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Profesor MUDr. Ladislav Chrobák, CSc. (nar. 1927 v Hrabyni)
Promoval v roce 1951 na LékaĜské fakultČ Univerzity Karlovy v Praze. Po
roþním pobytu na interní klinice prof. Karla Bobka v Plzni pracuje od roku
1953 jako internista a hematolog ve Fakultní nemocnici a na LékaĜské fakultČ
UK v Hradci Králové. Doma i v cizinČ je znám svými þetnými odbornými
pracemi. Jeho uþebnice „Propedeutika vnitĜního lékaĜství“, která vyšla poprvé
v roce 1976 a od té doby opakovanČ, byla pĜeložena i do angliþtiny. V šedesátých až osmdesátých letech byl tĜikrát vyslán do Kuvajtu na jeho žádost jako
expert a Ĝádný profesor hematologie Kuvajtské univerzity.
Za jeho odbornou þinnost se mu dostalo mnoha poct, þestných þlenství, medailí a dalších ocenČní doma i v cizinČ. Je nositelem Ceny J.E. PurkynČ. Medicínské historky uveĜejĖoval hlavnČ v þasopise SCAN, spoleþném pro Fakultní
nemocnici a LékaĜskou fakultu UK v Hradci Králové.

MUDr. Svatopluk Káš, CSc. (nar. 1929 v Praze)
Je synem pražského lékaĜe a zakladatele kdysi populárních Kocourkovských
uþitelĤ, MUDr. Josefa Káše. Pracoval témČĜ 20 rokĤ na neurologickém oddČlení v Motole u profesorĤ Karla Mathona a Františka Hanzala, pak byl dalších
20 let primáĜem neurologického oddČlení v KolínČ. Po roce 1989 byl vČdeckým sekretáĜem ýeské neurologické spoleþnosti.
Je autorem nČkolika knižních neurologických publikací, napĜíklad „Neurologie pro bČžnou praxi“, dále napsal monogra¿i o þeských lékaĜích-spisovatelích, þetné medailonky o význaþných þeských lékaĜích a celkem þtrnáct knížek
humorných medicínských historek a tĜi knihy sebraných aforismĤ bonmotĤ
a citátĤ o medicínČ.
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Úvodem
Vážení a milí þtenáĜi,
knížka, která se vám dostává do rukou, je jaksi multigenerická. Obsahuje
medicínské historky z Hradecka a širšího okolí, které pocházejí z více zdrojĤ.
První, velmi poþetná þást historek, je z díla hradeckého internisty a hematologa profesora MUDr. Ladislava Chrobáka, který þást tČchto povídání uveĜejnil v þasopisu hradecké Fakultní nemocnice a LékaĜské fakulty Univerzity
Karlovy Scan, znaþná þást jich však nebyla ještČ nikde publikována. Od tohoto
autora je i samostatná kapitola o zážitcích z Kuvajtu.
Druhým zdrojem byla drobná cyklostylovaná knížka již zemĜelého hradeckého profesora stomatologie, MUDr. Leona Sazamy, Okolo Hradce v bílém
plášti, která vyšla v malém nákladu již v roce 1988 a nebyla volnČ prodejná.
Pro obtížnou dostupnost a malý náklad je málo známa. Je v ní Ĝada velmi hezkých historek a bylo by škoda, kdyby zanikly. S laskavým svolením paní primáĜky dr. Gabriely Cyranyové, dcery zesnulého pana profesora, jsme do naší
knížky zaĜadili ty nejhezþí z jeho díla, tĜebaže jsme je nČkdy museli malinko
upravit. Sazamovy historky jsou oznaþeny písmenem (S.).
TĜetí, nejobsažnČjší þást, je z díla primáĜe neurologie MUDr. Svatopluka
Káše, sbČratele medicínského humoru. Medicínské historky (zakládá si na
tom, že to jsou historky a nikoli anekdoty, a že jsou alespoĖ v podstatČ pravdivé, byĢ i nČkdy upravené) sbírá už þtyĜicet let. NČkteré, zde publikované
historky byly již uveĜejnČny v nČkteré z jeho pĜedchozích devíti sbírek nebo
v nČkterých periodicích, vČtšinou však jsou dosud nepublikované. ÚmyslnČ
byly vypuštČny historky vyšlé v jeho þtyĜdílné antologii z Aeskulapovy první, druhé, tĜetí a þtvrté kapsy, jejíž první tĜi díly vyšly v nakladatelství Galén
nedávno, a tČch nČkolik „hradeckých“ by se opakovalo.
Prameny, ze kterých autoĜi sbírali svĤj materiál, jsou rovnČž velmi þetné.
NejþastČji pocházejí z osobních setkání na rĤzných sjezdech a konferencích
þi školeních, kdy jim jejich spoluúþastníci historky sdČlili – jde o historky
mnohdy dlouho tradované na fakultách a v nemocnicích. PochopitelnČ nejvíc
je z hradecké lékaĜské fakulty a zvláštČ z doby, kdy byla Vojenskou lékaĜskou
akademií, kde se k medicínskému humoru pĜidává i speci¿cký humor vojenský. Mnoho materiálu zaslali autorĤm, zvláštČ Kášovi, þetní kolegové po vyjití
jeho dĜívČjších knížek, které jim pĜipomnČly zážitky vlastní þi jejich známých.
Všem tČmto pĜispČvatelĤm, které nemĤžeme všechny jmenovat, autoĜi dČkují.

