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Úvodem

MUDr. Jiří Rödling

Nemocniční zdravotnictví ve městě Ústí nad Labem bylo ve 20. století spojeno především s areálem na Klíši. Nemocnice zde byla otevřena v roce 1894
a během 1. republiky bylo rozhodnuto o velkorysé přestavbě. Pavilon interních nemocí byl otevřen v roce 1930. Pavilon chirurgických nemocí se stavěl
od roku 1931 a po řadě těžkostí, především organizačních problémů a nedostatku financí, byl předán k užívání v roce 1937. V roce 1928 původně plánované náklady ve výši 12 mil. korun vzrostly nakonec na 70 mil. korun. Oba hlavní
pavilony byly propojeny dlouhou spojovací chodbou. K pavilonu chirurgických nemocí přiléhala budova se třemi operačními sály. V této podobě byla
nemocnice jednou z nejmodernějších v republice. Původně byla plánována
stavba ještě dalších dvou etap (administrativní budova, prosektura), vzhledem k začátku války však k realizaci již nedošlo. V roce 1936 byla nemocnice pojmenována jako „Všeobecná veřejná Masarykova okresní nemocnice“.
V důsledku pomnichovské změny poměrů byla v roce 1939 nemocnice přejmenována jako „Krajská nemocnice Dr. Bernarda Wagnera“.

