají problematikou hřbitovů a pohřbívání. Vodítkem při jejich hledání mi kromě 

doporučení vedoucí mé práce byla rovněž literatura uváděná v již objevených dílech, 

nicméně pátrání po ní obvykle znovu a znovu končilo nezdarem.     

 

JJOOHHAANNNN  PPEETTEERR  FFRRAANNKK  

     Za nejvýznamnějšího z této řady autorů lze nepochybně označit německého lékaře 

Johanna Petera Franka. Jeho osmisvazková práce „System einer vollständigen 

medizinischen  Polizey“ byla ve své době, nejen na území habsburské monarchie, 

mnohými lékaři – odborníky pokládána za naprosto nedostižitelnou, často na ni ve 

svých dílech odkazovali a se zálibou ji citovali120. Díky tomuto postavení, které si Frank 

ve své době vydobyl na poli zdravotní policie, se o něm zachovalo poměrně mnoho 

informací. Ty lze čerpat rovněž z jeho autobiografie, kterou napsal okolo roku 1801.121 

Narodil se údajně 19. března 1745 v Rodalbenu (Německo) jako jedenácté ze čtrnácti 

dětí v rodině obchodníka. Překvapivě nejprve vystudoval rétoriku a stal se doktorem 
                                                 
119 Lze se setkat rovněž (a snad i častěji) se zápisem  Hußty nebo Hussty. 
120 Frankův „System“ vyšel dokonce roku 1792 ve zkrácené verzi, s úpravami, dodatky a úvodem D. Joh. 
Christ. Fahnera v Berlíně pod názvem „Johann Peter Francks, M.D., System einer vollständigen 
medizinischen Polizey“. Fahner ponechává Frankovy myšlenky téměř beze změny, používá však mnohem 
jednodušší a srozumitelnější jazyk. Jeho úpravy se týkají především toho, že se vyjadřuje mnohem 
stručněji, zkracuje (obvykle se jedná o stručnější shrnutí Frankových myšlenek) a určité pasáže 
vynechává (nejčastěji bohaté příklady, jež Frank s takovou oblibou uvádí). Kromě toho, jak uvádí 
Vladimír Zaremba, bylo Frankovo dílo rozšířeno a napodobováno rovněž v Rusku, Itálii, Dánsku a 
Anglii. Viz Zaremba, Zdravotnictví a zdravotnické koncepce v Čechách, s. 204. 
121 Následující informace čerpám především z Frankova vlastního životopisu, který vyšel s poznámkami 
E. Leskyové - Leskyová, Erna, Johann Peter Frank - Seine Selbstbiographie, in: Hubers Klassiker der 
Medizin und der Naturwissenschaften, svazek 12, Wien 1969; a z třetího dílu Deutsche Biographische 
Enzyklopädie - Walther Killy, Deutsche biographische Enzyklopädie, svazek III., München – New 
Providence – London – Paris 1996.  
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filosofie, v osmnácti letech však zahájil studium medicíny v Heidelbergu. Již od 

počátku svého studia postrádal praktické vyučování u lůžka nemocného, které by 

nebylo tak vzdáleno lékařské praxi. Tu nakonec začal získávat během svého studia ve 

Štrasburku, kde studoval od roku 1765. Promoval však o rok později v Heidelbergu. 

Poté nastoupil svoji poněkud nesouvislou profesní dráhu. Frank během svého života 

postupně působil na všech pěti nejvýznamnějších evropských zdravotních školách – 

v Göttingen, Pavii, Vídni, ve Vilně a St. Petersburgu, kde se vždy snažil uvést v život 

své reformní návrhy v oblasti vzdělávání budoucích lékařů, především pak ve smyslu 

praktické výuky. Ne vždy byl však pochopen a ve svých záměrech podporován. Poté, co 

se stal dvorním lékařem v Rastattu, přesídlil roku 1772 nejprve jako městský a zemský 

fyzik do Speyeru (Špýru), kde se stal dvorním lékařem říšského biskupa.  Roku 1784 se 

stal profesorem v Göttingen, které však již po dvou semestrech opustil, neboť zde 

postrádal spojitost s praxí. Odtud odešel do Pavie (v Lombardii), kde po několik let 

působil jako protomedik, profesor a ředitel tamější nemocnice. Roku 1795, jak se zdálo, 

opět začal strmě stoupat po žebříčku své kariéry, když přijel do Vídně, kde nastoupil na 

místo ředitele všeobecné nemocnice a profesora praktické medicíny. Ačkoli zde měl 

zpočátku úspěchy (shromáždil se okolo něj značný počet žáků, které údajně, ve snaze 

zavést do vyučování praxi, vodil až k lůžku nemocného; účastnil se jako lékařský 

poradce grémií na dvoře; otevřel ve všeobecné nemocnici první veřejnou porodnici 

v habsburské monarchii atd.), postavil se proti němu a jeho reformním zásahům do 

oblasti vyučování a lékařské praxe osobní lékař panovnického dvora, Joseph Andreas 

Stifft. Poté, co se Stifft stal protomedikem a získal tak faktickou moc nad 

zdravotnictvím v Rakousku, přijal Frank (roku 1804) nabídku cara Alexandra I., aby ve 

Vilně zřídil kliniku, v domnění, že se situace zlepší. I zde se stal ředitelem nemocnice, 

profesorem na zdejší univerzitě a o rok později v Peterburku dokonce osobním lékařem 

samotného císaře. Ani zde však pro odpor příliš dlouho nevydržel, a tak se roku 1808 

vrátil zpět do Vídně, kde až do své smrti  21. dubna 1821122 pokračoval v práci na svém 

rozsáhlém díle „System einer vollständigen medizinischen  Polizey“  .  

      Ačkoli Frank za svého života napsal i několik učebnic, je toto dílo jako výsledek 

jeho mnohaletého úsilí nejvýznamnější. Frank v něm totiž, jak píše Vladimír Zaremba, 

                                                 
122 Leskyová, Johann Peter Frank - Seine Selbstbiographie, s. 23; Vladimír Zaremba ve svém článku 
uvádí datum 24. dubna 1821, viz Zaremba, Zdravotnictví a zdravotnické koncepce v Čechách, s. 201. 
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shrnul „všechny dosavadní znalosti a zkušenosti a na základě vlastních úvah o 

zdravotnictví a vlastních zkušeností položil vědecké základy nauce o zdravotní policii, 

předchůdkyni sociální hygieny (nauky o zdravotnictví) a hygieně.“123 Po vzoru Justiho a 

Sonnenfelse se v něm obrací především na ty, kteří mají moc uvést svým nařízením 

doporučení zdravotní policie do praxe, tedy na vrchnost apod. Důvod je jednoduchý. 

Lékařské knihy, v nichž si lékaři stěžují na žalostný stav zdravotnické péče,  čtou totiž 

dle jeho názoru pouze lékaři, v jejichž moci není odstranit žádné či jen malé množství 

ze škodlivých návyků, které mají neblahý dopad na zdravotní stav obyvatelstva.124 Jeho 

záměrem je tedy upozornit zákonodárce prostřednictvím téměř vyčerpávající 

argumentace na škodlivost a původ toho či onoho návyku poddaných, který je třeba 

v rámci péče o jejich zdraví odstranit a nahradit jiným. „… Záchrana jednotlivých lidí 

se musí jevit jako veliký čin, větší než dobytí provincie za prolití krve občanů. Všechny 

překážky mezi obyvatelstvem, zvláště pak všechny ty, které narušují obecné zdraví, 

musí být všemi možnými způsoby odstraněny, a tím být účinně nastolena veřejná 

bezpečnost, dokonce i pro dosud nenarozené, v matčině lůně uzavřené občany; nestačí, 

aby byla péče o veřejné zdraví klidně přenechána určité skupině lidí; o řád a prospěch 

takových počinů se musí starat moudré zákony…“125 Tyto překážky Frank vidí téměř ve 

všech oblastech lidského života, a tak se není co divit, značnému rozsahu jeho díla. 

Tematický záběr je opravdu obdivuhodný, neboť se dotýká snad všech oblastí, které 

mohou mít podle zásad zdravotní policie vliv na zdravotní stav obyvatelstva, a jejichž 

regulací by mohlo být dosaženo zlepšení veřejného zdraví a snížení úmrtnosti. Jedná se 

například o problematiku péče o těhotné ženy, o jejich plod, šestinedělky, o kvalitu 

potravy, nápojů, střídmost v konzumaci potravy, péči o oděv, vhodnou polohu, stavbu a 

čistotu lidských obydlí, pohřbívání mrtvých… Spektrum nastolených problémů je 

natolik široké, že se Frank stal pro své kolegy a následovníky, jejichž úsilí se obracelo 

stejným směrem, prakticky nedostižitelným vzorem. Poté, co vyšly první díly jeho 

                                                 
123 Zaremba, Zdravotnictví a zdravotnické koncepce v Čechách s. 201. 
124 Viz Frank, Johann Peter, System einer vollständiger medizinischen Polizei, díl I., Wien 1786, s. XI. 
(předmluva k prvnímu vydání z r. 1778).    
125 Frank, c. d., díl I. (Wien 1786), s. 84, 85: „…die Rettung einzelner Menschen muß eine größere That 
scheinen, als die Erobeung einer Provinz durch Bürgerblut. Alle Hindernisse der Bevölkerung, 
insbesondere alle die, so das allgemeine Gesundheitwohl verletzen, müsssen auf alle mögliche Weise aus 
dem Wege geräumt, und die öffentliche Sicherheit dadurch, sogar auch für den noch ungebornen im 
Mutterleibe verschlossenen Bürger, thätig hergestellet werden; nicht genug, daß einer gewissen Klasse 
von Menschen die Verpflegung der öffetlichen Gesundheit ruhig überlassen werde; müssen weise 
Gesetze für Ordnung und Nutzen solcher Verrichtungen sorgen…“  
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„Systemu“, objevily se v řadě zemí práce a příručky podobného charakteru, pořizovala 

se rovněž, jak upozorňuje Vladimír Zaremba, i zkrácená vydání pro širší použití.126 To 

potvrzuje rovněž mnou nastudovaná literatura, kde autoři alespoň Frankovo dílo, pokud 

jej přímo necitují, zmiňují v předmluvě, ze které obvykle čiší obdiv k tomuto velkému 

lékaři. Přitom se zároveň obvykle snaží upozornit na to, že se v žádném případě nechtějí 

vyrovnat systematičnosti a šíři záběru jeho díla a mnohdy mají rovněž potřebu se vůči 

jeho práci nějakým způsobem vymezit, aby neupadli do podezření z plagiátorství.  

 

ZZAACCHHAARRIIAASS  GGOOTTTTLLIIEEBB  HHUUSSZZTTYY    

           Frankovým současníkem byl lékař a zdravotní politik Zacharias Gottlieb Huszty, 

který působil v Prešpurku (dnešní Bratislava). Narodil se 13. března 1754 v Rustu (dnes 

Rakousko, Burgenland), které patřilo do roku 1920 k Uhrám.127 Rodina Husztých 

pravděpodobně pocházela z Chorvatska a patřila k nižší erbovní šlechtě, která však 

neměla pozemky. Její šlechtický přídomek „de Rassynya“ se vztahuje na obec Rasiňa u 

Varažína.  

     Život i kariéra Z. G. Husztého se značně liší od výše vylíčeného Frankova 

životopisu. Zatímco Frank téměř neustále cestoval, Huszty zůstal po dokončení studií až 

do své smrti na jednom místě, kde celý život budoval svou kariéru. Až do deseti let jej 

vzdělával otec, teprve roku 1764 nastoupil na evangelické gymnázium v Šoproni. Po 

jeho ukončení roku 1771 se odebral do Vídně, aby zde studoval lékařskou fakultu. 

Vydržel zde však pouze tři roky, neboť po smrti Gerharda van Swietena nastala na 

vídeňské lékařské fakultě na poli výuky (až do doby Frankova působení) přechodná 

stagnace. Jeho myšlenky zde však zřejmě podstatně ovlivnily přednášky J. Sonnenfelse, 

který působil na právnické fakultě. Atmosféra na vídeňské univerzitě a nepřátelské 

projevy vůči protestantům jej nakonec přiměly k tomu, že se ji rozhodl opustit a 

pokračovat ve studiích na nové lékařské fakultě v Trnavě, kde učili mladí žáci van 

Swietena, kteří byli plni pedagogického elánu. Výhodou bylo i to, že zde oproti 

vídeňské univerzitě, kde vyučování probíhalo spíše formou přednášek, převažovala 

výuka formou seminářů.  17. února 1777 zde ukončil své studium obhajobou disertační 

práce „De Phlebotome in acutis“ („O řezání žil“) a ještě téhož roku podal žádost o 
                                                 
126 Viz Zaremba, Zdravotnictví a zdravotnické koncepce v Čechách, s. 204. 
127 Informace o životě Z. G. Husztého čerpám ze Zólyomi, Norbert Duka, Zacharias Gottlieb Huszty 
(1754-1803) Mitbegründer der moderen Sozialhygiene, Bratislava 1972. 
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povolení působit jako lékař v Prešpurku, který byl tehdy kulturním a hospodářským 

centrem Uher. Existenční možnosti pro nového lékaře zde však nebyly příliš výhodné, 

neboť všechny významné funkce již byly obsazeny (městský fyzikát i místa 

v nemocnici). Jedinou možností byla soukromá praxe. Podmínkou jejího úspěchu však 

bylo začlenění se do místní společnosti. To se Husztému podařilo zejména díky jeho 

sňatku s dcerou zdejšího prvního evangelického kazatele, čímž získal přístup k předním 

evangelickým rodinám ve městě, jež mu zaručily dostatečné příjmy, a po její smrti 

(zemřela krátce po svatbě) dalším sňatkem rovněž přístup do zdejších úřednických 

rodin. V tomto prostředí (rovněž mimo Prešpurk) působil až do své smrti 29. března 

1803 jako praktický, od roku 1798 pak i jako městský lékař. Na tuto pozici se 

vypracoval zejména díky své přesnosti a pracovitosti (například jeho lékárenský 

vizitační protokol byl vyhlášen za vzor pro celé Uhry). Během svého působení v pozici 

městského lékaře se mimo jiné postaral o vzorné vizitace lékáren, přičinil se o potlačení 

(zřejmě tyfózní) epidemie, dobytčího moru atd.  

     S ohledem na zvolené téma odkazuji na jeho dvoudílnou práci „Diskurs über die 

medizinische Polizei“ z roku 1786.128 Ta je sice na první pohled méně obsáhlá než dílo 

Frankovo, avšak její důležitost tkví v tom (i když se pokouší o zpracování podobných 

témat, jež jsou obsažena ve Frankově „Systemu“), že se Frank ke zpracování 

problematiky hřbitovů a pohřbívání dostal teprve v pátém díle svého „Systemu“ z roku 

1813, zatímco Huszty ji reflektoval již roku 1786. V tomto smyslu má tedy prvenství, i 

když se v rozsahu zpracování tohoto tématu Frankovi vyrovnat nemůže. Ovšem, jak 

uvidíme později, kromě počtu ilustračních příkladů, kterými vyniká zejména Frankova 

práce, se požadavky na umístění a charakter hřbitova a akcenty v nich obsažené u obou 

autorů příliš neliší, stejně jako způsob argumentace a zasazení problematiky do 

kontextu požadavku na čistotu lidských obydlí apod. Rovněž stojí za zmínku, že právě 

Huszty patří mezi ty autory, kteří měli potřebu se vůči Frankovi nějakým způsobem 

vymezit, ačkoli na jeho dílo navazovali. Ve své předmluvě Franka hodnotí jako 

významného především v tom smyslu, že prostřednictvím jeho snah dozrává zdravotní 

policie v samostatnou vědu. Oceňuje jej jako jejího systematika, přičemž však 

zdůrazňuje, že jeho vlastní „Diskurs“ nechce v žádném případě soupeřit s jeho 

„Systemem“. To, oč mu jde, je v podstatě kompletní výtah z Frankova díla, který chce 

                                                 
128 Huszty, Z. G., Diskurs über die medizinischen Polizei, díl I. a II., Pressburg und Leipzig 1786.  



 51 

doplnit o své i cizí poznatky (v té době vyšly již tři díly Frankova „Systemu“).129 Kromě 

toho, se chce odlišit tím, že chce psát jednodušším jazykem, aby byl srozumitelný pro 

každého. Není totiž těžké si všimnout, že vyjadřovací prostředky, které Frank používá, 

jsou natolik odborné a větné konstrukce natolik složité, že jim laik či nepříliš vzdělaný 

člověk má problémy porozumět. Jedná se tedy z jeho strany do jisté míry i o 

popularizaci Frankova díla. Nicméně však sám zpracoval vše, co podle jeho mínění 

patřilo do oblasti zdravotní policie a Frankem dosud nebylo zpracováno, a tak 

významně přispěl k rozvoji nové disciplíny. Kromě toho vzal Husztého práci s uznáním 

na vědomí i sám Frank a ještě dlouho figurovala jako příručka v nejvýznamnějších 

dílech jiných autorů (např. u J. D. Johna, J. Bernta aj.).130 

 

     Co se pak týče ostatních autorů, které ve své práci zmiňuji, je vyhledávání informací 

o nich mnohem komplikovanější. Sami o sobě ve svých pracích spíše mlčí (lze pouze 

použít to, co o sobě prozrazují na titulní straně knihy), a ačkoli jsou někteří z nich 

zmiňováni v literatuře k dějinám lékařství, jsou údaje o nich velice strohé. Proto se 

musím v jejich příkladě spokojit pouze se stručnou charakteristikou.   

      „Diskursu“ Z. G. Husztého je časově nejblíže příručka Johanna Daniela Metzgera 

„Handbuch der Staatsarzeneykunde, erhaltend die medicinische Polizey und 

gerichtliche Arzeneywissenschaft“ (1787), která se mimo jiné zabývá i problematikou 

pohřbívání. V době jejího vydání byl Metzger dvorním radou (Hofrath) a profesorem 

lékařské vědy v Königsbergu. Jedná se o poměrně strohým jazykem psanou příručku, 

která v prvé řadě charakterizuje zdravotní policii a definuje oblast jejího zájmu, dále se 

zabývá především jednotlivými povinnostmi, jež přísluší vrchnosti, lékařským kolegiím, 

jež jsou jí podřízeny, povinnostem provinčních lékařů, „fyziků“ apod. Ačkoli tato práce 

vyšla roku 1787 - tedy rok poté, co se v prodeji objevil „Diskurs“ Z. G. Husztého - její 

autor, který se v předmluvě přiznává k inspiraci Frankem, tvrdí, že se mu Husztého 

„Diskurs“ dostal do ruky až poté, co napsal svoji knihu, takže z něj nemohl čerpat své 

poznatky.  

                                                 
129 Jak píše N. D. Zólyomi, Husztého ovlivnilo nadšení pro Frankovu práci zbytečným komplexem 
méněcennosti – necítil se být povolán k tomu, aby znovu pojednal to, co již Frank zpracoval. Proto 
z Franka přejal často celé pasáže, jiné zkracoval a sem tam je doplnil o poznatky od jiných autorů a vlastní 
poznámky. Viz Zólyomi, c. d., zejména s. 163-169. 
130 Viz Zólyomi, c. d., s. 6. 
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     Další díla z konce 18. století, která by se podrobněji zabývala problematikou 

hřbitovů a pohřbívání, bohužel buď vůbec nejsou v českém prostředí badateli 

k dispozici, nebo se mi je nepodařilo objevit. Autoři sice odkazují na četnou literaturu 

(zřejmě nejen lékařsky zaměřenou), která se zabývá tímto tématem, i z předchozího 

období, ta však, jak se zdá, u nás není dostupná. Podrobnější zpracování jsem objevila 

pouze v o něco později vydané práci lékaře Josepha Bernta (1770-1842), podle 

Sinkulové131 významného a pokrokového pražského a později vídeňského profesora 

státní medicíny. Pokud však přihlédneme k tomu, kdy se tomuto tématu věnoval Frank, 

nebylo jeho dílo vydáno zas až s takovým zpožděním. Jeho dvousvazková práce 

„Systematisches Handbuch der Staats-Arzneykunde“, z níž čerpám, totiž vyšla v letech 

1816 a 1817. Byla zamýšlena především pro lékaře, právníky (Rechtsgelehrte), 

zaměstnance policie (Polizeybeamte) a jako příručka pro veřejné přednášky. Práce je 

mimo jiné zajímavá tím, že ke každému zpracovanému tématu přiřazuje odpovídající 

odbornou literaturu, jež se k němu vztahuje. Není tedy divu, že zde najdeme jak odkazy 

na Franka, tak rovněž na Husztého a samozřejmě na mnoho dalších autorů. S ohledem 

na problematiku pohřbívání a hřbitovů je pak nejzajímavější první díl, který se zabývá 

péčí o veřejné zdraví (die öffentliche Gesundheitspflege).   

    Výše uvedení autoři patřili mezi vzdělaneckou, lékařskou elitu, zabývali se svým 

povoláním obvykle na vyšší úrovni než jejich kolegové a byli většinou pověřeni k tomu, 

aby vyučovali svému umění druhé. Jinak tomu není ani v případě autorů, jejichž práce 

však využívám spíše okrajově. Jedná se především o dílo Thaddäuse Bayera (1737-

1808) „Grundriß der allgemeinen Hygiene und Terapeutik“ z roku 1788, jež je sice 

s ohledem na téma pohřbívání méně důležité, nikoli však jeho autor - původem 

vojenský lékař, který se stal zemským protomedikem v českých zemích a zároveň 

direktorem lékařské fakulty.132 Ačkoli ve své práci výslovně nezmiňuje problematiku 

hřbitovů či pohřbívání, zabývá se zde čistotou vzduchu, která s tímto tématem 

bezprostředně souvisí. Podobně je tomu s využitím čtyřdílné práce z oblasti soudního 

lékařství „Entwurf der gerichtlichen Arzneywissenschaft“ Johanna Valentina Müllera, 

výkonného lékaře ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho soudně-lékařská práce se zabývá 

mimo jiné tím, kdy nastává smrt člověka a jakými znaky je doprovázena, což byl jeden 

                                                 
131 Viz Sinkulová, Dějiny československého lékařství, díl II., s. 82. 
132 Viz Sinkulová, Dějiny československého lékařství, díl II., s. 118. 
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z tehdy nejzávažnějších problémů, který zásadně ovlivňoval zdravotnickou diskusi 

ohledně doby pohřbu. 

 

 

22..  AARRGGUUMMEENNTTAACCEE  

   

   Jednota, která panuje v názorech studovaných autorů ohledně pohřbívání a zejména 

jejich přesvědčení o škodlivosti hřbitovů v blízkosti lidských obydlí, je značná. Je 

zřejmé, že je do jisté míry způsobena a podpořena vydanými zákony, které k této 

záležitosti zaujaly nekompromisní stanovisko, avšak obdobný, ne-li zcela shodný, bývá 

obvykle i kontext, v jehož rámci jsou tato témata pojednávána (byť nemusí být 

explicitně vyjádřen, či nadměrně rozvíjen). Je sice možné, že kromě toho, že byli autoři 

povzbuzeni vydanými zákony, přejímali své názory jeden od druhého (což se jistě také 

nezřídka dělo), z poznámkového aparátu a argumentace např. u Franka či Husztého je 

však patrné, že existovalo také mnoho literatury (pocházející z pera lékařů, právníků, 

duchovních apod.), jejíž autoři zastávali opačné stanovisko. Přesto jsou v pracích, které 

jsou mi k dispozici, autoři do jednoho skálopevně přesvědčeni o nutnosti odstranit 

mrtvé z blízkosti živých. Přitom však lze do jisté míry tvrdit, že ačkoli se v mnohém 

opírají o vydaná nařízení, nejedná se vždy pouze o jejich jednoduchou reprodukci. 