8 Medicínské historky z Královéhradecka
Výjimkou je KášĤv nedávno zesnulý pĜítel, profesor sociálního zdravotnictví
v Olomouci, MUDr. Milan SlavČtínský, se kterým spoleþnČ kdysi sepsali i jednu knížku. Od nČj pochází Ĝada historek o bývalých profesorech pĤsobících
po jistou dobu nejen v Hradci, ale i v Olomouci (Hromada, Zrzavý, Maršálek,
MČlka). NČkteré historky jsme získali v porĤznu vytištČných materiálech, þasto v þláncích k jubileu tČch þi onČch kolegĤ.
Je samozĜejmé, že se þasto materiál, tedy historka o tom þi onom lékaĜi, liší
u jednotlivých vypravČþĤ. Platí zde starý slogan, že fama crescit eundo, ale
nejen crescit, ale i alternat eundo, dokonce nČkteré zvláštČ povedené historky
se tradují o více osobách. Zde jsme se snažili vybrat tu nejpravdČpodobnČjší
nebo nejhezþí verzi, aniž by ztratila na pravdČpodobnosti. MĤže být, že nČkterá historka se nezakládá na pravdČ, ale my jsme ji jako alespoĖ þásteþnČ
pravdivou slyšeli. Zde bych citoval pana profesora Laufbergera, který kdysi
jednomu z autorĤ (Dr. Kášovi) Ĝekl, když se s ním domlouval o autentiþnosti
jedné historky: „Nevím, kolego, jestli je to pravda, už se nepamatuji. Ale jestli
to pravda není, mohla by to být pravda a hezky se to poslouchá. Jen ji klidnČ
uveĜejnČte“.
Kresby, jakož i ilustrace na obálce, jsou od profesora MUDr. Rudolfa Malce, hradeckého neurochirurga, uveĜejnČné v knížce Kdo je kdo. VýbČr kreseb
z let 1946–2004, ve které portrétoval nČkteré své kolegy. Naše knížka má za
cíl jednak pobavit þtenáĜe, ale rovnČž zachovat známé i ménČ známé osobnosti
þeské a zde hradecké medicíny v pamČti þtenáĜe a vykreslit je nejen jako bronzové ¿gury na pomnících, ale jako osoby z masa a kostí, s jejich pĜednostmi
a popĜípadČ i menšími chybami. Psali jsme tak, aby se žádný z tČch, o kom
píšeme, necítil dotþen. Zachováváme starou zásadu raženou již dr. Hlaváþem
–Alarichem, který v pĜedmluvČ své slavné Medicíny v županu napsal: „Píši jen
o tČch, kterých si vážím a které mám rád“. Pokud se nám to nČkde nepovedlo,
promiĖte, úmysl byl dobrý.
ZávČrem chceme ještČ podČkovat paní primáĜce Cyranyové za laskavé svolení k použití nČkterých historek z knížky jejího otce, pana profesora Sazamy,
a panu profesoru Malcovi za svolení použít jeho krásné vtipné portréty, jakož
i všem tČm, kteĜí nám dodali námČty k historkám.
Nakladatelství Grada a jejím pracovníkĤm vyjadĜujeme dík za péþi, kterou
publikaci vČnovali.
Svatopluk Káš, Ladislav Chrobák
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1 Obory teoretické
a preklinické
(biologie, lékaĜská chemie, anatomie a histologie,
fyziologie, patologická fyziologie, farmakologie, patologie,
soudní lékaĜství a mikrobiologie)

