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Poèátkem 20. století již pøedstavoval alkoholismus v èeských zemích natolik závažný zdravotní a sociální problém,
že se jím opakovanì zabýval Èeský zemský snìm. Zpráva Zemského výboru Království èeského o zemských ústavech humanitních a o stavu veøejného zdravotnictví z roku 1901 také zahrnovala (v èásti IV) Zprávu Zemského výboru Království èeského o rozšíøení moru koøaleèního v Království
èeském jakož i o prostøedcích proti opilství. V reakci na „šíøení moru koøaleèního“ rovnìž sílí protialkoholní hnutí, jsou
zakládány abstinentní spolky, sdružení a svazy a také vznikají první odborná zaøízení pro léèbu alkoholismu. Jednou
z nejvýznamnìjších osobností aktivnì pùsobících v této oblasti od konce devatenáctého století a v první polovinì století
dvacátého byl MUDr. Jan Šimsa. V témže roce (1901), kdy
byla v Praze publikována Zpráva Zemského výboru o „moru
koøaleèním“, zahájil èinnost svého soukromého léèebného
ústavu pro psychicky nemocné, v kterém léèil také pacienty
závislé na alkoholu a morfiu. Kromì prevence a léèby závislostí, organizace protialkoholních osvìtových a spolkových
aktivit byl èinný v celé øadì jiných sfér. Mezi všemi je potøeba
zdùraznit zejména Šimsovu prùkopnickou èinnost pøi propagaci psychoterapie a jejím zavádìní do léèebné praxe (Borecký, 1987; Hoskovcová, 2016).
Jan Šimsa se narodil 14. prosince 1865 v rodinì vesnického kováøe ve Vahlovicích u Blatné na Strakonicku. V roce
1885 maturoval na èeskobudìjovickém gymnáziu a poté
studoval na pražské lékaøské fakultì. Byl výtvarnì nadaný
a bìhem studií si mj. pøivydìlával jako kresliè, malíø a portrétista (Hauner, 1924).
Promoval 19. 3. 1891, ve stejném roce se také oženil.
Již pøi studiu medicíny byl èinný jako demonstrátor v Èeském patologicko-anatomickém ústavu u profesora Jaroslava Hlavy, kam také po promoci nastoupil. Uplatnil zde své
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kreslíøské dovednosti a podílel se na nové uèebnici patologie
prof. Hlavy barevnými histologickými ilustracemi. Jako
ilustrátor spolupracoval také na uèebnicích prof. Obrzuta,
Dr. Baštýøe a prof. Janovského. Bìhem práce v Hlavovì
ústavu také publikoval (ve Sborníku lékaøském, redigovaném profesory Hlavou a Thomayerem) svou první odbornou
práci s názvem „Experimentální studie o argyrosis“ (o otravì støíbrem). V patologicko-anatomickém ústavu pracoval
souèasnì se svým spolužákem z lékaøské fakulty a pøítelem
MUDr. Ladislavem Haškovcem (1866–1944). Ten posléze
nastoupil jako asistent na pražskou psychiatrickou kliniku
a zaèal se vìnovat neuropatologii. O nìkolik let pozdìji se
stal jedním ze zakladatelù èeské neurologie a také významným podporovatelem èeských publikaèních aktivit v neurologii a psychiatrii.
Dalších pìt let (do roku 1896) byl Šimsa prosektorem
a sekundárním lékaøem Královského èeského zemského
ústavu pro choromyslné v Dobøanech u Plznì. Bìhem zdejšího pùsobení se stane psychiatrem a intenzívnì se zajímá
o duševní poruchy vyvolané alkoholem. V Èasopise lékaøù
èeských publikuje v roce 1895 rozsáhlou stať „Alkoholismus
a léèebné ústavy pro pijáky“ – první èesky psanou odbornou
práci o léèení alkoholismu.
V letech 1896–1901 pùsobil v Chorvatsku jako øeditel
Ústavu pro choromyslné ve Stenjeveci u Záhøebu. Èinnost
ústavu reorganizoval a zmodernizoval – postavil nìkolik
nových budov, zavedl vlastní režii ústavu a zreformoval
ekonomiku celého zaøízení. Bìhem jeho pùsobení vznikly
i dva medicínsko-právní dokumenty upravující status pacientù a personálu („O odpremanju umobolnika u zavod
Stenjeveèki“; „Imenovanje skrbnika umobolnikom“) (Jukiæ,
2015). Je také publikaènì èinný – napsal v chorvatštinì
práci o syfilidì mozku a rovnìž se vìnuje tematice alkoho-
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lismu. V Haškovcovì sbírce u nakladatele Otty vychází v r.