Například zejména u Franka se mnohdy setkáváme s kritickým pohledem na vydaná 

nařízení, která například srovnává se zákony jiných zemí (nejčastěji Francie), či 

s úvahami nad jejich blahodárným či naopak škodlivým dopadem apod. Kromě toho 

obvykle práce doprovází rovněž poznámkový aparát, který bezpochyby svědčí o tom, že 

především sdílnější autoři (jako především Frank a Huszty) čerpali rovněž z literatury 

s příbuznou tematikou, na niž navazují a její závěry buď přejímají, případně podporují 

nebo dokonce vyvracejí. V tomto smyslu prvenství patří opět Frankovi, kterého lze jen 

těžko předstihnout v jeho umění argumentovat ve prospěch svých názorů a ilustrovat je 

prostřednictvím vlastních či cizích zkušeností. Jeho zpracování problematiky hřbitovů 

je unikátní tím, že ačkoli se k ní dostal až před rokem 1813 (tedy v době, kdy bychom 

předpokládali, že již diskuse o hřbitovech a pohřbívání ztratila vzhledem k dávno 

nařízeným reformám na své zajímavosti), má potřebu přesvědčit čtenáře o správnosti 
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svých závěrů, či jej spíše krok za krokem dovést ke „správnému“ pohledu na věc. Tím 

je samozřejmě co nejrychlejší a nejefektivnější odloučení či odstranění 

(Absonderung133, Beseitigung134)  mrtvých z blízkosti živých, jež je tak důležité a 

prospěšné pro zachování všeobecného zdraví.  

     Ať už však autoři více či méně reprodukují vydaná nařízení, ať už usilují či nikoli o 

vyjádření svého názoru, je zřejmě – jak o tom alespoň svědčí mnou nastudovaná díla – 

pro zdravotnickou literaturu tohoto období charakteristické, že je požadavek odstranění 

hřbitovů z dosahu lidských obydlí obvykle zasazován do obdobných souvislostí a 

zdůvodňován podobnými argumenty (ať už více či méně rozváděnými). Ty se zřejmě 

v literatuře tohoto druhu postupně ustálily, nezávisle na tom, do jaké hloubky se autor 

tématem zabýval. Tyto souvislosti jsem kvůli přehlednosti (pro potřeby práce) shrnula 

do tří skupin. Je však třeba upozornit, že ačkoli autoři uvádí pro přeložení hřbitovů 

v podstatě shodné důvody, ve skutečnosti se však v této posloupnosti ve zdravotnické 

literatuře obvykle nevyskytují. Autoři si sami určují pořadí argumentů, některým se 

věnují více, jiné téměř opomíjí, často lze dokonce říci, že se argumenty spíše prolínají, 

zvláště, pokud autor určitý důvod příliš nerozvádí. Proto je třeba doplnit poznámku, že 

se například argumentace historií obvykle vyskytuje spíše na přednějších místech, než 

by se z mého členění mohlo zdát, a někteří z autorů ji dokonce upřednostňují před 

ostatními argumenty.  

                                                 
133 Huszty, Z. G., c.d., díl II., s. 235. 
134 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813),  s. 415. 
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22..11..  NNÁÁRROOKKYY  NNAA  ČČIISSTTOOTTUU  VVZZDDUUCCHHUU  

„Niemanden sey es, in die Kirche sich begraben zu lassen, verstattet, auch 

solten die Todtenäcker von den Kirchen hinweg verlegt werden, um nicht die 

versammelte Gemeinde so vielen Todtenluft einathmen zu lassen.“135 

 

„Nikomu nebudiž dovoleno, aby se nechal pohřbít v kostele. Rovněž by měla být 

mimo dosah kostelů přeložena svatá pole, aby shromážděná obec nemusela 

vdechovat tak mnoho mrtvolného zápachu.“ 

        J. P. Frank 

 

     Základní souvislostí, v níž je zasazeno či alespoň zmiňováno téma hřbitovů a 

pohřbívání v rámci zdravotnické literatury, je požadavek čistoty lidských příbytků. Ty, 

pokud mají sloužit člověku a nemá-li zde být ohroženo jeho zdraví, musí splňovat určité 

podmínky týkající se jejich polohy, stavby a také čistoty. Jednou z prioritních 

podmínek, na nichž přitom z hlediska zdravotní policie závisela volba jejich umístění, 

byla dobrá kvalita vzduchu a s ní spojené nároky na povahu převládajících větrů v dané 

oblasti. Kromě nich svoji úlohu hrála také například kvalita půdy či potravin, především 

však kvalita vody atp., které zde byly člověku k dispozici.136 

     Podle Husztého je vzduchem z pohledu zdravotní policie chápána „toliko 

atmosférická, nebo ona stále elastická, neviditelná, sice sluchem, nikoli však chutí a 

čichem rozpoznatelná, k živočišnému životu, pro vegetaci a různé formy jiných operací 

nutná plynná látka“.137 Za nezbytnou vlastnost vzduchu pak byla chápána především 

jeho čistota, neboť jen tak, jak píše Thaddäus Bayer, může být vzduch pro fyzický stav 

individua nejen neškodný, nýbrž také prospěšný.138 Ačkoli bylo autorům zřejmé, že o 

                                                 
135 Frank, Johann Philipp, System der landwirtschaftlichen Polizey, besonders in Hinsicht auf Teutschland 
nach den besten Verordnungen Vorschlägen und Anstalten, díl III., Leipzig 1791, s. 175. 
136 Viz především Frank, c. d., díl III. (Wien 1787), s. 779  a  Huszty, c. d., díl I., s. 296; dále zmínky např. 
Metzger, Johann, Daniel, Handbuch der Staatsarzeneykunde, erhaltend die medicinische Polizey und 
gerichtliche Arzeneywissenschaft, Züllichau 1787, s. 62; Bernt, Joseph, Systematisches Handbuch der 
Staats-Arzneykunde, díl I., Wien 1816, s. 195. 
137 Huszty, c. d., díl I., s. 298: „Unter dem Luft kann in Rücksicht der medizinischen Polizei blos die 
athmosphärische, oder diejenige beständig  elastische, unsichtbare, zwar dem Gehöre, aber nicht dem 
Geschmak und Geruch Merkliche, zum thierischen Leben, der Vegetazion und verschiedenen andern 
Operazionen nöttige flüssige Materie, begriffen werden.“ ( – cituje zde Cavallo’s Abhandlung über die 
Natur und Eigenschaften der Luft, Leipzig 1782) 
138 Bayer, Thaddäus, Grundriß der allgemeinen Hygiene und Therapeutik, Prag und Wien 1788, s. 9. 
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vzduchu nikdy není a nebude možné říci, že je zcela čistý139, byl základní požadavek na 

jeho kvalitu ze strany zdravotní policie, jak jej klade např. Frank, jasný: „Vzduch, který 

dýcháme, musí být zdravý.“140 Co to však znamená? Vzduch je podle dobových 

představ neustále sycen mnoha rozličnými minerálními, živočišnými a rostlinnými 

výpary (Dünste), je ovlivňován klimatem, půdou a nikoli zřídka také „svévolí“ člověka 

(die Willkühr des Menschen). K zachování jeho života a zdraví je však nutný určitý 

stupeň čistoty tzv. atmosférického vzduchu. Ten podle Husztého, který byl ještě značně 

ovlivněn flogistonovou teorií, obsahoval obecně asi čtvrtinu nejčistějšího, tzv. 

deflogistonového vzduchu (tzn. vzduchu, který napomáhá hoření, neboť může pojmout 

více flogistonu141 než ostatní složky vzduchu), dále téměř tři čtvrtiny vzduchu 

flogistonového, a pak asi jednu šestnáctinu fixního vzduchu (fixe Luft). Dále v něm byly 

podle dobové představy obsaženy ještě materie světla a ohně, elektrická a magnetická 

materie, především pak rozličné druhy výparů – vodné, síranové, solné, alkalické… a 

výměšky nesčetných přírodních těl (natürliche Körper). Na konci 18. století však byla 

tato teorie na základě objevu kyslíku (Josephem Priestleym142) a pokusů Antoina 

Lavoisiera opuštěna. Proto se Frank k této problematice, kterou se zabýval již  ve třetím 

díle svého „Systemu“ v roce 1783 (resp. 1787), znovu vrací v pátém díle z r. 1813, kde 

se rovněž zabývá problematikou pohřbívání. Atmosférický vzduch je v tomto novém 

pojetí složen z  27 % vzduchu potřebného k životu (tzv. „Lebensluft“), který obsahuje 

kyslík (Sauerstoff) a substance tepla (Wärmerstoff), a z plynů dusíku (Stickstoffgas),  

který kromě dusíku rovněž obsahuje substance tepla. Mimo to atmosférický vzduch 

obsahuje také malou část uhličitého plynu (Kohlensauergas).143 Co je však důležité – 

atmosférický vzduch neustále pohlcuje a v sobě rozpouští všechny výpary 

(Ausdünstungen), které vydává nesmírné množství jak živých, tak neživých těl. Je to 

transparentní, elastický roztok, v němž se shromažďují všechny částečky, jež vzlínají z 

povrchu země a jejích produktů.144  

                                                 
139 Huszty, c. d., díl I., s. 298. 
140 Frank, c. d., díl III. (Wien 1787), s. 805.  
141 Tj. část hmoty, jež z ní uniká při procesech hoření a rozkladu. 
142 Joseph Priestley (1733-1804) podle Josefa Haubelta “…poprvé připravil kyslík a dusík, a onen „fixní 
vzduch“ byl kysličník uhličitý!“ - Haubelt, Joseph, České osvícenství, Praha 2004, s. 389. 
143 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813),  s. 116. 
144 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813),  s. 116, 117. 
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      Co z toho však vyplývá?  Jak konstatuje již Huszty: „Tak četné příměšky musí 

nutně působit také značné změny ve vlastnostech atmosférického vzduchu.“145 

Atmosférický vzduch se neustále sytí různými výpary, jejichž následkem vzduch více či 

méně (odporně) zapáchá. Čich se tak stává, jak na to upozornil Alain Corbin, 

„analytikem kvality ovzduší“146: „ Podle odlišnosti výparů vznikají různé druhy 

jednoduché nebo smíšené, úplné nebo částečné ‚Mephitis‘147, člověku a zvířatům 

nanejvýš nebezpečné, hned náhle, hned pomalu nakažlivé, nemoc a smrt zapříčiňující 

vlastnosti vzduchu.“148 Jak ale konkrétně působí vzduch nasycený zapáchajícími výpary 

(mephistische Dünste) na lidský organismus? Úvaha je následující. Pokud na vzduchu 

necháme zetlít (verfaulen) například živočišné či rostlinné substance, ztrácí údajně svou 

schopnost podporovat dýchání, hoření a jiné procesy, pro něž je nezbytný. Jak uvádí 

Huszty, podle D. Priestleyho má takový vzduch stejné vlastnosti jako vzduch zkažený 

dýcháním.149 Již Hales, jak upozorňuje Frank, svými pokusy dokázal, že vzduch, který 

je delší dobu vdechován a vydechován, se stává k dalšímu vdechování nevhodný. 

Takový vzduch nakonec zadusí toho, kdo je na něj odkázán, stejně tak jako zhasne 

hořící svíce, která v něm byla ponechána.150 Mefitický vzduch má přitom schopnost 

působit na lidský organismus velice rychle. Podle Franka každodenní zkušenost 

ukazuje, že je dokonce častou příčinou rychlé smrti (tak rychle může působit už jen 

blesk či vzduch zbavený kyslíku).151 Všechny druhy dosud známých mefitických 

výparů (mephitische Dünste) pak označuje jako plyny, jež nejsou vhodné k dýchání či 

jako silné výpary (Ausdünstungen). Patří mezi ně například hořící vzduch, alkalické 

plyny, vzduch s příměsí fosforu, dusné plyny, metalické páry jako např. olova, mědi, 

rtuti, arseniku a mnoho dalšího.152 Tyto příměsi vzduchu působí na lidský organismus (a 

                                                 
145 Tamtéž: „Eine so manchfaltige Beimischung muß nothwendig auch überaus große Abänderungen in 
den Eigenschaften der atmosphärischen Luft hervorbringen.“ 
146  Corbin, Alain,  Narcis a Miazma, Pach a společenské představy 18. a 19.století, Praha 2004, s. 14. 
147 „Mefitický“ znamená podle slovníku cizích slov odporně zapáchající, smrdutý. 
148 Huszty, c. d., díl I, s. 308: „…nach verschiedenheit der Dünste enstehen dann auch so viel Gattungen 
einfacher oder vermischter, totaler oder parziel Mephitis, einer Menschen und Theiren höchstgefährlichen 
und bald langsam anstekenden, krankmachenden, tödtenden Lufteigenschaft.“ 
149 Huszty, díl II., s. 262. 
150 Frank, c. d., díl III. (Wien 1787),  s. 805. 
151 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813),  s. 120: „…so ist doch nur alzuwahr, daß uns, außer dem Blitze, 
keine schneller wirkende Ursache des Todes, als eine stark mephitische, oder alles Sauerstoffes beraubte 
Luft bekannt seye.“ 
152 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 120, 121: „Alle bis jetzt bekannten mephitischen Dünste kann 
man zu der Klasse der zum Einathmen untauglichen Luftarten, die man Gas nennt, - oder zur Klasse der 
reichenden Ausdünstungen rechnen. Alle zum Athmen untaugliche Luftgattungen, die brennende Luft, 
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nejen na něj) tak, že na nějaký čas přeruší dráždivost srdce, čímž ochromí nervy pro 

život nezbytného ústrojí (Lebenswerkzeuge), jež znecitliví a zastaví jeho činnost.153     

       Problém nastává zejména tehdy, když je vzduch dlouho uzavřen v malém prostoru 

(například ve sklepě, v hrobce či v hrobě), kde neustále pojímá další a další výpary (a 

pachy) vystupující z předmětů, s nimiž je ve styku. Čím je prostor těsnější, tím rychleji 

se vzduch kazí (verderben). Pokud dojde k jeho náhlému úniku, při němž přijde do 

styku s živým organismem, může dokonce zabíjet.  Proto pro užívání lidských obydlí 

nebylo lhostejné, jakými výpary a v jakém množství se sytil vzduch, který zde lidé 

vdechovali.154 Vždyť se jejich prostřednictvím mohl stát pro lidské zdraví nanejvýš 

škodlivým. Lidská obydlí tak bylo třeba zbavit všech škodlivých vlivů a nečistot 

(nečistoty latrín, zdechlého dobytka, hnoje, výkalů…, ale i mrtvol) prostřednictvím 

zřízení dostatečně vzdálených, specielně pro ně zřízených shromaždišť. Vzdálenost 

sama o sobě však nestačila. Bylo neméně důležité, aby shromaždiště byla zakládána na 

takových místech, aby jejich zápach neohrožoval město či vesnici prostřednictvím 

větrů, které přes ně vanou.  

     K vlastnostem vzduchu totiž patří také jeho pohyb (vítr) či stav klidu, který však 

obvykle netrvá dlouho. Od slabě vanoucího přes silný vítr až po orkán podle dobové 

terminologie existovalo mnoho stupňů jeho pohybu. Jejich dopad na lidské zdraví 

přitom mohl být podle dobových představ různý. Například ačkoli vichřice nebyly, 

považovány za nikterak žádoucí, mohly údajně ve výjimečných situacích, jako 

například za morových epidemií, způsobit zdraví prospěšnou „revoluci“. Za blahodárný 

nebyl obvykle považován ani příliš dlouho trvající mírně vanoucí vítr, nicméně 

proudění vzduchu, jak na to upozornil například Bayer, podle dobové představy čistilo 

vzduch obtěžkaný škodlivými výpary tím, že je rozptýlilo a zavanulo jinam.155  Proto 

předchůdcům hygieniků vždy záleželo na tom, odkud větry vanou, na směru proudění 

                                                                                                                                               
die kohlensaure Luft, das alkalische Gas, die Leberluft, das Phosphorgas, die sauren Gasarten überhaupt, 
die Stickluft, sind ohne Widerspruch mephitisch. Hierher gehören die metallischen Dämpfe, als von Bley, 
Kupfer, Quecksilber, Arsenik u.s.w. Eben so die erstickenden Dünste des rauchenden Salpetergeistes, des 
Seesalzes, des Schwefels u. dgl.“  
153 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813),  s. 145. 
154 Z těchto důvodů bylo například podle Bernta zcela neospravedlnitelné pohřbívání mrtvých uvnitř 
městských zdí: „Pohřbívání mrtvých uvnitř městských zdí nebo v kostelech (…) je příčinou nahromadění 
škodlivých a morových hnilobných výparů, a nemůže být ospravedlněno žádným rozumným důvodem.“  
(„Das Begraben der Todten innerhalb der Stadtmauern oder in den Kirche giebt (…) zu Anhäufungen der 
schädlichsten und pestartigen faulen Dünste Veranlassung, und kann durch keinen vernünftigen Grund 
gerechtfertigt werden.“) , Bernt, c. d., s. 195. 
155 Bayer, c. d., s. 24. 
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vzduchu. Za zdraví nejprospěšnější tak byl pochopitelně považován vítr, který vanul 

z čisté krajiny (von einer reinen Gegend)156, neboť s sebou nepřinášel jinde pohlcené 

zápachy a nebezpečné výpary.  

    Pokud tedy chtěl mít člověk nad vzduchem a jeho působením na lidské zdraví 

alespoň nějakou kontrolu, musel znát danou krajinu a přilehlé oblasti. Teoretici 

zdravotní policie, si sice byli vědomi toho, že nemohou změnit nezměnitelné, tedy 

například vliv půdy a podnebí na kvalitu vzduchu, domnívali se však, že mohou jejich 

následky zmírňovat nebo se přímo vyhýbat škodlivým vlivům, které na ni má samo 

působení člověka.157 Proto bylo třeba zaměřit se na odstranění všeho, co mohlo vzduch 

znečišťovat.158 Za jediný prostředek, jak dosáhnout nějaké změny a minimalizovat 

alespoň takové znečištění atmosféry, jehož se bylo možno vyvarovat, a tím snížit 

úmrtnost obyvatelstva především ve městech (kde byla obvykle větší než na vesnici), 

pak bylo považováno především zavedení odpovídajících přísných opatření.159 Mezi ně 

patřil rovněž požadavek odstranění mrtvých z dosahu živých.   

 

 

22..22..  NNEEBBEEZZPPEEČČNNÉÉ  HHŘŘBBIITTOOVVYY..  

MMRRTTVVÉÉ  TTĚĚLLOO  JJAAKKOO  ZZDDRROOJJ  ŠŠKKOODDLLIIVVÉÉ  NNÁÁKKAAZZYY  

 

    Jak jsem naznačila výše, sotva bychom ve spisech zdravotní policie hledali stopy 

jakékoli úcty k zesnulým a jejich příbytkům. Hřbitov v nich byl označován jako 

shromaždiště nečistot (Sammelplaz der Unreinigkeiten)160, které „kazí“ vzduch. 

Metzger se například vyjádřil, že se chrámy Páně staly v důsledku pohřbívání poblíž 

kostelů stokou (Cloake) a jejich okolí shromaždištěm morových výparů.161 Frank sice 

nepopírá, že škodlivost pohřbů v kostelech a na jejich hřbitovech bývá se zřetelem na 

objednávku mnohých zveličována, avšak na základě „přesvědčivých“ příkladů o jejich 

neblahém působení na lidské zdraví nachází pádné důvody pro to, aby byly pohřby 

                                                 
156 Huszty, c. d., díl I., s. 309;  Bayer, c. d., s. 24. 
157 Viz Huszty, díl I., s. 312, 313. 
158 Bayer, c. d., s. 10. 
159 Metzger, c. d., s. 62. 
160 Huszty, c. d., díl I.,  s. 345. 
161 Metzger, c. d., s. 62: „Hierdurch werden die Gotteshäuser zu Cloaken und ihr Bezirg ein Sammelplatz 
pestilentialischer Dünste.“ 



 60 

navěky vypovězeny z kostelů a lidských obydlí.162 O škodlivosti hřbitovů nemá 

pochybnosti ani Bernt. Upozorňuje na to, že kdo má příležitost prozkoumat hřbitovy, 

jež se nacházejí mezi lidskými příbytky, může se snadno přesvědčit o jejich neblahém 

vlivu na lidské zdraví (zvláště po epidemiích) prostřednictvím zápachu a par, jež často 

viditelně vystupují z hrobů a objevují se zejména po dešti či za chladných večerů, které 

následují po horkých dnech.163  

     Hlavní roli při zdůvodňování škodlivosti hřbitovů hrálo u autorů, kteří si ve svém 

díle dali na své argumentaci opravdu záležet, mrtvé tělo a nežádoucí, zdraví škodlivé 

hnilobné výpary a pachy, jež se z něho uvolňují při jeho rozkladu.164 Zdraví živých se 

však ocitlo v mnohem větším nebezpečí, pokud dotyčný zemřel na nějakou nakažlivou 

chorobu (což bylo v 18. století takřka pravidlem). Proto Frank považuje mrtvá těla těch, 

kteří zemřeli na nějakou nakažlivou nemoc, za „bohaté prameny nejstrašnějších chorob 

lidu“ („ diese reichhaltigen Quellen der schrecklichsten Volkskrankheiten“), které je 

třeba vysušit.165 Ačkoli v této době nebylo známo téměř nic o tom, či dokonce 

existovaly pochybnosti, zda a jak dlouho spočívá na mrtvém těle „nakažlivina“ 

(Ansteckungsstof), zkušenost podle mnohých autorů ukazovala, že může působit často 

dokonce ještě po letech. Jak u Franka, tak u Husztého se tak můžeme setkat s barvitými 

příklady, které upozorňují na takové neblahé následky. Problém však tkví v tom, že oba 

autoři často uvádějí příklady ze zahraničí (např. z Anglie, Frank dokonce z Peru apod.; 

především se však obrací na příklady z Francie, kde byly ohlasy na tamější ohrožení ze 

strany hřbitovů bouřlivé), a tak si lze položit otázku, do jaké míry a pokud vůbec mohli 

být sami svědky podobných událostí, či jen reprodukovali to, co si přečetli 

v cizojazyčné odborné literatuře. 

     Příklady, které nejčastěji uvádějí, lze rozdělit v zásadě na dva hlavní typy. Jedná se 

buď o případy, kdy z hrobu některé z rozkládajících se mrtvol unikla nakažlivina, která 

ohrozila zdraví místního obyvatelstva, či nesnesitelný zápach linoucí se z jejího hrobu 

                                                 
162 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813),  s.  386. 
163 Bernt, c. d., s. 295: „Wer jedoch die Begräbnißplätze innerhalb der bewohnten Ortschaften näher zu 
untersuchen Gelegenheit hat, kann sich nach epidemischen Krankheiten, bey heißen Tagen und darauf 
folgendem Regen, oder kühlen Abenden durch den Geruch, und die oft sichtbar aus den Gräbern 
aufsteigenden Dünste, bey ihrer gemeiniglich ringsherum von menschlichen Wohnungen 
eingeschlossenen Lage, von dem unläugbar nachtheiligen Einfluß auf die Gesundheit überzeugen.“ 
164 Frank, c. d., díl IV. (Wien 1790), s. 666: „Lékařská fakulta v Lipsku označila za nepříznivé i zápachy 
zcela čerstvě mrtvého těla ...“ („Die Ausdünstungen auch ganz frischer  Todtenkörper hat die 
medicinische  Fakultät zu Leipzig für nachtheilig  erklärt…“). 
165 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 370. 
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způsobil, že musel být opuštěn kostel, kde byla pochována. Nebo byl hřbitov již tak 

přeplněný mrtvými těly, že z něho vycházející výpary zamořily okolí a způsobily lidem 

značné zdravotní nesnáze, či dokonce smrt. Za všechny případy uveďme alespoň 

některé.   

     Těla mrtvých byla v těchto příbězích líčena obvykle v tom nejhorším světle, jako 

něco téměř odporného, každopádně však jako zdroje nebezpečné nákazy. Příklady 

přitom byly vskutku odstrašující. Tak například u Franka najdeme až naturalisticky 

vylíčené pochody, které se odehrávají v mrtvém těle166, jež mohou velice znepříjemnit 

pohřební průvod zvláště těm, kteří nesou tělo mrtvého v nepříliš dobře utěsněné rakvi. 

Mohou být totiž snadno potřísněni, znečištěni a nakaženi jeho zapáchajícími hnilobnými 

výměšky, hnisem, který vychází ústy, nosem a řití mrtvoly, jež se začíná rychle 

rozkládat. Tyto projevy údajně doprovázejí především ty, kdo zemřeli následkem zánětu 

střev, sněti, střevní úplavice či na tzv. břišní tyfus, kdy se často břišní dutina zesnulého 

již po několika hodinách rozpíná tak, že jen těžko může být vtěsnána do běžné rakve. 

Proto podle Frankova líčení není neobvyklé, když napjatá pokožka břicha při nějakém 

nešetrném zatřesení rakví pukne, nebo si zde uzavřené tekutiny hledají cestu ven. 

