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zdeňka stokldskoud

Osvícenstrd bYlo jedním z ideov ,ch proudri, které iniciovaly p etvo ení staré
sPoleČnosti s feudalními relikty v noqi raně moderní stát. Ideály barokního
tozjímánÍ, chudoby, prostoty a odevzdarrosti osudu se stďy minu]ostí, na jejich

místo nastouPila vlastní iniciativa, podp ota vzdělání, šetrnost, ekonomické

zacházení s vlastním Životem, zdtavím i časem a smě ováni k rrytčenému cíli.
Člověk jako jedinec získal cenu, protože se mohl stát součástí soukolí ,,státního
blaha", jeŽ se stalo progTalnem pro stát i pro ,,individuumu. Cennlim se však jednotlivec stď tepnre tehdy, jestliže moh] stát dohlížetna jeho konání a mohl získat kontrolu nad jeho činnostmi v pravideln ch časoqich intenralech. Bylo tedy
nutno získat p e}rled o vŠech osobách pohybujících se v určitémteritoriu.
Pro Rakousko to znamenalo p eměnit ,,chaotickou masu ]idíu v evidovaJrou
a oíganizovanou sumu poddanlich. Tent o záměr měla již Maňe Tetezre, avšak
její Pokus o konskripci z roku 1754, ježbyla prováděna na svou dobu p ekva-

Pivě ProPracovan nmi metodami, byl zma en sedmiletou válkou, takže zristal
Pouhlim torzem. Konskripce v roce l77O sloužila p edevším k získání p e_
h]edu o všech ,,duších mužskéhopohl d u, aby dosavadní chaoticky provádÉné
odvodY mohlY b t nahtazeny zákonrrě rryrrrezenou povinností sloužit v anrrádě.
JosefÍnská propaganda samoz ejmě patňčně glorifikovala ričel vojenské kon_
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,,Ab měšťan a továrník nnohl v klidu zristat u své činrrosti či žiwrosti,
u svého gnrntu, jediní synové a mužovéjedin ch dceq mist i v dílnách,
lrrvaryšové, mladíci nebo kdokoli jinY v zemědělsWí, v emesle, v továrnách,
v manufakturách a komerčních oblastech aby moh]i b t nerušeni ve své proít:si; budiž proto dán podnět ke všeobecnému sčítáníduší,aby se tím nalezl
jhem poddanlim,
;lrtrst edek, jak namísto dosavadního relcutování, jež byIo
jiného,
jisÝ,
ba léčivého,saneškodného,
každého
pro
nikdo
nebyl
ninrž
ed
;r
ltrotnému rekrutovi pňjemného zprlsobu, neboť mriže z stat díky zaveden n
clcrvolen m po největší část roku u sqich a lysloužit svému rodnému mista zásluhy, zprisobq jimžby byl zajištěn brannli stav pro všeobe cné bezpečí."1
Vydržoválti stálého vojska se stďo nutností, aby Rakousko mohlo konkrrrovat stál]Fm vojskrim sr4ich protivníkri, p edevším Francie a Pruska, kde byly
stálé armády zavedeny jižmnohem dňve. Obrovské finančnía ,,lidské" náHady
rra vojsko, jež pfinášely ekonomické a společensképroblémy, se staly terčem
nezast ené kritiky současníH. ,,Jádro národa žíjevrozkvětu let neoženétto, za,
hálkou, zdivočeno, učeno jedinému umění jak ubíjet k smrti; rozšiňrje po svém
náwatu do venkovského domu divokost a ostudné nemoci mezi sqimi sousedy.
Pole a nástroje čekajímarně na více pracoviq ch rukou. Prot ože pouze slaboši
a qirostci selsky.h rodin jsou nenršeně pňpuštěni k emeslu a manželství,pňbližuje se takov , nátod nebe zpečí,že se v několika generacích stane republikou kulhajících,šilhajících,hrbaqich trpastík s lďiv ma nohama a chrom rma
rukama. NáHady stoupají s každlim rekrutováním. A oni se p ou, komu pňslušíčest za zavedení stáJlich armád.'a
Sedm let po ,,vojenské konskripci" dal stát najevo, že mu nezá|eŽípouze
na potenciálních vojácích, ale na veškerépopulaci v zemí, ženy a děti nerryrji
maje. patent z 18. zá í 1777 již p edvídal odpor k provádění konskripce ze
strarry poddan ch, kteň si od nového systému neslibovali nic dobrého a obávali se zqišenípovinností. V prováděcích instrukcích lze najít velmi pňsné
formulace o pruběhu konskrip ce, jež má probíhat ,bez nejmenších stížnosť
poddan ch" a co v nejkratšídobě. V instrukcích byly s odkazem na císa, or.mu,
která ,,chce toto dflo urychlit co nejvíce je možnéu,3 tanoveny p ísnésankce
rlkripce.
:rt:dlák

patent z 10.3. 1770, Handbuch aller unter der Regierun1 des Kaisers Joseph des ll. fur die k.k.
Erblánder ergangenen Verordnungen und Cesetze in einer chronologischen Ordnung, Wien
1780-1789, dále viz pouze zákony Josefa lI., sv. 6 (1780), č. 1178, s. 170-171. ,,Všeobecné
sčítáníduší" zde znamená sčítánípouze mužsképopulace. Zákony cituji podle panovníktl, protože tento zpťrsob považuji za jednotn a čtenársky nejp íznivějšípro sbírky zákonr] publikované různ, mi vydavateli.

Studie vznikla v rámci v zkumn ého záměru Masarykovy univezity v Brně MsM 0021622426
V zkumné stredisko pro dějiny st ední Evropy: prameny, země, kultura.
Patent z 1O. 3- 1770, Handbuch aller unter der Regierun1 des Kaisers loseph des lt. fur die

k.k. ErblŽinder ergangenen Verordnun7en und Ceseže in einer chronologischen Ordnung, Wen

Johann PEZZL, Marokkanische Bríefe, in: Edith Rosenstrauch-Kónigsberg (ed,;, Literatur der
Aufklárun g 1765-1800, Wien-Kóln-G raz 1988, s. 243-244.
paragraf 12, instrukce k patentu z 18. 9. 1777, Kaiserlich-Kónigliches Theresianisches Cesetzbuch, 8 sv., 3. vyd., Wien 1789, dáleviz pouze zákony Marie Terezie, sv. 8 (1789), č. 2086,

s.32G327.
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Pro lilanavé ČiProtivícíse ri ed"íky, jimžměla b t odňata
čtwtina jejich pllrtrl
ve ProsPěch komory a věnov ámana konskripční
tiskové náklady.a
Ze struh'ry tabulek je z ejm é, žer. ,tát již
zajímal

o celou populaci a takr:
rozwstvenÍ. Muži, kteň byli rr5rňati z povinnosti
,lo,rzit ve vojsk l l,
bYli Pro hosPodá skY ovuoj státu nezastupitelní,
jejich proíesnía společenskri
rozwstYení názorně demonstruje skutečné,,tahorrnyu
hospodarskeho vjvrlj.
Rakouska, Zajímavá je téžhierarchie
,nezastupitelnlich,,, jež stát ,,nanejvyšt.
milostivě" uvolnil ze služby v armádě, pro
;r,,ž; ukazuje reálnou hodnotovotl
stratifikacívzhledem k ,,blahu státu". N; prvrrím
místě jsou jmenováni jedillí
sYnové měŠťana sedlák kteň se osobně
,
venují otcovskému emeslu či zenrť:
dělsM, dále učiteléa pošto vní zaměstnanci,
advokáti, notáň, velkoobchodníci,
kuPci, směnárníci, riČetnÍ,upnmí subleh" v
lékáffiě, majitelé továren, jejich
editelé, kontrolo i a vŠichni ii,
1.1i.h ž znalosti jsou obtížněnahraditelné. Iakrl
nezastuPitelní bYli označováni téžved,oucí
a mistň pň stavbě silnic, kanál
,
mostri a vorri, mistň a rrYnik ajicídělrdci
v hornicM, ďob váni soli, ocelárn ách,
kovárnách arnjnobě st elného prachu, u lodní
p eprary kormidelník a prrrrí
lodní dristojnÍk, iirri pot ební specialisté v
,arnyctr odvewích. Na posledním
jsou uváděni hofmir.ň, domácí tajemn
rii apanští
o její sociáIní