1901 vìtší Šimsovo vìdecké pojednání „Alkoholismus: krátký pøehled èasových otázek“ spolu s èlánkem „Alkoholismus
a škola“, jehož autorem je další Šimsùv celoživotní pøítel
a spolupracovník MUDr. Duchoslav Panýrek (1867–1940).
Po návratu do Èech roku 1901 kupuje od továrníka
Welze v tehdy pøímìstské pražské lokalitì Dolní Krè pozemky a zaèíná na nich budovat soukromý „Pøírodoléèebný
ústav“ aneb „Sanatorium DRA. Šimsy pro léèbu chorob vnitøních, zvláštì srdeèních, žaludeèních a nervových“. Na pozemku o velikosti pìti hektarù stály již od roku 1893 dva lázeòské objekty, které Šimsa postupnì rozšiøoval, modernizoval a areál doplòoval o další pavilony. V roce 1910 byla
dokonèena hlavní budova a dominanta celého sanatoria, v jejímž prùèelí se skvìl nápis „VITA NOVA“ („Nový život“) – název celého Šimsova sanatoria. V této palácové budovì, navržené architektem Bohumilem Èerným a postavené v barokem inspirované secesi, se nacházely (podle dobové
brožury) kanceláøe, ordinaèní sínì lékaøù, ústøední dvojí
láznì oddìlené dle pohlaví, elegantnì zaøízené spoleèenské
místnosti, jídelna, verandy, sál pro zábavy a byty pro lékaøe
a pacienty. Ostatních šest vil bylo zaøízeno jednodušeji, ale
hygienicky a s nutným komfortem. Všude byla teplá i studená voda, ústøední topení a elektrické osvìtlení, vlastní
kuchynì pøipravovala jídla podle dietetických potøeb pacientù. Ústav mìl velké høištì, tenisový kurt, letní i zimní
plovárnu, tìlocviènu a vzduchové i sluneèní láznì; kolem léèebny vznikl krajináøský park. Celková kapacita sanatoria
byla 80 pacientù. Široké diagnosticko-léèebné spektrum zahrnovalo stavy celkové slabosti (vyèerpání sil a chronická únava), rekonvalescenci (po operacích, porodu, tìžkých
chorobách tìlesných i duševních), srdeèní a cévní choroby
(funkèní i organické poruchy srdce a cév, srdeèní vady, angina pectoris, arterioskleróza), choroby žaludeèní a støevní
(zánìty, zácpy, koliky, dyspepsie), choroby výživy (cukrovka, dna, obezita), návykové poruchy a závislosti (alkoholismus a morfinismus), choroby nervové a mírné poruchy duševní (neurastenie, bolesti hlavy, nespavost, poruchy pamìti, poruchy nálady, sexuální poruchy, epilepsie, obrny,
ischias, chorea, køeèové stavy, hemiplegie, afázie, tabes, paralýza,…). Zejména pro tyto poruchy a jejich závažnìjší stavy vyžadující naprostý klid byla k dispozici v sanatoriu i dvì
uzavøená oddìlení. V celém sanatoriu byl pøísnì abstinenèní režim, k pití se používaly pouze „lihuprosté nápoje“: minerální vody, sodovka, limonády, ovocné šťávy, kyselé mléko, ponejvíce však dobrá studnièní voda. Co se týèe léèebných
metod, upøednostòoval Šimsa „èinitele pøírodní léèby“ –
vzduch, slunce, vodu, pohyb, elektøinu a rozumnou výživu.