MUDr. Jiří Rödling sehrál významnou
roli při obnově chirurgie a při vzniku
samostatné traumatologie v tehdy
Městské, po vzniku krajů a KÚNZ Krajské, od devadesátých let Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem.
Po válce prof. Arnold Jirásek vyzval své
asistenty, aby se hlásili na vedoucí
místa chirurgických oddělení v pohraničí. Tak prof. Jirásek podpořil chirurgii
v Čechách a zároveň si zajistil vliv svůj
a vliv své chirurgické školy. MUDr. Rödling byl jedním z těch, kteří Jiráskovu
výzvu vyslyšeli, a po krátkém působení
v Mělníce se stal v červnu 1945 primářem obrovského chirurgického oddělení v Ústí nad Labem.
Jako Jiráskův žák zvládal MUDr. Rödling obor v dnes nepředstavitelném
rozsahu. Zároveň však měl i velmi
dobré organizační schopnosti. Během
války se například podílel na organizaci péče o raněné během dvou náletů
na Prahu a pak během květnového
povstání. Za tuto činnost v roce 1945
dostal od ministra národní obrany generála Ludvíka Svobody Válečný kříž
1939. Zkušenosti s řešením hromadných úrazů pak později využil i v Ústí
nad Labem (31. červenec 1945 národnostní nepokoje po výbuchu munice
a skladiště zbraní v Krásném Březně
– asi 40 těžce zraněných, o počet mrtvých se politikové a historici dosud
přou, 13. 7. 1947 největší tramvajové
neštěstí v republice – 45 těžce zraněných, 30 mrtvých).
Chirurgické oddělení bylo dle pamětí
prim. Rödlinga poměrně dobře přístrojově vybaveno, zčásti i předválečnou
československou technikou. Horší to
bylo s personální situací. Na oddělení byli čtyři lékaři, z nich pouze jeden
mluvil česky. Tito lékaři pak postupně odcházeli. Čeští lékaři přicházeli
pomalu, jako první to byli v září 1945 MUDr. Čestmír Dolejší a MUDr. Pavel Žalud. Ještě složitější byla situace mezi
středně zdravotnickými pracovníky. Tato situace trvala velmi
dlouho. Na oddělení nejprve pracovaly řádové sestry, ty byly
později odsunuty do Švýcarska. Kvalifikované české sestry
se získávaly velmi obtížně, byl jich výrazný nedostatek. Proto na chirurgické oddělení nastoupily žákyně ošetřovatelské
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MUDr. Franz Schwarz byl jmenován primářem chirurgického oddělení v roce 1931.
Zároveň byl zástupcem ředitele nemocnice.
Jako chirurg, stejně tak jako celé jeho oddělení, měl výbornou pověst. Prováděl však
skoro výhradně břišní chirurgii a základní urologické výkony. V ostatních oborech
chirurgie, zvláště pak v traumatologii, byl
velmi konzervativní. Úrazové oddělení bylo
za jeho éry v přízemí pavilonu chirurgických
oborů.
Kromě prim. Schwarze měla nemocnice
pouze jednoho dalšího primáře. Byl to šéf
interního oddělení doc. MUDr. Bardachzi, který byl zároveň ředitelem nemocnice.
V těchto funkcích působil ještě i nějakou
dobu po 2. světové válce. Dle Rödlinga to byl velice slušný starý pán bez politické příslušnosti. Na rozdíl od něho byl prim. Schwarz významným místním
fašistou.
Kromě zmíněných dvou oddělení, která měla svého primáře, měla nemocnice
dalších šest oddělení, která byla řízena konsiliáři, později vedoucími lékaři.
Po osvobození republiky musel prim. Schwarz ještě krátce zůstat ve funkci,
aby byl zabezpečen chirurgický provoz, zejména péče o asi 50 raněných a nemocných sovětských vojáků. Po nástupu prim. Rödlinga pak prim. Schwarz
ihned odešel.
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Foto: Německý primář chirurgie Franz Schwarz.
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školy, která byla v Ústí nad Labem
zřízena v roce 1946. Na zřízení ošetřovatelské školy se prim. Rödling
spolupodílel.
Prim. Rödling byl nesmírně pracovitý člověk. Velmi intenzívně se věnoval chirurgii. Zároveň pak odvedl
obrovské množství práce organizační.
Z hlavních aktivit: ředitel nemocnice
(1948–1951), zároveň ředitel ošetřovatelské školy, ředitel KÚNZ (od r. 1952),
krajský chirurg (1949–1975).
Vychoval řadu žáků, kterým pak postupně předal jednotlivé chirurgické
a z chirurgie vzniklé obory: MUDr. Pavel Žalud (anestézie), MUDr. Čestmír
Dolejší (traumatologie), MUDr. Jiří
Mikš (urologie), MUDr. Josef Novotný (záchranná služba), MUDr. Miloslav Hrbek (všeobecná chirurgie),
MUDr. Theodor „Vojta“ Schindléry
(dětská chirurgie), MUDr. Jan Franz
(chirurgie OÚNZ).
Sám MUDr. Rödling se po stabilizaci
poměrů v nemocnici v Ústí nad Labem zčásti přemístil zpět do Prahy.
Do Ústí dojížděl dvakrát týdně (v pondělí operoval a v sobotu prováděl
obávanou velkou vizitu). Po zavedení
volných sobot pouze v pondělí operoval. Starší kolegové ho pamatují jako
prof. MUDr. Jiřího Rödlinga, CSc., spoluautora systému postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví, jednoho
z vůdčích činitelů a posléze ředitele
ILF v Praze a v létech 1975–1981 též
hlavního chirurga ČSR.
Žáci prim. Rödlinga, nejen na chirurgii, ale i na jiných odděleních, jako
na urologii či traumatologii, ho nazývali „starej“ nebo „náš starej“. Bylo
to s nepatrnou mírou shovívavosti,
jak to u šéfů bývá, ale především
s obrovskou dávkou respektu.
Foto:
›› Prim. Rödling a jeho žák MUDr. Dolejší
(stojící).
››

Prof. MUDr. J. Rödling
v osmdesátých letech jako
ředitel ILF Praha.
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MUDr. Čestmír Dolejší

Samostatná traumatologie vznikla v nemocnici v roce 1952. Tehdy
prim. Rödling od svého obrovského
oddělení odčlenil část, kterou pojmenoval „Oddělení úrazové a neodkladné chirurgie“ a toto oddělení svěřil
svému přednímu žákovi MUDr. Čestmíru Dolejšímu. Toto oddělení
během své šedesátileté historie několikrát změnilo svůj název, aby tento vyhovoval příslušným věstníkům (Traumatologické oddělení, II. Chirurgické
oddělení, II. Chirurgické oddělení – úrazové centrum), jeho
profilace na traumatologii a akutní medicínu ale vždy byla,
a doposud je, zachována. Pomineme-li Úrazovou nemocnici
v Brně, tak se jednalo o první samostatné traumatologické
oddělení v Československu. Následně vznikala podobná
pracoviště i v ostatních velkých nemocnicích (Košice, Pardubice, Č. Budějovice…).
MUDr. Dolejší pracoval za války v kladenské nemocnici jako
medik, protože před uzavřením českých vysokých škol nestihl absolvovat lékařskou fakultu. Propadl totiž u poslední
zkoušky, státnice z chirurgie. Po válce rychle zkoušku složil a v září 1945 nastoupil do Ústí nad Labem. Rychle zvládl operativu a odborně i organizačně se stal pravou rukou
prim. Rödlinga.
Prim. Dolejší byl pragmatik s obrovskou intuicí a vrozeným citem pro obor. Byl jedním z prvních v republice, kdo si osvojil
nově vznikající AO filosofii. Byl dobrý organizátor. Přechodně byl i ředitelem nemocnice – od roku 1960 do jeho onemocnění koncem šedesátých let. Zároveň dokázal ve své
době to, čemu dnes říkáme získávání sponzorů. Díky tomu

