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Díky jeho rozhodnutí patnáctiletý
kluk žije po výjimečné operaci.
Muži, který byl zraněný při útoku
střelce v ostravské fakultní nemocnici,
rozřízl hrudník a cestou na sál mu
masíroval srdce. Jenže nemá rád,
když se z chirurgů dělají hrdinové.
A už vůbec ne, když se tak mluví o něm.

C
opak jste
dnes operoval?
Dělal jsem plastiku hrud-
ní stěny mladému muži
s vpadlým hrudníkem,

dvě rozsáhlé plicní resekce pro nádory
a nakonec opravu plíce, která byla po-
praskaná takovými bublinkami.

Počkejte, to běžně operujete
tak hodně v jednom dni?
Nás hrudních chirurgů není moc. V re-
publice je atestovaných asi padesát pět
a těch, kteří operují, je ještě méně. Ne-
můžete si dovolit operovat složitou re-
sekci na plicích jednou za měsíc. To
by člověk vyšel ze cviku a bylo by to
znát. Hrudní chirurgie je specializace,
kdy musíte být stále v kontaktu s dia-
gnózou a operativou. Podobné je to

v kardiochirurgii, kdy omezený počet
operatérů umožňuje udržet jejich vy-
sokou manuální zručnost.

V poslední době se o vás
mluvilo v souvislosti se zákroky,
které z pohledu laika vypadaly
jako děs, hrůza, zázrak
či jak je nazvat.
Občas se stane, že se setkáme s těžkým
úrazem nebo velice rozsáhlým nádo-
rem, takže musíme jít do velkého rizi-
ka. Většinou je to výkon plánovaný, ně-
kdy ale přijde neštěstí. No a u toho jsem
byl. Na takové situace jsme připravení
teoreticky, ale málokdo z nás se k nim
častěji dostane. Takže jde o shodu okol-
ností, ne o to, že bych byl nějaký sva-
tý génius, který udělá zázrak. Tak to
opravdu není.
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Jednu vaši operaci popsal váš
kolega pozoruhodnou větou: Dostali
jsme se do země, ve které ještě nikdo
nebyl. Co si pod tím představit?
Šlo o chlapce, který onemocněl vzácným sta-
fylokokovým zánětem plic a postupně mu
selhávaly další orgány. Kdyby se mu to stalo
možná i před pěti lety, nepřežil by. Tehdy
nebyla tak běžně dostupná mimotělní mem-
bránová oxygenace. Nebyl jiný způsob, jak
mu okysličit krev. Když máte zápal plic a ne-
můžete dýchat, napojíme vás na přístroj, kte-
rý dýchá za vás. Ale může nastat situace, kdy
je zápal plic tak těžký, že nedochází k přeno-
su kyslíku mezi plicními sklípky a červený-
mi krvinkami. Pak běžný ventilátor nepo-
může a zbývá jen napojení na přístroj, který
okysličuje červené krvinky mimo vaše tělo
a vrací je okysličené zpět. To děláme do té
doby, než se zanícená plíce dá natolik dohro-
mady, že bude možné pacienta znovu účinně
ventilovat. Mimotělní okysličování s sebou
nese komplikace, což se u zmíněného ho-
cha stalo.

ZACPI CÉVU PRSTEM
Co se stalo?
Začal masivně krvácet z jedné plíce. Tak
jsme se nakonec rozhodli přes všechna vě-
domá i nevědomá rizika plíci odstranit.

To bylo v takové situaci výjimečné
a nikdy se to nedělalo?
Ano, to se za této situace nikdy nedělalo.
Rozhodnutí operovat s sebou neslo obrov-
ské riziko v danou chvíli i do budoucna. Vý-
kon byl technicky velmi obtížný. Hocha jsme
museli dvakrát reoperovat. Když to řeknu
laicky, byli jsme v situacích, kdy už nemáte
co ztratit. Víte, že když se o nic nepokusíte,
pacient zemře.