#$ilr:'"""uPitelnosti

PodkladY sČÍtacíchkomisaffl pň_ konskripcích
ob5ruatelstva demonstrují
zdravotní stav muŽské populace. iodle
rudáy Hauíčkovéuvádě;í pro dru_
hou Polovinu 18, století sčítacíknihy až
polorrinu mužsképopulace neschopné
vojenské sluŽby ze zdravotních drivodri.}
Tento ,dajvšak i"Z^pot ebí artalyzo_
vat s Prrhlédnutím k fahu že většina mužské
,
popu]ace zá stredních a vyšších
wstev bYla z odvodní
Povinnosti rr5rňata. ,yyŤizujícím faktorem,, byly kromě
věkrr (Pod 18 a nad 45 let)
_avidite]ny.h teiesnych vad závaz|<yk emeslu, pro_
fesi, majetku , manželce, dětem
, ,odierim či ii"yr, zhnsl mt nezaopat en nn
osobám (qiČet odPovídá hierarchii vynětí
z povinnosti sloužit v armádě). od_
vodní Povinnosti samoz eimě .r.podi éhalasĚchta,
duchovenstvo a muži spra_
nrjícívlastní majetek . Z uvedeného plyne, že
materiá]y sčítacíchkomisa ri po_
dávají zPráw o zdravotnÍm starrrrco.]airrě
nejslabšískupiny mužsképopulace.
Zdravotní stav muŽ bYl poznamen án zptavidla
nedostatečnou a nev5nráženou
stravou, stísněnlimi bYtornPni poměry (mnoho
osob v mall ch a neryhorrujících
místnostech, nedostatek otopu v zimě ald.)
a lryčerpávajícípracípouzes mal m
Či Žádn rn odPoČinkem, a to již odděts\ich
t.t. vieto souvislosti nelze podce_
ňovat vliv korupce p i odvodech, kter abylapravděpodobně
značná.
Iedinec vŠakměl pro_stát cenu pouze inay,
;lstliže byl zdrav , amohl se
Podílet na rtistu ekonomiky, produk-o vat zdravé potomstvo
či (a to p e,devším)
slouŽit ve vojsktr iako plnohodnotnli voják.
Cílem bylo zyyšit hospodá skou
patent se snaží
možnost
tentu z 18.9.

povyš
1
Petr SVoBODN

Íli", Pro Práci na konskripci, a nabízíjim
konskripčnípráci. 15, instrukce k pa,

č.2086, s.330.
v celsk ch zemích,praha 2oo4,s. 90.
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vrljenskou prestiž státu, oba fahory spolu nerozlučně souvisely, protože mopostavení státu automati.b stoupalo se zqišením produkce a nárrlstem
rllrjemu berní, heré mohly blft znornr investovány do ekonomiky či na vojenské
;lrtrbice státu. Ekonomi.ky rrist započaty v polovině 18. století byl v sledkem
irrstitucionálních snah a potwdil spráwrost nastoupené cesty.
Nakolik byla nová intence státu o p ebíránízodpovědnosti za zdravi a živoťy poddanlich motivována ričelem ,,státního blaha" a nakolik zde sehrál roli
,,božsk zámér", jenž učinil panovníka pnnrím služebníkemstátu (tedy nové
pojetí vňry, Boha a role vládce), je obtížnérozlišit. V josefínském pojetí se obě
složky nerozlučně prolínají,neboť ideologre a pragmatické stanovisko císa e
sledují totožnl cíl. Pojetí víry a Boha na počátku vlády Marie Terezie je ještě
,,barolo ", avšakv oblasti péčeo nemo ctté, slabé a pot ebné jsou jasné tendence
raně moderního státu. Odlišná role vládkyně v prrlběhu druhé poloviny 18. století je paúná, srormáme-li p ísahy fy"iko z roku 1753 a roku I77O, kdy jižnout
státní lékaň nepfisahali Bohu a císa ormě, ale pouze Bohu.6
Stylizaci Marie Terezie do role umatky národri" ne|ze p eceňovat, byla
;r,

r,<:lrské

jistě driležiqim propagandisticl - instrumentem, avšak měla konkrétni qisledky v sociální oblasti. Vliv p edních lyso\ich ri edník v o}mrhu vládkyně,
kteri iniciorrali reformy ve zdravotnicfid, školswía sociální síée, byl enormní.
Zásadní vliv na situaci ve zdravotnictví, tj. péčio zďravi poddanlich a vzděláni
zdravotníkri, potažmo téžna sociální zaopat ení (neboť u někteqich ristarr
jako chorobince nelze odlišit složku zdtavotnickou a sociáJní), měl osobní lé-

ka Marie

Terezie Gerhard van Swieten (1700-1772).

Ieho povolání do Vídně nebylo jím samlim w máno jako lystupň ování
kariérníhorristu. Ve svobodném prost e dí lizozemské republiky, kde se van
Swieten narodil, studoval a prisobil, měla rakouská monarchie a její zdravotní
péčeprávem velmi špatnou pověst.
chci uprchnout do krajní pustiny,
"Raději
než abych zaměni] svou svobodu za otrocfií, které znamená služba knížeti.u7
Tato slova napsal učitel van Swietena Herman Boerhaave (1óó8-1738) jinému
svému žáI<u Johannu Baptistu Bassandovi v roce 1724, když se tento stal osob-

,,)á,X. Y., prísahám p iBohu všemohoucímu, p isvé vznešené matce avšech mil ch svab/ch, že
se budu snažit ze všech svyich siJ, rozumu a schopností, které mi byly Bohem proprijčeny, dodržovat v léčenía praxi ádná pravidla a hledat správnou cestu a metody, aby mohlo b t dosaženo
užitku a zdraví všeobecnéhostavu i jedincri ... " P ísaha krajského fyzika z roku 1753. Léka ské
na ízenípro Království českéz 24. 7. 1753, Johann Dionis JOHN, Lexikon der K. K. Medizinalgesetze, sv. 2., Praha 1790, s.245-316, zde 288. ,,)á, X. Y., p ísahám pri Bohu všemohoucímu,
že budu věrně dodržovat všechna nejmilostivěji vydaná sanitární na ízení,zákony a instrukce
vydané pro lékare; mě svěrené nemocné budu léčitze všech svych schopností a sil a budu jim
pomáhat; budu co nejlépe pečovat o to (pokud to záleží na mě), aby byl zachován všeobecnli
stav zdraví ... " P ísaha zemského íyzika z roku 1770. Zdravotní na ízení z 2. 1. 1770, Johann
Dionis JOHN, Lexikon der K. K. Medizinalgesetze, sv. 1, Praha 1790, s. 386-506, zde 4O1.
Citováno podle: Erna LESKY, Cerhard van Swieten. Auftrag und Erftjllung, in: Erna Lesky Adam Wandruszka (eds.), Cerhard van Swieten und seine Zeit, Wien - Kóln - Craz 1973,
s. 11-62, zde 14.
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ním léka em Františka Štepána Lotrinského, pozdějšího chotě Marie Terezie.
Gerhard van Swieten pot eboval pouze dva dry na to, aby na ja e 1743 povo
láni do Vídně odmítl. Svému pňteli, osobnímu lékafi ruské carevny Jelizavery
Arrtoniu Nunesu Ribeinr Sanchesovi (L699-L783) napsal: ,,Dávám dalece p ednost tomu b rt mat rn republikánem ,ttežmítpompézrutitul, kt.Ý mázala vat
skuteČnéotrochÍ.u8 Ke změné názoru ho p iměl teprve vlastnoruční dopis pa_

normice, ve kterém vylíčilavou nouzi.
VYbaven stenograficlc mi poznámkami z p ednášek svého učitele Hermana
Boerhaava se v listopadu l7 44 qydal Gerhard van Swieten z Leydenu do Vídně.
Rakousko bylo do roku 17 48 zmltáno válkami o rakouské dědictví. Tbto dobu
vYuŽil van Swieten pro pňpravu reformního díla. Po poznání reality mu bylo
z ejmé, Že musi začítzcela od záHadu. V dědičn ch zemich sice existova|y zeměPanské sanitární komise , jež však byly talďka bezmocné, neboť jejich čin_

nost závisela

naa

venkovskych a městslry.h léka ích, kteň však podléhali wch-

nostem, resP. městrlm .JiŽ z této skutečnosti je patrn é, že ref orm a zdtavotnictví
se nemohla odehrátbez reformy sprárry l748-L749). Pro polovinu 18. století
zatim není dostatek inform aci o léka. sk é péči,avšak lze s jistotou íci, že p e_
váŽná Část obyratelstva ve všech dědičnlich zemíchbyla odkázánaIaa čistě emesbrickY vnrČenéranhojiče a lazebníky. Reforma zdravotnictví tedy musela
blft neodlučně spjata s reformou vzdělánizdravotníkri.