K dispozici však byla jak lázeòská, tak i komplexní lékaøská péèe s vlastní laboratoøí pro mikroskopická a chemická
vyšetøení. Šimsa kladl dùraz nejen na dietoterapii, fyzioterapii, léèebný tìlocvik, používání elektroléèby a radiové
emanace, ale zejména na léèbu psychickou a aplikoval psy-
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choterapii (jako první v èeských zemích). Byl také zastáncem názoru, že veselá mysl je pùl zdraví, a tak se snažil, aby
pobyt v sanatoriu byl pøíjemný, srdeèný a rodinného charakteru. Rodiny lékaøù žijících v sanatoriu tvoøily s nemocnými spoleèenské kroužky a staraly se o jejich zábavu. Poøádaly se vycházky do okolí i delší výlety, hudební a taneèní
veèírky, recitace a divadelní pøedstavení v sanatoriu nebo
v blízkém lesním divadle, jehož základy vybudoval Šimsa
doslova vlastníma rukama. S divadelními ochotníky nacvièil a sehrál také premiérové pøedstavení „Princezna Pampeliška“. (Pøírodní divadlo v Krèi bylo ve své dobì považováno za jedno z nejkrásnìjších lesních divadel u nás a v dobách nejvìtšího rozkvìtu, ve 20.–30. letech minulého století,
poskytovalo místo 5500 divákù a vystupovala zde øada slavných hercù, souborù a orchestrù.) Sanatorium „VITA
NOVA“ bylo v provozu celkem patnáct let a bìhem této doby
jím prošlo nejen mnoho pacientù, ale také nìkolik vynikajících lékaøù. Za všechny jmenujme MUDr. Jaroslava Stuchlíka (1890–1967), Šimsova následovníka v propagaci psychoterapie u nás, a MUDr. Varvaru D. Bezdìkovou. Absolventka curyšské lékaøské fakulty Varvara Dimitrijevna,
roz. Rudnìvová (1872–1945) byla dcerou ruského carského
generálmajora a jednou z prvních ruských lékaøek. Provda-
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la se za MUDr. Ctibora H. Bezdìka (1872–1956), filantropa,
pacifistu, eubiotika, etikoterapeuta a protialkoholního aktivistu. Poznali se ve Vídni (kde Bezdìk studoval medicínu)
a stali se prvním manželským lékaøským párem v èeských
zemích. Pùsobili v Rusku a po bolševickém pøevratu uprchli
do Èech. V letech 1920–1931 pùsobili na Slovensku a MUDr.
Bezdìk zde (v Ružomberku) mj. založil jednu z prvních
abstinenèních poraden.
Roku 1916 léèebnou èinnost v sanatoriu „VITA NOVA“
narušila 1. svìtová válka. Výraznì ubylo pacientù, èást personálu odešla, došlo i k poškození budov. Po válce už Šimsa
nebyl schopen z ekonomických dùvodù èinnost sanatoria plnì obnovit, a tak jej prodává. Celý areál se všemi objekty
získal v roce 1920 Spolek ochrany matek a dìtí. V roce 1922
je zde otevøena Nemocnice a útulek spolku Ès. ochrany matek a dìtí v Praze-Krèi, o rok pozdìji zaène sloužit jako Kojenecký ústav a tak je tomu dodnes. (Kruh se uzavøel – souèasné zdejší pracovištì, „Dìtské centrum“, vedené prim. MUDr.
Lukešovou, které je souèástí Fakultní Thomayerovy nemocnice v Krèi, se stará také o matky závislé na alkoholu a jiných drogách, které jsou zde se svými dìtmi hospitalizovány.
Spolupracuje pøi tom s Apolináøem – Klinikou adiktologie
1. LF UK a VFN a se Sananimem.)
Po zániku „VITA NOVA“ otevírá MUDr. Šimsa v Praze
na Královských Vinohradech soukromou ordinaci pro nemoci nervové a duševní, ve které uplatòuje všechny své vìdomosti a znalosti a dále rozvíjí psychoterapeutickou èinnost. S hypnózou, sugescí a psychoanalytickými smìry se
seznámil nejen studiem literatury, ale také bìhem èetných
zahranièních cest a stal se prvním prùkopníkem psychoterapie u nás. Již v roce 1904 publikoval v Haškovcových Lidových rozpravách èlánek „Ošetøení duševnì chorých doma
i v ústavech“, ve kterém píše o svých zkušenostech s psychoterapií. Za jeho hlavní psychoterapeutické publikace jsou
považovány knihy „Léèba nervos: životní moudrost, psychotherapie, základy úspìchu a energie“ (1935) a „Neurosy sexuální. Psychotherapie“ (1936), v které pøedstavuje svùj
koncept obecné a speciální psychoterapie. Rovnìž v knize
seznamuje ètenáøe s psychoanalytickými pracemi jednoho
z prvních spolupracovníkù S. Freuda, rakouského psychologa Wilhelma Stekela.
