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Nemoci v minulosti a dnes



Hladomor
• lidé nemají jídlo a masově umírají na podvýţivu

• k hladomoru můţe dojít např. přírodní katastrofou, která zničí úrodu

• hladomor rovněţ bývá průvodním jevem válek

• hladomory z neúrody bývaly běţným jevem ve středověku

• lidé umírali po tisících

• Petr Ţitavský  ve Zbraslavské kronice ze 14. století  píše, ţe se při  

hladomoru lidé ţivili semeny, trávou, mršinami zvířat

• jedna matka zabila kvůli potravě své nemluvně

• hladomor se na jindřichohrad. panství projevil v letech 1771 – 1772

• podle F. Teplého v roce 1770 – 1771 se ještě dal koupit chleba, ale 

za drahé peníze, roku 1772 uţ ani kousíček, lidé hledali všelijaké 

byliny, vařili oves, loupali plevy a jádro osolené poţívali, ale pak uţ 

nebylo ani toto, přidaly se další nemoci, jako peteče nebo horké 

nemoci, nejhůř bylo od listopadu 1771 do června 1772

• podle Frant. Palackého od ledna do srpna 1772 v celých Čechách 

zemřelo   205 000 lidí, z úředních výkazů vyplývá, ţe v Čechách od 

června 1771 do  června 1772 podlehlo hladu nejméně 250 000 lidí



http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Irish_potato_famine_Bridget_O'Donnel.jpg