O zdravotním starnr obyratelstva existuje pro druhou polovinu 18. století
více Pramenri neŽ pro p edchozíobdobí, avšak získat znichskutečn závér je
velmi obtÍŽné.Lékaň se ve sqich spisech věnují spíše teoretick ,r vědec\im
rivahám, místo aby pňnášeli inform ace o Ňzn ,ch onemocněních. často směŠujíPfiznaky rŮzn ,ch chorob, aniž by byli schopni je od sebe odlisit. Matriky
jako Pramen jsou také velmi nespolehlivé, protože íará izanášeli prieinu smrti
Podle vlastníh o uváženíči z konst atováttiléka e, jenžvšak lrycházel spíšez v ,Povědí Pňbuzn ch, anížznal skrrtečn;i zdravotní stav zem elého. Léka e volali
lidé z tljŽŠich st edních wstev až p i starnr vážného zdtavotního ohrožení, pro
osoby z ružšichwstev byla léka sk ápéčevpodstatě nedostupná.
CÍsa slc Patent z roku L785 sice naňdil odlišovat v pffčinách mrti smrt ná_
silnou (zPrisobenou itazem,waždou či sebewaždou) od smrti pňrozené, uníž
bYla Podle Pňznakťr definována smrt obyčejná, ,,místní"a epidemická, avšak
Pro nedostatek shrdiÍ nelze zatím konstatovat vliv patentu na prakti.ky život.
Problémy pň praktickém uplatnění zprisobovď téžíaI<, že nebyl zákonně definován rozdíl mezi smrtí obyčejnou a omístníí'.Pň epidemffch se doporučovalo
Poh benl zem ellich co nejdffve, avšak vzhledem k tomu, želékaské poznatky
18. století nedovolovaly p esně stanovit smtt, byla zákonem na í zena lhrita
48 hodin, Po kterou nesměl b t mrtrr pochován, ato ani v pňpadě epidemie.

Márnice měly
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rybaveny zvoncem, jehož šňrlra měla blft umístěna k ruce ze-

m elého, abyv p ípadě pouze zdánlivé smrti mohla blit p ivolánapomoc.9
Zdravotní naňzeni z let 1752, resp. 1753 byla rryjád ením osvícenskéa populacionistické politiky Marie Terezie. Naňzení nebyla první svého druhu
a nebyla ani první v dědičnlich zemích . Zdtavotní nafizení byla vydána teprve
po několika opravách, které nawhla císďorma podle kritic ch poznámek Gerharda van Swietena. Prtmí náwh byl zaslán českou sanitární komisí, existující
podle císa ské rczoluce od 18. íjnal75L, v srpnu 1752, do dalšíchnáwh již
byly zapracovány poznártky císa owrina léka e. Podle Evy Rozsívalovébyl bezprost edním impulsem k rydání zdravotních na ízenív Čechách, na Moravě
a v Rakouském Slezsku zdravotní ád, kt.ry lryrdal rih]avní nepňtel Marie Terezie, pruslc král Fridrich II., pfo tu část Slezska, kterou anektoval v roce 1742
v rámci válek o rakouské dědictví.ío Všechna tato zdravotní naňzenijsou v zá,
sadě stejná. Kodiíikujípožadavkynavzdělání a povinnosti zdravotďH, možnost jejich evidenc e, rozmistění a objem činnostís ohledem na tehdejší riroveň
zdravotnictví. Odlišnostízdravotního na ízenípro Čechy ze 14. července 1753
byla vazba na léka skou íakultu v Praze. Na Moravě a v Rakouském Slezskrr,
kde léka ské fakulty neexistovďy, byly nejrryzššímiorgány pouze sarritární komise.11

Léka skánafizení ukazuji nicméně reálnou situaci ve zdtavotní péči.Pavědomi záHadního problému: na ízenízakazovala a trestně stíhalaptáci,,fušerriu a upokoutních léka ťl" (Wnkeltirzte),,,kteňí
jsou nemocnlim se sqimi léky a radami více ke škodě než k užitku", avšak nemohla zanlčit kvalitní léka skou péčipro nedostatek vzdélarrych a zkušenlich
nor.mice a její reformátor si byli

léka 11.12 Panornrrice proto povolila v oblastech, kde nebylo možno zajistit péči
léka i (zejmén anavenkově), léčenífelčary,Iazebníky a lékárníb;jejich licence
však závisela na povolení královské reprezenta ce a komory jež měl a zvážlt jak
situaci, tak nechat posoudit mraryr a profesní kvďity jednotliv ch uchazečri.
Vylvo ení sítě zdtavotních okomisa u - městskí.h, lrcajslc ch a zems\ich
fyzilar - bylo v znamn m krokem na cestě ke státní zdravotní péči,avšak roz,
hodně nemohto pohqit pot eby na kvalifikovanou lékďskou péči.Ostatně ri ad
státem placeného léka e naďyraného v pramenech ,,fysicus regni" měl v čes-

Dvorsk dekret z 25.2. 1797, č.7453. Srov. též)aroslav ŠŤnSrNÝ,Zdravotní policie vztahující
zdánlivé mrtí, Praha 1885, s. 56.
Eva RoZSÍvnlOVÁ, Pražská lékarská fakulta a pruní zemsk zdravotní ád pro Čechy z roku

se na mrtvá těIa a
10

1753, (l. část), Acta Universitatis Carolinae

č.2, s. 19.
11

12
Tamtéž.
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Historia Universitatis Carolinae Pragensis 17, 1977,

Sídlem moravské komise, která sestávala ze dvou radr] tamější královské reprezentace a komory,
brněnského krajského fyzika a městsk ch fyzikri, bylo Brno, Obdobná komise sídlila pro Rakouské Slezsko v Opavě. Antonín WlESNER, Dějinn, v voi správy zdravotnictví v Českosloven,
sku, Věstník ministerstva zdravotnlďlí7, 1924, s.73.
Léka ské na ízenípro Království české ze 24.7. 1753, J. D. JOHN, |exiko n der K. K. Medizinalgesetze, sv. 2., s. 250.
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ky.h zemích staršítradici, jež sahá do 1ó.

století.13 V

souvislosti s moroví,ll
epidemií povolil v roce 1582 císa Rudolf II. českékomo e 200 zlatych na vy
držování ri edního léka e. Na konci ló. století byli v Čechách placeni tň lékai,i
ze zemskych financí. Na zemském sněmu v roce 1677 bylo stanoveno snížit
platy dosavadním zems\fin léka rim sídlícímvPraze, neboť tito ,,placeni z dar
kontribuenttl, neradi zvlášť k chud m ven do kraji vytiždéiíu.leKonkrétnější
právní podobu pro ri ad zemského íyzika stanovil zemsk sněm v roce ló82.
Zemštífyzikové - doktoň medicíny - byli v Čechách pou ze dva (tento stav st:
trvď do počátku 18. století); pro venkovské kraje byli ustanoveni zemští clr i
rurgové. Dva zemštílékaň byli placeni ze zemslvch financí od roku 1565 takč
na Moravě, sídlili v Brně a v Olomouci. V 70. letech 17. století platili moravští
stavové také zemského chirrrrga. Nejpozděii byla instituce zemsk ch léka li za.
vedena ve Slezsku - v roce 1ó88. Počet zdravotnílql placen ch starry postupnč
stoupď - v roce l720lze najít zprálry o dvanácti doktorech medicíny a dvanácfi

zemsk ch chiruruíchvrťnnych čes\ ch krajích. Zemští lékaň a chirurgové byli
podfizeni nejpnre osobnímu lékaň panormíka, později zemskému protomedikovi, v osobní ch zď]ežitostech univerzité (v Čech ách) nebo ,,mediciálním kole,

giím", později zdravotním komisím (na Moravé av Rakouském Slezsku).
F}zikem se mohl stát v Čech ách v polovině 18. století ,,žádn jin než šikornr , bohabojn léka dobré pověsti, heÝ byl examinován na léka ské íakuhe vPraze a jlž nějakou dobu podle svého talentu rrykonával pra^lri".15 Lékaň,
jež nezískali svou hodnost na univerzitě ve Vídni nebo v haze, a uch ázeh. se
o místa fyzikri v Čech ách, měli b t p ezkoušeni léka skou fakultou v Praze.
F}zzikové, kteň byli zpravtdla jmenováni z ad absolventri léka sh ch fakult
ve vídni či v haze s prud v dědičn ch zemích, ,uykon áva]ivedle léčenípacientťr
i rikoly soudních léka , sanitních pracormíkťrv době epidemí (lidí i hospo de slc ch zvíŤat) a ad ,,zdtavotních kontrolorti". V posledně jmenované funkci
panormice doporučoval a užšíspolupráci soudcri a fyzikri, aby se zabrarrilo léčenípopulace nepovolanlimi osobami, v neposlední adé téžprodeji a qirobě
lék nekvalifikovan;imi ]idmi (mastičkffi, ko ená kami a popravčími). Lékďská
fakulta ve Vídni r.ypracovala v roce L77L rcodexu léčiv,kteqlm se měli ňdit nejen lékárnícia zaručit dostatek lék , ale téžIékaňpň jejich doporučování pacient m.
F}rzikové byli rrybíráni univerzitou (v Čech ách) nebo zdravotními komisemi (na Moravě a ve Slezsku), jmenováni guberniem a placeni zemsk mi stavy.
Marie Terezie zakázala fyzikrim poté, co se jí ,,spolehlivě doneslo ", že fyzikové
zastávají ri ady starostri či radních, všechny ,,vedlejší obchodyu, protože tak