Přitom může být vážně ohroženo zdraví těch, kteří jsou s mrtvým v kontaktu.  Rovněž 

Huszty167 zná údajně z vlastní zkušenosti případy, kdy byli po pohřbu někteří z těch, 

kteří nesli rakev, buď nakaženi, nebo jiným způsobem onemocněli následkem toho, že 

se buď nadýchali zápachu rozkládajícího se těla, nebo následkem zhnusení (Abscheu), 

které v nich vyvolal. Pohřební průvod ostatně velice často, obzvláště v létě, údajně 

provázely hlasité stížnosti duchovních, kantorů a jiných, kteří mrtvolu doprovázeli na 

její poslední cestě, na nesnesitelnost zápachu, který vydávala (die Unerträglichekeit des 

Todtengeruches).168   

     Ovšem nejen právě zesnulý mohl znepříjemňovat život pozůstalých výměšky a 

zápachem, které vydával. Značné nebezpečí pro lidské zdraví mohlo představovat 

rovněž tělo, které již bylo po mnoho let pohřbeno v půdě hřbitova či v kostele. Jak u 

Franka, tak u Husztého nalezneme například příběh o hrobníkovi ze Chelwoodu, který v 

září roku 1752 otevřel hrob muže, který před třiceti lety zemřel na neštovice. Byl 
                                                 
166 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 412 a násl. 
167 Huszty, c. d. díl II., s. 254. 
168 K tomu viz např. rovněž Bernt, c. d., s. 293: „Ať již nikdo není při pohřebním průvodu vystaven 
škodlivému zápachu a nákaze než ti, kteří nesou mrtvolu. („Bey Leichenbegängnissen ist Niemand dem 
schädlichen Gestanke, und der Ansteckung mehr ausgesetzt, als die Leichenträger“). 
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pochován v dobře zachovalé dubové rakvi. Poté, co hrobník odstranil poklop, vyvalil se 

z rakve takový zápach, s jakým se nikdy před tím nesetkal. Následkem toho dostalo 

čtrnáct lidí, kteří byli přítomi u hrobu, neštovice a postupně nakazili celou vesnici a 

přilehlé okolí.169 Podobný případ našel Frank také v Corbii, kde byla v kostele pohřbena 

žena, která rovněž zemřela na neštovice. Po roce chtěl kdosi na její hrob postavit 

náhrobek s nápisem, avšak při jeho usazování musel být do výšky vyzdvižen kámen nad 

mrtvolou, která ležela v olověné rakvi, pouze jednu stopu hluboko pod zemí. Při této 

manipulaci byla rakev poškozena a silný zápach, který z ní náhle unikl na místě zabil 

zednického tovaryše. Rovněž ostatní přítomné osoby upadly do bezvědomí a mistr 

stavby se nakazil neštovicemi.170  

     A jak předchůdci hygieny líčili obvyklou situaci v kostelech? Protože se kostely 

obvykle nachází uprostřed hřbitovů (Kirchhöfe), a při bohoslužbě jsou jejich dveře 

otevřeny, rozmáhá se po celém kostele vzduch otrávený (vergiftete Luft) pachy, které 

vystupují z rozkládajících se mrtvol. Proto shromáždění věřících často ohrožuje lidské 

zdraví, i když nezdravý vzduch by bez problému způsobilo už jen samo stěsnání 

velkého počtu lidí na tak malém prostoru.171 Například ve městě Talent u Dijonu údajně 

vyvolala jedna rozkládající se mrtvola tak nesnesitelný zápach, že bylo třeba kostel 

vyčistit. Byli tím pověřeni tři hrobaři. Dva z nich naštěstí pouze zachvátilo zvracení a 

byli zachráněni, třetí se však nakazil (podle Franka tyfem, podle Husztého dostal 

horečku) a na tyto následky po několika dnech zemřel.172 I když všude v kostelech 

nedocházelo k podobně drastickým případům, autoři se shodují na tom, že je v nich 

mnohdy pro nesnesitelný zápach těžké vydržet (zvláště, pokud byli do jejich sklepení 

pohřbeny obéznější a velké mrtvoly). Ačkoli byly mnohdy dokonce stmeleny spáry 

v podlážce, zápach linoucí se z mrtvých těl je natolik subtilní, že může unikat i těmi 

nejmenšími skulinami, či zaplní kostel při prvním otevření hrobky. Proto zde mnohdy 

neduživí lidé údajně padají do bezvědomí173 (i ti, kteří by v divadle vydrželi mnohem 

déle), a dokonce si nakažlivinu odnášejí do svých domovů v podobě zápachu usazeného 

                                                 
169 Huszty, c. d., díl II, s. 247 (odkaz na Londýnský magazín ze září 1752); Frank, c. d., díl V. (Tübingen 
1813), s. 368, 369 (bez odkazu). 
170 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 369. 
171 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 385 (Jedná se o citaci z Kruniß ekonom. Technolog. 
Encyklopedie, viz heslo Begräbniß).      
172 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 387 (citace z Journal encychopédigue 1773); rovněž Huszty, c. 
d., díl II., s. 263. 
173 Frank, c. d., díl III. (Mannheim 1783), s. 994. 
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ve svých šatech. Zkušenost pak podle lékařů rovněž ukazuje, že lidé často v kostelech 

získávají první příznaky onemocnění, přičemž je zdejší vzduch nebezpečný i pro ty, 

kteří se zotavují po již prodělané nemoci174, a zdá se, že v okolí hřbitovů trvají 

epidemické stavy déle než jinde.  

     Vděčným důkazem neblahého vlivu hřbitova na lidské zdraví jsou pak především 

události v Paříži, které Frank zmiňuje hned na několika místech175, neboť ukazují, jak 

vážně je hřbitov schopen ohrozit své bezprostřední okolí. Frankův popis tamní situace 

v podstatě odpovídá tomu, jak jej podal Ariès. Již roku 1737 a 1746 si obyvatelé domů 

v okolí hřbitova Neviňátek stěžovali na ohavný (hässlich) zápach ve svých příbytcích, a 

byly kvůli tomu sepsány různé protokoly. Roku 1775 pak údajně viděl sám komisař 

vystupovat z nějakého hrobu dým (Dunst) a poté se dověděl, že obyvatelé okolních 

domů dostali horečku, po níž následovaly vředy. Obzvláště silný byl zápach v této 

oblasti, když vanul jihozápadní nebo západní vítr. Mladí lidé, kteří bydleli poblíž, 

údajně získali celkově „ošklivé zabarvení“; maso se zde kazilo dříve než kdekoli jinde, 

a mnozí si zde nemohli zvyknout. V roce 1779 byla na části hřbitova, která hraničí 

s ulicí de la Lingerie, vykopána padesát stop hluboká jáma pro 1500 až 1600 osob. 

Následkem toho byly sklepy nedalekých domů nakaženy takovým způsobem 

mefitickými výpary (mephitische Dämpfe), že v nich již nehořelo žádné světlo, a lidé, 

kteří se tam odvážili, se museli v několika málo minutách vrátit sklíčeni náhlými 

zdravotními komplikacemi.  Nanejvýš nebezpečnou se stala rovněž vlhkost usazená na 

vnitřní straně zdí. Když se jakýsi zedník dopustil neopatrnosti a dotkl se jí rukou, někdo 

mu poradil, aby ji hned omyl vinným octem. On toho však nedbal a spokojil se 

s pouhým osušením. Po třech dnech mu však ruka poté, co se dostavila celková 

malátnost, s velikými bolestmi natekla a na kůži se objevily pravé neštovice. Sklepy 

byly mezitím na nějaký čas zpřístupněny. Zlo (Übel) se však opět vrátilo a nebylo 

odstraněno dříve, než byly mrtvoly v hrobě přikryty vápnem vrstvou vysokou více než 

půl stopy a všechno další pohřbívání zastaveno.  

  

        Z výše uvedených příkladů jasně vyplývá, že hřbitovy a mrtví byli, ve 

zdravotnické literatuře reprezentováni pokud možno v tom nejhorším světle, jako zdraví 

                                                 
174 Huszty II., c. d., s. 264. 
175 Frank, c. d., díl I. (Wien 1786), s. 9; Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 396. 
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a život člověka ohrožující nebezpečí, zdroj nanejvýš škodlivé nákazy. Pokud to lékaři 

pokládali za nezbytné, dokládali svá stanoviska odstrašujícími příklady, které „nikoho“ 

nemohly nechat na pochybách o neblahém vlivu blízkosti mrtvých na lidské zdraví. Na 

jejich základě pak přímo konfrontovali tehdejší praxi pohřbívání: „Není to zcela kruté, 

nesmyslné bláznovství (Thorheit) hloubit pod sebou v kostelech jámy, aby mohly být 

naplněny smrtelnými jedy?“176 či, jako Frank, svým současníkům kladli otázku, jejíž 

parafráze by mohla znít: Proč, když držíme lidi přicházející ze zemí podezřelých z moru 

nebo jiné velmi nakažlivé a nebezpečné choroby v karanténě, přijímáme mezi sebe ty, 

kteří na podobné choroby zemřeli, jen proto, že jsou přikryti půdou?177  Tímto se však 

již postupně dostáváme k dalšímu bodu, který byl součástí dobře promyšleného 

argumentačního řetězce.  

  

  

22..33..  AARRGGUUMMEENNTTAACCEE  HHIISSTTOORRIIÍÍ..      

PPOOHHŘŘBBÍÍVVÁÁNNÍÍ  JJAAKKOO  PPOOUUHHÝÝ  ZZVVYYKK  

 

     Snad proto, aby se požadavek na změnu praxe pohřbívání nezdál být příliš náročný, 

či spíše proto, aby bylo odstranění příbytků mrtvých z blízkosti živých ospravedlněno 

dalšími pádnými argumenty, snažili se autoři svá stanoviska ilustrovat příklady z 

historie nebo alespoň upozornit na historický charakter vývoje pohřbívání. Chtěli tak 

ukázat, že pohřbívat mrtvé v kostelech a jejich okolí je pouhý zvyk. Tak například 

Metzger, který se jako obvykle vyjadřuje velice stručně, zato však „bez obalu“, 

nekompromisně označuje pohřbívání v kostelech a jejich okolí za zvyk, za jehož vznik 

jeho součastníci vděčí temnému období pověr (die dunkele Zeiten des Aberglaubens) a 

zištnosti kněží.178 Rovněž Bernt klade počátky tohoto neblahého zvyku (pohřbívat 

                                                 
176 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 390 (citace z Gedicke, Berliner Monatschrift 1785): „Ist es 
nicht eine ganz grausame, unsinnige Thorheit, die Kirchen unter sich auszuhölen, um sie mit dem 
tödlichsten lifte anzufüllen?“ 
177 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 389: „Man läßt  Menschen, welche aus Ländern kommen, die 
der Pest oder einer andern sehr ansteckenden und gefährliche Krankheit verdächtig sind, die Quarantaine 
halten; und warum sollten wir die an dergleichen Uebeln Verstorbenen, blos weil sie mit leichtem Grund 
bedeckt sind, mitten unter uns nehmen…“ 
178 Metzger, c. d., s. 62. 
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mrtvé v kryptách kostelů, jež byly obvykle zřizovány nad hroby mučedníků, v jejichž 

blízkosti chtěli zbožní křesťané práchnivět) do jakéhosi temného dávnověku (graues 

Alterthum), který jej ospravedlňoval zdánlivými důvody a snažil se jej označit za zcela 

neškodný.179 Huszty je pak ve své argumentaci poněkud sdílnější, ačkoli ani v této 

oblasti nedosahuje Frankovy výmluvnosti a důslednosti.  

       Jak Frankovi, tak Husztému šlo o to ukázat svým současníkům, že praxe pohřbívání 

je proměnlivou záležitostí (ne vždy byli věci v takové stavu jako nyní), pouhým 

obyčejem, který se měnil nejen v průběhu staletí či dokonce tisíciletí, nýbrž se 

odjakživa lišil také v závislosti na kultuře. Vždyť, jak se dočteme u Husztého, pohřební 

zvyklosti jsou „tak četné a tak rozlišné jako vkus a náboženství každého lidu.“180 

Existují však podle něj pouze čtyři hlavní způsoby, jak oddělit (absondern) mrtvé od 

společenství živých: buď jsou mrtví volně ponecháni působení vzduchu na místech 

k tomu určených, nebo jsou spalováni, zakopáváni do země, nebo ukládáni do tzv. 

hrobek pod jejím povrchem. Kromě toho se lze ovšem setkat také s tím, že některé 

národy své mrtvé vhazují do vody či je dokonce konzumují atp.181 První ze 

zmíněných možností (ponechat zesnulého působení vzduchu) je podle Husztého 

samozřejmě (zvláště zemře-li více lidí) nepřijatelná, neboť může mít neblahé následky 

na čistotu vzduchu a ohrožovat tak lidské zdraví. Ze stejného úhlu pak nahlíží (stejně 

jako ostatní autoři) rovněž na problematiku popravišť, kde byli mrtví zločinci ještě 

koncem 18. století obvykle ponecháni volně rozkladu před očima poddaných. Tak krutý 

trest je sice měl zastrašovat od podobných deliktů, nicméně tato „forma výchovy“ se ve 

zdravotnické literatuře rozhodně nesetkala s pochopením.182 Ačkoli tento způsob 

rozkladu mrtvých těl Huszty neschvaluje, zjevně sympatizuje se spalováním mrtvých, 

které však podle jeho názoru nelze realizovat z důvodů, které budou uvedeny níže. Jako 

jedinou možnost proto vidí zůstat u zvyku pohřbívání do země. 

     Zatímco Huszty v podstatě nastiňuje čtyři základní druhy pohřbívání a ukazuje, jak 

došlo postupně k tomu, že křesťané začali pochovávat své mrtvé na hřbitovech, Frank 

                                                 
179 Bernt, c. d., s. 294. 
180 Huszty, c. d., díl II., s. 253: „…man hat die Leichengebräuche fast zu allen Zeiten und bei allen 
Völkern unter die gotesdienstlichen Pflichten gerechnet; und sie sind so zahlreich und so unterschieden, 
als der Geschmak und die Religion jedes Volks.“ Podobné tvrzení viz Frank, P. J., System einer 
vollständiger medizinischen  Polizei, díl V., Tübingen 1813, s. 322. 
181 Huszty, díl I., s. 256. 
182 K tomu viz např. Huszty, díl II., s. 258; rovněž Metzger, c. d., s. 63. 
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se velice detailně zabývá tím, jak se způsob pohřbívání lišil národ od národa. Příklady, 

jež zde uvádí, se týkají Egypta, starých Řeků a Římanů, Židů, Albánců, dokonce 

Peršanů apod. To, co čtenáři předkládá, je skutečně pestrá směsice různorodých 

zvyklostí. Snaží se přitom poukázat i na jejich příčiny. Tak například Peršané podle jeho 

názoru nepohřbívali své mrtvé ze strachu, aby neposkvrnili zemi. Místo toho je vytáhli 

na vysokou věž a tam je nechali dravým ptákům a působení vzduchu. Když staří 

Egypťané balzamovali své mrtvé, činili tak proto, že od nich nechtěli být odloučeni183 

atd. Nicméně, nakonec dochází k závěru, že pohřbívání a spalování mrtvých je 

nejčastější formou jejich oddělení od společnosti živých.184 

    Oba autoři jsou přitom zastánci spalování mrtvých, jehož příkladem jsou zvyklosti 

starověkých Řeků a Římanů. Jedině spalování mrtvých totiž může podle Husztého 

zabránit znečišťování vzduchu zápachem tlejících těl. Co se týče námitek ze strany 

morálky, které takovéto jednání odsuzují, nejsou podle něho nijak opodstatněné a 

postupně by zmizely. Potíž však způsobuje nedostatek dřeva a značného množství 

mrtvých, především ve městech. Frank se na rozdíl od Husztého nároku na spalování 

tak snadno nevzdává, ačkoli vidí stejné překážky. Pokud jej v současné době nedovoluje 

zavést smýšlení lidu a nedostatek dřeva, má alespoň potřebu jej doporučit dalším 

generacím.185 Oba autoři tak přiznávají, že prozatím v podstatě neexistuje jiný způsob, 

jak se efektivně zbavit mrtvých těl, než je pohřbívat do země či v hrobkách.186  

     Jestliže však pohřbívání celkově získává přednost před spalováním mrtvých, musí se 

dít za určitých podmínek, jež musí hřbitovy splňovat. Tyto podmínky se vztahují 

především na polohu hřbitovů, které oba autoři věnují značnou pozornost, když líčí 

historii vzniku „současného“ charakteru pohřbívání. Na jejím počátku se totiž 

pohřebiště či osamocené hroby nacházely mimo obydlená místa. Proto je důraz ve 

výkladu kladen především na příklad starověkého Řecka a Říma, kde poté, co bylo 

upuštěno od hromadného spalování, byli mrtví pohřbíváni za obydlenými místy. 

Existoval zde dokonce výslovný zákaz pohřbívat mrtvé ve městech. Není třeba se zde 

důkladněji rozepisovat o motivacích, které křesťany postupně vedly k pohřbívání 

v kostelech, neboť byly již v této práci podrobněji objasněny (postřehy Franka a 

                                                 
183 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 322 a násl.  
184 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 336. 
185 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 365. 
186 Huszty, c. d., díl II., s. 260. 
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Husztého se v podstatě shodují se závěry P. Arièse). V této souvislosti je však poměrně 

zajímavé zmínit, že Frank zavedení zvyku pohřbívat mrtvé v kostelech přisoudil 

jmenovitě Konstantinu Velikému, který se údajně nechal jako první císař pohřbít 

v kostele svatého apoštola.187 Ačkoli se poté tento zvyk údajně snažili císaři jako 

Gratianus a Karel Veliký zakázat, zaplnily se v pozdějších dobách všechny kostely, 

kaple a ambity všech klášterů hroby a brzy „tak nebyla žádná vesnice, a dokonce žádné 

město, u jehož kostela by nebyl připojen hřbitov (Kirchhof), „svaté pole“ (Gottesäcker) 

nebo tzv. „Friedhof“  určený pro pohřbívání všech věřících“.188  

     Pohřbívání v blízkosti živých se tak ve zdravotnické literatuře jeví jako fenomén 

zapříčiněný určitým historickým vývojem. Tím, že autoři uvádějí různé podoby 

pohřbívání, ukazují čtenáři, že se (řečeno dnešními vyjadřovacími prostředky) navzdory 

dlouhodobému trendu (pro příklady musí totiž sahat až do poněkud vzdálené minulosti či 

ke značně vzdáleným a v případě Franka i exotickým kulturám) nejedná o nezměnitelnou 

skutečnost. Jde o pouhý zvyk, který je podmíněn určitou mentalitou. Nicméně zvyk, 

který mimořádně ohrožuje lidské zdraví. Proto je často označován rovněž jako „nešvar“ 

(Missbrauch) či „pověra“ (Aberglaube).189  Příklady z minulosti však zároveň ukazují, 

jak se lze s jeho neblahými následky vypořádat – vykázat příbytky mrtvých z blízkosti 

lidských příbytků. 

  

     Vypovězení hřbitovů z dosahu lidských obydlí bylo tedy ve zdravotnické literatuře 

zdůvodňováno převážně třemi typy argumentů. První, který byl v této práci zmíněn, 

souvisel s požadovanou čistotou lidských příbytků, především pak s nároky na kvalitu 

vzduchu. Tu podle mínění tehdejších lékařů neustále ohrožovaly výpary a pachy různého 

původu, jimiž se vzduch sytil a ohrožoval tak zdraví obyvatel. Za jistých okolností, jak 

bylo podrobně vysvětleno výše, mohl dokonce zabíjet. Příčiny jeho znečištění pak mohly 

být eliminovány pouze vhodnou vzdáleností a umístěním shromaždišť nečistot (mezi něž 

patřily i hřbitovy) z dosahu lidských obydlí.  

     Pro předchůdce hygieniků však hřbitov představoval ještě jiné nebezpečí – byl 

zdrojem škodlivé „nakažliviny, jež ulpívala na tělech zesnulých. Mrtvá těla tak mohla 
                                                 
187 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 348. 
188 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 349: „…so war kein Dorf, und selbst keine Stadt, um deren 
Kirchen nicht ein dem Begräbnisse sämmtlicher Gläubiger bestimmter Kirchhof, Gottesacker oder 
Friedhof angebracht worden wäre.“ 
189 Huszty, c. d., díl II., s. 273; či Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 382.  
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podle lékařů zdraví živých ohrozit nejen prostřednictvím zapáchajících výměšků poté, co 

dotyčný skonal, nýbrž pokud došlo k poškození hrobu i o mnoho let později.  

    Kromě toho se autoři snažili své čtenáře přesvědčit o tom, že pohřbívat do země je 

pouhý zvyk a že proměnlivou záležitostí je dokonce i samotná praxe pohřbívání. Z toho 

pak vyplývá, že není třeba lpět na starých zvyklostech, nýbrž je žádoucí rozumem uvážit 

výhody či spíše nevýhody, jež z nich plynou a výsledku této úvahy pak podřídit praxi 

pohřbívání. Proto mnozí z autorů zmiňují problematiku pohřebních zvyklostí na prvním 

místě - připravují si tak půdu pro další argumentaci. 

       Kritikou pohřbívání mrtvých v bezprostřední blízkosti živých se pak otevírá cesta 

pro úvahy nad kýženou nápravou. Obvykle se tak lze v literatuře se zdravotnickou 

tématikou setkat se zcela konkrétními požadavky, které se týkají žádoucí polohy hřbitova 

a jeho co nejúčelnějšího uspořádání. 

  

  

33..    KKRRIITTÉÉRRIIAA  UUMMÍÍSSTTĚĚNNÍÍ  AA  ZZŘŘÍÍZZEENNÍÍ  HHŘŘBBIITTOOVVAA  

  

„Es ist daher nöthig, daß die Begräbnisse in den Kirchen und Kirchhöfen 

gänzlich untersagt, und ausserhlab der Stadt verlegt werden.“190 

 

„Proto je nezbytné, aby byly pohřby v kostelech a na jejich hřbitovech zcela 

zakázány a přeloženy mimo město.“ 

D. Metzger 

 

 

33..11  UUMMÍÍSSTTĚĚNNÍÍ  HHŘŘBBIITTOOVVAA  

      

     Lékařská literatura je, co se týče polohy hřbitovů, zcela nekompromisní - musí být 

přemístěny z dosahu živých. Ale kam? Kam by měly být umístěny, aby již nikdy 

neohrožovaly zdraví lidí ve svém bezprostředním okolí? Úvahy nad tímto problémem 

                                                 
190 Metzger, c. d., s. 63. 
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souvisely především s požadavky, jež byly vzneseny spolu s nároky na čistotu lidských 

obydlí, jak bylo nastíněno v předchozí kapitole (2.1), a pochopitelně také s tím, jakou 

funkci měl hřbitov plnit. Vzhledem k tomu, že měl být místem izolovaným od živých a 

určeným pro pokud možno co nejefektivnější a nejrychlejší rozklad mrtvých těl, byly 

v dobové zdravotnické literatuře kladeny nároky nejen na jeho dostatečnou vzdálenost a 

charakter převládajících větrů, ale rovněž na charakter a kvalitu půdy, hladinu spodní 

vody  apod. -  to vše mohlo hrát roli při volbě jeho umístění.  

     Ačkoliv autoři ve svých dílech často i na více místech apelují na to, aby byly 

hřbitovy dostatečně vzdálené od obydlených míst, s přesnějším určením této vzdálenosti 

se ve zdravotnické literatuře setkáme jen zřídka. Tak například Huszty191 uvádí, že by 

podle prof. Plencka měl být hřbitov vzdálen přinejmenším čtvrt hodiny od obydlených 

míst. Metzger v této souvislosti pouze konstatuje že by se neměl nacházet v jejich těsné 

blízkosti: „Neúčelné jsou však takové pohřby, které se konají v těsné blízkosti 

města.“192 Frank pak reprodukuje požadavky, které kladl na umístění hřbitovů Gmelin. 