Vþela je obratlovec (S.)
PĜijímací zkoušky na hradeckou lékaĜskou fakultu. Zkouší se spíše obecné
znalosti z biologie a chemie. Zkoušející biolog se jednou dozvČdČl z úst snaživého kandidáta, že vþela je obratlovec.
„Jak jste na to pĜišel, prosím vás, to mi musíte vysvČtlit.“
Zkoušený mČl vysvČtlení pohotovČ: „No, prosím, jak ta vþela létá z kvČtu
na kvČt, vždy nasaje med a pak se obrátí a letí zpČt do úlu. Je to obratlovec,
prosím“.

Potíže s pochvou
PĜi praktikách z biologie na hradecké lékaĜské fakultČ se provádí i vyšetĜování
heterozygotĤ. Toto vyšetĜování se dČlá nejlépe z vlasĤ, vlasy musí být dobĜe
zachované i s koĜínky a vlasovou pochvou, vĤbec se nehodí vlasy odbarvené.
Medici vyšetĜovali na vlastních preparátech, popĜípadČ na vlasech kolegĤ
– toto praktikují zvláštČ odbarvené mediþky.
Najednou se k tehdejší studentce MiroslavČ Hurdálkové pĜiblížil zezadu
jeden medik a vytrhl jí asi tĜi nebo þtyĜi vlasy.
Mediþka, nynČjší neuroložka, se naštvanČ otoþila: „Co blázníš, vždyĢ já
nemám žádnou poĜádnou pochvu!“

Perliþky ze zkoušek biochemie
Profesor biochemie na hradecké lékaĜské fakultČ, MUDr. Miroslav Ledvina,
sbíral perliþky, které se dozvČdČl pĜi zkouškách medikĤ a mediþek. NČkteré
publikoval pĜi rĤzných biochemických sjezdech, pak v Bulletinu Biochemické
spoleþnosti. NeuvádČl úmyslnČ data a jména zkoušených, protože ti z autorĤ,

10 Medicínské historky z Královéhradecka
kteĜí jsou dnes už Ĝediteli OÚNZ, by tĜeba mČli potíže se svými podĜízenými.
Z autentických citátĤ je zde vybráno nČkolik.
„Tento dusík musí být kvarterní.“ – „Jak to znaþíme ve vzorci?“ – „ýtyĜkou.“ – „To snad ne!“ – „Tak trojkou.“
„Androgeny jsou mužské pohlavní orgány.“
„Progesteron pĤsobí vývoj terciárních pohlavních znakĤ.“
„Mužské pohlavní hormony vznikají ve varleti, androgeny v nadvarleti.“
„Ve svalu se po tČžké tČlesné práci rozmnožuje alkohol.“
„Antilátky bojují vzájemnČ proti sobČ.“
„Významnými látkami s makroergickými vazbami jsou ATP, ADP a AMP,
který žádnou makroergickou vazbu nemá.“
„Krevní barvivo vzniká rozkladem hemoglobinu.“
„Hemoglobin nemĤže pĜenášet kyslík, protože Fe je v nČm nasyceno draslíkem a Àuorem.“
„Bilirubin se dostává do krve pĜi nedostatku hygieny.“
„PĜi prĤchodu tukĤ stĜevem se mastná kyselina mČní na glycerol.“
„Vzduch je smČs nČkolika látek jako kyslíku a kĜemíku – ne, je to smČs
vodíku a kyslíku.“
„Mol je tisícina…“ – „ýeho?“ – „To nevím.“
„PĜi oxidaþní fosforylaci vznikají dvČ molekuly ATP na litr roztoku.“
„CO je rajský plyn a používá se pĜi narkózách.“
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„V jedné molekule tuku je obsaženo nekoneþné množství ĜetČzcĤ mastných
kyselin.“
„Glykolýzou se získá l00 kilokalorií na jednu molekulu.“
„Dekapeptid je látka složená z deseti… hm,… cukrĤ,… ne, bílkovin, hm…
no prostČ z deseti nČjakých souþástí.“
„CuSO4 je emetikum? – „Co to je?“ – „Nevím, ale zĜejmČ nČco dĤležitého.“
„Síra se váže na hemoglobin a þlovČk má pak zelené zbarvení.“
„Makrofágy zbaští všechno, naþ pĜijdou.“
„Lymfa je produktem lymfocytĤ.“
„NejbČžnČjší a nejužívanČjší slouþeninou chloru je yperit.“
„ýlovČk, aby žil, musí nČco, jak se Ĝíká, jíst.“