15

95

zejména v hlarmích zemslc ch městech, pro k
úrad fyzika byl
"j"Irrosn
lkó fyzikáty byla někdy univerzita či zdtavotní komise nucena upustit od pot1dnvku t í kandidátrl, protože se pňhlásil pouze jedenžadatel, jindy se starryz
rtrtlsely spokojit s ještě nepromovan rrni vchazeči.16 I zik měl narozdíl od lékni,ťr městs\ ch či wchnostensk ch hodně povinností a byl navíc kontrolován
til.ndy.í7 prost ednicwím fyzitni měli b t dále vzděl ávániv anatomii P edevŠÍm
rrrladí lékaň, ranhojiči, porodní babičky a jiní ,,praktici", které měli podle svého
uvhženífyzikové brát s sebou k soudním piWá^rrr. Proč se měli nechat zastuešení, jež mělo dvojí Praktictc
1lrlvat fyzikov é zejména u pitev? Pragmatické
cltlpad: osobní ričast fyziku u žfirych byla pot ebnější; kromě toho ,adePti léktr,, ství,,, kte í je měli zastupovat (zástup jirr}nrr léka em nepňcházel Pro nedostatek kvaliflkovan ch mužri zpravidla v rivahu),18 získali takto cenné znďosti
z anatomie _ ,,záIďadu léka ství". Tato dnes zcelauznávartá skuteČnost není Pro
prllovinu 18. století samoz ejmá, protože mnoho léka slc ch oborri bYIo Pouze
lcoretick ch. Setnrávaly zdeještě relikty církern ho axiomu ,,církev se odwací
rld lmre,,, které bylo p íčinouoddělení spekulatirnní medicíny, zastupované léka i, a nšpinavé praxe", prováděné ranhojiči. Ke siednocení obou pfistuprl do19
$1o na našem teritoriv ažv první polovině 19. století.
p ebírání odpovědnosti státem za zdravi poddan ch je rryjád eno ve zdra,
votním na lzení z roku 1753 také v té době neblfuralou skuteČností- Potrestáním těch, kdo zptisobili zdravotní rijmu či smrt pacientri nevhodnou léČbou.
Je samoz ejmě t eba vzítv rivahu situaci poloviny 18. stoletÍ, nedostatek Právrrích p edpisri v oblasti zdravotnicM a evidence ob;ruatelstva, coŽ z ejmě z9l sobilo, že tato pokroková myšlenka zristala pravděpodobně v rovině teoretické.
Dohlížecímorgánem byla léka ská a sanitárnt komise vhaze, jejíŽ P edseda
byl o mimo ádn ch čispornl ch pfipadech zptavován královskou reprezentací

16

17

pouze ,,škodípacientrim a zanedbávajive ejnostu.
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Ludmila SINKULOVÁ, Léka i, stát a zdraví lidu, Praha 1959, s. 19.
Eva ROZSÍVnIOVÁ, Pražská léka ská fakulta a první zemsk zdravotní ád pro Čechy z roku
1753 (ll. část), Acta Universitatis Carolinae - Historia Universitatis Carolinae Pragensis 18, 1978,

18

J. D. JOHN, lexikon der K. K. Medizinalgesetze, sv.2., s.257.

19

č.2, s.37.

Na lékarsk,íyzikát v krátovéhradeckémkraji se v letech 1754 a1756, stejně jako na chirurgick
fyzikát v prácheňském kraji v roce 1 754, hlásil vždy pouze jeden uchazeč. V roce 1762 (Po smrti
ťl adujících fyzik ) zristaly téka ské íyzikáty v kraji berounském a chrudimském neobsazenY Pro
nedostatek žadatelr]. V roce 1764 ve snaze získat dr. Bauera pro trval Íyzikát v rakovnickém
krqizvtjšili stavové plat o 10o zlať ch z pr3vodních 2O0 na 300 zlatych, dr. Bauer Presto místo
fyzikaneprijal. V roce 1769 byl jedin m uchazečem nat ivolné krajské ÍyzikátY vČechách (bechyňsk , kourinrsky a rakovnick ) v té době ještě nepromovany Johann Fischer. E. ROZSIVALOVÁ, Pražská léka skáfakulta, Il. část, AUC - HUCP 18, 1978, č.2, s.4041.
Na nátlak léka ské fakulty v Praze byl zbaven úradu Íyzik čáslavského kraje dr. Johann Lodgmann, kten/ udajně neprojevil ,,dostatečnou horlivost v době epidemie" a neoPrávněně vYbíral
poplatky za vizitace lékáren (pravidelné vizitace lékáren se měly podle zákona konat bez Poplatkrl a pohoštění vizitujícíchfyzikrl). Královéhradeck íyzik dr. Johann Schlemmer bYl obŽalován místním lékárníkem, že místo k němu posílá pacienty do k!ášterní lékárny, dále nedokázal
koordinovat svou činnost s krajsk m chirurgem, byl proto v roce 1771 na návrh lékarské fakultY
zbaven ú adu. Tamtéž.
poněkud proti duchu doby (a proti titere zákona) prisobí p ípad malostranského tYzika chirurga
Johanna Leistena, kter se pri ohledávání mrtv ch dáva! zastupovat svyim tovaryŠem.Situaci
omlouval tím, že ve válečnédobě (v roce 1757) nem že vše sám zvládnout. Presto mu to bYlo
léka skou fakultou v Praze vytčeno jako porušeníp ísahy. Tamtéž, s. 42.
Antonín DOLEŽAL, Od babictví k porodnictví, Praha 2oO1, s.26.
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a komorou, která byla inÍormována magistráty dominii. P edseda léka skt1
^
léka ské fakulty v Praze na pravidcl
nlich schrizích, iež se konaly jednoa za čtrnáct dní. V mimo ádnlich pňpadeclr,
zejména pň epidemfich, se sešel děkan léka ské fakulty s p edsedou sanitárr:í
komise, aby společně ešili situaci. Léka ská fakult a zde ještě vystupuje jakrr
qiuková instituce i nejvyššíodborn orgán, sdružujícípraktikující léka e. Tatr,l
dvojakost má charakter cechornd organizace.2o Pomineme-li pravděpodobně nc.
pňliš velkou ričinnost v oblasti trestní odpovědno sti zazprisob léčby,měla spo
lupráce dvou nejlyššich zdtavotních institucí v zemi nenahraditelnou rilohrr
ve qiuce a poznávání chorob. Byly totiž shromažďovány ridaje o ,,obrryH ch"
pňpadech a pffpadech ,,ru jimečn ch".
Neblivalou skutečnostíje téžochrana oobyčejn ch lidíu - pacientrl - p ed
finančním nátlakem ze strany lékárnílcri a lékaňi. Pacienti měli od roku L753
právo si stěžovat na p emrštěně rrysoké nároky za|éčbua léky u léka ské a sanitární komise. Vzhledem k tomu, že tento orgárr byl tvo en p edevšíIn lékaň a byl
jedinou instancí, která ešila uvedené spory byla jistě ptávniričinnost sporná.
,,Aby byla ve ejnost opat ena zn ,mi a v léčenízkušenlimi lidmi a abynebyl
život a smrt pacientri rryrdán na pospas neznďému lékaňu, byly na ízeny zkoušky
nejen ,,karrdidátrim medicínfl, ale téžjiž praktikujícím ,,mediktim".21 Bez p íslušn; ch zkoušek neměl b t nikdo pňpuštěn k praxi, a dokon ce již praktilaljící
odborníci (medicinae praďici), hefi neobstáIi u zkoušek, měIi b t praxe zbaveni
a posláni k dďšímu studiu na lékďskou fakrrlru. Pro nedostatek pramenri a studí
k této problematice není zcela z ejmé, zdaposledně jmenovaní nemohli blit i emes]ně rlyučenímaži, kteň .,rykonávďi léka skou praxi.22 Pod tímto pojmem se
mohli skqftrat jak emes]rrrě vyrrčení,praktici", tak lékaň, kteň nestudovali na lékďské univerzitě v Ptaze či ve Vídni a nedali se zde nostrifikovat, nebo nepožádali o opňrrtělení" (inkorporaci), která byla pro qikon przu(e v Čechách povinrrá.
Zkoušky (zeiména závérečné)se měly odehrávat za p ítomnosti více examinátorri, vedle ádného či mim o ádného profesora medicírry měIi b t do komise jmenováni ještě dva dďší muži; není zcelaz ejmé, zdabyla nutná osobní pfftomnost
p edsedy léka ské a sanit áírukomise čízdapostačovalojeho dobroz dárrrí.
Zde zejména e zasloaži] Gerhard van Swieten, ktery v5rrrrarril lékďské promoce z vlirnr církve a zbav:ilje nákladnlich barolmích ceremoní.23 Léka ská proa sanitární komise se setkával s profesory