Kdo to rozhodnutí udělal?
Nakonec já, protože operatér musí mít po-
slední slovo. Samozřejmě jsme s kolegy tvrdě
diskutovali, jaká je pravděpodobnost, že se
ten těžký zákrok přes všechna rizika povede
a chlapec bude mít šanci. Těžkými rozhod-
nutími, která vedou k úspěchu, se medicína
posouvá dál. Když to vyjde, chirurg sklízí
slávu, ale je za tím vždy řada dalších odbor-
níků v jiných specializacích. A někdy je i je-
jich role větší.

Jak se taková věc říká rodičům
pacienta? Sdělíte jim: Syn umírá,
ale zkusíme udělat něco,
co ještě nikdo neudělal?
Ano. Říkám vše na rovinu.

Máte v takových situacích strach?
Ne, takové pocity nemám. Mám respekt. Do
naší specializované hrudní ambulance chodí
z osmdesáti procent lidé s tak závažnými zá-
ležitostmi, že jde často o jejich bytí a nebytí.

Je jasné, že mají strach o svůj život. Kdyby
z vás cítili obavy, tak jim příliš nepomůžete.

Jaké to je, když stojíte na sále
a chystáte se udělat něco,
co jste ještě nikdy neudělal?
Já musím přesně vědět, co udělám, když ne-
vyjde tohle, co udělám, když nevyjde ani to-
hle, a co udělám potom, když nevyšlo nic
z toho.

Je pravda, že když jste zachraňoval
jednoho ze zraněných po útoku
střelce v ostravské fakultní
nemocnici, provedl jste zákrok,
o kterém jste řekl, že jste si nikdy
nemyslel, že ho budete dělat?
Od vzniku lékařské fakulty v Ostravě učím
mediky chirurgii. Učím je třeba, co mají
udělat, když je na urgentní příjem přivezen
člověk, kterého řekněme našli někde v pří-
kopě a neví se o něm vůbec nic. Ukazuju
jim obrázek hrudníku rozříznutého tak,
aby bylo možno provádět přímou masáž
srdce a dát svorku na velkou srdeční tepnu.
A u toho vždy říkám: „Děcka, podívejte,
může se stát, že budete potřebovat provést
někdy právě tohle.“ Ale nenapadlo mě, že to
budu já, kdo si to ověří v praxi.

Pardon, znamená to rozříznout
hrudník, strčit tam ruku
a přímo se dotýkat srdce?
Ano. V našich současných podmínkách něco
takového naprostá většina lékařů za celou ka-
riéru udělat nemusí. Na druhé straně můžete
být doktor z malého města, dostane se k vám
pobodaný kluk z diskotéky a otevřít hrudník
a masírovat srdce může být jediná šance, jak
ho zachránit. Proto by to každý z lékařů měl
znát. Vím, že jednou jeden starší kolega ně-
kde z Bruntálska takto právě mladého muže
zachránil, když mu v podmínkách okresní
nemocnice otevřel hrudní dutinu a zašil pro-
bodnutou srdeční komoru. Byl to machr.

Tak se nedivte, že laici
mají tendence v takových
souvislostech mluvit o hrdinství.
Chápu, ale laici nevidí za zdi nemocnice. To,
co se tehdy po střelbě v nemocnici dělo, byl té-
měř námět na film. Ukázala se úžasná souhra
lidí. Já byl v určitých chvílích na vrcholu té py-
ramidy, ale tvořili ji ostatní, na kterých jsem
mohl stát. I když se nakonec toho muže ne-
dalo zachránit, beru tu zkušenost jako vzkaz
veřejnosti, že my zdravotníci jsme i na takové
situace vycvičeni a připraveni.

Jaké vlastnosti by chirurg měl mít?
Jednou jsem četl v nějaké povídce, že chirurg
má mít určitou míru bezohlednosti a agre-
sivity. Ale to je řečeno hodně hrubě. Mys-
lím si, že by měl být především rozhodný,
ale ne bezhlavý střelec. Nesmí být váhavý.

1 DĚTSTVÍ. Se svým oblíbeným
autem Moskvič a sestrou Helenou.
2 CYKLISTA. Jízda na kole je jednou
z jeho zálib, je i zdatným triatlonistou.