Antonín Hamsík a Jan Hromada
Zaþátek této historky již napsal kouzelnČ doktor Hlaváþ–Alarich ve svých
slavných Medicínských historkách v roce 1935. Dovolím si tuto Alarichovu
þást uvést ve zkráceném znČní.
U „zeleného stolu“ na psychiatrické klinice sedí examinátor profesor Mysliveþek s profesorem Hamsíkem, dČkanem lékaĜské fakulty, který pĤsobí
v Praze po pĜedešlém dlouhém pobytu v BrnČ. Sluha pĜivádí kandidáta. Ten
se zdvoĜile uklání.
„Posaćte se“, vyzve ho profesor Mysliveþek.
Stane se. Vtom vstoupí znovu sluha: „Pane profesore, volá mezimČstský
telefon“.
Mysliveþek odchází a ode dveĜí vyzývá kandidáta: „Zatím si vyšetĜete pĜípad“.
Sluha ale pĜípad nepĜivádí. Medik si nesmČle okukuje neznámého u stolu
zadívaného do prázdna. Že by pĜípad?… „Hezký den, co?“, zaþne sondovat
po anglickém zpĤsobu.
„Za moc to nestojí“, zabruþí mrzutČ dČkan.
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„Poslouchejte, jestlipak víte, kolikátého je dnes?“
Profesor Hamsík se udivenČ zahledí na kandidáta: „Víte, že nevím? Já se
modlím dost nepravidelnČ“.
Mládenec si odpovČdi pilnČ zaznamenává. „Tak dobĜe. Tak mi ĜeknČte,
kolik je 19 × 27?“
„19 × 27? Poþkejte, já si to znásobím s výhodou. 20 × 27, to máme 520
a od toho odeþteme 19, to bychom mČli… to bychom mČli 491, výsledek se
dvakrát podtrhne.“
Medik si spokojenČ zapisuje do papírĤ: „Poþetní pojmy naprosto zmatené. Dobrá, a když umíte tak hezky poþítat, tak mi vyjmenujte þeské krále
pozpátku“.
„A jejda, já vám je neodĜíkám ani po poĜádku.“
A student zaznamenává: „OdpovČdi na prosté vČcné otázky jsou nejen zcela
zmatené, nýbrž i arogantní a cynické“. – „Tak mi ĜeknČte pĜítoky Guadalquiviru a hlavní mČsto v Bolívii.“
Hamsíkovy severské oþi ještČ zeseverštily, jak usilovnČ pĜemýšlel. Co to
mají ti dnešní medici za zvláštní Ĝeþi? „Víte, tohle jsem všechno znával, ale
dneska už z toho nevím nic. ýlovČk má plnou hlavu jiných vČcí.“
„Jakých?“, vyzvídá student, když si poznamenal, že nemocný má záblesky
jasného vČdomí.
„Jakých?“, opakoval Hamsík. „Všelijakých. Víte, þlovČk je vlastnČ tĜi þtvrtiny života zavĜen v ústavu. A v tom blázinci se takové vČci zapomínají.“
„VždyĢ ono to není navždycky. PovČzte mi ještČ, jak jste orientován ve
svém nejbližším okolí. Kde má sídlo nejvyšší správní soud?“
DČkan neví a tuze ho to udivuje.
„Netrapte si tím hlaviþku, fotr“, pokraþuje medik nad svými lejstry. „PovČzte mi ještČ, jak se jmenujete a þím jste.“
„To vím“, ulevil si dČkan. „Jmenuji se Hamsík, jsem profesor lékaĜské chemie a t.þ. dČkan lékaĜské fakulty.“
„To mi staþí“, skonþil svou anamnézu student.
Tu se otevĜou dveĜe a profesor Mysliveþek se vrací.
Kandidát vstane a vítČznČ hlásí: „Pane profesore, jsem hotov. PĜípad je jasný. Megalomanie“.
Tolik Alarich.
PĜípad má ještČ pokraþování. Onen medik, který považoval profesora
Hamsíka za pĜípad megalomanie, byl pozdČjší pĜednosta anatomie v Hradci,
profesor Jan Hromada. Když byla historka uveĜejnČna v AlarichovČ knížce,
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ulekl se tehdy mladý medik Hromada, aby to pro nČj nemČlo nČjaké následky. Byl to student odkázaný na stipendium a na plat demonstrátora v Anatomickém ústavu a mČl strach, aby se dČkan Hamsík snad neurazil a na nČj se
nerozzlobil.
Když pak u studentĤ oblíbený profesor Hamsík, stále ještČ ve funkci dČkana,
pĜišel na služební inspekci na Anatomický ústav profesora Weignera, nechal si
studenta – demonstrátora Hromadu – zavolat.
Mladý Hromada trnul, potil se strachy, ale Spectabilis byl samá legrace,
znovu si tu pĜíhodu se studentem opakoval a dlouho si pak spolu povídali.
Hromadu pak zvláštČ doporuþil WeignerovČ péþi a student pak mČl po celý
zbytek studia na dČkanství urþitou protekci.