20

21

Stejná situace byla ve Vídni a v Praze, pro j|ná rakouská teritoria zatím nemohu pro nedostatek studií učinit srovnání, Pro léka skou fakultu ve Vídnl zr]stává ještě stále neprekon ána Erna
LESKY Die Wiener medizinische Schule im 19. Jahrhundert, Craz - Kóln 1978; pro lékarskou
fakultu v Praze: P. SVOBODNÝ - L. HLAVÁČKOVÁ, Děiiny léka ství v česl< ch zemích, a četné
studie obou autor k problematice dějin léka ství.
Léka ské na ízenípro Království českéz 24.7. 1753, J. D. JOHN, Lexikon der K. K. Medizinal-

23

Eva Rozsívalová činíjako já stejné závěry pouze z formulace zdravotního na ízeníz roku 1753
a z nejasného termínu ,,medicinae practici".
V roce 1753 byly náklady na studlum zpr hledněny zavedením pevn ch tarifr] za imatrikulace,
zkoušky a promoce.
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llloce v Rakouskrr byla velice drahá, takže mnoho mužri volilo finarrčně v hodrrčjšívariantu: studium v zallraničí a nostrifikace titulu na domácí univerzitě.

l}ylo ve státnim zájmu zlermit a zpnrhlednit v Rakousku náHady na studium
rrredicíny, které byto neien pod kontrolou státu, ďe také získávalo věh]as díkY
své rirovni (zejména na univerzitéve Vídni). Ještčv roce l77O Platilo na ízeni, Že

lékď, jenž získď sdj ťtul na domácí
tlniverzitě či se podrobil p edepsarr m zkouškám. V Čech ách a na Moravě, resP.
vc Slezsku byly Ňzné poměry v otázce finančníchnáHadri na léka skou Praxi
(a pravděpodobnétéžrozdílná riroveň). Budoucí češtílékaň byli zkouŠeni univerzitou a plaťli značnésumy za dokt oráty; na Moravé ave Slezsku, kde bYla zkoušccímorgárrem starrovena zdravotní kolegia, byly léka ské ta:ry vytazné niŽŠÍ.
Možné bylo téžzískámi práva rra plaxi bez zkoušek na záHadé tzv. ,,legitirn aceu .
Domrríválrr se, ževmoravsko-slezskémprostoru jde o náhradu nostrifikace.
Vzh]edem k rozsáh]osti rakouského soustátí se ve zdravotnic í postupně
<lbjewrje teritoriální hledisko, které mělo jak zákonné, tak čistě lékďské dri1lraxi v Rakousktr mohl vykonávat pouze

vody. Léka s\imi drivodybyta obava z epidemtíz Orientu Či prosté ze zalltarričí,ta\<že se začinajírrydělovat oblasti rnrit ní a okcajové.2a ZákonnYmi drivodY

byly ,uspo ádanější poměť' , západní části Rakouska. Opatrné forrrulace
,^=
o něheqich němec\ich dědičnlich zemíchjako o oblnokcaI
lez hovoň
ticky zaveden ch", osvětlují nejist ou zákonnou situaci v uherské Části monarchie. Zda je rrrožnéz faktu, že zdravotní na ízenibyla pro celou monarchii ,uyďánav roce l77O, zatímco pro českézemé již existovala od roku L752 a1753,
usuzovat na yyššíriroveň zdravotnictrí v čes\ich zemich, není rnoŽno za sou-

,J--^^-q
Vynosu,

časnéhostarnr b ádánikonstatovat

.

V roce l77O byly zemsk rni ri ady zfizeny sarritární komise, v nichž byl
členem pouze jeden lékď (v p ípadě epidemfi bylo do komise jmenováno více

zdravotních specialistri).25 Y zemich, iež byly pffmo pod vojenskou sPrávou,
byly komise tvo eny drlstojníky, vojens\ftnri lékafi a vojenslc mi ranhojiči.
Na rirormi krajri byl sanitárními záležitostmi pově en krajslc hejtmarr ve sPolu-

práci s krajs\ftm fyzikem, ranhojičem a pově enlim radním. Členovésanitáírni
komise se zanormálních okolností scházeli jednou za osm dní (zaePidemí Častěji podle pot eby). Krajští a městštífyzikové vywoňli nejpozděli v roce 1770
z místníchzdravotnílni - ranhojič , lazebník , holičrl, ,,okulistti", ooperátoni"
a porodních babieek - síťnavzájem si pomáhajících specialistri, jejichŽ Činrrost
26
po dléh ala rozho dnutím s anitární komis e.

24

gesetze, sv.2, s.252.
22
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26

Většina sanitárních narízeníse t kala jižních rakousk ch teritorií či prímo Vojenské hranlce; srov.
hlavní sanitární zákon z roku 1755, sanitární zákon z 15. 12. 1757, Patent z 18. 3. 1764, sanitární zákon ze 17 , 1 0. 1 764, patent z 25. 9. 1766.
pro českézemě neznamenalo toto narízení změnu, nebot v Čechách a na Moravě existovaly
léka ské a sanitární komise nepretržitě od roku 1753, resp. 1752.
označeníjmenovan ch zdravotních specialistrl (podle zdravotního na ízeníz2. 1.1770) ukazuje na nedostatek lékar (kromě íyzika není uvádén žádn léka ) a tím nutnost léka ské PéČe
jln mi osobami. Pojem ,,operátor" není zcelajasn , pravděpodobně speciallzovan ranléka .
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Sanitární komise mohla téžtrestně stíhat zdravotníky, jež se provinili nt:
dbalostÍ, PoruŠenímp edpisri a vzdálením se z místa prisobnosti bezoznámení.
Pro}r ešek byl p i pnnrím v slqÉu trestán napomenutíffir v opětormém p ípadč
PeněŽitou pokutou a pň t etím zúátou ri adu. Finančnípostih pňpadl státrr
po odeČtení odměny pro udavače. Provini] ci, jež pfimo nezastávali ri ad (po"
mOCnl PerSOnál), měli bírt místo zttáty zaměstnání potrestáni tělesnlimi tresty.
,,Chceme tímto naňdit sanitárním komisím p edpisovou p ísnost, k nížse (její
Členové) zavázďi pňsahou, jsou povinováni téžtíTn, že neumo žnížádnév ,jimb, omilostnění, shovívavost či p ehlížd, anižby ohlásili z ejmou pňčinu
NaŠÍdvorské sanitární deputaci anásledně Nárn samotn m. proti té sanitární
komisi, jež tak neučiní,musí b t zalcočeno s veškerou p ísnos tí.u27

Vliznamnou roli v léčeníobyvatelswa sehrávali v 18. století chirurgové.
Chirurgem byl v polovině 18. století míněn ranhojič. Termín ranhojič byl v léka ském tla ízenípro KrálovsWí českév roce 1753 nahrazel7. pojmem ranléka , kt.Ý se však prakticky .r.p ottžíval, ve zdravotním na ízeníz roku L77O
se objernrje oznaČeníchirurg a ranléka jako s}monymum. Své zdravotnické
vzdéIámí získali chirurgové nikoli studiem na univerzitě, ale čistě emeslnick zaškolením p ímo u pacientri. Často šlo o vojenské chinrrgy, protože jejich'' pot eba na bojišti byla vzhledem k válečnlim konfliktum značná. U paci_
entrl, jeŽ Pot ebovali operačnízás^hy,byli mnohem užitečnějšínež-,ryškolení
lékaň, kteň zptaidla neměli pot ebnou prahickou znrčnost, nehledě na nižší
vYdaje za chintrgické léčeníve srovnání s odměnou pro léka e. Chirurgové byli
také Pňvoláváni k problematic\fin porodrim. Podle dvorského dekretu z 8. zá í
1789 musel b t každliranlékarr5rškolentéžvporodnictví, od roku 1785 mohl
b t p ijat za městského chirurgapoaze muž, kt.Ý měl kromě chirurgic\ich
zkouŠek i atest z porodnictví. V žednémjiném léka skem oboru se natolik neukázalaproblematická ,,propas tu mezilékaň a chirurgy jako v porodnictví.
Vedle chirurgri, ranhojič a ran]éka ri se objernrjí ještě Lazebníci, kte í byli
ve zdravotním naňzení z rokrr t753 zahrnuti do jedné skupiny, jejich praktická tiroveň však byla rozdíIn á, cožje z ejmé jak z kompetenčních sponi, tak
z faktu , Že se chinrrgové snažili získat oficiální doh]ed nad lazebnictc mi dílnami. Spory byly vy ešeny v roce 1-775 sloučenímchirurgrl alazebníkri do jednoho cechu. Kandidáti na chirurgickou proíesi byli povinni skládat zkoušky
u krajs\ich Íyzlkri, p i povolování chinrrgickych oficín v čech áchbylo nutné
dobroz deníkajslc ch fyzilor a léka ské fakultyv Praze.Prárnrě existovaly stejně
jako v jinlich oborech chinrrgické žirmosti osobní, jež byly proprijčovány konkrétnímmuŽrlm, a reálné (prodejné), což bylo od roku l7g2 zakázáno. Nadále
m ěly vznikat p ou z e chirurgické žirnro sti o s obní.
ZvIáštru pozornost věnovali osvícenštíreformáto i porodním babičkám,
ProtoŽe jejich ,,nezkušenost stála stát tak často ztráta mnohlich spoluobča-