4

MUDr. Otto Trefný
nemocnice již v roce 1969 získala originální instrumentaria firmy Synthes (klasická dlahová osteosyntéza, instrumentarium pro malé fragmenty, nitrodřeňové převrtávání,
nitrodřeňové hřeby a vrtačky Synthes) a sálové rtg se zesilovačem rtg obrazu. Prim. Dolejší spolupracoval a přátelil se s předními
odborníky v oboru. Na prvním místě
je třeba vzpomenout na tehdy mladého asistenta ortopedické kliniky
v Praze MUDr. Oldřicha Čecha, díky
kterému si oddělení rychle osvojilo principy AO školy. Ve spolupráci
s MUDr. Čechem následně pokračoval i prim. Trefný. Prim. Dolejší pak
dále spolupracoval s VÚT Brno, přátelil se s prim. Jáno Bauerem z Košic,
prim. Jaroslavem Černým z Pardubic
a s dalšími reprezentanty traumatologie.
Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let byl pavilon chirurgických
nemocí (Pavilon A) rozsáhle rekonstruován. Během rekonstrukce byla
traumatologie přechodně dislokována do přízemí budovy B. V této
době (v roce 1971) prim. Dolejší otevřel na oddělení Pokoj
intenzivní péče (PIP), po pooperačním pokoji první skutečně intenzivní lůžka v nemocnici. Úsměvné je, že někteří primáři v nemocnici tvrdili, že se „Čenda zbláznil: Co tam bude
jedna sestra na 5 pacientů dělat, vždyť bude nevytížená.“
Jako ředitel nemocnice se MUDr. Dolejší zasloužil např. o vybudování knihovny a výukového centra (VIKS). Organizoval
rekonstrukci budovy A a od svého oddělení „odtrhnul“ část
v přízemí, aby zde mohlo vzniknout resuscitační oddělení.
Prim. Dolejší byl člověk širokých zájmů, kromě jiného se
věnoval sportovní medicíně. Miloval přírodu, byl myslivcem
a vášnivým rybářem. Stěnu jeho pracovny např. zdobila hlava velkého sumce. Snad pouze jako řidič měl poněkud pošramocenou pověst.
MUDr. Dolejší byl přísný šéf, když se zlobil, neuvěřitelně se
mu naježilo husté obočí, které bylo srostlé nad orlím nosem, umístěným mezi pronikavýma očima. Především pak
byl člověk s vizí, za kterou dokázal jít, velice prozíravý a velkorysý šéf, ať už ve funkci primáře oddělení, tak i ředitele
nemocnice.