Podle jeho názoru se nesmí hřbitov nikdy nacházet tak blízko městu, aby hraničil s jeho 

obezděním: za vhodnou vzdálenost považuje asi 2000 kroků před městem.193 Jediný 

Bernt (ačkoli ani on nestanovuje přesnou vzdálenost hřbitovů od lidských příbytků) sám 

klade pro její stanovení nějaké, byť nepříliš konkrétní, kritérium. Tím by měl být 

požadavek, aby příbuzní zesnulého, kteří jsou často oslabeni ztrátou blízké osoby, 

zmatkem v domě a službou nemocnému, nebyli dlouhou cestou, zvláště za nepříznivého 

počasí, ještě více vyčerpáni. Naproti tomu hřbitovy, jež jsou využívány jen čas od času 

v době moru, epidemií, válek atp., by měly být zakládány ve značné vzdálenosti od 

lidských obydlí, neboť se zde nekonají žádné ceremonie a mrtví zde musí být často 

pochováni do společného hrobu, což znamená, že znečišťují vzduch více než je 

obvyklé.194 

     Nicméně důvod, proč autoři neztráceli čas úvahami nad tím, jaká by měla být ideální 

vzdálenost hřbitovů od lidských sídlišť, je prostý. Jednalo by se o další omezující 

kritérium, kterých už beztak bylo tolik, že kdyby se jimi ve skutečnosti měl někdo 

opravdu řídit, nikdy by asi žádný hřbitov nezaložil. Kromě dostatečné vzdálenosti totiž 
                                                 
191 Huszty, c. d., díl  II., s. 271. 
192 Metzger, c. d. s. 63; „Die Begräbnisse aber ausserhalb der Stadt sind ebenfalls unzweckmäßig, wenn 
sie dicht an derselben..“ 
193 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 398. 
194 Bernt, c. d., s. 297. 
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hrála svoji roli v umístění hřbitova také tvářnost krajiny. Úhlavním nepřítelem při 

zakládání hřbitovů  byla především voda a vlhkost. Hřbitovy nesměly být zakládány na 

příliš nízko položených místech, či v blízkosti potoků, řek a moří, neboť by byly 

neustále potenciálně ohroženy klesáním vody z vyšších míst. Pokud by se totiž zvedla 

hladina spodní vody natolik, že by pronikla až k hrobům, mohlo by snadno dojít k 

znečištění sousedních pramenů, což by vážně ohrozilo zdraví lidí v okolí. Podle 

Frankova vyprávění byla ve Versailles údajně studna nacházející se poblíž hřbitova u 

kostela svatého Ludvíka znečištěna jeho odpadem natolik, že kvůli ní král rozkázal roku 

1774 přeložit hřbitov za město.195 Pokud však hřbitov zaplaví voda, mohou být podle 

Franka následky ještě horší, neboť není výjimkou, když za takových podmínek 

vyplavou polozpráchnivělé mrtvoly napovrch. Proto kladně hodnotí josefínské nařízení 

z 23. srpna 1784, které mimo jiné přikazuje, aby hřbitovy nebyly vystaveny žádné vodě, 

a sám doporučuje zakládat hřbitovy na vyvýšených místech. Rovněž podle Bernta musí 

být při výběru vhodného místa k pohřbívání vždy zohledněna jeho vzdálenost od řek a 

rybníků. Hřbitovy se podle něj nesmí nikdy v hornatých krajinách, zvláště tam, kde jsou 

lidské příbytky okolo návrší, zakládat v níže položeném údolí, nýbrž vždy na 

vyvýšených místech, aby tak nebyly znečištěny vodní zdroje a studny v dané oblasti 

zetlelými částmi těl, či po lijácích ostatky mrtvých, které by se mohly vyplavit na 

ulice.196  

    Absence vody a vlhka však nebyla jediným požadavkem kladeným na zasazení 

hřbitova do krajiny. Hřbitov měl být rovněž od lidských příbytků pokud možno oddělen 

nějakou přírodní překážkou - lesem, kopcem, pohořím či rychle tekoucí řekou, která by 

stála v cestě zdraví škodlivým výparům. Mimo to jak zeleň (která pohlcuje mefitické -tj. 

páchnoucí - výpary a dodává vzduch potřebný k životu), tak i neustále se pohybující 

voda měly podle předchůdců hygieniků blahodárné vlastnosti - „čistily“ vzduch.197 

Přitom však bylo třeba dbát na to, aby se takové překážky (např. v podobě pohoří) 

naopak nestaly tím, co výpary zadržuje v blízkosti lidského sídliště. Proto měl být při 

výběru vhodného místa brán ohled především na směr vanutí větrů.  

                                                 
195 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 376 a násl. 
196 Bernt, c. d., s. 298. 
197 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 379 a násl. 
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     Hřbitov měl být místem prostorným, vystaveným větru (volné proudění větru mělo 

udržovat vzduch čistý), větry odtud však nesměly vanout směrem k městu či vesnici.198 

Pro dnešní chápání je pak poněkud zvláštní, že za zvláště nepříznivé a zdraví škodlivé 

byly považovány především větry vanoucí přes hřbitov ze západu, neboť právě ony 

údajně přiváděly mezi lidské příbytky zdraví ohrožující výpary. V této souvislosti Frank 

například uvádí, že si Johann Dionis John stěžuje, že byl Malostranský hřbitov v Praze 

založen zcela neúčelně – nízko mezi kopci, přičemž západní větry často přinášejí do 

města hnilobné výpary.199 Přitom ve zdravotnické literatuře existovalo zřejmě hojně 

rozšířené (pro nás však další nepochopitelné) pravidlo, které mělo eliminovat toto 

nebezpečí již při zakládání hřbitovů - totiž zakládat hřbitovy o půlnoci či časně zrána. 

Zmínku o něm najdeme např. u Franka (opět s odkazem na Gmelina). Vzhledem 

k tomu, že polední a večerní větry údajně podporují hnilobný rozklad a jsou tedy pro 

lidské zdraví nevhodné, bylo by nejlepší polohu hřbitova vybírat po půlnoci, nebo 

zrána, ovšem za podmínky, že větry v této oblasti obvykle ženou zápachy hřbitova od 

města pryč a nikoli k němu.200 Podle Bernta však takové pravidlo v praxi v podstatě 

nelze dodržovat, neboť se v okolí obvykle nenachází tolik vhodných míst (krajina je 

často značně zalidněná, takže je osídlení téměř kontinuální), a navíc z něj nepochází 

nijak zvláště rozhodující užitek.201 Mnohem účinnější se mu zdá zmírňovat účinky 

nežádoucích výparů prostřednictvím stromořadí vysázených na té straně hřbitova, která 

je obrácena k lidským příbytkům. 

    Aby záležitost s hřbitovy nebyla tak jednoduchá, byla jako další parametr pro volbu 

jejich umístění uváděna kvalita půdy. Ta musela podporovat jedinou funkci, k níž byl 

hřbitov určen – co nejefektivnější rozklad mrtvých těl. Kupodivu tato efektivita 

nezáležela u některých autorů ani tak na rychlosti rozkladu (i když půda, která těla 

„konzervuje“, zajisté nebyla žádoucí) jako na tom, aby se při něm do ovzduší 

uvolňovalo pokud možno co nejméně škodlivých výparů. Proto Huszty202 v zájmu 

čistoty vzduchu preferuje pomalejší rozklad těl, při němž nežádoucí výpary z hrobu 

vystupují pozvolněji a okolní atmosféra trpí méně, než kdyby probíhal rychle. 

                                                 
198 Huszty, c. d., díl II., s. 271. 
199 Např. Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 378 (odkaz na John, J. D., Arzneywissenschaftliche 
Aufsätze böhmischer Gelehrten. Prag und Dresden 1798, s. 104). 
200 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 379. 
201 Bernt, c. d., s. 299 a násl. 
202 Huszty, díl II., s. 272. 
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Neschvaluje především pohřbívání do vlhké půdy, která podporuje tlení, a dokonce ani 

v té době rozšířené zasypávání mrtvých vápnem, které míšením s rozkládajícími se těly 

s největší pravděpodobností produkuje nebezpečné výpary. Místo toho doporučuje 

mrtvé tělo zakopat dostatečně hluboko – a to nejméně 6 stop pod zem, aby se tak 

zabránilo nežádoucímu společenství hnilobných výparů a atmosférického vzduchu. 

Obecně se pak ve zdravotnické literatuře při zakládání hřbitovů dávala přednost, jak 

uvádí například Bernt, suché, hlinité, vápenaté půdě, neboť v písčité se mrtvá těla 

(působením vzduchu a vody) rozkládala příliš rychle, aniž by cokoli stálo v cestě 

zápachu vystupujícímu z hrobů. Z týchž důvodů byla k pohřbívání nevhodná rovněž 

půda kamenitá, protkaná kořeny stromů, bažinatá, nebo ohrožená záplavami.203 Naopak 

vápenatou půdu autoři doporučují proto, že údajně vstřebává látky, které se uvolňují při 

rozkladu těl a nepropouští vzduch ani vodu.204   

    To, jakou roli může hrát půda při rozkladu těla pak dokládá Frank dvěma poněkud 

neobvyklými příklady. V určitých podmínkách totiž může mít na mrtvé tělo údajně 

zvláštní účinky. Tak se lze například setkat s půdou, v níž se těla mohou rozložit již 

během čyřiadvaceti hodin či v jiné poměrně krátké době (např. dva roky), nebo naopak 

s půdou, která na povrchu mrtvého těla vytváří odolný, viskózní povlak, který zabraňuje 

jeho kontaktu se vzduchem, a tím tělo zakonzervuje.205 Nicméně zároveň upozorňuje na 

to, že vlastnost půdy není tím jediným, co určuje rychlost rozkladu těl, a tedy lhůtu, po 

jejímž uplynutí je možné dané místo opět použít k pohřbení dalšího těla. Obézní, otylé a 

vodnaté mrtvoly se totiž údajně rozkládají za jinak stejných okolností mnohem rychleji 

než hubená a téměř vysušená těla a rovněž mrtvoly malých útlých dětí potřebují 

k rozkladu kratší časový úsek než dospělí. Obzvláště rychle se pak v půdě rozkládají ti, 

kteří zemřeli na tyfus, mor, na vodnatelnost, kurděje, sněť útrob atp.  

 

 

 

 

 

                                                 
203 Bernt, c. d., s. 298. 
204 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 373. 
205 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 372. 
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33..22..    TTVVÁÁŘŘ  HHŘŘBBIITTOOVVAA  

 

     Od výše uvedených požadavků na umístění hřbitova a jeho hlavní úlohy se rovněž 

do jisté míry odvíjí jeho vzezření a účelné zařízení. Hřbitov měl být podle představ 

zdravotní policie místem odděleným od okolního světa a navštěvovaným pokud možno 

pouze hrobníky. Rovněž přítomnost dobytka a divokých zvířat zde byla naprosto 

nepřípustná. Proto měl být v prvé řadě oddělen od svého okolí zdí či plotem.206 Zdi 

hřbitova přitom neměly být příliš vysoké, aby nebránily volnému proudění vzduchu. 

Vysoké zdi by totiž měly na vzduch stejný efekt jako vysoké budovy, kterými byl 

obklopen ve městě – bránily by jeho obnovování. Jakýkoliv silnější poryv větru by pak 

mohl vzduch ztěžklý hnilobným zápachem uvést do pohybu, a učinit tak z něho 

značnou hrozbu pro nedaleké příbytky lidí. Proto, pokud by snad zdi hřbitova byly 

vyšší, než je vhodné, je do nich podle Franka třeba v určité výšce nad zemí alespoň 

prorazit otvory a zaopatřit je železnou mříží, aby tak vzduch mohl bez překážek ovívat 

půdu hřbitova.207 

    Proudění vzduchu na hřbitově mohly bránit rovněž stromy. Podle názorů autorů bylo 

sice potřebné hustě osázet tu stranu hřbitova, která byla obrácena k městu topoly či 

vrbami, nicméně stromy nesměly být vysázeny kolem dokola, aby nebránily 

blahodárnému přístupu vzduchu. Hřbitov však mohl být osázen travou či jinými 

bylinami. Za škodlivé nebyly považovány ani nízké křoviny, které nebrání volné hře 

větrů, pohlcují škodlivé pachy a celkově zlepšují kvalitu vzduchu, neboť produkují čistý 

vzduch tolik potřebný k dýchání.208 

    Rozloha hřbitova měla být podle představ lékařů úměrná množství obyvatel městské 

části, obce či farní diecéze, jež měl pojmout. Kromě počtu obyvatelstva a jejich 

předpokládané úmrtnosti (včetně zvážení případných epidemických situací) měla být 

zohledněna rovněž doba potřebná k úplnému rozkladu mrtvých těl, neboť jedině po 

jejím uplynutí bylo možné stejné místo použít k pohřbení někoho jiného.209 Do té doby 

nesmělo být s pohřbeným tělem manipulováno (snad jen na příkaz soudu) a do 

zasypaného hrobu nesměl být nikdo dodatečně pohřben. Takové požadavky byly snad 

                                                 
206 K tomu viz například Bernt, c. d., s. 297. 
207 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 380, 381. 
208 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 379, 380 (přejato z Gmelinova díla – není uvedeno). 
209 K tomu viz např. Bernt, c.d., s. 297. 



 74 

uskutečnitelné tam, kde počet obyvatelstva nebyl příliš velký. V zalidněných oblastech, 

zvláště pak ve velkých městech však jen stěží, neboť v nich byla na tehdejší dobu 

vysoká úmrtnost. Proto zde obvykle chyběly dostatečně velké, prostorné hřbitovy, kde 

by se mohla těla mrtvých nerušeně rozkládat. Z těchto důvodů Frank210 doporučuje, aby 

se s ohledem na úsporu prostoru pohřbívalo v řadách, které od sebe budou každoročně 

odděleny značkou. Jako blahodárné pro úsporu místa pak hodnotí především nařízení 

Josefa II., které zakázalo zřizovat pomníky na ploše hřbitova a vyčlenilo pro ně místo 

pouze po obvodu hřbitovní zdi. Ostatně, jak Frank na jiném místě poněkud jízlivě 

podotýká, pokud chce majetný rolník své (často až po smrti) dobré ženě nechat postavit 

náhrobní kámen, může tak učinit na bývalém hřbitově (Kirchhof), pokud ten však 

zůstane ušetřen mrtvých těl. Bolesti a ješitnosti pozůstalých tak může být snadno 

dopřána útěcha.211   

     Pohřbívání v řadách však nebylo ničím novým. Od konce 80. let 18. století 

vycházela v Německu nařízení, která přikazovala uspořádat místa k pohřbívání do 

řad.212 Pouze manželé, rodiče či děti si mohli případně dovolit přednostně zajistit hrob 

po boku svého partnera, dětí atp. Jinak se mělo pohřbívat postupně (bez rozdílu osob) 

tak, jak lidé umírali. Někde dokonce bylo nakázáno pohřbívat dětské mrtvoly odděleně 

od ostatních, neboť se rozkládají rychleji. Když se hřbitov takto zaplnil, mělo se začít 

znovu. Mezi pohřbem do první a pohřbem do poslední řady přitom nemělo uplynout 

méně než třicet let, aby se těla stihla důkladně rozložit. Někteří autoři (např. Gmelin) 

dokonce uvádí jako potřebnou dobu až čtyřicet let. Dřívější vyhrabání mrtvého těla totiž 

mohlo podle mínění lékařů vážně ohrozit lidské zdraví.  

     Dobu rozkladu mělo rovněž výrazně urychlit pohřbívání do individuálních hrobů, 

neboť jednotlivé mrtvoly v jednotlivých hrobech samozřejmě potřebují méně času na 

rozklad. Frank proto kritizuje situaci ve Vídni213, kde je do jednoho hrobu kladeno pět 

až šest mrtvých bez rozdílu věku, neboť nařízení ze 4. června 1796214 dovolovalo do 

jedné jámy pohřbít až čtyři velké mrtvoly a dvě dětské, nebo místo dětských jednu 

velkou. I to se však Frankovi zdálo příliš mnoho. Pokud totiž na jeden hrob o hloubce 

šest stop připadlo pět velkých těl v rakvích, zaplnil se natolik, že jámu bylo možno 
                                                 
210 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 420.  
211 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 399. 
212 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 421 a násl. 
213 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 424.  
214 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 425. 
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zasypat nanejvýš jednou stopu půdy. Takové množství těl (Fleischmasse)215 však dle 

jeho názoru může, zvláště v létě, velice snadno přijít do styku s venkovním vzduchem, 

čímž se urychluje jejich tlení. Vznikají tak různé druhy plynných látek, které mohou 

spolu s nakažlivinou velice snadno proniknout nepatrnou vrstvou půdy a zamořit 

vzduch na hřbitově. Ten se může snadno stát nebezpečným pro nedaleké město, zvláště 

vanou-li větry nepříznivým směrem. Za potenciální zdroj mnoha potíží pak Frank 

považoval rovněž to, že jámy zůstávají obvykle otevřené, dokud se zcela nezaplní, a tak 

se z nich může šířit mnohdy nesnesitelný zápach. Proto vyžadoval, aby se pochovávalo 

jednotlivě tak, jak se to děje ve Francii. Kromě toho kladl rovněž důraz na to, aby byly 

hroby dostatečně hluboké - tělo dospělého nemělo být pochováno do hrobu mělčího než 

šest stop a mělo být zaházeno minimálně čtyřmi stopami půdy. Teprve na ni měl být 

postaven ještě náhrobní kámen či navršen udusaný, ostroúhlý pahorek (osázený travou), 

jež měly zajistit snazší odtok nadzemní vody a zabránit úniku hnilobného zápachu 

v případě, že by půda vlivem déle trvajících vysokých teplot popraskala. 

    Jak však zajistit ve velkém městě dostatek hřbitovů nebo jeden tak veliký, aby zde 

mrtví nemuseli být nikdy předčasně vykopáni? To nedalo předchůdcům hygieniků spát. 

Byl toto snad důvod, proč se nakonec velký Řím zřekl pohřbívání mrtvých a raději než 

zemi přenechal své zesnulé ohni?216 Aby se na hřbitově ušetřilo co nejvíce vzácného 

prostoru a zároveň se opatření pochovávat mrtvé do zvláštních hrobů neminulo 

účinkem, vypočítává Frank dokonce i vzdálenost mezi jednotlivými hroby. Mělo být 

mezi nimi ponecháno právě tolik místa, aby se nezřítily jejich boční stěny (a ze dvou 

hrobů se tak nestal jeden), či aby při otevření jednoho, nebyl druhý rovněž poškozen a 

škodlivé výpary nezamořily okolí. Ani stanovení této vzdálenosti však nebylo 

jednoduché, neboť ji určoval charakter půdy. Pokud se jednalo o půdu písčitou nebyly 

podle Franka ani 3-4 stopy příliš mnoho, u hliněné či vápenaté by byl takový 

meziprostor ale mrháním, neboť zde postačují pouze 2 stopy k tomu, aby se zabránilo 

nežádoucímu spojení hrobů.217 Když však rozlohu imaginárního hřbitova vypočítává 

Bernt, uvádí jako vzdálenost potřebnou mezi jednotlivými hroby pouze jednu stopu.218 

   

                                                 
215 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 428. 
216 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 430. 
217 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 431. 
218 Bernt, c. d., s. 301. 
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     Je otázkou, které z doporučení a požadavků zdravotní policie byly uvedeny v život, a 

zda se podle nich při zakládání hřbitovů vůbec někdo řídil. Nahlédneme-li však do 

třetího dílu dobové příručky o stavitelství Johanna Philippa Joendla „Die 

landwirthschaftliche Baukunst“ (1829)219, jež se zabývá zřizováním hřbitovů, nelze si 

ve struktuře a obsahu jeho výkladu nevšimnout nápadné podoby s díly zdravotní policie, 

zejména, jak ji můžeme sledovat u Franka. Nejedná se tady pouze o kodifikaci 

zákonných norem.220 Zdá se, jako by Joendl čtenáři předkládal stručný výtah 

z Frankova „Systemu“ nebo díla jiného hygienika. Podívejme se pro srovnání alespoň 

zběžně na strukturu a náplň jeho výkladu.221 

       Joendl222 začíná, stejně jako například Frank či Huszty, vymezením pohřbívání 

mrtvých jako prastarého zvyku (Sitte), který se objevuje například vedle zvyku spalovat 

mrtvé. Rovněž se u něho setkáme se stručným výkladem toho, jak křesťané postupně 

začali pohřbívat své mrtvé ve své bezprostřední blízkosti a dokonce i s tím, že to byl 

právě císař Konstantin, kdo se nechal jako první pochovat v kostele. Poté konstatuje, že 

bylo na základě přesvědčení o škodlivosti hřbitovů v blízkosti lidských příbytků 

zákonem zakázáno pochovávat mrtvé v kostelech a na jejich dvorech. Hřbitovy tak mají 

být zakládány v dostatečné vzdálenosti od lidských příbytků.  

     Kde a jak má být však takový hřbitov zřízen? Měl by být od města či vesnice 

vzdálen asi 500-800 sáhů. Při jeho zakládání je třeba brát především ohledy na to, 

odkud nejčastěji vanou větry směrem k lidským příbytkům. Hřbitov by měl být založen 

na protilehlé straně, aby vítr odnášel jeho pachy od města. Kromě toho by mělo být 

mezi městem a hřbitovem stromořadí, řeka nebo rybník, jež zabraňují šíření škodlivých 

výparů tímto směrem. Půda hřbitova pak podle Joendla nesmí být skalnatá, vlhká a 

podléhat záplavám, neboť mrtvá těla se ve vlhku či vodě rozkládají příliš rychle a 

tekutina, která vzniká sloučením vody a toho, co produkuje tlející tělo, se šíří široko 

daleko. Když pak voda vystoupí na povrch, je zápach přímo nesnesitelný a snadno se 

šíří nakažlivé nemoci. Veškeré záplavy tak představují velké nebezpečí. Proto musí být 

půda hřbitova suchá. Nejlepší je hlinitá (jílovitá) a vápenatá, neboť se v nich těla 

rozkládají pomalu, postupně a mefitický vzduch, jež se přitom uvolňuje, neohrožuje 
                                                 
219 Odkaz viz Taťána Petrasová, Utopie a pragmatismus osvícenské architektury: klasicistní hrobky a 
hřbitovy,  in:  Fenomén smrti v české kultuře 19. století, Praha 2001, s. 65-78. 
220 Srov. Petrasová, Utopie a pragmatismus osvícenské architektury, s. 66. 
221 Pro podrobnější představu doporučuji zmíněný článek Taťány Petrasové. 
222 Joendl, J. P., Die landwirthschaftliche Baukunst, díl III., Prag 1829, s. 4 -11.  
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lidské zdraví. Hřbitov je rovněž dobré hustě osázet ze strany, která je nejblíže městu či 

vesnici, topoly nebo jinými bohatě olistěnými stromy. Může na něm růst tráva i nízké 

křoviny, které nebrání proudění větru. 

    Stejný jako u Franka či Bernta je rovněž výpočet rozlohy hřbitova. Ten závisí na 

lidnatosti obce, výši místní úmrtnosti (včetně úvahy náhlých epidemických situací), na 

době potřebné k rozkladu těl (jež závisí na klimatu, vlastnostech půdy apod.), velikosti 

hrobů a prostoru mezi nimi. Joendl se rovněž zabývá uspořádáním hřbitova - musí být 

obezděn, přičemž obvykle stačí pouze jediná brána. V jeho prostředku by měl být 

umístěn kříž se Spasitelem. Ve shodě s vydanými nařízeními a instrukcemi ve 

zdravotnické literatuře se rovněž zmiňuje o tom, že na ploše hřbitova nemají být trpěny 

náhrobky, neboť je jim přiděleno místo kolem vnitřní strany hřbitovní zdi.223        

     Je třeba podotknout, že v Čechách a na Moravě Joendl zřejmě patřil k tehdejší 

stavitelské špičce, nebo se mezi ni alespoň chtěl zařadit. Pokud opravdu podobnost 

s Frankovým dílem není čistě náhodná, můžeme z toho vyvodit, že Frankovo dílo bylo 

ve vzdělaných kruzích skutečně vysoce ceněno a sloužilo jako inspirace odborníkům 

z různých oborů. Protože však není známo, do jaké míry byla Joendlova stavitelská 

příručka ve skutečnosti rozšířena a v praxi aplikována, lze si alespoň položit otázku, zda 

je svědectvím toho, že se přinejmenším ve vzdělanecké sféře objevovaly snahy zavádět 

doporučení zdravotní policie do praxe, či se její autor pouze snažil využít váženosti 

svého předchůdce k vzrůstu vlastní sociální prestiže. 

 

     Výše uvedené návrhy lékařů na umístění a zřízení hřbitovů svědčí o tom, že hřbitov 

měl být v jejich představách (stejně jako v představách zákonodárců) účelně 

koncipovaným a vhodně položeným místem odděleným od lidských příbytků. Přitom je 

zřejmé, že se ze strany lékařů nejedná vždy o pouhou reprodukci vydaných nařízení. 

Jejich úvahy a doporučení mnohdy vydaná nařízení dokonce přesahují - ať už se jedná o 

umístění hřbitova (zde například zohlednění směru proudění převládajících větrů;  

potřeba přirozené překážky mezi lidskými příbytky a hřbitovem…) či o jeho uspořádání 

(jakými stromy hřbitov osázet; jak vysoké má být obezdění; úvahy nad jeho rozlohou). 