ltťt''.28
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Podle dvorského dekretu z 2. prosince 1749 bylo na ízeno, aby porod-

rtím babiek ám ajejich pomocnicím byly demonstrovány pitvy Žens\ich mrFol.
V praze byl praktickou rcaltzací pově en pnrs\i chirurg Gastayer (téŽ CastaYer,
Kastayer), kteqi byl vyb rán z pěti kandidátri na hodnost malostranského fyzika-

c,lrirurg a zejména pro svoji speciďizaciv porodnictví.29 Porodní babiČkY z venkova měly od roku 1749 povinnost složit zkoušku u pňslušného kraiského
íyzika, jejich koleglm é v Praze byly zkoušeny na univerzitě, kde od roku 1753

konal profesor anatomie ádné seminá e porodnictví, ,,ordentliche Collegia
obstetri cia", pro nemajetné zdarma a pro ty, které měly trochu majetku , za Poplatek 6 zlatych ročně.3o Seminá e nebyly vedeny v latině, ale v němČině. Zda se
p ednášelo i česky, není zatim zjištěno. Není známo, zda Česky uměl Eranz Dutoy, pnmí pově en p ednáškami pro porodní babičky, kt.ry pocházel z Prahy.
li,gnazRuth, kteÝ ho od roku l759 nahradil, určitě českyuměl, protoŽe Po ídil
českép eHady němeclc.ich léka slc ch knih. Českép ednášky pro porodní asistentky měly b t podle seznamrl p ednášek povinné od roku 1784, takŽe Profesor porodnictví musel b t znaly obou zems\ ch jazylal. Česky mluvící Porodní
babičky měly také odbornou literaturu: v roce 1756 byla p eloŽena do ČeŠtinY
učebnice porodnicwí od vídeňského porodníka Heinricha J. Crantze. VYborné
naučení pro btí,by a liné p i porodích pomdhajícíchosoby vyšlo pro velkou Pot ebu
zno\nr v roce l77O, s iinlfirrr názvempak ještě o dva roky později.
Zdravotní na ízenípro Mora\nr a Slezsko uHádalo porodním babiČkám
povinnost zkoušhr u krajsk ch fyzikri a p ipouštělo možnost nlegitimováníu,
z ejrné uznáni zkoušek, složenlich v iin ch krajích . Tas<y za zkouškY bYlY
na Moravě a ve Slezsku podstatně nižšínež na pražskéuniverzitě, qiŠePoplatku se ídila lokalitou, nejvíce se platilo v královs\ich městech, méně v menšíchměstech, zkouška urč enápro v kon profese na venkově byl a zdarma, tedY
osvobo zená od poplatku examinátor m . Zákaz praxe pro neaprobovarré ŽenY
se z ejmě porněrně p ísně dodržoval. Eva Rozsívalová zmiňuje jednu Ženu,
která byla v roce L76O několik dní vězněna zato, že neoprárměně provozovala
praxi. Tepnre poté byla pňpuštěna ke zkoušce.31 Nedovoleně praktikujícíPorodní beby měly blit rozpoznatelné iwtzuá|ně - neměly toťŽ odznak, kteÝ musely povinně nosit aprobované porodní asistentky. Zdravotní naizení Pro Moravu a Slezsko stanorruje - na rozdíl od českého - jednu porodní bábu na dvě
až tfivesnice. V tereziánské době se poprvé objernrjí v porodnické Praxi také
muži - porodníci, kte í získávali odbornou kvalifikaci na univerzitě. Jejich sPo}ečens\ status (a tím i finanční ohodnocení) bylo zpravidla niŽŠÍneŽ u jin ch
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níky - léka e, chinrrgy,Iazeb"íky, porodni babieky i lékárníky - určili mralnrí
kodex, neurčují však až na,. ji-ky (porodní babičky pro Mora\nr a Slezsko)

ta4y zaléka ské rikony.
V letech 1751-1850 byly Čechy rozděIeny na 1ó krajri, Moravanašest krajrl,
ve Slezsku byly (až od roku 1783) utvo eny dva kraje . Ve e jné zdravotnictví
spočívalona bedrech několika státem placenlich krajsky.h lékď a ranhojič
a od roku 1786 i krajs\ich porodních babieek. Stát se snažil zapojit do zdravotní péčei městy či wchnostmi placené zdravotníky a volrrě praktikujícíléka e, jejichž počet byl však zcela zanedbatelnli. Krajštízdravotníci byli ri edně
pod ízeni krajsk ,r ri ednílalm, kteň měli kontrolovat jejich konání a pffpadné
nedostatky hlásit zemsk r" guberniím.
Logiclcjnnr zawšením reÍormy zdravotnictví mělo

b

,t

z ízenístátem

finan-

covan ch nemocnic, v nichž by mohli bfi bezplatně ošet eni chudí. Iosef II.
byl již jako nás]edník trrinu a spoluvládce ovliwrěn noqfui idejemi v oblasti
zdravotnictví, jako samostatn:r pímovník dokončil reformní dílo své matky
a Gerharda van Swietena. Idea státní nemocnice nebyla privodní, v někteÝ.h
ewops\ ch státech již takové instituce existovďy. Iosef It. u p íležitostiná-

vštěqy své sestry Marie Arrtoinetty pňšel neohlášen 21. dubna 1777 do největší
nemocnice na kontinentě - do pa ížskéhoHótel-Dieu - a byl ot esen tamními
poměry.32

Pro zfizení nemocnic bylo nutné získat pot ebné finance. Rakousko se nacházelo v pffznivém populačnímobdobí, což bylo qisledkem realtzace populačníchteorií a nové sanitární a osvětové praxe, která sníži]a rimrtnost obyvatelstva, zejména dětí. Negatirmě se na počtu obyratel samoz ejmě projevilyválky
o rakouské dědictví a zejména h]adomor v letech 1771-1772, avšak celkově
se v 70. a 80. letech pohyboval ročnípffr stek obyratel okolo 1O%. Pruměrná
délka lidského života se v druhé polovině 18. století pohybovala mezi 25 a 28
roky." Finančnísituace státu však nebyla kv li z ízeni stálého vojska a rrybudování státem placeného byrokratického aparátl pňliš p íznivá. Sekularizace
Hášterri byla v hodn m qichodiskem pro ešenízdravotní situace. Ekonomickou záHadnu s\ital nábožens\i fond vzniHli z majetku zrušenlich klášterrl,
nově tak mohly b t využity i prostoqrb val ch Hášterních budov.
Toto bylo rakouské a částečněi bavorské ešeni zdravotní reformy; v západní Ewopě , zejména ve Francii, v němec\ich státech i v Británii byly nemoc-

nice, chorobince a zejménabláztnce budovány nez ídka na místě b val ch
leproserí, umístěnlich zpravidla na okraji měst. Leproserie, které díky postupnému ristupu malomocensM, v němž velkou roli sehrála segTegace nemocnl ch, ztrácely s\nij smysl, disponovaly značnymipozemky a budovami, jež byly
zpravidla majetkem státu. Stigmatizovaná místa však byla dlouho nedotloru-

telná, i když počet nemocn ch byl miziv ,; nap . podle zprálry iednoho radního
ve Stuttgartu z rolcrr 1589 neměla tamější budova pro malomocn é již padesát let
jediného pacienta. V ritulku sv. Bartoloměje v Chathamu ve Velké Británii byli
p ed zrušením v roce t627 pouze dva chovanci; ve Francii bylo na konciJ-7. století několik mďomocn ch, p eb rrajícíchve dvanácti stech dosud neznršenlich
leproserích, soust eděno do jedné instituce u Orléarrsw. ZnačnY majetek l.pr:oseňí byl věnován špitátrlm, podpo e zchudl ch šlechticri, válečn ch invďidri
a lryžtvénemaj etnl ch. 3a