Po předčasném úmrtí prim. Č. Dolejšího v roce 1975 převzal oddělení MUDr. Otto Trefný, který ho vedl do roku 1990.
MUDr. Trefný do nemocnice nastoupil v roce 1957 a nemocnici
zůstal věrný následujících čtyřicet let.
Prim. Trefný převzal oddělení na vysoké odborné úrovni, tuto
úroveň udržel a dál rozvíjel. Jde o charismatického člověka, byl
a je mezi kolegy a pacienty velmi známý a oblíbený. Byl zdatným a elegantním operatérem, jak říkal jeden z jeho kolegů,
co musel někdo pracně nadřít, on měl od přírody či od boha.
Tak, jako jeho předchůdce, i on dokázal pro oddělení sehnat
moderní technologie. Zde je možno zmínit např. tehdy nedostatkové instrumentarium Poldi V., později první instrumentarium pro zajištěné hřebování dlouhých kostí dolních končetin
(opět jedno z prvních v republice) či artroskop. V době šéfování prim. Trefného uspořádalo oddělení dvě celostátní traumatologické konference (1975 a 1982). Zvláště konference v roce
1975 byla velmi úspěšná a kolegové v celé republice dlouho
vzpomínali hlavně na společenskou část, která se konala
na hradě Střekově. Prim. Trefného jsme na vrcholu jeho odborného působení znali jako doc. MUDr. Otto Trefného, CSc.
MUDr. Trefný je člověk širokých zájmů. Proslul jako známý specialista ve sportovní medicíně a ve sportovní traumatologii.
Pracoval 22 roků jako lékař hokejové reprezentace.
Dále měl a má celou řadu koníčků, které dokázal pěstovat
na velmi vysoké úrovni, především sportovní střelbu, myslivost a rybaření.
Prim. Trefný byl jako šéf demokrat, který trpěl a podporoval
diskuzi a podporoval odborný růst mladších kolegů. Při vší
své obrovské popularitě je skromným člověkem a vynikajícím
společníkem.
Oddělení opustil MUDr. Trefný v roce 1997, svoje medicínské
zkušenosti pak využívá jako posudkový lékař. O chod „svého“
oddělení se nadále velmi zajímá a rád se účastní odborných
i společenských akcí.
Foto:
›› Prim. Trefný koncem sedmdesátých let ve své
pracovně.
›› Prim. Trefný ve stejném období na operačním
sále.
›› Doc. MUDr. Otto Trefný, CSc. při velké vizitě –
druhá polovina osmdesátých let.
›› Doc. MUDr. Otto Trefný, CSc. (vlevo)
a prof. MUDr. Miloslav Hrbek, DrSc. (přednosta
chirurgické kliniky IPVZ v Ústí nad Labem)
na konferenci plastické chirurgie
v roce 1986.

Foto: Prim. Dolejší přednáší na krajském chirurgickém
semináři v r. 1974.
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MUDr. Milan Kalina, zvaný „Khony“

Období 1990–2011

Po promoci v roce 1950 nastoupil do Krajské nemocnice v Ústí nad Labem
a stal se postupně významnou osobností zdejší chirurgie a traumatologie.
Je přímým žákem primářů Rödlinga a Dolejšího.
V roce 1960 se Dr. Kalina stal zástupcem primáře na Oddělení úrazové a neodkladné chirurgie a tuto funkci vykonával neuvěřitelných 28 let. Nejprve
působil ve funkci zástupce primáře Dolejšího, od roku 1975 pak doc. Trefného. Oba tito primáři měli v Dr. Kalinovi pevnou oporu a jistotu. Oba měli
celou řadu dalších povinností a Dr. Kalina byl po léta tahounem oddělení
v nejlepším slova smyslu, vpravdě jeho legendou. Byl jednou z hlavních
osobností, které formovaly obraz oddělení. Byl trpělivým učitelem a byl to
on, kdo takříkajíc „kryl mladším kolegům záda“. Ti, kteří se učili chirurgii,
vědí, o čem mluvím. Vědí, jak je tato činnost oceňovaná a mnohdy mladými
nedoceněná. Dr. Kalinu pamatujeme jako člověka s obrovskou medicínskou zkušeností a patřičným medicínským a lidským nadhledem. Přitom
ale nikdy nemiloval okázalost, byl skromný a kamarádský.
Naši nemocnici Dr. Kalina opustil ve svých pětašedesáti letech po čtyřicetileté práci. V nečinnosti však nevydržel. Svoje obrovské medicínské zkušenosti dlouho využíval jako revizní lékař zdravotní pojišťovny.

V létech 1990 až 2011 oddělení vedl
autor tohoto sdělení. Toto období mi
proto nepřísluší podrobněji hodnotit.
Chtěl bych pouze připomenout hlavní
úkoly a výzvy, které v tomto období bylo
nutné řešit.
V prvé řadě bylo třeba ve složité porevoluční době uhájit pozici oddělení,
protože se objevila skupina „nových
organizátorů“ zdravotnictví, kteří nebyli
„zatíženi konvencemi kliniků“ a slyšeli
na různé „nové“ nápady a občas naslouchali kolegům, kteří si chtěli léčit
zbytnělé ego na konto traumatologie.
Je zajímavé, že podstatná část jich z nemocnice odešla, či spíše musela být
odejita. Někteří povýšili na ministerstvo, ani tam však dlouho nevydrželi.
Jiným se podařilo postupně rozvrátit
chod několika chirurgických pracovišť
v republice. Z působení některých, jako
např. amerického manažera polského
původu Petera Malena, se nemocnice
vzpamatovávala roky.