Důkazem toho je rovněž Frankova kritika zákona, který umožňuje pohřbení více mrtvol 

                                                 
223 Srov. Petrasová, Utopie a pragmatismus osvícenské architektury, s. 69.  
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do společného hrobu, a jeho doporučení pohřbívat v řadách do individuálních hrobů. 

Tento „přesah“ se pak týká rovněž požadavků kladených na samotnou praxi pohřbívání.   

 

 

44..  PPOOŽŽAADDAAVVKKYY  NNAA  PPRRAAXXII  PPOOHHŘŘBBÍÍVVÁÁNNÍÍ  

       

     Tendence odstranit mrtvé z dosahu živých se ve zdravotnické literatuře netýkala 

pouze přemístění příbytků mrtvých za městské hradby, z dosahu lidských obydlí. Zájem 

lékařů se rovněž v hojné míře obracel na styk živých s mrtvými či umírajícími, ve snaze 

co nejvíce omezit jeho „neblahé“ následky. Ty se mohly týkat jak škodlivých dopadů na 

zdraví živých, tak nešetrného zacházení živých s umírajícími či zdánlivě mrtvými. 

Právě strach ze zdánlivé smrti přitom výrazně komplikoval tendenci rychlého 

odstranění mrtvých z blízkosti živých a stanovení doby pohřbu. 

 

44..11..    NNAAKKLLÁÁDDÁÁNNÍÍ  SS  MMRRTTVVÝÝMM  TTĚĚLLEEMM  

   

     Vzhledem k tomu, že tělo mrtvého či umírajícího bylo lékaři považováno v prvé 

řadě za zdroj nebezpečné nákazy, snažili se o to, aby byl styk s ním co nejvíce omezen. 

Z tohoto důvodu byli předchůdci hygieniků ve svých dílech kritičtí zejména ke zvykům, 

které provázely umírání i samotný pohřeb. Během nich muselo být odstraněno z cesty 

vše, co mohlo jakýmkoli způsobem přispívat k nákaze, zhnusení či jiným újmám na 

zdraví (umírajícího i příbuzných).224 Přitom se zřejmě často dostávali do sporu s jinými 

názory, zejména ze strany práva či církve, kde především zpočátku zaznívaly hlasy na 

obranu hřbitovů a zvyklostí obyvatelstva. Proto si Frank stěžuje na mnohé překážky, 

které se často stavějí ve formě zákonů a obyčejů do cesty radám zdravotníků (tedy 

dobře myšlené a účinné veřejné péči o lidské zdraví) a lituje, že sémě, které lékaři 

rozsívají, tak často padá mezi trní.225 

                                                 
224 Viz např. Huszty, c. d., díl II., s. 271. 
225 Viz. Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 385 (v poznámce). Frank zde uvádí hned několik takových 
překážek – spisů, které obhajují existenci hřbitovů v blízkosti živých jako neškodnou pro lidské zdraví.  
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     U Husztého je tento postoj zvláště zdůrazněn v jeho polemice s návrhem justičního 

rady Mösera,226 podle jehož názoru mělo být přeložení hřbitovů realizováno s ohledy na 

zvyky poddaných, jež mají tendenci vzpírat se změně, neboť se lidé bojí, že by ztratili 

výhody a užitek, jež jsou s nimi spojeny. Proto by měly být zásahy do této oblasti pokud 

možno co nejšetrnější, čímž bude jistě rovněž urychlen celý proces překládání hřbitovů. 

Zvyky poddaných podle jeho názoru navíc přeci jenom mají určité funkce. Tak 

například vystavování mrtvých vzniklo za účelem, aby nikdo nebyl pohřben předčasně a 

aby nikdo nemohl být beztrestně zabit násilnou smrtí (jak by se mohlo snadno stát, 

kdyby každý mohl mrtvého zakopat v tichosti u svého domu). Pohřebním průvodem se 

pak projevuje zesnulému tzv. poslední čest, avšak pohřeb bez zpěvu a naříkání je 

dokladem neúcty. Pokud se však cesta na hřbitov stane namáhavější, může se stát, že by 

takové prokazování cti mohlo ztratit své podněty. „Hrdinští kameralisté“, jak píše 

Möser227, by sice měli radost z toho, že zrušením těchto pověr a pošetilostí (Thorheit) 

odpadnou marnivá vydání, ale obyvatelstvo by se cítilo poškozeno. Proto navrhuje 

zachování všech tradic, byť s menšími obměnami. Všechno, co je považováno za nutné 

(veškeré slavnosti, projevy emocí, dary pro chudé, pohřební průvod…) by mohlo být 

vykonáno cestou do kostela a v kostele samém, odtud by však mrtvola měla být na 

hřbitov odnesena či odvezena již bez průvodu. V případě epidemií a nakažlivých 

nemocí, by pak mohla být pro stejné účely použita tzv. „falešná rakev“ (Lügensarg).   

Tyto Möserovy pohnutky a ohledy na zachování tradice, která podle Husztého 

nespočívá na ničem jiném než na pověrách a předsudcích, z nichž neplyne ani duchovní 

ani fyzický prospěch, však Huszty rázně odmítá a nehodlá je podporovat.228 

      U Franka229 se pak s podobným postojem setkáme, když kritizuje nakládání 

s umírajícími a zesnulými ze strany příbuzných i duchovenstva. Klade si především 

otázku, proč by měl být těžký osud umírajícího ztěžován jejich počínáním. Sám údajně 

viděl, jak měli mnozí nemocní očividně strach z návštěvy duchovního kvůli předsudku, 

že jakmile k nim bude jednou zavolán, musí brzy zemřít. Takových návštěv se dokonce 

nezřídka děsili (erschrecken) sami věřící. Frank sice nepopírá, že někteří duchovní 

mohou mít na nemocného velice dobrý vliv, na druhé straně však viděl také mnoho 
                                                 
226 Huszty, c. d., díl II., s. 274 a násl. (Podle Husztého byl návrh zveřejněn v únoru 1784 v Magazínu pro 
soudní lékařství, díl II., sv. 3). 
227 Huszty, c. d., díl II. , s. 276. 
228 Huszty, c. d., díl II., s. 278.  
229 Frank, c. d., díl IV. (Wien 1790), s. 577– 601. 
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případů, kdy přílišná neodbytnost duchovního rozrušila citlivou mysl vážně nemocného 

pacienta a zabránila tak lékaři, aby mu mohl pomoci. Proto nevyžaduje zrušení návštěv 

duchovních u lože umírajícího či nemocného, nýbrž by si přál, aby byli duchovní 

v zacházení s umírajícími lépe vzděláváni, aby nebyli vyučováni pouze teologii, nýbrž 

také znalosti lidského srdce. Vždyť člověk by měl, zvláště prochází-li velkým fyzickým 

utrpením, umírat v klidu, bez zbytečného moralizování, hluku… 

     Frank proto rovněž kritizuje příliš časné vyzvánění umíráčku, který často slyší 

dokonce i sám umírající. Pokud tento (dle jeho názoru) hrůzostrašný zvuk rovnou 

nepřispěje k urychlení jeho konce, není výjimkou, že se poté dotyčný ještě uzdraví. A 

nejen to. Rozrušit mysl umírajícího může také na mnohých místech rozšířený zvyk 

vyzvánět u lože umírajícího posvěcenými loretánskými zvonky (Lorrettoschellen), které 

odtud mají údajně vyhánět ďábla s jeho pokusy. Frank poněkud ironicky podotýká, že, 

ačkoli nepochybuje o jejich účinnosti (o níž mnoho lidí získalo ujištění od umírajících), 

není přeci třeba sužovat ty, kteří u svého lože nic takového nevnímají, ještě 

pochybnostmi vyvolanými tím, že jej všichni okolostojící mají za zcela ztraceného a 

ďáblem obklopeného.230 Nač zhoršovat jeho utrpení, když každého zločince jistě těsně 

před smrtí trápí jeho vlastní výčitky? Křesťané by přeci měli v hodině své smrti více 

důvěřovat Bohu a zdraví by si měli uvědomit, že pokud má umírající zlé srdce, tak ho 

žádné zvonky od trestu nezachrání.231 

     Největší škody u lože umírajícího či zesnulého pak podle Franka obvykle napáchají 

sami příbuzní. Velice často se totiž stává, že je ten, kdo náhle zemřel, nebo dokonce 

umírající (i v zimě) vytažen z teplé postele a položen na slamník, máry či prkno do 

chladné komory nebo dokonce na holou zem,232 kde již není téměř žádná naděje na jeho 

uzdravení, či probuzení se k životu (s umírajícím se často zachází jako s mrtvým). 

Neblahý dopad na zdravotní stav churavého pak může mít rovněž příliš rychlé vytažení 

polštáře z pod hlavy umírajícího, které údajně bývá zvláště na venkově projevem špatně 

pochopeného soucitu, kdy se příbuzným může zdát, že jejich blízký umírá příliš 

                                                 
230 Frank, c. d., díl IV. (Wien 1790), s. 592. 
231 Tento přístup srov. například s Müllerem, který zdůrazňuje rovnost v umírání. Upozorňuje na zvláštní 
charakter smrti, jejíž prožitek nezávisí na tom, jaký žil dotyčný život. V okamžiku smrti příroda nedbá na 
důstojnost, váženost či dokonalost duše toho, kdo umírá, nýbrž takový člověk umírá právě tak dlouho a 
těžce jako ten, jehož způsob života byl nejhanebnější. Viz Müller, Johann, Valentin, Entwurf der 
gerichtlichen Arzneywissenschaft, díl II., Frankfurt a. M, 1798, s. 572. 
232 Viz Huszty, c. d., díl II., s. 248;  Frank, c. d., díl IV. (Wien 1790), s. 595; Bernt, c. d., s. 251. 
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pomalou a bolestivou smrtí.233 Nízká poloha horní části trupu pak může umírajícímu 

přivodit mnoho nesnází. Takové zacházení s umírajícími se podle Franka v podstatě 

rovná vraždě (Ermorden). Jsou údajně známy dokonce případy, které ukazují, jak slabá 

je hranice mezi úmyslem a nerozvážným, pověrečným jednáním - např. zvykem 

zacpávat mrtvým ústa a nosní dírky. Jedna úslužná matička234 údajně svému pomalu 

umírajícímu dítěti zdánlivě otírala tvář, přičemž nepozorovaně zacpala jeho nos a ústa. 

Jakýsi vdovec byl obviněn z toho, že svoji umírající ženu vytáhl unáhleně z postele, 

svlékl ji do naha a položil na máry, odtud pak na slámu a na chladnou zem. Poté, co jí 

obvázal bradu a obličej šátkem tak, že nemohla dýchat, ji na osm hodin opustil. 

Obžalovaný se soudu omluvil, neboť přese všechno údajně neměl v úmyslu napomáhat 

smrti své manželky.235 K těmto „neblahým“ zvykům pak Bernt přidává rovněž hlasité 

odříkávání modliteb a hulákání do uší umírajícího, neboť tento orgán je u něj často 

natolik citlivý, že mu tím jeho příbuzní připravují bolestivý a strastiplný odchod 

z tohoto světa236; dále omývání sotva zemřelého chladnou vodou, násilné zatlačení očí, 

přikrývání obličeje hadrem omočeným v pálence, uvazování spodní čelisti, svazování 

rukou a nohou, zatížení podbřišku kamenem apod. Tyto prostředky totiž mohou podle 

jeho názoru v člověku uhasit poslední zbytky života.237 Proto je třeba pečlivě vybírat ty, 

kteří zacházejí s tělem mrtvého, ať už se jedná o hrobníky, truhláře či osoby (obvykle 

ženy), které omývají tělo mrtvého. Jedna z těchto žen, které Bernt obecně považuje za 

hrabivé a pověrečné, se dokonce podle Hufelanda238 údajně pyšnila tím, že kdysi v noci 

zase uložila „mrtvolu“ (či v jejím spíše podání navrátilce ze záhrobí), jež se náhle 

napřímila, se slovy: „Aj, co chceš mezi živými? Lehni si zpátky! Už mezi nás nepatříš!“  

Ta „mrtvola“ se pak již k životu neprobudila. 

     Za naprostý nešvar a zlozvyk lékaři považují rovněž obvyklé vystavování mrtvých či 

shromažďování živých u lože umírajícího – hlasité oplakávání, naříkání nad umírajícím 

                                                 
233 Frank, c. d., díl IV. (Wien 1790), s. 593; k tomu rovněž Bernt, c. d., s. 251. 
234 Frank, c. d., díl IV. (Wien 1790), s. 596. 
235 Frank, c. d., díl IV. (Wien 1790), s. 599. 
236 Bernt, c. d., s.  251. 
237 Bernt, c. d., s. 252. 
238 Viz Bernt, c. d., s. 256: „Eine alte Leichenfrau rühmte sich, sie habe einst eine Leiche, als sie dieselbe 
sich des Nachts aufrichten sah, mit den Worten wieder niedergedrückt: „Ey was willst du unter den 
Lebendigen? Nieder mit dir! Du gehörst nicht mehr zu uns!“ und die Leiche habe sich nicht weiter 
geregt.“ (Jedná se o citaci z Hufeland, Über die Ungewißheit des Todes, s. 34.) 
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podle nich jen umírajícímu přitěžují, zatímco se nákaza šíří.239 Podle Husztého240 jsou 

známy případy, kdy byly zachváceny nakažlivou nemocí celé rodiny poté, co pouze 

jediný z jejích členů projevoval u úmrtního lože někoho, kdo zemřel na nakažlivou 

nemoc, své přátelství, nedbaje na to, že mrtvý už z tohoto projevu ani jeho neblahých 

důsledků nic nemá. O to pošetilejší (toller) jsou pak v jeho očích podobné návštěvy, 

pokud jsou vykonávány ze zvědavosti. Huszty také kritizuje nerozvážné (unüberlegte) 

jednání mnoha rodičů, kteří vystavují své děti, jež zemřely na neštovice, aby k nim 

mohli poslat své děti jiní právě tak nerozvážní (unbesonnene) rodiče, aby se na ně 

podívaly. Huszty toto neschvaluje ani tehdy, pokud by se tak dělo se záměrem, aby dítě 

bylo naočkováno (inokulieren), nebo dokonce z výchovných důvodů. Dítě se totiž 

snadno může při takové návštěvě vyděsit (Schrecken bekommen), a zatímco se nakazilo, 

přijít k vážné újmě na životě. Vystavování mrtvých je však v lékařské literatuře 

považováno za problematické ještě z jiných důvodů. S ohledem na nakažlivé choroby je 

pro příbuzné nebezpečné zejména v létě, kdy se tělo při vyšších teplotách začíná 

rozkládat rychleji než obvykle, ponechávat zesnulého v obytné místnosti či ve sklepení 

domu. Kromě toho jejich zdraví ohrožuje rovněž zvyk rozšířený především u středních 

vrstev, které zesnulého při této příležitosti oblékají do drahého oděvu, jež mu nezřídka 

bývá před pohřbením zase odebrán. Pokud jej živí nadále používají, zvyšuje se tím 

značně riziko nákazy.241 

    Předchůdcům hygieny pochopitelně nebylo (stejně jako zákonodárcům) rovněž 

lhostejné, v čem má být mrtvé tělo pochováno, neboť materiál rakve, či její absence, 

značně ovlivňovali rychlost rozkladu těla. Vzhledem k tomu, že hřbitov měl být místem 

efektivního rozkladu těla, považuje Frank zvyk pochovávat každého ve vlastní rakvi za 

rozumu odporující a to hned z několika důvodů. Za prvé rakev oddaluje čas rozkladu 

těla, a tak mrtvý zbytečně dlouho zabírá místo v zemi i v době, kdy by zde již mohl být 

pohřben někdo jiný; za druhé, je-li rakev poškozena při otvírání hrobu, může zápach a 

nakažlivina, které odtud unikají, vážně ohrozit zdraví lidí; za třetí je třeba šetřit dřevem. 

Proto upřednostňuje pohřbívání v plátěných pytlích. Scherfův argument, že je lepší, 

když rakev zabraňuje rychlému úniku zápachu z tlejících těl, odmítá s tím, že je naopak 

vhodnější, když k uvolňování zápachu dochází postupně, než když se pak zápach 

                                                 
239 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 363 a násl. 
240 Huszty, c. d., díl II., s. 248. 
241 Huszty, c. d., díl II., s. 250. 
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najednou uvolní, je-li rakev poškozena. Vzhledem k tomu, že však nařízení pohřbívat 

mrtvé v pytlích muselo být kvůli předsudkům odvoláno, klade důraz především na to, 

aby byly štěrbiny (spáry) rakví důkladně vymazávány smolou, aby jimi při manipulaci 

s rakví nedocházelo k úniku hniloby a jiných nečistot z mrtvého těla.242  

     Právě toto nebezpečí dalo podnět úvahám nad dalším omezením styku živých 

s mrtvými. Ani utěsnění rakve totiž nebylo považováno za dostatečné, neboť pokud ji 

ke hrobu měli nést živí lidé, bylo podle lékařů jejich zdraví i přes toto opatření v 

ohrožení, zvláště, pokud dotyčný zemřel na nakažlivou nemoc. Jak uvádí Huszty,243 

rozkládající se tělo představuje nebezpečí především pro ty, kteří nesou rakev, zvláště 

nejsou-li zoceleni zvykem. Pohoršuje se přitom nad tím, že k tomuto úkonu někdy bývá 

vybírána dokonce školní mládež (je-li zesnulým někdo z vrstevníků) či členové 

příslušného cechu (zemřel-li jeden z nich). Účastníky pohřebního průvodu navíc 

obvykle obtěžuje nesnesitelný zápach a neblahý vliv na chatrné zdraví oslabeného 

příbuzenstva může mít (zvláště za špatného počasí) rovněž značná vzdálenost hřbitovů 

od lidských příbytků. Proto navrhuje tento nešvar (pohřební průvod) vůbec zrušit a 

převážet mrtvé na hřbitov až večer na voze určeném k tomuto účelu.244  

     Podobný přístup najdeme u Franka k pohřební hostině. Tu vidí zejména jako 

příležitost pro šíření nakažlivých nemocí, neboť zde u jednoho stolu sedí mimo jiné i 

(ne vždy zrovna nejčistotnější) lidé, kteří buď o zesnulého pečovali v průběhu jeho 

(snad i nakažlivé) nemoci, nebo jej alespoň ke konci jeho života často navštěvovali, a 

mohli se tak v nevětraném bytě snadno nepozorovaně nakazit. Proto Frank doporučuje 

takové hostiny zcela zrušit.245  Co se pak týkalo návštěv příbuzných na hřbitově, chápal 

hřbitov spíše jako místo, které by měli navštěvovat pouze odolní hrobníci. Proto na 

rozdíl od Bernta považoval jeho větší vzdálenost od lidských obydlí za žádoucí, neboť 

jen tak je možné snížit příležitost k neblahému navštěvování hrobů příbuznými 

zesnulého, které jejich smutek činí nanejvýš náchylnými k jakékoli nákaze. 

                                                 
242 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 410 a násl.; Tentýž požadavek viz rovněž Bernt, c. d., s. 292. 
243 Huszty, c. d., díl II., s. 254. 
244 Huszty, c. d., díl II., s. 255; Zavedení pohřebních vozů požadují rovněž Frank a Bernt, aby nikdo nebyl  
(obzvláště nosiči rakví) během pohřebního průvodu vystaven škodlivému zápachu, potřísnění výměšky z 
mrtvého těla a nebezpečné nákaze. Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 413; Bernt, c. d., s. 292. 
245 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 434: „Besser scheine es mir, wenn dergleichen 
Trauergastmahle ganz und gar aufgehoben würden.“;  Stejného názoru, tedy, že by se při pohřbech prostě 
nemělo nic jíst a pít, má rovněž Johann Phillip Frank, c. d., s. 175: „Bey Beerdigungen sollte 
schlechterdings nichts an Essen und Trinken...“  
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   Jak vyplývá z výše uvedeného, vztah předchůdců hygieny ke zvykům - či spíše viděno 

jejich očima „zlozvykům“ - spojeným s pohřbíváním byl mnohdy značně 

nekompromisní. Nebrali ohledy na potřeby, z nichž pramení; zajímalo je výhradně 

riziko nákazy. Počínání příbuzných u lože umírajícího či jejich zacházení se zesnulým 

tak bylo často hodnoceno jako „nesmyslné“ (unsinnig), škodlivé (schädlich či 

nachtheilig), neúčelné (unzweckmäßig) apod., neboť podle lékařů kladlo překážky pro 

záchranu jeho života. Ten údajně neohrožovalo pouze jejich nakládání s umírajícím 

jakožto s mrtvým (v jeho přítomnosti se o něm hovořilo jako již o mrtvém, chystal se 

pohřeb, často vyzváněl umíráček atd.), nýbrž i jejich „neodborné“ počínání s tělem 

umírajícího či zdánlivě mrtvého (když byl vytažen z postele na máry, umístěn do 

chladné místnosti apod.). Za jediný prostředek, jak v této oblasti dosáhnout nějaké 

změny byl přitom považován především respekt moudrých zdravotnických nařízení a 

rozšíření jejich znalosti mezi duchovní a prosté obyvatelstvo. Jak napsal Frank 

v souvislosti s líbáním mrtvých: „Ta nejhorší neznalost většiny duchovních nezmůže nic 

proti „hlouposti“ (Dummheit) a „pověrám“ (Aberglaube) rozšířených mezi lidem, pokud 

nebude vzato na pomoc lepší vyučování a přísná policejní pravidla.“246 O nutnosti 

poučení lidu o opatrném zacházení s umírajícími a zesnulými se zmiňuje rovněž 

Bernt.247 

     Zdá se tedy, jako by jedině lékaři měli v rukou návod na to, jak si počínat u lože 

umírajícího, jak zbytečně neprodlužovat a nezvětšovat jeho utrpení. Je pravdou, že 

lékaři na konci 18. století vypracovali určité postupy záchrany před zbytečnou či 

zdánlivou smrtí. K tomuto účelu byl dokonce v Praze zřízen r. 1797 ústav pro záchranu 

mrtvých, o čtyři roky později pak rovněž v Brně a až teprve poté ve Vídni.248 Oživovací 

či léčebné prostředky však byly mnohdy příliš drastické a spíše se jednalo o trýznění 

pacientů. Sinkulová i Leskyová kromě pouštění žilou, z níž se nechala volně odtékat 

krev, uvádějí rovněž polévání ledovou vodou v případě mdloby, věšení za nohy u 

utopených, válení v sudu a dokonce i pálení žhavým železem. Nejběžnějšími 

záchrannými a oživovacími prostředky však byla radikální klysmata, ať už tekutin, 
                                                 
246 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 364: „Die äußerste Unwissenheit der mehrsten Popen unter 
diesem Volke wird inzwischen, wenn nicht besserer Unterricht und strenge Polizeymaßregeln zu Hülfe 
gezogen werden, gegen Dummheit und Aberglauben nie etwas ausrichten können.“ 
247 Bernt, c. d., s. 253. 
248 Viz Sinkulová, Dějiny československého lékařství, díl II., s. 146. 
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vzduchu či tabákového kouře, a prostředky vyvolávající zvracení. Podobně se zacházelo 

rovněž s novorozenci a nedonošenými dětmi, jež nejevili známky života. Sinkulová 

dokonce mechanickému dráždění, užívání dávicích prostředků, kapání salmiaku do 

hrtanu, radikálnímu umělému dýchání, cvičení, venesekci apod. připisuje za vinu velký 

počet „mrzáků“ a „blbců“, který je popisován v soudobé literatuře.249 Ačkoli byly 

všechny tyto pokusy podnikány ve snaze zachránit lidský život, zacházení s umírajícími 

ze strany lékařů zřejmě nebylo nijak šetrné, ačkoli jak Frank, tak Huszty odmítali hrubé 

zacházení s umírajícími či mrtvými ze strany příbuzných. Sinkulová však těmto 

knižním instrukcím klade zajímavou otázku, zda totiž nakonec v praxi nezvítězil zdravý 

rozum a umírajícímu se přeci jen nedopřálo klidu.250 

 

44..22..  LLHHŮŮTTAA  VVHHOODDNNÁÁ  KK  PPOOHHŘŘBBUU..  ZZDDÁÁNNLLIIVVÁÁ  SSMMRRTT  

 

„Wir begraben den erblaßten Bürger zu frühe, so lange noch keine völlige 

Gewißheit vorhanden ist, daß solcher unwiederruflich todt sey; wir beerdigen 

den Todten zu spät, wenn die Lebenden durch längere Aufbewahrung seiner 

Leiche, in Rücksicht auf ihre Gesundheit, einer Gefahr ausgesetzt werden. Die 

Polizey hat also gegen beyde diese Fehler zu wachen und Vorkehrungen zu 

treffen.“251 

 

„Pochováváme zesnulého občana příliš brzy, pokud není zcela jisté, že je 

neodvolatelně mrtvý; pochováváme mrtvého naopak příliš pozdě, když je zdraví 

živých vystaveno nebezpečí delším uchovávání jeho mrtvoly. Policie by proto 

měla dbát na obě tyto chyby a přijímat odpovídající opatření.“  

J. P. Frank 

 

      Tento citát z Frankova „Systemu“ napovídá mnohé. Ačkoli bylo podle zásad 

zdravotní policie třeba co nejrychleji odstranit mrtvé tělo z dosahu živých, aby 

neohrožovalo jejich zdraví (zvláště pak v době epidemií), stanovení doby pohřbu 

výrazně omezoval strach z pohřbení zaživa, z tzv. zdánlivé smrti (Scheintod). Tento 

                                                 
249 Tamtéž. 
250 Viz Sinkulová, Dějiny československého lékařství, díl II., s. 147. 
251 Frank, c. d., díl IV. (Wien 1790), s. 633. 
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strach lékaři nedokázali eliminovat, neboť jim nebyly známy bezpečné známky smrti.252 

Podle jejich představy člověk neumíral najednou, nýbrž mnohdy pouze částečně a 

většinou postupně.253 Jako příklad „částečné“ smrti pak často uváděli mdlobu či 

bezvědomí (Ohnmacht), která dle jejich názoru byla doprovázena podobnými znaky 

jako smrt skutečná: člověk nevidí, neslyší, svaly vypovídají svou službu, puls i dech je 

zcela nepatrný, pokožka, zejména obličeje, získává mrtvolný nádech a je ledově 

chladná, oči se zavírají, a pokud jsou otevřeny násilím, pak duše či mysl (Seele) 

nevnímá nic z toho, co se zobrazuje na sítnici. V tomto stavu však na rozdíl od skutečné 

smrti (der wirkliche Tod) zůstává srdce v činnosti či alespoň neztrácí schopnost 

dráždivosti a svoji funkci rovněž plní, byť na minimum, i plíce. Proto Frank mluví o 

dvou stupních (Grade) smrti.254 V prvním případě člověk není zcela mrtvý a existuje 

možnost, že budou jeho životně důležité orgány uvedeny opět do pohybu,255 úplná smrt 

pak spočívá v mechanickém zničení těchto orgánů, bez možnosti obnovy jejich funkce.  