Anatomický pĜehmat (S.)
Profesor anatomie MUDr. Jan Hromada probíral pĜi praktikách se skupinou
medikĤ a mediþek ženské pohlavní ústrojí. To je pro studenty vždy velmi zajímavá kapitola, které vČnují pĜíkladnou pozornost. Profesor vše ukazoval na
vyvČšených obrazech a i na preparátech naložených ve formolu.
„A jak je to s klitoris, prosím, není mi to zcela jasné?“, odvážil se jeden
zvídavý medik.
Profesor mu to chce doplnit a hledá vhodný preparát, ale pitevní zĜízenec
pan Novák ho nedodal, aþkoliv se ve sbírkách ústavu nachází. Hromada pootevĜel dveĜe na chodbu a zavolal na svého asistenta: „PaĜízku, nemáte klitoris?“
Asistent PaĜízek by chtČl vyhovČt, rozhlížel se, hledal, ale marnČ. „Nemám,
pane profesore, ale snad tady Helenka by mohla vČdČt…“, a ukázal na vedle
stojící asistentku Malou.

Chytrost nejsou žádné þáry
PĜi rigorózní zkoušce na hradecké Vojenské lékaĜské akademii dostal jeden
posluchaþ od asistenta za úkol vypitvat Vaterovo-Paciniho tČlíska. (To jsou
drobná zakonþení vegetativních nervĤ na nČkterých vnitĜních orgánech, makroskopicky dost neurþitá.)
Medik zaþal pitvat v 8.00, pitval, pitval, ale ona prožluklá tČlíska ne a ne
najít..
Bylo už 10.00, pan profesor Hromada mezitím už vyzkoušel þtyĜi kandidáty, ale snaha onoho studenta pitvajícího ta tČlíska nepĜinášela výsledek. „Ne
abyste mi jich vypitval víc než osm“, Ĝekl Hromada s úsmČvem, „ale když
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budou þtyĜi, budu spokojen“. Posluchaþi potícímu se nad rozpitvaným tČlem
to nálady nepĜidalo.
Kolem 15.00 znovu pĜišel k pitvajícímu starý pan profesor: „Tak co, už to
máte?“
„Dosud ne, pane profesore.Vždycky se mi zdá, že je mám, ale pak se mi
nČkam ztratí.“
„Hm, a co kdybyste to udČlal takhle?“ A profesor, který se k stáru stával
k medikĤm stále tolerantnČjší a shovívavČjší, vzal kus indiferentní tukové
a vazivové tkánČ, zamnul ji v koneþcích prstĤ a ukázal ji zpocenému medikovi: „No, a je to. ýi snad ne?“
Medik zcela vysušený sedmihodinovým pobytem v pitevnČ se na zkoušejícího konsternovanČ podíval a na sucho polkl.
„No, tak zkoušku z pitevních praktik jste udČlal, tak ještČ tu teorii“, Ĝekl
profesor.