3 POTÁPĚČ. Potápění se stalo
v poslední době jeho vášní. 4 NA SÁLE.
Je nejen chirurgem, ale i proděkanem
Lékařské fakulty Ostravské univerzity.
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Když jsou všechna rozhodnutí špatná, ne-
může tam stát a nedělat nic.

Ale co můžete dělat,
když už je všechno špatné?
Jeden z mých učitelů chirurgie mi říkal:
„Když ti silně krvácí céva, zacpi ji přinej-
horším prstem, sevři to a pak přemýšlej, co
budeš dělat dál.“ To je jedno ze základních
pravidel – neztratit hlavu.

NIKDO NENÍ NEJLEPŠÍ
Musí být dobrý chirurg
mimořádně manuálně zručný?
Podívejte, každý chirurg chce, aby se o něm
říkalo, že je skvělý, případně nejlepší. Nikdy
se o nikom nedá říct, že zrovna on je nejlepší
chirurg. Někdo je velice zručný, ale může mu
chybět něco jiného. Na rozumném pracovi-
šti se dá najít prostor pro každého. Ovšem
vysloveně nešikovný rozhodně chirurg být
nemůže.

Projevovalo se u vás nějak
už v dětství, v mládí, že by vám
to případně mohlo jít?
Lepil jsem letadélka, papírové modely z ča-
sopisu ABC. Dostal jsem dokonce čestné

uznání za model vzducholodě Vysočina
z komiksu Druhá výprava. Bavily mě ve
škole dílny, stavěl jsem si z merkura. I za-
štupovat něco jsem svedl.

Musí mít chirurg dobrou
představivost?
Ta otázka je super, ale zároveň trošku naivní.

Na takové bývají nejlepší odpovědi.
První, co se učíte na medicíně, je anatomie. Je
to jedna z nejtěžších zkoušek. Anatomii mu-
síte perfektně znát, všechny ty polohy, vzta-
hy. Když to přeženu, tak vám to řeknu takto:
I o půlnoci ve stavu vysokého ovínění musím
být schopen namalovat to z jakéhokoli směru.

Když se řekne hrudní a břišní
chirurgie, člověk si představí,
že se něco roztahuje, řeže.
Jde o hrubou práci?
Přesně naopak. Kdyby přišel chirurg drak,
byl by velice rychle odstaven. Pamatujete si,
jak jste ve škole myla houbou tabuli? Plíce je
jako ta houba, ale mnohem, mnohem jem-
nější. My v ní dokážeme vypreparovat jed-
notlivé cévy, udělat velice jemné výkony, a to
tak šetrně, že ani kapka krve neukápne. No

INZERCE

V PĚTI ČÍSLECH
1971
Rok, kdy se 30. dubna
narodil v Ostravě.

1995
Ukončil studium na
Lékařské fakultě Univerzity
Palackého v Olomouci.

2011
V Marseille získal
evropskou atestaci
z hrudní chirurgie.

100
Jeho zálibou je potápění,
k padesátým narozeninám
si v Egyptě nadělil
stý ponor.

3
Věnuje se triatlonu,
třikrát v něm získal
titul Ironman.
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tak, někdy ukápne, přiznávám. Lidé si mož-
ná představují, že to bouráme jak maso na
jatka, ale tak to opravdu není.

Dá se to víc vysvětlit?
Pro nás hrudní chirurgy je nejčastější pří-
stup mezi žebry. Rozřízneme si mezižeber-
ní prostor, opatrně, podél horního okraje
žebra. Pomocí speciálního rozvěrače žeb-
ra od sebe roztáhneme. Dnes se plánované
výkony dělají ve stále větší míře moderními
technikami pomocí kamery. Uděláme si jen
malý řez, vidíme vše na obrazovkách a jsme
schopni pomocí speciálních nástrojů opero-
vat. Takže pacient má nakonec uvnitř třeba
obrovský výkon, ale na kůži jen pár štychů
a pak se zdá, že to vlastně až tak nic moc
nebylo. Ale bylo.