      Skutečná smrt se tedy v tomto pojetí lišila od smrti zdánlivé a podobných stavů jen 

nepatrně. V podstatě neexistoval žádný zřetelný znak, na jehož základě by bylo možné 

okamžitě stanovit skutečný stav člověka. Za jediný spolehlivý znak skutečné smrti  byl 

považován nastávající rozklad či tlení těla (Fäulniss).256 Ostatní znaky (ať už se jednalo 

o nehmatatelný puls, zástavu dechu, ztrátu vnímání, nepohyblivost, chladné tělo, 

                                                 
252 Viz Sinkulová, Dějiny československého lékařství, díl II., s. 145. 
253 Frank, c. d., díl IV. (Wien 1790), s. 601 a násl.; Důkladný až naturalistický popis procesu umírání viz. 
např. Müller, c. d., s. 573 a násl. (zkráceno): Nejprve nastává celkový pocit slabosti, tuposti smyslů a 
úbytek sil. Ačkoli se umírající snaží opustit své lůžko, marně se namáhá. Mimo to tápá poloochromenými 
pažemi ve vzduchu, nebo se snaží napřímit s pomocí deky. Nakonec jeho smyslové orgány ztratí 
schopnost přijímat podněty a zbylé vědomí nahradí malátnost. Člověk přestane rovněž ovládat své svaly. 
Hlava a ostatní údy klesají pod vlastní tíhou – oči se zavírají a prohlubují, ústa otevírají, obličej bledne, 
nos a brada se zašpičaťují… Povrch těla se pokrývá chladným, lepkavým, hnilobou zapáchajícím potem. 
Dotyčný se úzkostlivě, buď pomalu nebo velice rychle krátce a s chroptěním nadechuje. Rovněž puls je 
hned rychlý, hned zase pomalý a pomalu se vytrácí, až srdce přestane tlouci úplně. Tělo ztrácí svoji 
teplotu a smrtelně zbledne. Sem tam se ještě mohou pohnout nějaké svaly. Často z mrtvého těla také 
uniká stolice a moč a nechutný (fade) zápach. Pokud mrtvola zůstane vystavena čerstvému vzduchu, stane 
se brzy tento zápach zřetelnějším. Obličej se dále propadá a má špinavý nádech, pokožka se svrašťuje atd. 
Tím však Müllerovo líčení nekončí. Rovněž se zde lze například dočíst, co se odehrává v těle mrtvého, je-
li po smrti otevřeno.  
254 O stádiích smrti viz též např. Huszty, c. d., díl II., s. 236.  
255 Metzger, c. d., s. 60: „Empfindung, Umlauf, Athmen können stille stehen, und dennoch ein äusserst 
geringer Grad von Lebenswärme und Reitzbarkeit noch zugegen seyn, welche durch Reitzmittel wieder 
erreg werden kann.“ („Vnímání, krevní oběh a dýchání mohou být klidně pozastaveny, a přeci zde může 
ještě být přítomen zcela nepatrný stupeň životní energie (Lebenswärme) a dráždivosti, který může být 
opět vyprovokován k činnosti s pomocí dráždicích prostředků.“ ) 
256 Viz Frank, c. d., díl IV. (Wien 1790), s. 620; Metzger, c. d., s. 60: „Nur die eintretende Fäulniß ist ein 
untrügliches Kennzeichen des Todes.“ („Pouze nastávající  rozklad je neklamným znakem smrti“.); 
Müller, c. d., s. 588; Bernt, c. d., s. 255.  
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ztuhlost končetin či svalové ochabnutí, kdy klesá brada a oči se samy zavírají nebo, 

pokud ze žil již netekla žádná krev257) byly považovány samy o sobě za nespolehlivé. 

Jistota smrti pak rostla s tím, čím více se těchto znaků objevovalo na těle domněle 

mrtvého. Ani známky počínajícího tlení však někteří z lékařů (jako např. Frank či 

Müller) nepovažovali za zcela spolehlivé, neboť lidské smysly mohou být, není-li 

rozklad ještě zcela zjevný, snadno oklamány, nehledě na to, že hnilobný zápach může 

provázet i jiné stavy blízké smrti. Podle Müllera proto může být jediným kompetentním 

rozhodčím o životě a smrti pouze čas.258   

      Určit, zda se jedná o smrt zdánlivou či skutečnou, pak bylo z hlediska lékařů 

obtížné, zejména pokud se jednalo o pacienta trápeného vleklou, zdlouhavou nemocí, 

neboť mohl po dlouhou dobu setrvávat ve stavu podobném smrti, aniž by bylo možno 

zjistit, zda je dotyčný skutečně mrtvý. Vystaveni nebezpečí zdánlivé smrti byli rovněž 

především ti, kteří byli postiženi nervovými příhodami, zraněním hlavy, mozkovým 

krvácením (Schlagfluss), letargií či nadměrnou potřebou spánku (Schlafsucht), strnulostí 

(Starrsucht) 259 či osoby, jejichž život byl znenadání či úmyslně ohrožen – udušení, 

utopení, zardoušení, oběšení, bleskem zasažení a rovněž zdánlivě mrtví novorozenci260.  

Zvláštní případ, kdy hrozilo nebezpečí časného pohřbu, pak představovaly války, neboť 

po krvavých bitvách bylo podle lékařů do velkých jam hromadně pohřbeno zřejmě i 

mnoho zdánlivě mrtvých.261   

    I tentokrát se problematice zdánlivé smrti nejvíce věnuje Frank, a to hned na několika 

místech svého „Systemu“ (ve čtvrtém a pátém díle). Je možné, že jedním z důvodů, 

proč se tímto tématem zabývá tak podrobně, je mimo jiné fakt, že, jak uvádí, sám tento 

stav zažil, když jej roku 1770 v Rastadtu zachvátil tyfus.262 Po vytrvalých, téměř 

nesnesitelných bolestech hlavy údajně ztratil při krvácení z nosu asi tři libry krve a 

vědomí. Po třech týdnech vysokých teplot a poté, co se mu na pravém boku vytvořil 

zánět, se všem zdálo, že jej ze zdlouhavého utrpení navždy vysvobodila smrt. Podle 

zpráv svých příbuzných byl jeho obličej stejný jako obličej mrtvého, měl nehmatatelný 

                                                 
257 Znaky smrti viz např. Müller, c. d., s. 578;  Frank, c. d., díl IV. (Wien 1790), s. 606; Bernt, c. d., s. 
254. 
258 Müller, c. d., s. 588: „Nur die Zeit allein ist, wenn man blos die Fäulniß als das einzige gewisse 
Kennzeichen des wahren Todes annimmt, der einzige kompetente Richter über Leben und Tod.“ 
259 Viz např. Frank, c. d., díl IV. (Wien 1790), s. 623. 
260 Viz Metzger, c. d., s. 58. 
261 Viz např. Frank, c. d., díl IV. (Wien 1790), s. 649. 
262 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 44. 
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tep, nedýchal, nic nevnímal, jeho tělo postupně ztrácelo svoji teplotu až bylo mrtvolně 

chladné, jeho údy ztuhly a oči se propadly. V tomto stavu zůstal celé čtyři hodiny, 

zatímco se ostatní, jak se zdálo, marně snažili o jeho záchranu. Najednou zaslechl u své 

postele hlas majitele domu, jak říká: „Nechte mrtvého odpočívat!“ Aniž by se tím 

vyděsil, nabyl jako elektrickou ranou opět vědomí. Od toho okamžiku jeho horečka 

zmizela, a i když byl značně oslaben, po několika málo týdnech se opět zotavil.      

     Jak u Franka, tak i u Husztého se setkáme s potřebou doložit existenci zdánlivé smrti 

příklady. Podle Franka byly známy již ve starověkém Římě. Uvádí však rovněž případy 

méně vzdálené. Například roku 1732 údajně upadla ve Versailles po krátké nemoci do 

letargie svobodná osmnáctiletá dívka, přičemž byly pozastaveny všechny projevy jejího 

života. Rodiče jí nechali zhotovit rakev. Truhlář ji však vyrobil tak těsnou, že do ní 

dívka musela být vtěsnána násilím. Poté bylo víko přibito. Uplynulo sotva čtyřiadvacet 

hodin od její „smrti“, když začal pohřební průvod. Cestou si však dívky, které nesly 

rakev, všimly nějakého pohybu a v úleku rakev upustily na zem. Okolo rakve se 

shromáždili lidé, otevřeli ji, vytáhli ven těžce dýchající dívku a přivedli ji zpět k jejím 

rodičům. Ta se brzy zotavila a žila zdravá ještě po mnoho let.263 Jako jiný případ pak 

Frank uvádí padesátiletou churavou ženu krejčího z Rostocku, kterou zachvátila 

horečka, na niž po několika dnech „zemřela“. Byla vytažena z postele, umyta a poté, co 

jí byla pod bradu položena kniha střední velikosti, aby její ústa zůstala zavřená, byla 

ponechána o samotě. Stalo se to v létě, a protože dotyčná „zemřela“ již zrána, byla její 

smrt podle zvyku oznámena obyvatelům města ještě týž den. Druhého dne ráno přišla 

do světnice, kde mrtvá ležela, děvečka, aby zde otevřela okno. Poté, co se obrátila, aby 

vyšla z místnosti a otevřela okenice zvenčí a vyvětrala tak mrtvolný zápach, její 

hospodyně se zvedla, slabě na ni zavolala a podávala jí knihu, kterou měla pod hlavou, 

aby ji uklidila. Dále se udiveně ptala, jak se sem dostala a co s ní dělali. Zcela vyděšená 

děvečka, která se domnívala, že ji pronásleduje duch (Gespenst), z plna hrdla křičela o 

pomoc. Mezitím na místo přispěchal hospodář s čeledí. Protože se nikdo nechtěl odvážit 

dovnitř, učinil tak sám a pomohl své na nesnesitelnou zimu si stěžující choti vstát 

z prkna, na němž strávila téměř čtyřiadvacet hodin jako mrtvá a uložil ji do teplé 

postele, kde se s pomocí posilujících prostředků opět plně zotavila. Tato žena si 

                                                 
263 Frank, c. d., díl IV. (Wien 1790), s. 628 a násl. (Frank příklad údajně přejal z Janin, Reflexions, fur le 
triste sort des Persones, qui sous une apparence de mort ont été enterrées vivantes, á Paris 1772. p. 87, 
88). 
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nemohla vzpomenout na nic, co se mezitím odehrálo, avšak na rozdíl od děvečky, která 

se tak vyděsila, že krátce po této příhodě zemřela, žila ještě dalších deset let.264   

    Huszty pak v této souvislosti cituje rozsáhlé pasáže z Brinkmannova díla „Beweis der 

Möglichkeit, daß einige Leute lebendig können begraben werden“ (1772), kde jsou 

uvedeny důkazy fenoménu zdánlivé smrti.265 Na takové případy se údajně přichází 

například při pitvě mrtvých těl, jejichž účelem je zjistit příčinu smrti (slavný je zejména 

případ, kdy slovutný Vesalius takto otevřel španělského aristokrata, který opět ožil, 

avšak následkem Vesaliova zákroku nakonec zemřel); při projevu „slepé“ lásky 

příbuzných, kteří zesnulého líbají apod.; prostřednictvím hluku, který se ozývá z hrobů, 

v nichž ožil zdánlivě mrtvý; nebo se po otevření sklepení, do nichž jsou pohřbíváni 

mrtví, někdy zjistí, že těla zcela změnila svou polohu. Někteří pak dokonce za své 

vysvobození vděčí zlodějům, kteří je chtějí okrást, jiní byli vysvobozeni díky odložení 

pohřbu…   

    Podobným případům se lidé podle Franka snažili bránit odjakživa v podobě 

nejrůznějších opatření - prostřednictvím zvyků, jejichž účelem bylo probudit zdánlivě 

mrtvé. Římané proto mrtvému údajně před spálením dokonce usekli prst. Jako vždy se 

však Frank, i když do jisté míry oceňuje snahy předků, dívá na praktickou stránku věci - 

na účelnost těchto zvyků. V podstatě lze říci, že do jisté míry upírá účinnost 

mechanickému zacházení s tělem (při němž jsou mj. živí lidé v bezprostředním kontaktu 

s mrtvým), ať už se jedná o omývání vodou, tření či líbání mrtvého atp. Naproti tomu 

však oplakávání, volání jména zesnulého a rachocení hudebními nástroji může být 

podle jeho názoru někdy vhodné, neboť, jak ukázala zkušenost, sluchové ústrojí 

zdánlivě mrtvého často ještě po dlouhou dobu zůstává v činnosti, zatímco jiná ústrojí 

vypověděla službu.266 Jako lékař však Frank ani jiní na podobné prostředky nespoléhali, 

nýbrž svoji naději vkládali především v nalezení účinných prostředků pro záchranu 

zdánlivě mrtvých a spolehlivějších znaků a projevů smrti. K tomu měla sloužit, stejně 

jako k zamezení předčasných pohřbů, či k odhalení násilné smrti, především prohlídka 

mrtvých (Todtenbeschau), která byla povinně zavedena již za Marie Terezie.  

                                                 
264 Frank, c. d., díl IV. (Wien 1790), s. 629 a násl. (Příklad převzat z  Observ. Anatom. chirurg. rariora. 
XXI. p. 172). 
265 Huszty, c. d., díl II., s. 236-246 (citace převzata z Brinkmann: Beweis der Möglichkeit, daß einige 
Leute lebendig können begraben werden. Düsseldorf, Cleve und Leipzig 1772.). 
266 Viz např. Frank, c. d., díl IV. (Wien 1790), s. 641; Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 363. 
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     Zdánlivá smrt a nejasnost znaků doprovázejících smrt skutečnou však nebyli tím 

jediným, co komplikovalo stanovení doby pohřbu.  Podle Franka v podstatě není možné 

zákonem přesně stanovit dobu, po jejímž uplynutí mají být mrtví pochováni, neboť 

rychlost nastávajícího rozkladu mrtvého těla výrazně ovlivňují rovněž prodělaná 

nemoc267, klima, roční období, počasí apod. Přesto je však třeba toto zákonem ošetřit, 

neboť obzvláště v parném létě mrtvé tělo přechází v tlení příliš rychle a nakažlivina, 

kterou obsahuje, tak představuje velké nebezpečí pro celý dům nebo dokonce pro celou 

společnost.   

     Proto Frank i Bernt doporučují, aby mrtví byli za jistých okolností pochováváni 

dříve než po osmačtyřiceti hodinách, jak to stanovují rovněž rakouské zákony. Přitom 

však rozšiřují či přesně vymezují spektrum těchto nemocí. Týká se to zejména těch, 

kteří zemřeli na nepochybně smrtelná zranění či vybrané smrtelné, nakažlivé nemoci – 

střevní úplavice, neštovice, sněť, spalničky, spálu, různé druhy horečky apod. Některé 

zesnulé je však podle jejich názoru naopak nutné pro jistotu pochovávat později – jedná 

se především o ty, které o zdraví připravily tzv. nešťastné příhody (jde tedy o případy 

utonutí, umrznutí, udušení při pádu z výše, v případě otravy, úleku apod.) Kromě toho 

jsou však důvodem k odložení pohřbu rovněž nemoci, které postihují pouze ženy, dále 

mdloba, hypochondrie, onemocnění nervového původu, křeče, krevní výron, hysterie, 

epilepsie apod. Podle Franka je pak třeba, aby zákony byla zohledněna také roční 

období, neboť v zimě může být doba pohřbu, pokud dotyčný nezemřel na nakažlivou 

nemoc, bez problému prodloužena na tři dny.  

     Přes podobná opatření však měla být zachována zásada pohřbít mrtvého do lůna jeho 

matičky země (in den Schooß seiner Mutter Erde) tak rychle, jak jen to je možné268, a 

pokud nebylo jisté, zda dotyčný není pouze zdánlivě mrtvý, pak rozhodně nebylo za 

žádoucí prostředek  pro jeho záchranu považováno vystavování jeho těla v uzavřeném 

kostele, kde by mohl vážně ohrozit zdraví lidí. Jeho tělo mělo být pozorováno a (dokud 

se neobjeví znaky postupujícího tlení) ponecháno na „vhodnějším“ místě – v márnici či 

umrlčí komoře (Todtenhaus, Leichenhäuser), kterým zdravotní policie a například i 

Joendlova příručka ve své době rovněž věnovaly značnou pozornost. Měla být určena 
                                                 
267 K tomu rovněž např. stručně Metzger, c. d., s. 60.  Určitou dobu pohřbu podle něho není možné 
stanovit, neboť se rozklad v závislosti na prodělané nemoci může dostavit již během čtyřiadvaceti hodin, 
nebo dokonce také až po pěti, šesti dnech; dále Bernt, c. d., s. 258 a násl. Bernt uvádí různou dobu a 
podmínky, za kterých je možno dotyčného pohřbít v závislosti na prodělané nemoci, příčině úmrtí a věku. 
268 Frank, c. d., díl IV. (Wien 1790), s. 668. 
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zejména pro ty domácnosti, kde nebylo dostatek místností, aby mohlo být mrtvé tělo 

odděleno od ostatních obyvatel domu, neboť sdílet obytný prostor s mrtvým až do stádia 

počínajícího tlení, mohlo být značně obtížné. Jak uvádí Frank269, chudé domácnosti 

vlastnily často jen jednu malou světnici, která byla navíc v zimě značně vytápěna, takže 

počínající rozklad mrtvého těla mohl vážně přispívat k poškození zdraví členů 

domácnosti. Aby nebylo pohřbívání z těchto důvodů urychlováno a dotyčný nebyl 

pohřben jako zdánlivě mrtvý, požaduje, aby byla pro každou městskou čtvrť a obec 

zřízena márnice, kam by mohli takoví lidé nosit své mrtvé (nebrání se však ani tomu, 

aby bez rozdílů sloužily pro všechny mrtvé). Těm by zde mohla být v případě potřeby a 

bez povyku vyděšených příbuzných poskytnuta odborná pomoc muži znalými 

záchranných prostředků, kteří by tělo mrtvého hlídali dnem i nocí a dbali by na jakýkoli 

projev života. Aby však nebyli ohrožováni nebezpečnými výpary mrtvých těl, měla pro 

ně být zřízena zvláštní místnost (Wachstube – strážnice). Samotnou dobu pohřbu však 

měl stanovit pouze lékař či ranhojič. Mrtvý přitom mohl být z márnice odvezen i dříve 

než osmačtyřicet hodin poté, co zemřel, pokud se jeho tělo začalo rozkládat rychleji, 

v opačném případě, když se do této doby nedostavil znak pokračujícího rozkladu, zde 

naopak měl zůstat déle.  

      Co se týče zřizování márnic, odkazuje Frank na zákony z 90. let 18. století270, na 

jejichž základě byly na mnohých místech rakouského státu realizovány (viz první část 

práce). Zřizování márnic se však nesetkalo vždy s pochopením. Podle Franka o tom 

svědčí především opětovné vydávání nařízení, která vyžadovala, aby byli faráři poučeni 

o jejich účelu, nutnosti a prospěchu, který jejich užívání přináší.271 Zejména pak o tom, 

že zde uložená těla nesmějí být (vzhledem k možnosti oživení) pohřbívána dříve než po 

osmačtyřiceti hodinách. Pochybnosti o účelnosti márnic však měli dokonce i někteří z 

lékařů. Frank uvádí například doktora Heidmanna.272 Ten upozorňuje mimo jiné na to, 

že člověk při přemisťování do márnice musí bojovat s mocnými předsudky (mächtige 

Vorutheile), neboť pozůstalí se brání tomu, aby byl člověk, který je považován za 

mrtvého, sebrán rodinným příslušníkům a převezen do nějakého cizího, hrozivého 

domu. Co se pak týče účelu márnice, ten přestává plnit ve chvíli, kdy je zde více mrtvol 
                                                 
269 Frank, c. d., díl IV. (Wien 1790), s. 668 a násl.; dále Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 436. 
270 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 438-445. Uvádí zde dekrety z 10. 9. 1796 a 5. 8. 1797.   
271 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 446. Okazuje zde na nařízení z 30. 4. 1803 vyhlášené ve Vídni 
na arcibiskupském konzistoriu. 
272 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 452-458. 
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najednou a nelze poznat, která zapáchá hnilobou a která nikoli. Stálý zápach pak i ve 

vedlejší jizbě ohrožuje zdraví jejich hlídačů, kteří po dlouhou dobu vdechují hnilobné 

výpary. Podle Heidmanna je dokonce možné domnívat se, že následkem takového 

zápachu více lidí (i zdánlivě mrtvých) zahyne, než je prostřednictvím tohoto zařízení 

přivedeno k životu. Kromě toho se nelze spolehnout ani na pečlivost a dovednost 

strážců mrtvých v pozorování všech změn na mrtvolách. Částečně proto, že jsou pro 

tuto profesi vybíráni pouze nevzdělaní lidé, částečně však proto, že veškerá pozornost 

při nejlepší vůli postupně upadá, protože zdánlivá smrt je poměrně vzácným jevem. 

Kromě toho se v malých obcích či městech (která jsou často příliš chudá na to, aby 

uhradila náklady na zřízení a udržování takové márnice a na vydržování vlastního 

hlídače mrtvých) může snadno stát, že se zdánlivě mrtví probudí na odlehlém místě 

uprostřed mrtvol, vzdáleni veškeré pomoci. Tito nervově slabí lidé pak zajisté umírají 

vylekáni a vyděšeni.  