Vše vidí
Hradecký profesor Jan Hromada mČl pravé anatomické oko, umČl dobĜe pozorovat a všeho si všimnout.
PĜi rigorózní zkoušce z anatomie zkoušel studentku Lenku, pozdČjší MUDr.
Sereghyovou, pocházející také z lékaĜské rodiny. Zjistil, že má urþité mezery ve znalostech o svalstvu pánevního pletence, a tak jí v této oblasti ĜádnČ
promrskal. Mezery se pĜitom ukázaly hlubší, a tak nakonec musela pĜijít ke
zkoušce ještČ jednou, i když jinak anatomii dobĜe umČla.
Na fakultČ se pozdČji konala schĤze, jakési rodiþovské sdružení, na kterou
byli pozváni rodiþe, jejichž potomci neuspČli u nČkteré zkoušky prvního rigoróza.
Dostavil se i otec mediþky Lenky.
Profesor Hromada jej jako kolegu znal, a tak mu hned sdČlil: „Víš, tvoje
dcera je moc chytrá holka, moc chytrá, ale chodí po Hradci místo na pĜednášky
zavČšená do nČjakého fešáka…“
Vše vidČl.

Mecenáš Hromada
Profesor anatomie Jan Hromada zastával i funkci ediþního referenta fakulty.
Nakupoval též pro fakultní knihovnu þasopisy a skripta, které vydávaly ostatní
þeské lékaĜské fakulty.
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Obr. 1 Prof. MUDr. Jan Hromada, profesor anatomie

Když pozdČji onemocnČl a nemohl osobnČ tyto sousedské fakulty navštČvovat, posílal tam nČkoho jiného, nejþastČji MUDr. VoboĜila, s povČĜením, aby
knihy vybral a v nČkolika exempláĜích zakoupil. Tyto nákupy sponzoroval
profesor Hromada ze svých vlastních prostĜedkĤ tajnČ, vČdČlo o tom jen nČkolik málo spolupracovníkĤ, kteĜí se o tom nemČli dále šíĜit. Do takto získaných
knih vpisoval profesor vČtu: Pro studium posluchaþĤ LékaĜské fakulty v Hradci Králové. PozdČji vyrobila kreslíĜka Anatomického ústavu paní Gabrielová
razítko se stejným nápisem, které se tam vtisklo.
Profesor Hromada náhle v roce l970 zemĜel. V jeho pracovním stole byla
nalezena obálka obsahující 600 korun s nápisem: „Na knihy pro mediky“.
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O doktorce Fuþíkové
MUDr. Libuše Fuþíková, prozatímní vedoucí Anatomického ústavu, pĜednášela na hradecké lékaĜské fakultČ anatomii do roku 1948. Pak musela fakultu z jistých dĤvodĤ opustit. PĜi jedné zkoušce dostal od ní student i otázku
o mozkových komorách. MČl pĜedstavy velmi povrchní. VČdČl, že existuje
tĜetí a þtvrtá a že snad leží v mozku pod sebou, ale nemČl ponČtí, kde jsou ty
zbylé dvČ, nebo zda nejsou ještČ další. Zaþal nejistČ nČco povídat o komoĜe
první, ale zkoušející se zatváĜila nesouhlasnČ.
Tak student zkusil své váleþnické štČstí: ,,Já bych to, paní profesorko, namaloval“.
„Tak dobĜe, prosím“, pĜikývla examinátorka.
Student pak namaloval jakýsi impresionistický obraz s Ĝadou pČti propojených koulí þi válcĤ následovaných za sebou. A napsal po jejich okraji I, II,
III, IV, V.
Doktorka Fuþíková na tento výtvor nedĤvČĜivČ koukla, zkusila to natoþit
i vzhĤru nohama, ale pak jej odložila: „Tak to není“.
„Není? Opravdu není?“, pokrþil zklamaný medik rameny a vstal. „Tak co
se dá dČlat. Já pĜijdu nČkdy jindy.“