Vzorem pro dědičnézemě bylo z ízeni všeobecné nemocnice ve Vídni

v roce L784, i když v prw zákonné zmínce je používárrtermín ,,hlarmí špitál",
z ejmě aby byl jasnli ričel nového za ízeni. ,,Láska ke všeobecné lidskosti a sou-

cit s nešťastn5rmi, jimžjejich smutné okolnosti či chudoba nedovolují si opatňt
nepostradatelnou pomoc a podporu, pňměly Ieho VeličensWo (s uchráněním
ve ejnlich státních p íjm l ze sqich vlastních prost edlai podporovat ve ejnli
ristav, kteÝ spojuje pod názvemhlawf špitál všeobecnou nemocnici, porodnici,
nalezin ec,bláziinec a chorobinec...'35 Terminologická nejistota ie cítit i z českého
označení ,,všeobecn drim nemocn ch a rozumu zbavenych" v guberniá]oí ryh]ášce z lL listopadu 1790, z lzaiícívšeobecnou nemocnici v haze. Vyhláška
byla určena ve ejnosti, proto je její sryl ve srovnání s ri edními naíízenímineobrryH . Květnatjmri slorry jsou líčenyp ednosti nového starrur, což r4nro|ává
dojem, že se gubernium snažlo nalákat pacienty, aby p edešlo počátečnínedrivě e. ,,Každy nemocn , kteÝ na starost všeobecnéhodomu nemocn ch pňjat
bude, má k očekávání rudu rozšafirě zvolen ch léka r1, pomoc obratn ch ranhojičri, dobré léky, bedlivé ošeďová , slušnou, dostatečnou strarnr a čistou postel, i také, kdp pot eba káže, oděv, a tento drlm nemocn ch jakožto ristag jehoždušíláska k bližnímuiest, počnouc od wchního editelswí až do nejnižšího
sluhyTúynasnažíse s každ m laskavě jednati."36
Obavy z nedostatku pacientri se nepotwdily, brzy se všeobecná nemocnice
musela bránit p ílirnr pacientri, zejm éna nemajetnlich a z venkova. Drlležit,jnn

bodem rryhlášky je téžzdiraznění faktu, že nemocnice pňjímá pacienty bez
ohledu na stag nábožensM a národnost, pouze s qijimkou těch, kte í tryí nerryléčitelnouchorobou.37 Poměrně velh počet zem elych pacientri v pnmím
roce fungování nemocnice rrysvětlovalo editelství tím, že nemocní byli pňvezeni ve velmi špatnémstatnt, umírajícíči zem eli cestou .38 Zem elí p i trans-

34
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Portu muse]i b ttéŽ započitáni do starrrr pacientri, protože jinak by jim nemohl
bIt oyrtaven rimrtní list.
VŠechny t i všeobecné nemocnice v česh ch zemích (v Brně od roku t7B6,
v Olomouci t787, v Praze L789) již měly záHadní oddělení: nemocnici, porocl

nici, nalezinec, chorobinec, blázlnec, izolaci pro nakažlivénemoci, márnici
s pitermou a nemocničnílékárnu. Každéoddělení bylo (vedle členěnípodle
pohlaví) rczdéleno na t ídy, jež byhy dány materiálními poměry pacientrl. Lé.
ka ské oŠetení bylo poskytováno zdatmapouze těm rakous\im státním obča-

nrlm, kteň se mohli prokázat rrysvědčením o chudobě, jež rr5zstavoval tzv. ,,otec
chud ch", tj. muž pově enli organizačními činnostmi spojenlimi s péčío chudé
za urČitou sPrármí oblast, jež se většinou rozlohou hryl, s farností, proto bylo

toto Pově ení rykonáváno p edevším íaráfi. Farnost byla stanovena jako základní sPrármí jednotka pro evidenci ob5rvatelstva nejpozdějí v roce 1781, i když
na větŠině zemí proběh] tento proces již roku 1777. Tím byt odstraněn p edeŠllProblém, když se některé obce nacházely na ílzemídvou nebo tff panství.
Farnost tak byla jednotnlim měfitkem bez ohledu na majetkové vztahy. Cizí nemajetní měli b t podle dvorského dekretu z 18. zá í 1788 pňjať pouze tehdy,
,když by se toho nutná pot eba akázalau.39 Vzhledem k tomu, že nebyl dále spe_
ciÍikován Pojem ,,cizí", mohu na záHadě znalosti prár.mích pramenri v oblasti
Politického domicilu (resp. domovského práva)pouze p edpokládat, že za ,,cizí,,
byli považováni jižlídéz p edměstí, z venkova a z jln ,ch rakous\ich provincii (aruŽ bylo rozlišováno mezí jednotli\n mi kategoriemi). Tlrto domněnku
dokládá i fakt, Že nap . ve všeobecnénemocnici v praze měli b rt p ednostně
PňjÍmáni rodi]ÍPražarténebo ti, kte í zde strávili ďespoň deset let nep etržitě.
Postulát tzv. ,,decennía", tedy desetiletého nep enršeného pobytu , je záHadním pň udělování domovského ptávaa rakouského státního občanství.
Platící pacienti si mohli vybrat ze tň t íd, lišícíchse velikostí a rrybavením
Pokojrl, travou a oŠetovatelskou péčí.Ve všeobecné nernocnici ve Vídni byly
zpoČátku rozliŠovány Čqr i t ídy. Do t etí t ídybyli za azováni b valí špitálníci,
kte í měli ,,stiPendium" ze svého zrušenéhoristarnr; ,,stipendiumu bylo použito
na hrazení nákladri v nemocnici (zpravidla pokqivalo pou ze část léčebnlich
Wloh, p edevšímstrarnr). Čtwtou t ídu tvoňli nemajetní, kter]nn byla poskytnuta PéČezdarma. V Čes\ich zemích jsou zmiňovány pou ze t it ídy, neplatící
Pacienti v t etí t ídě měli sloužit k demonstraci pň v uce budoucích léka ťr,
ranléka ri a Porodních asistentek. Inkognito mohlo b t zachováno u pacientri
s někter mi Pohlarnrími chorobami a také samoz ejmě v porodnici. plaťlo se
zPravidla qiden P edem, za služebnicffo, čeledíny,děvečky a chrlrry stejně jako
za tovární dělnictvo platil zaměstnavat eI, za emeslníky, tovaryše a učně buď
mistr, nebo byla platba v kompetenci cechri. Byli však pňjímáni pouze ti pracujícÍ,kte í se prokazatelně nemohli léčitdoma, protože se jejich zaměstnavatelé
snaži]i snížitnáHady na léčení.

39
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Y Ptaze byla od počátku vzhledem k počtu obyratel některá oddělení budoucí všeobecnénemocnice budována v samostatn ch prostorách. Tak tomu
bylo zejména v pňpadě porodnice zfrzenév b nralé nadační budově u kostela sv.
Apoliná e, jež byla otev ena dňve než všeobe cná nemocnice. Porodnice měla
pň otev d, jež bylo ohlášeno guberniální rr5rhláškou z 30. čenrence 1789, kapacitu 50 míst .Iiž 30 míst bylo obsazeno pň pnmím nástupu pacientek, které
byly 17. srpna1789 tajně za risvitu, aby se p edešlo ve ejnému roznrchu, p evezeny z Vlašského špitďu.ao Naprostá většina matek, které zďe pňváděly na svět
své děti, byla neprovdána a nál,ežela většinou do t etí tňdy. Zdatrr-rra mohly porodit ženy, jež stejně jako pacienti v jinlich odděleních p edložily vysvědčení
o chudobě. Většina těchto neplatících rodiček zde zristala ieště několik t dnrl
či měsíc po porodu jako kojné sqich a nalezenlich dětí v pňlehlém nalezinci.
Tato nabídka jim umožňovala z stat za poskytnutí straruy a ubytováni déle se
sqimi dětmi, čímžoddálily rozhodnutí, zda nechat nemanželské dítě v nalezinci čižíts ním stigmatizovanlim životem neprovdané matky.
Iako všechny nové porodnice musela mít i porodnice u Apoliná e dva
vchody: ve ejnl a tajn pro rodičky, jež chtěly rodit inkognito. Této možnosti
využívalyp edevším zálnožnějšíženy, jež si p ály utajení svého těhotensM
a porodu. Většina dětí, jež takto pňšly na svět, byla odkládána do nalezince1
později byly p evedeny do sirotčince, pokud se pro ně nenašla vhodná pěstounská rodina. Kojenci však byli (jestliže to jejich zdravotní stav dovoloval)
p edáváni do péčekojnl ch na venkově, takže v nalezinci zlstávali pouze novorozenci, dále děti, jejichž matky bylyv nďezinci kojn mi, a kojenci nemocní.
Zachování inkognita pň porodu pocházelo jížz doby vlády Marie Terezie, pokud si to sama rodička pŤál,a, tehdy však bylo obtížně jirealizovatelné vzhledem
k neexistenci ve ejnlich porodnic. Porušení inkognita bylo již tenkrát vázáno
ztrátou licence porodní asistentky. P ijímání tajnlich rodiček v porodnici bylo
proto tryhrazeno pouze porodním babičkám.
Opat ení Marie Terezie o umožněnítajného porodu byla motivována snahou o zamezeníwaždámnovorozenci, neboť naprostá většina těchto zločin
byla páchánal7anemanžels\ ch dětech matkami, jež se ocitlyv obtížnéživotní
situaci.a1 Zda za risi]ím panornrice stála k esťanská touha pomoci či motivem
byly spíšetehdy moderní populační teorie o rozhojnění počtu obyvatelstva, lze
dnes obtížněposoudit. Y ,znamnlim a zcela norrr5nnn faktorem bylo p enesení
odpovědnosti i na otce nemanželského dítěte , jenž mohl bfi ,, pňpadě , že t:reposkytl zaopat ení, potrestán pracív p ádelně nebo jinou pňmě enou činností.
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- Ludmila HLAVÁČKOVÁ, Pražské špitály a nemocnice, praha 1999, s. 50.
Problémem infanticidia se zablivali již tehdejší lékari , pražsk, porodník lgnaz Ruth obhájil v roce
1759 disertaci ,,De infanticidio". Z novéjšíčeskéliteratury srov. Daniela TlNKOVÁ, P edcházet
či trestat7 Problém infanticidia v osvícenské společnosti, Českčasopis historicky 1O1,2OO3,
s. 27-76; TAŽ, llegitimita a ,,nová ekonomie života" v osvícenské habsburské monarchii. Problém svobodn ch matek a nemanželsk ch dětí mezi sociální kontrolou a sociální péčína prahu
občanskéspolečnosti, Historická demografie 27 ,2OO3, s. 133-172.
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BYlo Poukázáno také namožnost lega\izace dítěte, k nížmohlo dojít sňatkerrr
rodiČ Po jeho narozeni.a2 Zajímav m a ve své dob ě zcelaneobr4yHlim opatr-c:
ním bYlo ,,zpétnénawácení cti" matkám nemanžels\ich dětí. Na žádost matek
Či jin ch zákonn ch zástupcri mohly zemské centrály legitim izovat ve
iménr_l
Panovnice nemanŽelské děti, Ilaíozené v c. k. zemích. po p edloženík estního
listu dítěte obdrŽela žadatelka ,,legitimizačni a čestn list,,, oba byly nemajet
qim udělovány bezplatně a těm, které uměly trochu majetku,,, po zaplaceni
běžnéhotaxatirmího poplatku. 43