Jaký to je pocit, když se dotýkáte
plíce, srdce, orgánů vůbec?
Nevím, jak vám to zprostředkovat. Kdybyste
si sáhla do břišní dutiny, možná by vás pře-
kvapilo, že je tam příjemně teplo. Na sále je
klimatizace, chlad, tam teplo.

Je to příjemné?
Možná to bude znít divně, ale když vidíte
anatomickou situaci v reálu, je to estetický

zážitek. Člověk je umělecké dílo. My máme
možnost vidět ho i zevnitř. Jistě, na někte-
ré nálezy nemusí být příjemný pohled, ale
kdybych to měl říct stručně: Uvnitř člověka
je to pěkné.

Takže vy nejčastěji saháte na plíce?
Hrudní chirurg operuje vše, co je v hrudní
dutině, kromě srdce. Ale na to si taky občas
sáhnu. Operace srdce nicméně patří kardio-
chirurgům, i když někdy provádíme některé
výkony společně.

NENÍ MALÝCH ROLÍ
Pamatujete si svou první operaci?
Ano. Každý začínající chirurg chce už něco
odoperovat. Já taky moc chtěl. Zkušení lé-
kaři si vás samozřejmě nejdříve oťukávají.
Všímají si, jak pracujete na oddělení, jak pí-
šete zprávy. S vaším připuštěním jsou trpě-
liví. Až když jsem teď starší, chápu proč. Oni
potřebují vědět, zda ten člověk stojí za to, aby
do něj investovali energii. Sami jsou už často
unavení, padá na ně obrovská odpovědnost.
A když přijde třeba nějakýmlaďoch, který se
nechce nechat poučovat, dělá se chytrý, tak
si řeknou, že s ním nebudou ztrácet energii
a čas. Když projeví zájem a pokoru, dají mu
šance, aby se ukázal.

A to tedy ve vašem případě bylo?
Zkrácení pahýlu po amputaci ve stehně. Ta
původní se špatně hojila. Já byl tak šťastný,
že jsem tomohl provést. Dnes bych takovou
operaci spíše přenechal někomu mladšímu.
I když na druhé straně – není malých rolí.

Někteří zkušení lékaři tvrdí, že
chirurgie už není tak prestižní obor,
jak bývala. Přesněji, že se do něj
medici nehrnou. Je to pravda?
Vmojí generaci skoro všichni kluci chtěli být
chirurgy. Dnes snad čtyři pětiny studentů
medicíny tvoří ženy. Ale teď se dostáváme
na tenký genderový led.

Jen na něj vstupme.
Muž a žena jsou naprosto rovnoprávní, ale
jsou přece mezi nimi rozdíly. Muž je evo-
lučně bojovnější, agresivnější a víc fyzicky
vydrží. Žena vždy musela být uvážlivější,
protože je méně fyzicky silná a k tomumusí
chránit mládě. Mám kolegyně chirurgyně,
které jsou ale výborné a nechal bych se od
nich operovat. Zároveň vím, že ženymají po
práci doma druhou šichtu. Většinou jsou to
ony, kdo jde po práci nakoupit, a když je dě-
tem zle, tak jdou stejně radši za maminkou.
Takže si nějak nedovedu představit, že ta-
ková utahaná maminka šroubuje kosti do
tří do rána. Ale když se podíváme na počty
mediček, asi se k tomu schyluje. Osobně si
myslím, aniž bych se chtěl studentek nějak
dotknout, že to jednou může být problém
i pro ně.

Také jsem slyšela, že zkušení
lékaři považují současné mediky
za méně zručné, než byli oni. Je to
tak, nebo to jsou nářky starců?
Myslím, že to jsou nářky starců. Mladí si
dnes nelepí letadélka, ale paří počítačové
hry. Mají díky nim super postřeh. Syn do-
stal k narozeninám hodinu na letovém simu-
látoru Boeingu 737 ve výcvikovém středisku
na Ruzyni. Kapitán, který nás vedl, mě ples-
kal po rukou, že to s tím kniplem neumím
a že to letadlo rozmlátím. Syn to vzal a letěl.
Kapitán nám říkal, že je naprosto běžné, že
s taťkou, kterému to nejde, přijde jedenác-
tiletý kluk, který sedne a letí. Oni to mají
z těch her. Dnešní mladí jsou prostě jiní, než
jsme byli my, a to i v jiných směrech. Ale to
je přece dobře.