     Ačkoli Frank tyto námitky do jisté míry přijímá, nepovažuje je za důvod, proč 

márnice rušit. Ačkoli ani po patnácti letech, co jsou postupně zřizovány, nemůže podat 

praktický důkaz o tom, že by se tu někdo probudil k životu, nevzdává se svého 

přesvědčení o jejich důležitosti. Příčina dle jeho názoru totiž netkví v neúčelnosti 

márnic, nýbrž v nedostatečném respektu k nařízením. Proto je dle jeho názoru třeba 

zpřísnit kontrolu nad jejich realizací. Kromě toho účinnost márnic nespočívá pouze 

v záchraně mrtvých, nýbrž také v tom, že mrtvý neohrožuje členy malých domácností, 

kteří by s ním museli sdílet obytnou místnost. Navíc podotýká, že nejsou určeny pro 

každého, nýbrž jsou k dispozici především těm, kteří zesnulého nechtějí nebo nemohou 

nechat doma až do dne pohřbu.  

     Co se pak týkalo samotné doby pohřbu, bylo v očích lékařů, stejně jako 

zákonodárců, důležité zejména to, aby se neodehrával ve chvíli, kdy bylo na ulicích a 

náměstích mnoho lidí a povozů, aby se tak doba převozu či přenosu mrtvého těla na 

hřbitov zbytečně neprodlužovala a tento jev nevyvolával zvláště mezi choulostivými a 

neduživými lidmi zděšení, které by mohlo v případě smrtelné nákazy vést až k rušení 

obecného klidu. Pohřební průvod proto měl být tak jednoduchý, jak jen to bylo možné, 

a měl se odehrávat pokud možno bez zbytečných svědků. K pohřbívání tedy nemělo 

docházet za bílého dne (především pak za parných letních dnů), nýbrž, jak nařizoval 

zákon – tzn. v zimě nikdy dříve než před 18. hodinou, v létě pak nikdy před 21. hodinou 
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večerní; nebo, jak přikazoval později vydaný výnos, měli být mrtví pochováváni za 

všech ročních období až dvě hodiny po západu slunce (viz např. nařízení ze 17. 

července 1790, či  30. srpna 1793, Vídeň).273   

      

     Snaha co nejvíce omezit společenství živých s mrtvými se tedy ve zdravotnické 

literatuře netýkala pouze odstranění příbytků mrtvých z blízkosti živých. Toto úsilí se u 

některých autorů zaměřovalo rovněž na kontakt živých s umírajícími a samotnou 

manipulaci s mrtvým tělem. Lékaři tak kritizovali zvyklosti provázející pohřeb i 

samotné umírání, jež podle jejich názoru spočívaly pouze na předsudcích a pověrách, 

které ani umírajícím ani živým nepřináší žádný užitek, nýbrž jim naopak škodí. 

S ohledem na zachování zdraví živých a života, který ještě zbyl v umírajících, proto 

jejich úvahy na toto téma prostupuje zřetelná tendence co nejvíce omezit dosavadní 

tradice provázející pohřeb a získat co největší kontrolu nad počínáním u lože vážně 

nemocného. Z hlediska šíření nebezpečné nákazy proto kritizují zejména návštěvy u 

umírajících a „nevhodné“ zacházení s nimi ze strany duchovních a příbuzných. Ze 

stejných důvodů pak někteří chtějí zrušit rovněž pohřební průvod i hostinu a dokonce 

omezit i návštěvy hrobů. Odstranění mrtvých těl z blízkosti živých se tak podle představ 

lékařů mělo dít pokud možno v tichosti bez zbytečného srocování lidu, jak o tom svědčí 

rovněž schvalování uzákoněné doby pohřbu. Jejich snahy mrtvého co nejdříve pohřbít 

mimo dosah živých však přitom značně komplikoval v té době rozšířený strach ze 

zdánlivé smrti. I zde byl však nalezen způsob, jak do jisté míry dosáhnout žádoucího 

oddělení – zřízením márnice, kde může být mrtvý pod dozorem, aniž by ohrožoval 

zdraví pozůstalých.   

 

     

    

 

 

 

                                                 
273 Frank, c. d., díl V. (Tübingen 1813), s. 416; Bernt, c. d., s. 293. 
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ČČÁÁSSTT  TTŘŘEETTÍÍ  

VVYYKKÁÁZZAANNÍÍ  MMRRTTVVÍÍ..    

PPRROOMMĚĚNNAA  PPOOHHŘŘEEBBNNÍÍ  PPRRAAXXEE  

  
     Předchozí části ukázaly, jak k problematice pohřbívání přistupovala poměrně malá 

skupina lidí  - zákonodárci či lékařská elita.  Je však na čase položit si otázku, do jaké 

míry se nařízení a doporučení lékařů stala součástí každodenní praxe, ačkoli to není, a 

vzhledem ke zvolenému okruhu pramenů ani nemůže být, hlavní náplní této práce. 

Přesto tuto otázku nelze jednoduše opominout, protože bez ní by dosavadní snažení do 

jisté míry ztratilo smysl.  

    Jde především o to, v jaké míře panovnická nařízení a rady lékařů zasáhly 

každodenní život, zda se dotkly nějakým zásadním způsobem dobových pohřebních 

zvyklostí. Zda byly těmi, kterých se týkaly, bez výhrad respektovány či alespoň 

nějakým způsobem přizpůsobeny jejich zvyklostem, zda se nařízení dočkala realizace, 

nebo snahy vzdělanců zůstaly zcela bez odezvy.  Je nutno přiznat, že tyto otázky není 

zvolený druh pramenného materiálu v podstatě schopen zodpovědět. Jeho autoři se více 

zabývali tím, jaká by skutečnost měla být než tím, jaká opravdu byla. Pouze některé 

indicie, jako stále stejné důrazy v nařízeních a dobové literatuře, mohou naznačovat, že 

proces změny neprobíhal zcela podle jejich představ - každopádně ne bez překážek a 

dostatečně rychle (jak ostatně bylo již v průběhu práce naznačováno).  

    Kromě nařízení a teoretických prací zdravotní policie však máme - zůstaneme-li věrni 

lékařské literatuře - k dispozici ještě jeden druh pramenů, který není tak teoretický a 

ideově zabarvený (či je tak alespoň reprezentován). Jsou jím lékařské topografie.    
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11..  LLÉÉKKAAŘŘSSKKÉÉ  TTOOPPOOGGRRAAFFIIEE  

 

     Lékařské topografie jsou dokladem toho, jak významnou roli v lékařské péči hrála 

prevence. Vznikaly z přesvědčení, že by lékaři měli co nejvíce znát prostředí, v němž 

působí, včetně obyvatelstva, o nějž pečují. Tato znalost přitom nespočívala pouze ve 

znalosti podnebí, typického počasí, krajiny, převládajících větrů, kvality vzduchu, půdy, 

vody, potravy, počtu obyvatelstva, výši jeho úmrtnosti apod., nýbrž rovněž ve znalosti 

způsobu života, zvyků (Gewohnheiten) a mravů (Sitten) místního obyvatelstva. Jen tak 

se totiž lékaři mohli seznámit se vším, co by mohlo mít špatný vliv na jeho život a 

zdravotní stav a čas od času přispět svými návrhy ke zmírnění či dokonce odstranění 

některého z těchto škodlivých vlivů.274 Právě prostřednictvím sledování uvedeného totiž 

mohly být odhaleny (a eventuelně odstraněny) obecné příčiny nemocí typické pro dané 

prostředí275  a významně ulehčena diagnóza a léčení nemocí.276 

     Topografie přitom měly být především příručkami, které měly sloužit lékařům při 

výkonu jejich služby. Psali je lékaři a pro lékaře, ačkoli později (zřejmě od r. 1823)277, 

byly rovněž vyžadovány např. v podobě guberniálních nařízení. Tak například Franz 

Alois Stelzig278 svoji topografii napsal pro začínající lékaře, na své současné a budoucí 

nástupce při psaní myslel i Franz Rosenblüh279 a rovněž Wilhelm Lippich280 svoji 

příručku věnoval lékařům, aby mohli svým spoluobčanům a také těm, o něž pečují, dát 

cenné rady, které jim napomohou k zachování jejich zdraví. Vedle toho se však lze 

rovněž setkat i s věnováním lékařům i politickým a policejním úředníkům, kteří se 

podle názoru autorů bez těchto znalostí rovněž neobejdou, mají-li se starat o veřejné 

zdravotnictví, ačkoli nemají příslušné lékařské vzdělání.281  

                                                 
274 Viz např. Nadherny, Ignaz, Darstellung des Physikatswesen, Wien 1819, s. 8. 
275 Viz např. Hamburger, Wolfgang, Medicinische Topographie und Geschichte der Excell. gräfl. Clam-
Gallas’schen Herrschaft Lämberg und der benachbarten Stadt Gabel, Prag 1837, s. 54. 
276 Wertheim, Daniel Zacharias, Versuch einer medicinischen Topographie von Wien, Wien 1810, s. I. 
277 Viz Rosenblüh, Franz, Die Großherzoglich Toskana’sche Herrschaft Swoleniowes in historisch-, 
topographisch- und medizinischer Hinsicht, Prag 1840, s. 1. 
278 Stelzig, Franz Alois, Versuch einer medizinischen Topografie von Prag, Prag 1824.  
279 Rosenblüh, Franz, Die Großherzoglich Toskana’sche Herrschaft Swoleniowes in historisch-, 
topographisch- und medizinischer Hinsicht, Prag 1840.  
280 Lippich, Wilhelm, Topographie der k. k. Provinzialhauptstadt Laibach, in Bezug auf Natur- und 
Heilkunde, Medicinalordnung und Biostatik, Laibach 1834. 
281 Wertheim, c.d., s. I. 
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    Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá jeden z charakteristických rysů těchto prací – 

jsou značně popisné, přičemž podrobnost popisu obvykle odpovídá ochotě autora 

zabývat se daným tématem. A tak zatímco se někteří autoři na určitá témata rozsáhle 

rozepisují, jiní se o nich stěží zmiňují, nebo je dokonce zcela opomíjejí (ačkoli se jiným 

tématům věnují dostatečně). Nejinak je tomu v případě popisu umístění, vzhledu 

hřbitovů a praxe pohřbívání. V některých případech se tak bohužel jedná pouze o strohý 

výčet faktů (v případě hřbitovů například toho, kde se na daném místě nacházejí a kolik 

jich je), který má jen velice malou vypovídací hodnotu. Pokud se pak autoři zabývají 

praxí pohřbívání a v této souvislosti odkazují pouze na vydaná nařízení, je historik 

v koncích, neboť autor pravděpodobně nevychází z vlastního pozorování a zkušenosti, 

nýbrž jen reprodukuje zákony. V tom rovněž spočívá limit tohoto druhu pramenů. 

Naštěstí ne všichni autoři si takto počínají, a tak se lze setkat i s podrobnějšími popisy, 

z nichž je na první pohled patrné, že jejich autoři vychází skutečně z vlastního 

pozorování a hřbitovy přinejmenším navštívili nebo dokonce čtenáři přibližují i průběh 

pohřbů. V této souvislosti je však třeba upozornit na další limit těchto pramenů - i když 

se jedná o popis, je  vždy psán z pohledu lékaře, který se na pohřební zvyklosti nedívá 

očima účastníka, nýbrž soudce. I když se zde neshledáme s vyslovenou kritikou těchto 

zvyklostí, přeci jen jsou obyčeje obyvatelstva líčeny s patřičným odstupem, jež má sem 

tam ironický nádech. 

     Kromě toho je třeba upozornit, že jako v případě teoretických prací se zdravotnickou 

tematikou jsem byla, i co se týče topografií, značně omezena dostupností příslušných 

titulů a znalostí autorů. S pomocí vedoucí své práce jsem se tak mohla postupně 

seznámit se sedmi různými topografiemi – Vídně282, Prahy283, Lublaně284, panství 

Lemberk a nedalekého města Jablonné v Podještědí285, krajského města Rakovník a 

poddanského městečka Senomaty286 a panství Zvoleněves287.  

                                                 
282 Wertheim, Daniel Zacharias, Versuch einer medicinischen Topographie von Wien, Wien 1810. 
283 Stelzig, Franz Alois, Versuch einer medizinischen Topografie von Prag, Prag 1824.; Krombholz, J. V., 
Topographisches Taschenbuch von Prag, Prag 1837. 
284 Lippich, Wilhelm, Topographie der k. k. Provinzialhauptstadt Laibach, in Bezug auf Natur- und 
Heilkunde, Medicinalordnung und Biostatik, Laibach 1834. 
285 Hamburger, Wolfgang, Medicinische Topographie und Geschichte der Excell. gräfl. Clam-
Gallas’schen Herrschaft Lämberg und der benachbarten Stadt Gabel, Prag 1837. 
286 Duras, Joseph, Medizinisch-topographische Beschreibung der königl. Kreistadt Rakonitz und der 
unterthänigen Marktes Senomat, Prag 1838. 
287 Rosenblüh, Franz, Die Großherzoglich Toskana’sche Herrschaft Swoleniowes in historisch-, 
topographisch- und medizinischer Hinsicht, Prag 1840. 
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22..  SSVVĚĚDDEECCTTVVÍÍ  LLÉÉKKAAŘŘŮŮ  

  

     Nejstarší z uvedených topografií, která do jisté míry sloužila ostatním jako model, je 

topografie Vídně od  Dr. Zachariase Wertheima z roku 1810.288 Wertheim však bohužel 

patří mezi ty, kteří pojednávají problematiku hřbitovů velice stručně a zdá se, že 

vychází spíše ze studia nařízení než z vlastního pozorování. Jeho výklad je rovněž 

značně nekompaktní. Omezuje se zde totiž pouze na strohé konstatování, že od doby 

blahoslaveného císaře Josefa II., se všechny hřbitovy nacházejí mimo město a 

předměstí, totiž u svatého Marka (St. Markus, dnes St. Marx), v Matzelsdorfu  

(Mätzleinsdorfu), v Schönbrunnu  a Wäringu (Währing). V kostelech samotných přitom 

mohou být mrtvá těla vystavena pouze na krátký čas, avšak v žádném případě, pouze 

s výjimkou všech členů císařské rodiny, zde nesmí být pochována do hrobu. Co se týče 

zřizování pomníků, je sice dovoleno, ovšem pouze podél obvodových zdí hřbitova, 

nikoli na hrobech samotných. Odvážení mrtvých na hřbitovy se má - přísně vzato - dít 

vždy teprve dvě hodiny po západu slunce289 a do každého hrobu290, který musí být 6 

stop dlouhý, stejně tak hluboký a 4 stopy široký má být uloženo 4-6 mrtvol, které mají 

být téhož či nejpozději druhého dne ráno přikryty zemí. Stejným způsobem si pak 

Wertheim počíná, když líčí problematiku zdánlivě mrtvých a podmínky jejich umístění 

do márnice, vzhled márnice apod. V podstatě tak pouze reprodukuje nařízení, aniž by 

vyjádřil jakoukoli pochybnost nad tím, zda se věci ve skutečnosti odehrávají tak, jak by 

měly. Wertheimův příspěvek je proto spíše než reflexí dobové praxe přehledem 

vydaných nařízení, toho, „jak by to mělo být“. 

    Podobně je tomu však rovněž v případě lékařské topografie Prahy od Franze Aloise 

Stelziga z roku 1824.291 I on, navzdory tomu, že v předmluvě ke své práci tvrdí, že 

čerpá ze svých zkušeností, jež nabyl během své profesní dráhy (v době vydání svého 

díla byl úřadujícím „fyzikem“ na Starém Městě pražském), čerpá spíše z literatury, 

kterou se inspiroval (tedy z Topografií Berlína, Hamburku, Vídně…, dále z Johnova 

„Lexikon der k. k. Medizinalgesetze“, Frankovy „Medizinischer Polizey“ atd.). Ostatně 

                                                 
288 Wertheim, Daniel Zacharias, Versuch einer medicinischen Topographie von Wien, Wien 1810. 
289 Wertheim, c. d., s. 93. Wertheim zde odkazuje na dvorní usnesení z 30. srpna 1793. 
290 Wertheim, c. d., s. 93. Wertheim zde odkazuje na nařízení vydané ve Vídni 4. července 1976. 
291 Stelzig, Franz Alois, Versuch einer medizinischen Topografie von Prag, Prag 1824. 
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podobnost s Wertheimovou topografií je vskutku nepřehlédnutelná. Hned první zmínku 

o hřbitovech jako by téměř opsal. „Pohřebiště jsou od časů blahoslaveného císaře Josefa 

II. všechna mimo město (dvorní dekret z 23. srpna 1784).“292 Dále je rovněž stručně 

vyjmenovává. Je jich celkem šest, z toho dva hřbitovy katolické, jeden protestantský, 

dva vojenské a jeden židovský. Z katolických je větší ten, který se nachází u Olšan 

(Wolschan), kde jsou pochováváni obyvatelé Starého a Nového Města pražského, vedle 

něj se nachází hřbitov židovský. Katolíci z Malé Strany a Hradčan jsou pochováváni u 

vesnice Košíře (Korschirsch), hřbitovy protestantský a vojenský se nachází na Žižkově 

hoře (Žižkaberg) a ten, který slouží pro dělostřelectvo, před hradbami Hradčan 

(Hradschin). Rovněž pak upozorňuje na to, že v kostelech smějí být na krátký čas 

vystaveny pouze ty mrtvoly, které nemohou přenášet nákazu, v žádném případě zde 

však nemohou být pohřbeny. A asi by nebylo již moc originální opět opakovat, kdy, 

podle jakého nařízení a do jak velkého hrobu mají být mrtvá těla pohřbívána. Novinkou 

je oproti Wetheimově topografii pouze poznámka, že vznešení mohou být po zaplacení 

mírného poplatku pohřbeni do vlastního hrobu, nebo může totéž být dovoleno i 

jednotlivým rodinám. 

     Ačkoli je charakter obou výše uvedených topografií značně popisný a jistě bychom 

od obou autorů očekávali větší sdílnost o průběhu dobové pohřební praxe, stojí za to 

zaznamenat fakt, že v těchto velkých městech, či řekněme centrech habsburské 

monarchie, bylo zřejmě nařízení (aspoň to tak oba autoři prezentují) o přeložení 

hřbitovů realizováno záhy po svém vydání. Jak tomu ale bylo jinde? 

    Práce Fr. Wilhelma Lippicha z roku 1834 o Lublani (Laibach, území dnešního 

Slovinska)293 - jež patřila k habsburské říši již od 13. století jako hlavní město Kraňska, 

je poněkud sdílnější. Její autor nezmiňuje pouze umístění hřbitova, ale podává rovněž 

informaci o tom, zda je schopen plnit svůj účel, a na jiném místě dokonce zmiňuje 

zdejší pohřební zvyky. Tím do topografie vnáší své vlastní hodnocení a zkušenost, 

nebo, pokud by to znělo příliš nadneseně, je alespoň jisté, že zdejší hřbitov navštívil 

(což u předchozích autorů není tak jisté). I zde se dočteme, že: „Poté co pohřbívání 

mrtvých v kostelech dávno přestalo, nachází se společné a jediné pohřebiště kostela sv. 

                                                 
292 Stelzig, c. d., s. 100: „Die Begräbnißplätze sind, seit des hochseligen Kaisers Josephs des Zweiten; alle 
außerhalb Stadt (Hofdekret von 23ten August 1784).“ 
293 Lippich, Wilhelm, Topographie der k. k. Provinzialhauptstadt Laibach, in Bezug auf Natur- und 
Heilkunde, Medicinalordnung und Biostatik, Laibach 1834. 
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Christopha mimo město na Weinerstraße.“294 Kromě toho pak Lippich uvádí, že jak 

prostornost, tak kvalita půdy hřbitova dovoluje plnit jeho funkci – tedy dostatečný 

rozklad (hinlängliche Verwäsung). Na hřbitově se rovněž mezi kostelem a bytem 

hrobníků nachází márnice (Leichenkammer), kterou je možno využít pro uschování 

zdánlivě mrtvých či pro pitvy. Co se pak týče nakládání se zdánlivě mrtvými a praxe 

ohledání mrtvých, poukazuje na to, že probíhá na základě vydaných nařízení.  

      Zajímavější vhled do dobové praxe pak přináší jeho líčení pohřbu a toho, jak si lidé 

počínají při vyzvánění umíráčku.295 Na mnoha místech si lidé údajně potrpí na táhlé 

vyzvánění umíráčku ještě před tím, než dotyčný skoná. V důsledku toho bývají mnozí 

nemocní, dokonce i ti, kterých se to netýká, silně rozrušeni, zvláště pak v  

melancholickém nočním tichu. Jak však Lippich upozorňuje, i na stinných stránkách 

zármutku lze vždy najít něco zábavného (das Vergnügend). Tak lze například vidět 

velké i malé, jak při onom vážném vyzvánění pobíhají po kostelech, často dokonce 

uprostřed bohoslužby, aby od vyzvánějícího kostelníka získali informaci, koho se to 

týká, a rychle ji rozšířili do ostatních částí města. A je v tom zajisté potěšení ukojené 

zvědavosti, když se lidé, i když i z úcty, v zástupech ženou tam, kde vyžaduje ten, kdo 

zápasí se smrtí, poslední útěchu či tam, kde mrtvý leží na márách. Kromě toho si zde 

lidé rovněž potrpí na slavnostní pohřeb s velkým vyzváněním a dlouhým pohřebním 

průvodem. Aby přitom nemajetní nepřišli zkrátka, sdružují se do tzv. bratrstev, která 

ručí na oplátku za určitý vklad a každoroční příspěvek za vystrojení náležitého 

pohřebního průvodu. Jak Lippich poněkud pobaveně dodává, jsou tyto spolky 

protikladem k životním jistotám (ein Gegenstück zu Lebensversicherungen).  

     Další topografií, kterou jsem měla možnost prohlédnout, byla topografie Lämberka 

(Lemberk) a  Gabelu (dnes Jablonné v Podještědí) od Wolfganga Hamburgera z roku 

1837.296 Bohužel v ní není ani zmínky o hřbitovech a pohřbívání. Podobně je tomu i s 

další topografií Prahy, jež rovněž vyšla roku 1837, od  J. V. Krombholze.297 Jedinou 

informací, která v tomto ohledu stojí za zmínku, je stručný popis toho, jak mělo být 

                                                 
294 Lippich, c. d., s. 72: „Nachdem das Begraben der Todten in den Kirchen längst aufgehört hat, ist der 
allgemeine und einzige Begräbnißort der Kirchhof zu St. Christoph außer der Stadt, an der Weinerstraße.“ 
295 Lippich, c. d., s. 114. 
296 Hamburger, Wolfgang, Medicinische Topographie und Geschichte der Excell. gräfl. Clam-
Gallas’schen Herrschaft Lämberg und der benachbarten Stadt Gabel, Prag 1837. 
297 Krombholz, J. V., Topographisches Taschenbuch von Prag, Prag 1837. 
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nakládáno s umírajícími a mrtvými v pražské všeobecné nemocnici.298 Umírající měl 

být podle těchto instrukcí ošetřován nemocničním personálem, avšak pomocí zástěny 

okolo lůžka oddělen (separován) od pohledu ostatních pacientů. Poté, co zemřel, měl 

být nebožtík dvě hodiny ponechán ve stejné poloze, po jejich uplynutí přikryt lněným 

prostěradlem a  položen do rakve, jež umožňovala jeho zakrytí. V té měl být pod 

dohledem jednoho z praktikantů chirurgie dopraven do umrlčí komory (márnice). Ti 

zesnulí, o něž se starali jejich příbuzní, pak měli být pohřbeni ve vlastní rakvi a 

s pohřebním průvodem; ostatní měli být po čtyřiceti osmi hodinách zabaleni do 

prostěradla, požehnáni (einsegnen) knězem a druhého dne zrána odvezeni vozem na 

hřbitov (Gottesacker).  

     Mnohem sdílnější je Joseph Duras, lékař a městský fyzik, ve své topografii 

královského krajského města Rakovník (Rakonitz) a poddanského města Senomaty 

(Senomat) z roku 1838.299 Rovněž z jeho práce je patrné, že hřbitovy znal osobně. 

Obyvatelé Rakovníka byli pochováváni na hřbitov kostela Nejsvětější Trojice, o němž 

Duras píše300, že je z hlediska polohy i charakteru půdy poměrně účelně založen, jen 

jeho prostor je poněkud omezený a obvodové zdi zchátralé. V případě potřeby je ho 

však bez problému možno rozšířit, nebo použít hřbitov kostela sv. Jiljí (Skt. 

Egydikirche), který se nachází 100 kroků na západ od města. Co se pak týče Senomat, 

zdejší hřbitov zcela odpovídá svému určení. Mimo to se 400 kroků na západ od města 

nachází židovský hřbitov. Jeho umístění v krajině Duras hodnotí jako takové, jaké by ze 

zákona mělo být. Jeho půda je sice příliš suchá a kamenitá, takže se zde těla pomalu 

rozkládají, zato je ale dostatečně prostorný. Nachází se na něm množství nízkých 

náhrobních kamenů s nápisy, jak je to obvyklé. Co však Duras na všech třech 

hřbitovech postrádá, jsou márnice, jež by však bylo možno snadno a bez velkých výdajů 

zřídit z místních dobře udržovaných prostorných kostnic. 