Foto: MUDr. M. Kalina, zástupce primáře v letech 1960–1987.

MUDr. Jan Rus
MUDr. Jan Rus, byť sám nebyl traumatologem, byl pro úrazovku významnou osobností. Od roku 1969 byl začleněn na oddělení jako
ordinář pro plastickou chirurgii. Byl nejen výborným plastickým, ale
i velmi zdatným všeobecným chirurgem. Byl dobrým učitelem a nezištně předával tzv. „rady za stovku“ – různé chirurgické fígle. Učil
traumatology, jak řešit poraněnou ruku, jak řešit poúrazové defekty
a popáleniny a další činnosti na pomezí mezi traumatologií a plastickou, ale i všeobecnou chirurgií.
MUDr. Rus se ani zdaleka nevěnoval pouze lukrativní kosmetické chirurgii. Díky úzké spolupráci s kožním oddělením se stal významnou
autoritou při řešení kožních tumorů. Dále pomohl řadě plegiků s vyřešením dekubitů, což je činnost záslužná, nicméně složitá a ne moc
vděčná.
Hodně a dobře přednášel a rád předával svoje zkušenosti. V roce 1986
uspořádal v Ústí nad Labem celostátní kongres plastických chirurgů.
Byl znalcem medicíny a znalcem života, kterého dokázal užívat plnými
doušky. Jak v medicíně, tak v osobním životě dokázal být provokativně
nekonvenční.
Koncem osmdesátých let se stal primářem malého samostatného oddělení a v devadesátých létech odešel do privátní sféry.
Foto: MUDr. J. Rus, ordinář plastické chirurgie, přednáší na celostátní
konferenci plastické chirurgie v Ústí nad Labem v roce 1986.
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Během druhé poloviny devadesátých let se začala v republice konstituovat Traumacentra. Bylo tedy třeba zorganizovat
činnost tak, aby se naše nemocnice stala platným členem
sítě Traumacenter v ČR. Nejprve to bylo poměrně složité,
protože jsme působili ve staré nemocnici, která jen hraničně splňovala nároky. V současné době, po opakovaně proběhlých akreditačních řízeních, je Masarykova nemocnice
nezpochybňovaným členem této sítě a dovolím si tvrdit, že
mezi členy sítě naše oddělení stojí na předním místě.
V roce 2000 oddělení zorganizovalo dle pokynů a za dozoru AO Internacional AO Symposium s praktickým cvičením.
Na Symposium se podařilo pozvat a v jeho průběhu ocenit
několik výrazných osobností české traumatologie a chirurgie (prof. Čech, prof. Slavík, prof. Michek, doc. Trefný). Akce
zároveň napomohla v navazování kontaktů se zahraničními
odborníky, na akci vyslala AO jako svoje delegáty nynější
profesory R. Babsta a M. Schütze, kteří dosud na Symposium v dobrém vzpomínají. Jinak kontakty se zahraničními
pracovišti jsou v současné době na velmi dobré úrovni. Jde
především o spolupráci s klinikou prof. Zwippa z Drážďan.
Na přelomu roků 2003/04 jsme se stěhovali do nové nemocnice. Nejprve v prosinci 2003 byly do nových prostorů