Zásadní podíl má Šimsa na vzniku a rozvoji organizovaného protialkoholního hnutí v èeských zemích. Roku 1905
spolu s prof. MUDr. Gustavem Kabrhelem (1857–1939)
a prof. MUDr. Stanislavem Rùžièkou (1872–1946) zakládá
Zemský spolek proti alkoholismu. Pøedsedou spolku byl zvolen prof. Kabrhel a místopøedsedou Dr. Šimsa, èlenem výkonného výboru se stal také Dr. Panýrek. Spolek principiálnì navazuje na spolky støídmosti a nemá zpoèátku charakter ryze abstinentní. Podle Šimsy tomu tak bylo proto, že
jeho zakladatelé nechtìli odradit sympatizanty myšlenky
støídmosti a boje proti alkoholismu, kteøí ale sami neabstinovali a nesdíleli ideu úplné abstinence, èi dokonce prohibi-

170

ADIKTOLOGIE

POPOV, P.

ce. Jakmile se však ve spolku zvýšil poèet pøíznivcù
abstinence, bylo pøikroèeno ke zmìnì a na druhém
protialkoholním sjezdu, který se konal roku 1908 v Praze,
byl spolek pøemìnìn na Èeskoslovanský svaz abstinentní
a èleny mohli být pouze abstinenti. Šimsa opìt patøil mezi
nejagilnìjší èleny, aktivnì se zúèastòoval domácích i mezinárodních akcí svazu, v r. 1911 byl (spolu s Dr. Alicí Masarykovou) delegátem svazu na druhém rakouském protialkoholním sjezdu ve Štýrském Hradci. Angažoval se také
v kontaktech s jinými abstinentními spolky (Lidový abstinentní spolek, Sdružení dìlníkù abstinentù) a v r. 1911 se
stal místopøedsedou svazu. V r. 1918 došlo k pøejmenování
na Èeskoslovenský abstinentní svaz a v roce 1923 se stal
svaz zastøešující organizací všech abstinentní svazù v republice. Plnoprávnými („èinnými“) èleny svazu nadále mohli být jen úplní abstinenti, souèasnì však existovalo èlenství
pøidruženého (tzv. „pøispívající“ èlenové zachovávající zásady støídmosti, nikoliv úplné abstinence). Šimsa byl zvolen
místopøedsedou Øíšského výkonného výboru svazu a zároveò pøedsedou Zemského ústøedí pro Èechy. Po vzniku samostatné Èeskoslovenské republiky se stal Šimsa (jako zástupce abstinentního svazu) také èlenem stálého poradního
sboru proti alkoholismu pøi ministerstvu zdravotnictví,
ustaveného vládním naøízením z roku 1919. Ministerstvo
zdravotnictví poskytlo v roce 1922 Èeskoslovenskému abstinentnímu svazu subvenci 500 000 Kè na poøízení zámeèku Tuchlov u Teplic za úèelem zøízení protialkoholní léèebny. K tomu došlo v následujícím roce, kdy vznikl a 1. øíjna
1923 zahájil èinnost „Abstinentní pensionát zámek
Tuchlov“, jehož správou byl povìøen Bedøich Konaøík
(1878–1944). Bývalý katolický knìz byl (v letech 1909, resp.
1911–1915) zakladatelem a øeditelem protialkoholní léèebny ve Velkých Kunèicích pod Radhoštìm (Parmovice), prvního specializovaného léèebného zaøízení pro alkoholiky na
území Království èeského, souèásti Rakouska-Uherska. Vedením lékaøské péèe v Tuchlovì byl povìøen MUDr. Šimsa,
který zde vykonával pravidelné ètvrtletní vizity u všech pacientù. Šimsa se s Konaøíkem znal již z døívìjška – z protialkoholních konferencí, ze spoleèného pùsobení v abstinentních spolcích a také ze spolupráce pøi organizování
preventivních, informaèních a vzdìlávacích akcí (napø. protialkoholní putovní výstavy).