          Poslední topografie, se kterou jsem se měla možnost seznámit, vyšla roku 1840. 

Napsal ji Franz Rosenblüh301, někdejší ranhojič na panství Zvoleněves (Swoleniowes), 

které se nacházelo severně od Prahy téměř uprostřed rakovnického kraje a od roku 1824 

                                                 
298 Krombholz, c. d., s. 437-438. 
299 Duras, Joseph, Medizinisch-topographische Beschreibung der königl. Kreistadt Rakonitz und der 
unterthänigen Marktes Senomat, Prag 1838. 
300 Duras, c. d., s. 60. 
301 Rosenblüh, Franz, Die Großherzoglich Toskana’sche Herrschaft Swoleniowes in historisch-, 
topographisch- und medizinischer Hinsicht, Prag 1840. 
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patřilo toskánskému velkovévodovi Leopoldu II. Ačkoli byl i Rosenblüh seznámen se 

Stelzigovou a Hamburgerovou topografií (upozorňuje však, že jeho práce má jiný 

charakter než Hamburgerova) a jinými,  předcházelo údajně vydání jeho díla rovněž 

mnoho let pozorování a praxe na tomto panství. Z textu je pak patrné, že skutečně 

vychází z vlastní zkušenosti, nikoli psaných nařízení.  

    Svědčí o tom například i jeho popis místních zvyků při pohřbívání.302 Jako všechny 

příležitosti využívá (podle jeho líčení) zdejší rolník či sedlák i pohřeb k okázalým 

oslavám. Pokud zemře někdo z rodiny, jsou k této události sezváni všichni blízcí i 

vzdálenější příbuzní, aby se zúčastnili pohřebního průvodu. Ti se také obvykle dostaví, 

aby o nic nepřišli. V den pohřbu se ráno dlouho před příchodem kněze do dotyčného 

domu dostaví učitel jako dirigent chóru (Regenschori) složeného ze zpěváků a 

muzikantů. Zde je již vše připraveno k jejich uvítání – stůl plný jídla (chleba, sýr, koláč, 

pečivo) a pití (pivo a pálenka). U něho se tito návštěvníci utáboří a střídavě si dopřávají 

pohoštění a zpívají smuteční písně. Přitom údajně nezřídka vyprazdňují poháry tak 

pilně, že svým chováním rozesmějí i ty, kteří mají nést mrtvého. Poté co je zde mrtvola 

požehnána (einsegnen), je naložena na vůz (u sedláků tažený čtyřmi, u chudých dvěma 

koňmi) a převezena na hřbitov. Pokud zemřel svobodný mládenec, obvykle jeho rakev 

nese šest nastrojených a ověnčených dívek, zemřela-li naopak svobodná dívka, nese její 

rakev šest mládenců. Po pohřbu a zádušní mši se účastníci průvodu odeberou do domu 

jednoho z příbuzných mrtvého, kde se koná pohřební hostina nebo v případě, že zemřel 

svobodný,  koná se v hostinci spolu s tancem. 

   Co se pak týče zvoleněvského pohřebiště, nachází se podle Rosenblüha303 na kopci 

jižně od vesnice, avšak v její blízkosti. Vedou k němu kamenné schody. Na vnitřní 

straně obvodové zdi je ze severu osázen topoly. Díky jeho vápenaté půdě se zde mrtvoly 

rozkládají rychle. Roku 1832 však musel být hřbitov kvůli značnému počtu obětí 

epidemie rozšířen, a tak se nyní nachází krásné pomníky, jež do té doby stály u zdi, 

v jeho středu. Při té příležitosti zde rovněž vznikla prostorná, dvěma vytápěnými 

místnostmi opatřená márnice a křížící se stezky vysypané pískem rozdělily prostor 

hřbitova na čtyři části. Podél nich pak byly vysázeny ovocné stromy a akáty, čímž toto 

                                                 
302 Rosenblüh ,c. d., s. 150. 
303 Rosenblüh, c. d.. s. 151. 
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místo získalo příjemné či vlídné (freundlich) vzezření. Nad jeho přístupovou branou je 

pak napsáno motto: „Hranice mezy časem a wěčnostj.“ 

    Kromě tohoto hřbitova pak Rosenblüh zmiňuje také hřbitov ve Slatině (Slatin), 

v jehož středu je kostel a u něj rovněž k dispozici márnice. Nachází se však uprostřed 

vesnice na malé vyvýšenině a přece níže než ostatní domy, kterými je obklopen ze 

všech stran, přičemž některé z nich stojí v jeho těsné blízkosti. Vesnice Slatina tak dle 

jeho názoru nemá nijak výhodnou polohu, neboť se zde na stejném místě nachází jak 

pramen a rybník, tak se v blízkosti hřbitova hromadí nečistoty z chlévů. To může mít 

dle jeho mínění jednou špatné následky, zvláště přihlédne-li se k tomu, že je půda 

hřbitova již příliš tučná a zabraňuje rychlému rozkladu mrtvol. Proto je nanejvýš nutné 

zde podle nejvyšších nařízení založit hřbitov za obcí. 

 

 

33..    DDOOPPAADD  NNAAŘŘÍÍZZEENNÍÍ  AA  DDOOPPOORRUUČČEENNÍÍ  LLÉÉKKAAŘŘŮŮ    NNAA  

DDOOBBOOVVOOUU  PPRRAAXXII 

 

     Vynecháme-li nepříliš sdílné topografie od Z. Wertheima, Fr. A. Stelziga a W. 

Hamburgera, je patrné, že autoři zbývajících topografií byli velice dobře obeznámeni 

s tím, jaké vlastnosti by měl mít hřbitov, aby mohl dobře plnit svoji funkci. Ať už tyto 

znalosti získali ze studia dobové zdravotnické literatury či znali příslušná nařízení, 

pohlížejí na hřbitovy a jejich polohu prizmatem zásad, s nimiž jsme se seznámili 

v předchozích částech práce - komentují jeho umístění, rozlohu (prostornost), kvalitu 

půdy eventuelně i jeho oplocení a vzhled (umístění pomníků) a  zmiňují se i o existenci 

či absenci márnice. Kromě toho však lze u Rosenblüha (1840) najít ještě náznak zcela 

jiného, estetického pohledu na hřbitov, který byl u lékařů sice neobvyklý, avšak běžně 

se s ním lze setkat v dobové literatuře. Mám na mysli jeho hodnocení zvoleněvského 

hřbitova jako místa, které po úpravách získalo příjemné či vlídné (freundlich) vzezření. 

Podobný, byť o mnoho „romantičtější“, pohled na hřbitov se objevuje například i v 

Zapově pražském průvodci (1848)304, kde je v části o Olšanském hřbitově uvedeno, že 

ačkoli se zde nachází ohromné množství pomníků a nápisů, a dokonce i znamenitých 

                                                 
304 Zap, K. W., K. W. Zap’s Wegweiser durch Prag, Prag 1848. 
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krásných plastik, nemůže se kvůli své poloze, jež je zcela bez půvabu (reizlos), 

srovnávat s příjemně romanticky (freundlich romantisch) položeným Malostranským 

hřbitovem.305 Zatímco John podle Franka (jak bylo již uvedeno) kritizoval polohu 

Malostranského hřbitova, Zap, který se na věc nedívá z lékařského, nýbrž estetického 

hlediska, ji hodnotí jako velice příjemnou (angenehm). Množství květin, křovin a 

stromů v tomto klidném, tichém údolí přitom mírní zasmušilost takových míst 

nerozlučně spjatých se vzpomínkami na smrt a pozemskou pomíjivost.306 

     Ačkoli vzorek, který představují zkoumané topografie, v podstatě není příliš 

reprezentativní, zdá se, že se skutečně, alespoň ve větších městech, či spíše s výjimkou 

menších vesnic a městeček, podařilo na základě nařízení postupně vytěsnit hřbitovy 

z dosahu lidských obydlí. (Co se týče pohřbívání v kostelech, to zřejmě ustalo takřka 

ihned.) Nicméně je otázkou, zda lze tvrdit, že toto „vytěsnění“ všude znamenalo 

oslabení pouta kostel - hřbitov, neboť je patrné, že ačkoli se přestalo pohřbívat na 

hřbitovech v blízkosti lidských obydlí, pohřbívalo se nadále u kostelů, jež se již dříve 

nacházely za vesnicí či městečkem. Zdá se, že nové hřbitovy obvykle nevznikaly „na 

zelené louce“, a když už musely být zakládány, dělo se tak alespoň na místě morových 

pohřebišť (pokud byly k dispozici, jako například v případě Prahy).  

       Jak dlouho však mohlo trvat, než se nařízení o přeložení hřbitovů prosadila? Na 

tuto otázku topografie odpověď neposkytují. Pouze se v případě topografií Prahy, Vídně 

a Lublaně setkáme se strohým konstatováním, že (od dob Josefa II.) se hřbitovy 

nacházejí za městem. Zdá se tedy, že alespoň ve velkých městech se tak dělo relativně 

krátce po vydání příslušných nařízení. V případě Prahy je tato doba udávána obvykle 

dva až tři roky po vydání patentu z 23. srpna 1784. Tak například Marie Pavlíková 

uvádí, že teprve roku 1787 byly nové hřbitovy pro jednotlivá města pražská, jež vznikly 

rozšířením morových hřbitovů na Olšanech a Košířích, opatřeny podle předpisů zdí a 

vysvěceny. Třetího května tohoto roku pak gubernium vydalo příkaz, že mají okamžitě 

ustat pohřby podle starého způsobu. „Jak těžko se však nové nařízení vžívalo, o tom 

svědčí nové guberniální nařízení ze  24. května, v němž se hrozí pokutou farářům, kteří 

od 1. června nebudou dodržovat příkaz o pohřbech na nové hřbitovy.“307 Jak už to ale 
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307 Pavlíková, Marie, Josefínská Praha, in: Pražský sborník historický 1967-1968, Praha 1968, s. 103. 
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bývá, v různé literatuře lze najít odlišné informace. Tak například Antonín Novotný308 

uvádí, že po vydání nařízení Josefa II.: „Teprve 1. červen 1786 stává se pro místní 

pohřebnictví důležitým mezníkem: tenkráte jsou první nebožtíci pochováni na starých 

morových krchovech olšanském a malostranském na Smíchově; zde byl jím vrátný 

z hradčanského ústavu šlechtičen, onde obecní strážník.“309 Do té doby se v Praze 

pochovávalo u farních kostelů. Rychlé zřízení nových hřbitovů totiž údajně 

komplikoval výběr místa – pro pravý břeh Vltavy se hodily Olšany, potíže však 

působilo pohřbívání z Hradčan a Malé Strany. Uvažovalo se o Panenské vinici položené 

za Strahovskou bránou, která patřila kdysi klášteru svatého Jiří, od tohoto záměru však 

bylo opuštěno a nakonec byly vybrány Košíře. Podle Zdeňka Wirtha se však Olšany 

staly pravidelným pohřebištěm pro pravý břeh Vltavy až 1. července 1787.310   

     Jakousi směsici zmíněných údajů uvádí ve své práci o Malostranském hřbitově i 

Michal Sokol: „…tvrdí se, že první pohřeb byl zde dne 3. června 1787 a to vrátného 

z ústavu šlechtičen na Hradčanech.“311 I když se jedná o poměrně zmatené informace, 

jejichž odlišnost či podoba budí na tváři spíše úsměv než výraz rozhořčení,  jsou rozdíly 

mezi nimi v podstatě zanedbatelné. Navzdory všemu svědčí o tom, že nařízení o zákazu 

pohřbívání mezi lidskými příbytky mělo být uskutečněno tak rychle, jak jen to bylo 

možné, přičemž se pochopitelně objevovaly překážky, které tento proces brzdily. Proto 

se do té doby, dokud se nerozhodlo o vhodných místech pro nová pohřebiště, 

pohřbívalo podle starých pravidel. I tak je však doba dvou až tří let (autoři se shodují 

převážně na roku 1787)312 od vydání příslušného patentu v podstatě velice krátká.  

    Tím však záležitost se hřbitovy v Praze zcela neskončila, neboť bylo třeba postupně 

vyhladit staré hřbitovy z tváře Prahy. Co to pro Prahu a její vzhled v důsledku 

znamenalo, citlivě líčí Zdeněk Wirth: „Císařské nařízení o hřbitovech v městech dotklo 

se v Praze velikého počtu větších i menších ‚zahrad mrtvých‘, posvěcených staletou 

tradicí a spjatých s půdorysem i detailní výstavbou města velmi úzce. I když odečteme 

od 171 kostela a kláštera, napočítaných v r. 1770 v Praze, 74 chrámy a kaple a 26 

klášterů, zrušených v r. 1782, při nichž pohřbívání do r. 1786 jistě ještě neustalo 

nadobro, zbývá jich přece ještě veliká řada... Ovšem zastavení pohřbů neznamená ještě 
                                                 
308 Novotný, Antonín, Malostranský hřbitov v Praze, Praha 1955. 
309 Novotný, c. d., s. 4, 5. 
310 Wirth, c. d., s. VII. 
311  Sokol, Michal, Malostranský hřbitov, Praha 1940, s. 18, 19. 
312 Viz též např. Lány, Jeronym, Olšanské hřbitovy, Praha 1991. 
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demolici hřbitovů a ta většinou se přesunula, jak toho místní poměry vyžadovaly, do 1. 

polovice XIX. století; příklad kaple betlémské a jejího hřbitova je tu výjimkou. Bohužel 

bylo i tímto pozdním odstraněním hřbitovů zasaženo do starých partií města nešetrně, 

poněvadž bylo postupováno šablonovitě při zboření zdí, vstupních bran, kostnic a 

hrobek a při srovnání tarrainu; dnes již těžko dá se vykonstruovati obraz farských 

hřbitůvků i tam, kde na zdích kostelních zevně zachytilo se několik náhrobních 

desek…“313 O tom, jak tyto změny působily na místní obyvatelstvo, se však žádná 

literatura nezmiňuje. Odpověď na otázku, zda pohřbívání za městem a likvidace starých 

hřbitovů probíhali zcela bez odporu či účasti místního obyvatelstva, můžeme snad najít 

jenom v archivech.  

       O něco více se však lze z topografií dovědět o dopadu lékařské kritiky a doporučení 

či nařízení cílených na omezení nádhery pohřbů na pohřební zvyklosti poddaných. 

Lippichova a Rosenblühova práce jsou zřetelným dokladem toho, že se poddaní 

nevzdali ani okázalosti a nákladnosti pohřbů, ani vyzvánění umíráčku, ani své 

přítomnosti u lože umírajícího či hojné účasti příbuzenstva a jiných při pohřebním 

průvodu, hodování v domě smutku ani pohřební hostiny… Mnohé rady lékařů tak 

zůstaly zřejmě v podobě úvah dlouho omezeny pouze na okruh lékařské literatury a 

nemocniční prostředí, jak o tom svědčí i Krombholzova topografie, v níž najdeme 

zřetelnou předzvěst (či doklad) dnes tolik rozšířeného způsobu umírání – umírání 

v ústraní a tichosti, za přítomnosti zdravotnického personálu, avšak bez účasti 

příbuzných. Smrt v ústraní zde pak reprezentuje nejen dané prostředí, ale i zástěna, 

která má pacienta oddělit od pohledu ostatních.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
313  Wirth, c. d., s. V. 
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ZZÁÁVVĚĚRR  
  

    Je patrné, že problematika pohřbívání ve druhé polovině 18. století upoutala zájem 

tehdejších  vzdělaneckých vrstev (především zákonodárců a lékařů) s dosud nevídanou 

intenzitou. Prostudovaná nařízení a odborná lékařská literatura si přitom do značné míry 

ideově odpovídají, neboť stojí na stejných základech upevněných zejména osvícenskou 

státovědou a policejní vědou. Právě v jejich rámci byl ve shodě s populacionistickým 

myšlením přibližně v polovině 18. století vznesen mimo jiné požadavek péče státu o 

zdravotní stav obyvatelstva. V souvislosti s prevencí nakažlivých chorob se tak do 

popředí zájmu lékařů a státu dostala rovněž problematika pohřbívání a požadavek 

odstranění příbytků mrtvých z dosahu živých.  

     Jak ukázal rozbor dobových nařízení v první části práce, je zřejmé, že se požadavky 

kladené prostřednictvím výnosů na praxi pohřbívání od poloviny 18. století postupně 

zpřísňovaly, až bylo za Josefa II. pohřbívání zcela vykázáno z kostelů a hřbitovů 

nacházejících se v blízkosti lidských příbytků. Z častého opakování týchž akcentů 

v nařízeních je však zřejmé, že se situace nezměnila okamžitě, nýbrž nějaký čas trvalo, než 

začaly být požadavky zaváděny do praxe. Studium patentů a nařízení pak rovněž odhaluje, 

že tyto prameny do jisté míry vypovídají i o tom, co brzdilo jejich realizaci. Kupodivu se 

nezmiňují (opomineme-li nařízení o pohřbívání v plátěných pytlích), že by příčinou byl 

střet s dosavadními zvyklostmi obyvatelstva. Zato z nich však vyplývá, že se jejich 

realizace opožďovala mimo jiné z důvodu financování nákladů, jež s nimi byly spojené 

(nebyly financovány ze státní pokladny), a byla provázena mnohými nejasnostmi, neboť 

nařízení nebyla příliš konkrétní. Nařídila pouze změnu dosavadní situace, aniž by dala 

přesné pokyny k tomu, jak ji provést. Uvedení vznesených požadavků do praxe pak mohla 

rovněž (vzhledem ke krátkým intervalům mezi vydáváním jednotlivých výnosů) 

komplikovat celková nepřehlednost situace a snad i neochota církve, jež měla investovat 

své prostředky i námahu a zároveň čelila nejistému osudu mnoha far a kostelů. Poté, co se 

však situace uklidnila a byly vydány konkrétněji formulované výnosy, byly postupně 

požadavky osvíceného panovníka na vyloučení příbytků mrtvých z blízkosti živých na 

mnohých místech realizovány, jak o tom svědčí třetí část práce, ačkoli na mnohých 

místech zřejmě hřbitovy zůstaly nadále přimknuty ke kostelům mezi lidskými příbytky.  
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      Některé z výnosů - a především pak studium lékařské literatury - však svědčí i o tom, 

že se vzdělanci (ať už ve skutečnosti či ve svých úvahách) dostali v souvislosti 

s problematikou pohřbívání, stejně jako v případě jiných nařízení a doporučení, jež 

zasahovala do dobové praxe, do střetu se smýšlením a dosavadními zvyklostmi 

obyvatelstva (poddaných). Jejich přístup k nim byl přitom jednoznačně určen motivací 

ochránit jejich zdraví a odstranit z cesty jakákoli rizika nebezpečné nákazy. Kromě toho 

hodnotili rovněž účelnost a efektivitu těchto zvyků. Proto nebrali (pokud je k tomu nic 

nenutilo) ohledy na jejich funkce, nesnažili se jim přiblížit ani porozumět, naopak se 

k nim stavěli nesmlouvavě - chtěli je pokud možno potlačit, odstranit a nahradit jednáním 

dle zákonů rozumu. Přistupovali k nim jako k „pověrám“, „nešvarům“, „předsudkům“ či 

„pošetilostem“.  

     Toto možná není, jak o tom svědčí první část práce, příliš patrné v případě reforem 

spojených s pohřbíváním, neboť sestávají spíše z konkrétních nařízení, jež mají především 

imperativní charakter a na problematiku „předsudků“ v nich obvykle dochází až ve chvíli, 

kdy některé z nařízení nelze uvést rychle nebo dokonce vůbec do běžné praxe - jako 

například v případě zrušení proslulého příkazu pochovávat mrtvé pouze v plátěném pytli. 

Naproti tomu je v literatuře se zdravotnickou tematikou (jejíž autoři vydaná nařízení často 

nejen reprodukují, ale rovněž se je snaží podpořit pádnými argumenty či chtějí vyjádřit 

nebo obhájit „své“ názory) tendence přistupovat ke zvykům poddaných z výše 

zmíněného hlediska více než patrná.  

    Stejně jako v dobových výnosech je i v lékařské literatuře bezprostřední blízkost živých 

a mrtvých pokládána za zcela nežádoucí. Je zřejmé, že lékaři svými argumenty obvykle 

podporují vydaná nařízení – o pohřbívání v blízkosti živých hovoří jako o nanejvýš 

nebezpečném zvyku, který je třeba odstranit v zájmu čistoty lidských obydlí respektive 

čistoty vzduchu, který zde lidé dýchají. Za zdroje nebezpečné nákazy jsou však 

považovány nejen samotné hřbitovy ale rovněž těla právě zesnulých. Aby lékaři 

předcházeli šíření nakažlivých nemocí, zaměřují se jak na omezení kontaktu s umírajícími 

(požadují omezení návštěvy u jejich lože), tak se zesnulými (chtějí je co nejdříve 

pochovat, pokud možno zrušit vystavování těl, pohřební průvody aj.) a pochopitelně i 

s jejich příbytky (podporují svými argumenty přemístění hřbitovů z dosahu lidských 

obydlí a doporučují omezit jejich návštěvnost). Mnohá doporučení (tématickým 

rozsahem) a rovněž samotná diskuze (svým trváním) o hřbitovech a pohřbívání tak 
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dobová nařízení dokonce přesahují. Tento přesah se týká zejména úvah o vhodném 

umístění a účelném zařízení hřbitova (s ohledem na efektivitu jeho funkcí) ale rovněž 

úvah nad zvyklostmi obyvatelstva spojenými s pohřbíváním. Argumentace lékařů pak 

spočívá především v tom, že se snaží vylíčit hřbitovy, zvyklosti a počínání obyvatelstva i 

s jejich následky v tom nejhorším světle – ať už se jedná o bezprostřední blízkost 

hřbitovů; příliš časné otevírání hrobů; návštěvy v kostelech, jež jsou plné zápachů a 

výparů vystupujících z mrtvých těl; vystavování mrtvých; pohřební průvod; pohřební 

hostinu aj. - to vše může mít neblahý dopad na lidské zdraví. Mnohé z „předsudků“ a 

„pověr“ (jako například ty, jež doprovázejí zacházení s umírajícím) jsou navíc v jejich 

očích samy o sobě natolik nebezpečné, že je dokonce mnohdy nelze ani odlišit od zlého 

úmyslu.  

    Jak už to bývá, studium pramenů normativní povahy vyvolává více otázek, než 

poskytuje odpovědí. Lze si jich položit hned několik, ačkoli jsem se v třetí části práce 

zaměřila pouze na jednu z nich - v jaké míře panovnická nařízení a rady lékařů zasáhly 

každodenní život a zda se dotkly nějakým zásadním způsobem dobových pohřebních 

zvyklostí. Na základě studia topografií jsem pak došla pouze ke zjištění, že zatímco 

požadavek odstranění hřbitovů z blízkosti lidských příbytků byl na mnoha místech 

s větším či menším zpožděním realizován, mnohé rady lékařů zůstaly zřejmě v podobě 

úvah dlouho či navždy omezeny pouze na okruh lékařské literatury a nemocniční 

prostředí. Důvodem je mimo jiné i to, že, ačkoli si to autoři zjevně přáli, mnohá z jejich 

doporučení se nikdy nestala součástí zákonných nařízení.  

    I když otázek zůstává stále mnoho, více se toho z tohoto druhu pramenů zřejmě 

nedozvíme. Proto nad mnohým, co bylo naznačeno v této práci, visí nadále otazníky:  

Vadila bezprostřední blízkost hřbitovů „prostým“ lidem? Eventuelně proč jim začala 

vadit? Jak probíhala demolice starých hřbitovů? Jak se k tomu stavělo obyvatelstvo? 

Můžeme si však klást i otázky odlišného charakteru: Do jaké míry byly zvyklosti 

obyvatelstva vzdělanci v odstrašujících příbězích desinterpretovány? Mělo počínání 

příbuzných u lože umírajícího skutečně tak neblahé následky, jak se to snažili nastínit? 

Staly se hřbitovy opravdu takovou hrozbou, jak je to lékaři prezentováno, nebo tyto 

příklady pouze putovaly v rámci zdravotnické literatury od jednoho autora k druhému (jak 

to ostatně naznačuje její studium)? Tyto a jiné otázky teprve čekají na další  badatele. 
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