Slavný pan Pulkrábek
Pražský profesor anatomie, MUDr. Ladislav Borovanský, musel kdysi zastupovat delší dobu hradeckou vedoucí anatomie, MUDr. Libuši Fuþíkovou. PĜijel jako vždy doprovázen svým obČtavým fámulem, panem Pulkrábkem.
Pan Pulkrábek, dlouholetý pracovník Anatomického ústavu, dával v Praze
medikĤm a mediþkám i kurzy z osteologie – jak se pozná ta která kost þi její
úlomek a z které je strany. Tyto vČdomosti se pĜi rigorózu zkoušely. Pan Pulkrábek na to mČl nespoþet trikĤ a fíglĤ, které to usnadĖovaly rozpoznat.
Jakási hradecká studentka dostala pĜi zkoušce jednu ze zápČstních kostiþek,
os naviculare. Tu poznala, ale teć byl problém, z které je strany. Vzala ji do
ruky, pĜendavala z jedné strany do druhé, zda se dá uchopit jako lžiþka. To byl
jeden z Pulkrábkových trikĤ.
Moc jí to však nešlo. Borovanský ji chvilku pozoroval, pak se obrátil na
pana Pulkrábka: „Koukám se, že už se ty vaše triky dostaly až do Hradce, ale
nad osobní praxi není. Ukažte ji to, prosím vás“.
Pan Pulkrábek ve vteĜinČ uchopil kĤstku do jedné ruky, pĜiložil na ni ukazovák a Ĝekl: „Je to zleva, sleþno“.
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Pomsta
Kdysi mČli na hradecké lékaĜské fakultČ nČkteĜí medici jakýsi interní spor
s kolegyní Z., která je pak vyvedla k velkému potČšení kroužku aprílem.
MUDr. Josef Zrzavý – hradecký, pozdČji olomoucký profesor anatomie
– byl obvykle velmi vážný uþitel. PĜi svých pĜednáškách se vždy na zaþátku
hodiny tázal na sporná þi problematická místa minulé látky. Vždy chtČl, aby
než pĜikroþí k dalšímu výkladu, bylo vše minule probrané dokonale jasné.
Jednou odvykládal mužské pohlavní ústrojí.
PĜíští hodinu na otázku profesora Zrzavého po nejasnostech v minulé látce
se pĜihlásil medik Radko V., pozdČji známý východoþeský psychiatr. Vstal
a dotázal se: „Pane profesore, mám dotaz za kolegyni Z. Ona se sama stydí pĜihlásit, ale není jí vĤbec jasné, zda k vámi popisovanému vzácnému zdvojení
penisu dochází za sebou þi vedle sebe. A zda by to mohlo mít nČjaký význam
pĜi pĜípadu jiné anomálie – vagina duplex“.
Tentokrát ani vážný profesor Zrzavý neudržel vážnou tváĜ, zatímco kolegynČ Z. celá þervená velmi chvatnČ opouštČla pĜednáškový sál.

Milovník psĤ
Profesor Josef Zrzavý byl po celý život milovník psĤ. Na své miláþky – mČl
jich postupnČ nČkolik, ale nejen na nČ, ale na všechny psy – nedal dopustit.
Existuje o tom množství historek.
Profesor napĜíklad nesnášel, když nČkdo pĜed ním Ĝekl, že pes chcípne.
Hned onomu dotyþnému ĜádnČ vyþinil a vysvČtlil mu, kdo chcípne, a že ten
kdo chcípne, nebude pes.
Mladý asistent ýerný, dokud pana profesora ještČ moc neznal, mu jednou
vyprávČl, jak bČhem studia medicíny pĜi prázdninové brigádČ v olomouckém
pivovaru jedl peþeného psa, kterého tam pĜinesl jeden zamČstnanec. „Byl to
dobĜe krmený bernardýn, maso mČl dost tuþné, ale jinak moc dobré. Kdybych
nevČdČl, že je to pes, asi bych to nepoznal.“
Profesor se na doktora ýerného zamraþenČ podíval a Ĝekl: „Máte u mČ další
vroubek“.

To už je moc
Na olomoucké lékaĜské fakultČ se jeden medik pĜed zkouškou z anatomie
u profesora Josefa Zrzavého, bývalého profesora v Hradci Králové, ponČkud dĤkladnČji posiloval. Posilování nČkolika skleniþkami myslivce však mu
nebylo moc platné, a tak ho po krátkém zkoušení profesor Zrzavý vyhodil.
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Medik škemral ještČ o nČjakou další otázku, ale marnČ.
Po jeho odchodu pan profesor k pĜísedícímu znechucenČ prohodil: „Že je
blbej, to bych ještČ pĜežil, takovejch jsem zažil už moc, ale že mi dejchal ten
smrad do obliþeje a já nemohl uhnout, to už bylo trochu moc“.