Lepra - malomocenství

• je to infekční onemocnění, dnes léčené antibiotiky

• slovo řeckého původu označuje vyráţku

• způsobuje ji bakterie Mycobacterium leprae, která napadá kůţi a   

sliznice

• do Evropy se rozšířila během kříţových výprav

• byla povaţována za boţí trest, malomocní byli soustředěni 

v leprosáriích

• roku 1502  zřizuje hradecká obec pro  muţské  pacienty v ulici 

zvané Via leprosorum, to je v místech dnešní SOŠ, dům   nuzných, 

později zvaný špitálek 





Epilepsie

• je záchvatovité onemocnění mozku

• v populaci se udává její výskyt 1%, ale bude pravděpodobně vyšší

• můţe být vrozená nebo získaná např. po úrazech

• nemocný má epileptické záchvaty, křeče, bezvědomí, 

nekoordinované  pohyby

• epilepsií trpěl i Jáchym Oldřich z Hradce 





Mor

• infekční nemoc způsobovaná bakterií Yersinia pestis

• kromě lidí se vyskytuje i u některých zvířat

• plicnímu moru se říká černá smrt, tato se přenáší kapénkovou 

infekcí  z člověka na člověka

• působí velice rychle a znamená smrt pro 90% nemocných

• bubonický se nazývá dýmějový mor, tato forma je na člověka 

přenášena blechami

• vytvoří se zánět mízních uzlin, hlavně v tříslech a podpaţí

• černá smrt má původ ve střední  Asii, první zprávy jsou z roku 1330

z Číny

• při morové nákaze koncem 17. století se na rynku Jindř. Hradce  

pálily  jalovcové větve k „čištění ovzduší“ a také se pro nemocné 

postavila mezi cestami k Pěné dřevěná chalupa





Syfilis

• způsobuje ji bakterie spirálovitého typu - tzv. Spirocheta treponema 

palladium

• nejčastějším přenosem syfilis je pohlavní styk s nakaţeným 

partnerem

• nejdříve se objeví tvrdý vřídek na pohlavních orgánech

• později vzniká druhé stádium, které se projevuje vyráţkou na těle

• nakonec syfilis zaútočí na ţivotně důleţité orgány a způsobí jejich 

rozpad

• nemoc se také nazývala uherská nebo francouzská

• v první polovině 16. století manţelka Jindřicha IV. z Hradce Anna 

z Münsterberku zakládá v domě obecně zvaném jako Klášteříček 

proti kostelu sv. Kateřiny a františkánskému klášteru špitál pro 

čtrnáct  ţen stiţených francouzskou nemocí, dnes je zde budova 

okresního soudu

• ošetřovatelky si mezi sebou říkají sestry, ve městě jim říkají bekyně

• uherskou nemocí trpěl také Adam II. z Hradce



dům č. 123/II zvaný Klášteříček



Dna

• je to téţ typ artritidy, zánětu kloubů

• zvaná téţ  pakostnice či podagra

• dříve se jí říkalo nemoc bohatých nebo nemoc králů, protoţe byla 

způsobena nadměrnou konzumací alkoholu a masitých jídel

• vyznačuje  se nadměrnou produkcí kyseliny močové

• v důsledku vysoké koncentrace kyseliny močové v krvi dochází ke 

krystalizaci této látky v kloubech a jiných tkáních

• touto nemocí od mládí trpěl Adam z Hradce a  Adam II. z Hradce

http://www.flickr.com/photos/71971957@N00


Cholera

• cholera je nebezpečné průjmové onemocnění, jehoţ původcem je 
bakterie Vibrio cholerae

• přenáší se nejčastěji pitnou vodou znečištěnou fekáliemi, v níţ je 
Vibrio cholerae schopno přeţívat aţ tři týdny, nebo potravinami, 
zdrojem nákazy můţe být i nemocný člověk

• jako prevence pomáhá mytí rukou, převařování vody či její 
dezinfekce, dodrţování základních hygienických pravidel při 
zacházení s potravinami

• první prokazatelné epidemie cholery jsou známy z Indie v 6. století 
př. n. l.

• v Jindřichově Hradci také vypukla epidemie cholery, a to v r. 1866 
během prusko – rakouské války, kdy ji sem zavlekli pruští vojáci, 
městem pochodovalo aţ 19 000 vojáků 

• v budově bývalého jezuitského semináře zřídili Prusové svou 
nemocnici, v srpnu se nakazili první hradečtí občané, nemoc řádila 
přes dva měsíce a zemřelo na ni 98 lidí 



Vibrio cholerae



Pravé neštovice zvané dříve peteče
• pravé neštovice, také černé neštovice, je nakaţlivé onemocnění 

způsobené virem z čeledi Proxviridae, bývá často smrtelné
• jedno z nejnebezpečnějších onemocnění, zemřel na ně i 

francouzský král Ludvík XV., jeho dcera Anna Jindřiška, ruský car 
Petr II., Isabela Parmská, manţelka Josefa II.

• díky očkování byly pravé neštovice roku 1979 prohlášeny Světovou 
zdravotnickou organizací za vymýcené, dnes jen neštovice plané

• přenáší se přes sliznici dýchacích cest, inkubační doba  kolem 12 –
14 dnů, pak se objevují příznaky podobné chřipce, horečka, 
malátnost, bolesti hlavy a zad, zvracení

• jako peteče bývají označovány červené skvrny, vlastně krevní 
výrony na sliznici

• r. 1700 umřelo v Hradci 173 lidí, z toho na pravé neštovice 57
• peteče spojené s hnisavým svrabem potrápily kraj 1713 – 1715, 

nejvíc na ni umíraly ţeny a děti
• 1742 zemřelo na černé neštovice v J. Hradci 228 obyvatel  
• kdyţ v roce 1744 v Hradci přezimují Rusové, zůstávají po nich opět 

peteče, černé neštovice
• pravými neštovicemi onemocněl i Bohuslav Balbín, ale vyléčil se
• jako lék proti moru a neštovicím se pouţívala podle Frant. Teplého 

káva a bylinná strava 





Tuberkulóza (souchotě či úbytě)

• tuberkulóza (z lat. tuberculum - hrbolek, nádorek), téţ TBC, dříve 
souchotiny či úbytě je bakteriální onemocnění způsobené bakteriemi 
Mycobacterium tuberculosis (tzv. Kochův bacil) 

• ještě i dnes je to nebezpečná nemoc, v roce 2005 zemřelo ve světě 
na tuberkulózu 1,6 miliónu lidí, coţ odpovídá 4400 úmrtí na den

• nejčastěji napadá plíce a projevuje se obvykle příznaky jako je 
malátnost, hubnutí, kašel, nadměrné pocení a podobně

• na souchotě zemřel např. Ludvík XIII., Jiří Wolker, pravděpodobně i 
W. A. Mozart, z hradeckých pánů pravděpodobně František Josef 
Černín



Jindřichohradecký rodák Stanislav 
Provázek 1875 – 1915

zabýval se studiem původců malárie, neštovic, byl spoluobjevitelem 

původce skvrnitého tyfu, který je nazván podle něho Rickettsia 

prowazeki

.