přeneseny některé jednodušší činnosti. Dne 12. 1. 2004 pak
byla ukončena péče o akutní stavy v dolním areálu a bylo
otevřeno Emergency v nové nemocnici a veškerá další činnost byla přenesena do nového areálu. Přestěhování přineslo řadu změn, které měly přinést benefit pro pacienty.
Postupně jsme si na změny museli zvyknout. Především se
jedná o společné Emergency, centrální JIP a ARO, centrální
operační sály. Ne všechny tyto změny jsou pro nás pohodlné a s některými jsme se možná neztotožnili dosud. Zde
je třeba zmínit především nedostatečný počet intenzivních
lůžek pro traumatologické pacienty a nedostatek prostoru
na operačních sálech.
Foto: Předsednictvo AO Symposia v roce 2000
v Ústí nad Labem.
Zleva: Michael Schütz, nyní profesor v Brisbane,
Reto Babst, nyní profesor v Basileji,
prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc., nestor české ortopedie,
prim. MUDr. Vladimír Pokorný, CSc.,
nestor české traumatologie,
prim. MUDr. Jan Houser.
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Vrchní sestry
Ve funkci vrchní sestry nejprve působil Eduard Kocman.
Od roku 1955 za prim. Dolejšího a později prim. Trefného zastávala funkci vrchní sestry mateřská Jana Tašková.
Po ní nastoupila v roce 1984 spíše rázná Růžena Netolická. Od roku 1991 byla ve funkci vrchní sestry paní Marta
Polívková. Krátce na to ale nastalo zmatené několikaleté
období, kdy ošetřovatelský proces vedly tzv. manažerky.
Během této doby se vystřídalo asi 10 manažerek a měl
bych problém všechny vyjmenovat. Po znovuzavedení funkce vrchní sestry v roce 2001 se touto stala paní
Věra Kaulfusová, která tuto činnost úspěšně vykonávala
do svého odchodu do důchodu začátkem roku 2012.
Na oddělení se během šedesátileté historie vystřídalo
množství staničních sester. Zde se sluší připomenout
alespoň dvě, které ve funkci působily nejdéle a které oddělení svojí činností ovlivnily. Jde o paní Marii „Manku“
Stavělovou a paní Hedviku Dolejší.
Foto: AO Symposium 2000. Doc. MUDr. L. Pleva, CSc.
a vrchní sestra H. Karbanová při praktickém cvičení
na modelech.

Současnost a budoucnost
Od 1. 1. 2012 je primářem oddělení MUDr. Karel Edelmann, Ph.D., zároveň má oddělení novou vrchní sestru
Bc. Soňu Brabcovou. Jsem jednoznačně přesvědčen
o tom, že pod novým vedením se bude oddělení dále
úspěšně rozvíjet. Dovolím si popřát prim. Edelmannovi
a jeho kolektivu mnoho pracovních úspěchů a pohodu
při práci.

Závěrem

Pokud někdo dočetl až do těchto míst, doufám, že se neunudil k smrti.
Při sepisování pamětí jsem využil několika pramenů.
Byla to především Rödlingova publikace: Zdravotnictví
v severočeském pohraničí po roce 1945, z práce Truhlářové pasáž: Ústecké špitály a nemocnice a okrajově ještě
některých dalších. Dále jsem vycházel z vyprávění pamětníků, zčásti již zemřelých, a z vlastních vzpomínek.
Je možné, že jsem se při sepisování dopustil některých nepřesností, nebo že jsem byl někdy příliš subjektivní. Pokud tomu
tak je, tak se omlouvám. Domnívám se ale, že faktických chyb pravděpodobně není mnoho.
Foto: Tři generace primářů traumatologie společně na konferenci. – zleva MUDr. Karel Edelmann, Ph.D.,
doc. MUDr. Otto Trefný, CSc. a prim. MUDr. Jan Houser.
MUDr. Jan Houser, emeritní primář
II. chirurgického oddělení – úrazového centra
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
Redakce STATIMU nabízí možnost všem zaměstnancům zdravotnických profesí KZ, a. s. k uveřejnění příspěvků
a zajímavých námětů do této přílohy časopisu Infolisty. Zveřejněte nové odborné zdravotnické zajímavosti, zpropagujte
zajímavé pracoviště, osobnosti nebo diagnostickou a léčebnou metodu. Rádi se budeme Vašimi náměty zabývat!
Neváhejte a napište nám! Příspěvky jsou ohodnoceny kreditními body.
Kontakt: Mgr. Josef Rajchert a Jiřina Suchá, tiskové a organizační oddělení KZ, a. s., e-mail: infolistykz@kzcr.eu,
tel.: 477 112 030, Mgr. Anna-Marie Malá, hlavní sestra Nemocnice Chomutov, o. z., e-mail: anna.mala@nspcv.cz,
tel.: 474 447 395.