Šimsova publikaèní èinnost byla fascinující, je autorem nìkolika stovek publikací (èlánkù, knih, brožur, letákù, plakátù, propagaèních filmù) se závislostní, zejména
protialkoholní tematikou. Psal jak do ryze odborných èasopisù (Èasopis lékaøù èeských), tak do abstinenènì orientovaných periodik populárnì nauèných („Protialkoholní
revue", „Blaho lidu“, „Zdravotnické rozhledy", „Nová kultura", „Vyšší národ“). Vedle toho se publikaènì i organizaènì angažoval v øadì dalších institucí. Velmi významné je
Šimsovo pùsobení ve skautské organizaci (Junák – èeský
skaut). Od jejího založení Antonínem B. Svojsíkem
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(1876–1938) v roce 1914 v ní byl aktivnì èinný; obhajoval její existenci, podporoval, odbornì zaštiťoval a propagoval její
èinnost. Byl èlenem reprezentativního autorského kolektivu nejvýznamnìjší knihy èeského skautingu „Základy junáctví“ (1912). Do knihy, redigované Svojsíkem a oznaèované za „skautskou Bibli“, napsal kapitolu „Hlavní pravidla
zdravovìdy“, obsahující mj. podkapitoly „Varuj se opojných
nápojù!“ a „Nekuø!“. Koordinoval také spolupráci Junáka,
resp. Svazu skautù Republiky èeskoslovenské a Èeského
abstinentního svazu pøi propagaci abstinence. Podílel se na
spolupráci Svazu skautù a Masarykovy letecké ligy. Psal
metodické materiály pro „skautskou lesní školu“ pro pøípravu skautských vùdcù. Šimsa je také považován za duchovního otce „krabièky poslední záchrany“ (KPZ). Do skautského èasopisu „Vùdce“ napsal roku 1928 èlánek „Výzbroj“, ve
kterém uvádí, co by mìl mít každý skaut pøi cestì do pøírody s sebou: sirky, dva metry provázku, malé šití, špendlíky,
peníze, poštovní známku, køídu na znaèkování, dva gramy
prášku proti bolestem a obvaz. Èlánek si pøeèetl skaut a spisovatel Jaroslav Foglar – „Jestøáb“ (1907–1999) a na okraj
èlánku si pøipsal poznámku „do plechové krabièky“. Nápad
si osvojil a návod na „KPZ“ v roce 1935 publikoval ve svém
èasopise „Mladý hlasatel“.
Pøehled Šimsových aktivit je velmi rozsáhlý a pøesahuje formát medailonu. Závìrem alespoò zmínka o jeho pùsobení v oblasti ezoteriky a hermetismu. Šimsa se celoživotnì zabýval zkoumáním okultních jevù, energicky však vystupoval proti spiritismu. Byl èlenem Èeské metapsychické
spoleènosti a také spolku Universalia, spoleènosti èeských
hermetikù, ustaveného roku 1927, která byla v roce 1920
založena nejprve jako Volné sdružení pracovníkù okultních.
Pùsobil jako èlen redakèní rady Encyklopedie okultismu, filosofie a mytologie (1932–1940). Od 20. let byl èlenem „Psychické spoleènosti“, kde pøednášel, a v roce 1930 se stal

jejím pøedsedou. V této spoleènosti se seznámil s jejím spoluzakladatelem, výtvarníkem a spisovatelem Josefem Váchalem. Stali se pøáteli a vzájemnì se inspirovali – Šimsa
podle Váchalových kreseb z cyklu „Kolo zla“ vydává pro úèely Èeskoslovenského abstinentního svazu propagaèní pohlednice s protialkoholní tematikou. Váchal se inspiroval
postavou MUDr. Šimsy a jeho sanatoria „VITA NOVA“
(„Nový život“) a zparodoval je ve svém „Krvavém románu“,
kde se objevuje postava šíleného psychiatra Dr. Øimsy a sanatorium „MORS VETERA“ („Stará smrt“). Dr. Øimsa (potažmo MUDr. Šimsa) se v roce 1972 stal tøem studentùm
Univerzity Karlovy (Julius Hùlek, Jiøí Kaše, Vítìzslav Èížek) inspirací pro založení recesistické Øimsologické spoleènosti (Societas Contraalcoholica Doctoris Øimsae; Protialkoholní spoleènost doktora Øimsy; Poøízková, 2012). Dosti
kriticky se o Šimsovi zmiòuje profesor Vladimír Vondráèek
(1895–1978) ve svých pamìtech (Vondráèek, 1973, 1978,
1988), s humorným nadhledem se osobností a aktivitami
Dr. Šimsy zabýval Vladimír Borecký (1941–2009) v pojednání o mašíblech (Borecký, 1999), oba však také pozitivnì
hodnotí jeho zásluhy. MUDr. Šimsa pomohl mnoha pacientùm i jejich blízkým a zasloužil se o uvedení, propagaci
a rozvoj psychoterapie a léèby závislostí u nás. Jeho rozsáhlé dílo vybízí k dalšímu intenzívnímu studiu a bádání.
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