Dům 77/II

Zde se narodil Stanislav Provázek



Skvrnitý tyfus

• skvrnitý tyfus je provázen horečkou a vyráţkou 

• nemoc přenáší veš šatní

• toto onemocnění mělo na svědomí v minulosti i v Evropě milióny 
obětí

• jeho původce (Rickettsia prowazeki) je pojmenován po americkém 
badateli Howardu Tayloru Rickettsovi a českém zoologovi 
Stanislavu Provázkovi

• oba vědci se významnou měrou zaslouţili o výzkum tohoto 
onemocnění, oba však, stejně jako řada dalších badatelů, na toto 
onemocnění zemřeli



Městské lázně, dům 176/I
• v domě 176/I byly dříve 

městské lázně s 

ostěním z r. 1555 s 

kamennými sedátky

• bydlel zde holič a 

bradýř, který trhal zuby, 

léčil kuří oka, sázel 

baňky, pouštěl ţilou, 

seškrabával bílé z 

jazyka

• v lázni se lidé myli i 

potili

• v pátek slouţila lázeň 

zadarmo i pro chudé



Dům 73/III

73/III je bývalý 

Mazancův či 

Bergnerův dům

za sv. 

Václavem. 

Dům slouţil jako 

vojenský špitál, 

dodnes se mu 

říká Špitálská 

kasárna.



Dům 89/I

Dům č. 89/I, původně 

dům s hostincem U 

Černého medvěda.

R. 1607 zde vypukl 

poţár, při kterém 

shořelo 85 domů a 

kostel sv. Jana. 

Byla zde 1. veřejná 

hradecká lékárna, r. 

1543 ji vlastnil Jiří 

Turek, proslulý v 

celém kraji.

Od r. 1865 zde byla 

lékárna U Anděla 

stráţce.



Původní vybavení lékárny v sousedství hotelu Grand je dnes součástí 

muzejních sbírek. Část souboru lékárnického nábytku, který nechal na 

konci 18. století vyrobit lékárník Jan Nepomuk Frey, čela zásuvek s 

krajinnými náměty prý zobrazují oblasti nálezu bylinek, které jsou v nich 

uloţené.



Nemocnice

• první špitál vybudovali v Hradci němečtí rytíři před rokem 1255, 
patřil k nejstarším zařízením svého druhu v českých poddanských 
městech, ve 14. století zahrnoval farní kostel Nanebevzetí P. Marie, 
faru, patrně řádové obydlí a kostel sv. Maří Magdaleny, toto bylo r. 
1593 zrušeno ve prospěch stavby jezuitské koleje, v této budově 
byla zřízena jezuitská nemocnice a lékárna, byli však do ní přijímáni 
jen katolíci

• druhý městský špitál s vlastní kaplí Navštívení P. Marie, později sv. 
Alţběty, byl v r. 1399 zřízen v č. 131/III na rohu dnešní Václavské a 
Vídeňské ulice, která byla dříve zvána Malomocná

• pro malomocné a chudé ţeny byl v první polovině 16. století Annou 
z Münsterberka zřízen špitálek při Klášteříčku

• v roce 1564 byl u minoritského kláštera vystavěn nový špitál a 
současně městský chudobinec 



č. 131/III – kostel sv. Alţběty



• další chudobinec z 19. století v domě 56/III uţ neexistuje

• chudobinec byl i v Růţové ulici

• v r. 1750 byla na Kozím plácku (Zakostelecké

náměstí) otevřená nemocnice, špitály však nestačily, a tak byli 
nemocní umístěni i jinde, např. na zámku, ve františkánském 
klášteře, po domech i v okolních vesnicích, v r. 1809 se pro raněné 
vojáky dokonce stavěly na nádvořích obou hradeckých kasáren 
stany

• r. 1821 byl dům č. 36/I změněn na stálou nemocnici s 36 lůţky, v r. 
1937 byla budova zbořena a místo ní postavena vila

• r. 1893 byla otevřena Všeobecná veřejná nemocnice Františka 
Josefa I. s 52 lůţky v hlavní budově a s 18 lůţky v infekčním 
pavilónu, stavba stála 72 596 zlatých a městu ji věnovala 
jindřichohradecká spořitelna

• r. 1901 byla v sousedství postavena také nová vojenská nemocnice, 
tzv. Truppenspital, dnes budova interny
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