Zatímco nemoc těla byla odedáwra chápáma jako choroba, onemocnění
duŠe stálo na pokr aji zájmu státních ri adri. Choromyslní žili často qnrržen i ze
sPoleČnosti a stávali se tuláky; polard nebyli společensky nebezpeční, mohli

najít ritoČiŠtěv chudobincích a domech pro ve ejné práce. Nebezpečnějšíje^
dinci byli zavíráni do ristarni podobnlich vězením. Ničímneobrr5lkllim ,rábylo
vYkazováni choromysln ch za }u:anice mčsta či jejich nakládání na lodi plu_
jícíod rněsta k městu. Osvícenshí pňneslo noq pohled také na nemoci duše.
Z iniciatiry Josefa II. byly v dědičn ch zemich z izovány samostatné ristaw
Pro choromYslné či alespoň oddělení ve všeobecnlich nemocnicích. prlvodní
název bIázinec (Tollharzs) byl již na počátku 19. století nahíazeT7 méně negativ_
ním oznaČením ,,drim čiristav pro choromyslné" (IrrenhAus, Irrenanstalt).Architehura rrykazovala samoz ejmě jednoznačnli pnrek oddělení od okolního světa
(r4Ysokou zdí Čipolohou na okraji města), avšak byl Haden dtnaz na možnost
PobYtu Pacientri na Čerstvém vzduchu odděleně od onormálního světau, takže
větŠina ristarni měla velkou zahradu. V Čechách byl oterďen
,,všeobe cnÝ drim
nemocn ch a rozumu zbavenych" goberniální ryhláškou ]1. listopadu l7go
v areálu vŠeobecnénemocnice v Praze. ťIhrada pobytu byla obdobn á jako
ve vŠeobecnénemocnici, pacienti byli podle finanční situace rozděleni do tňd,
nemajetní nePlatjcÍ se museli rlykázat.qysvědčením o chudobě od
,,otce chu_
d ch" místa svého politického domicilu. Na rozdíl od všeobecnénemocnice
a Podobně jako v porodnici mohli blit mu ži i ženy pňjati inkognito, avšak pro
Pňjetí bYlo nutné potwzení obecního ri adu, magistrátu či soudu, že buáou
do starnr Pro choromyslné umístěni s vědomím rl adrl. prahické opat ení
mělo zabtánit nebo alespoň eliminovat uzavírání ,nepohodln chu oroĚ jejich
rodinnlimi pňslušníky do klausury z niž byl nárnat do běžného života velmi
obtiŽn'. Zákonná pojistka se qikala zejména majetnÝch osob, neboť zbavení
svéPrávnosti s sebou pňnášelo zákaz disponovat vlastním majetkern. Vybavení
ristarrur Pro choromy lné bylo obdobné jako ve všeobecné nemocnici, avšak
oŠetovateli směli b t pouze muži (i pro ženská oddělení); z toho drivodu byli
zaměstnáváni Pouze muži ženati. Konvence mezi Rakouskem a Bavorskem
z roku 1834 o bezplatném léčenínemajetnlich choromyslnl ch bavors\ich
státních pfisluŠníkv Rakousku a rakous\ich v Bavorsku ukazuje že v pnn
,
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Na Ízeníze 13. 10, 1755, zákony Marie Terezie, sv. 3 (1789), č. 415, s.248_253.
Narízeníz26. 5. 1753, zákony Marie Terezie, sv. 2 (1 789), č. 267, s. 151.
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polovině 19. století byly i ,,choroby duše" postupně oficiálně klasifikovány jako
iisÝ druh nemoci. Ke dvoustranné dohodě pňstoupila o rok později také saská
vláda, jež akceptovala vešketéuzavené podmínky.*
Stranou qiHadu jsem ponecha|amezistupeň mezi nemocnicemi auzavŤerrlimi institucemi, jalc mi byly ristarry pro choromyslné, totiž chorobince, které
vznikaly paralelně se všeobecnlforni nemocnicemi. Útočiště v nich nach ázeh,
p edevšímnemajetní, dospělí i děti, stiženínerryléčitelnmi či odp ot vzbuzajícíminemocemi, ale také tělesně postižení.Do konsolidace diagníz a poměrri
v otázce dušerrních chorob byli do chorobince pňjímáni i tzv. ne nebezpeční(či
,,tiší") choromyslní. Někdy byli do chorobincri pňjímáni i lidé, ktefi si nemohli
z drlvodri choroby či sešlosti věkem zabezpečit živobytí,avšak tato kategorie
náIežela spíše do chudobince či starobince, pokud bylo možno zjistit politic\i
domicil (v pozdější terminologii domovskou pfislušnost) daného člověka, což
nebylo snadné, protože právě nejchudšíwstrry vykazovaly nejrr5lššímobilitu.
P es všechny neq ho dy jisté nedostatW, jež však byly dány spíšedobo^
\úmi poznatky vědy a společens\imi zlyklostmi, je nutno spat ovat v osvícenském risilí státu o p ebíráni zodpovědnosť za živory a zdravípoddan ch nepopirateln společenskY pokrok , jenžvedl nejen k upe.mění dristojnosti (zejména
nemajetného) člověka, ďe také v znamně pňspěl k rn voji léka ské vědy, neboť
zď,ožení všeobecn ch nemocnic bylo všude ptovázáno s Hinickou q rrkou.

Aufkláfung und Entstehun3 des ófíentlichen Gesundheitswe ens
In derAufHiirungsepoche verschwand das alte barocke Ideal der F}ómmigkeit, Kontemplation

und Schicksalsergebenheit. An seine Stelle trat die Eigeninitiative, die Bi]dung und der ókonomische Umgang mit Zeit und Gesundheit. Der Mensch erfuhr eine Aufwertuilg, da er sich
,am Wohl des Staates' beteiligen konnte, aber nur unter der Voraussetzung, dass er gesund
war und eine gesunde Nachkommenschaft hinterlassen konnte. Den tatsáchlichen Zustand
des Gesundheitswesens Mitte des 18. Jahrhunderts zeig! die Medizinďordnung fur das Kónigreich Bóhmenvon 1753: die Mehrheit der Bevólkerungwar auf die Pflege rein handwerklich gebildeter Chirurgen, Feldscher und Bader angewiesen, da es im Lande an medizinisch
ausgebildeten Personen fehlte. In der Gesundheitsordnung fiir die Erbliinder von L770 wfud
nicht nur die veránderte Rolle der Herrscherin, sondern auch das bereits entstandene Netz
des óffentlichen Gesundheitswesens sichtbar. Die logische Fortsetzung der staatlichen Bemiihungen um Leben und Gesundheit der Untertanen war die Gríindung von ďlgemeinen Krankenháusern in den 1780er rahren.
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Konvence byla v Rakousku zve ejněna dekretem dvorské kancelá e z 13. 4. 1834, Wilhelm Gerhard GOUTTA, Fortsetzung der von Josef Kropatschek vertaBten Sammlung der Cesebe. Entheh sámmtliche politische und Justiz-Cesetze, welche unter der Regierung Sr. Majestát, Kaisers
Franz des l. in den sámmtlichen k,k, Erblanden erlassen worden sind, in chronologischer Ordnung, Wien 1809-1835, zde sv. 60 (1834), č.35654. Pristoupení Saska pak v dekretu dvorské
kancelá e z23.9.1835.