V čem například?
Chtějí víc žít. Nechtějí být ve špitále ve dne
v noci. A je na tom něco špatného? K čemu
je nemocnému unavený, frustrovaný doktor?
Uvažují ekonomicky. Vědí, kde kolik asi vy-
dělají, a podle toho si asi také vybírají obory.
My jsme z generace, která se hlavně chtě-
la profesně realizovat, protože jsme si my-
sleli, že budeme všichni stejně chudí. A ne-
měli jsme tolik možností. Co jsme mohli
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v osmdesátých letech dělat? Jít do hospody,
dát si tam ostravar nebo radegast.

Nebo víno Ostravský kahan.
Ano. A zakouřit si startky bez filtru nebo
s filtrem, sparty nebo petry. Oni mají mož-
nosti obrovské, tak proč by je nevyužívali?
Na druhé straně, pokud očekávají, že si bu-
dou jen užívat a vše dostanou prostřeno na
stříbrném podnose, pletou se. Stejně nako-
nec každý musí ukázat, co umí.

Je padesátka věk, kdy je chirurg
takzvaně na vrcholu?
Padesátka je dobrá, protože už máte velké
zkušenosti, dovedete si přiznat, že všechno
nevíte, a nemáte ani problém přiznat to na-
venek. Zároveň máte stále docela dost fy-
zických sil. Později už třeba chirurgové ne-
jsou schopni operovat dlouho, celý den. Je to
přirozené. Problém je, když si myslí, že jen

oni jsou ti vyvolení, a nepouštějí k opera-
cím mladší. Je špatné vytvářet si kolem sebe
skupinu čekajících frustrovaných chirurgů.
Největší umění je umění odejít. Ale zeptejte
se mě za dvacet let.

Snaží se vám pacienti dávat dárky?
Vybaví se mi dva dojemné. Jeden byl prá-
vě od toho kluka, kterému jsme museli vzít
celou plíci. Později mě sám vyhledal a jako
poděkování mi dal lízátko. Taky si vzpo-
mínám na jednu stařenku. Je to už řada let.
Byla to taková ta paní, která chodí i v horku
v létě v kabátě, s kabelkou, na hlavě šáte-
ček. Přišla, sedla si, řekla: „Já vám moc dě-
kuju, pane doktore,“ a vytáhla nějaký úpl-
ně levný špiritus. Lahev úhledně zabalenou
ve voskovaném papíru. Já si to od ní prostě
vzít musel. Ta paní neměla nic, ale chtěla mi
něco dát. Tohle bylo víc než koňak s dvanácti
hvězdičkami.

Ještě mi, prosím, řekněte,
proč to v poslední době vypadá,
že většina chirurgů jezdí na kole.
To nevím, ale sportování je teď všeobecně
v módě. Což je dobře.

Například se říká, že pan profesor
Pafko si do týmu vybírá zásadně
chirurgy, kteří na kole jezdí.
Pan profesor to takto rád říká.

Já bych tipovala, že musíte být
opatrní, abyste se nezranili.
Pravda je, že jsem se před třemi lety na kole
vymlel a skončil na tři týdny u nás ve špitá-
le. Na druhé straně jste díky sportu v solidní
kondici. Stát na sále sedm hodin dá zabrat.
Neříkám, že to tak je denně, ale jsou dny,
kdy jsme tam opravdu dlouho, a to je fyzič-
ka dobrá. Právě tam jsem nejšťastnější. Ráno
obejdeme pacienty, proberme pracovní věci,
ale pak když se zavřu na sále, mám pocit, že
právě tam má moje práce největší smysl. Je to
pěkný pocit. Možná, že stejný má konstruk-
tér, který něco skvělého navrhne, nebo zed-
ník, který postavil krásnou zeď. Nevím, ne-
zní to naivně? Ale já to tak opravdu cítím. ■
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