Zkoušející pan profesor Zrzavý
PĜi rigorózních zkouškách z anatomie na olomoucké lékaĜské fakultČ brzy
ráno kolem sedmé hodiny rozdal asistent ýerný prvním pČti studentĤm otázky.
V klidu se mohli hodinu pĜipravovat. Kolem osmé pĜišel sám pĜednosta Anatomického ústavu, profesor MUDr. Josef Zrzavý, dĜívČjší uþitel na hradecké
lékaĜské fakultČ, a zaþal zkoušet. Obvykle u všech pČti zkoušených probral
dvČ první otázky, pak šel vyvenþit své milované psy a po návratu vyzkoušel
u celé pČtice zbylé dvČ otázky.
Pak nastoupila druhá pČtice. Ti konþívali po obČdČ a tĜetí pČtice pĜišla na
Ĝadu odpoledne. Jelikož nejvíce þasu na pĜípravu mČla první pČtice, všichni se
tlaþili na tu ranní zkoušku, jednou se dvČ studentky o to místo i popraly.
Jednou jeden medik, který dČlal zkoušku již po tĜetí a opČt první dvČ otázky
totálnČ zvoral, požádal pak pana profesora po obdržení dvou dalších otázek,
aby si mohl odskoþit na záchod, že je mu na zvracení. Zrzavý tušil, že jde jen
o úþelový manévr, a tak odpovČdČl: „MĤžete to udČlat tady do umyvadla, mnČ
to vadit nebude“.
Student s trpitelským výrazem šel k umyvadlu, nČkolikrát se pokusil o zvracení, ale neúspČšnČ.
Zrzavý mu pak Ĝekl vyþítavČ: „Hm, hm, i ti moji psi to znají již nazpamČĢ
a vám to poĜád do hlavy ne a ne vlézt“.

Opravdu rychlý anatom
Praktická zkouška v pitevnČ je souþástí rigorózní zkoušky z anatomie. Na hradecké lékaĜské fakultČ dala asistentka MUDr. Miloslava Lipenská jednomu
medikovi za úkol vypreparovat biceps, tedy dvojhlavý sval na paži. Korpus
byl ve velmi dobrém stavu, což na anatomii je dost neobvyklé, a tak medika
upozornila: „Sval je velmi pČknČ zachovalý, tak ho taky pČknČ þistČ vypreparujte. Ale aĢ vám to netrvá pĤl dne“.
Medik si Ĝekl: „Když pČknČ, tak pČknČ, když rychle, tak rychle“. Vzal pitevní skalpel, tĜi energické Ĝezy a biceps odĜízl od kostí. Pak jej zdvihl do výše
a prohlásil: „Tak tady je ten biceps“.

19
Asistentka Malínská jen zírala: „ěezník by z vás byl dobrý, ale anatom
nikoliv“.
Zkoušku neudČlal.

DvČ tváĜe profesora Vrtiše
Ke zkoušce z histologie a embryologie na hradecké fakultČ k profesoru RNDr.
a MVDr. Vladimíru Vrtišovi, habilitovanému na brnČnské veterinární fakultČ,
který pozdČji pĜešel na LékaĜskou fakultu do Hradce Králové, pĜišly ráno tĜi
mediþky. Dívky jako obrázek a oko examinátorovo na nich spoþinulo se zalíbením.
Pan profesor jim rozdal histologické preparáty, pokynul jim, aby se posadily k mikroskopĤm a pak se jich zeptal, zdali už snídaly.
Dívky se zatváĜily rozpaþitČ, nakonec ta nejodvážnČjší pracnČ vykoktala,
že ještČ nejedly.
Profesor se obrátil na svého asistenta: „Hradile, postavte, prosím vás na þaj,
dČvþata ještČ nejedla“.
Asistent postavil na þaj, dívky pilnČ hledČly do mikroskopĤ.
KoneþnČ voda zaþala vĜít, asistent naplnil konvici, ze skĜínČ pana profesora
vyndal tĜi hrneþky a postavil je pĜed dívky: „Tak, dČvþata, tady máte“.
Dívky v rozpacích upíjely vĜelou tekutinu, pan profesor blahovolnČ pĜihlížel. Pak se na chvilku vzdálil a nechal je pod dozorem pana asistenta.
Dívky se hned na nČj prosebnČ obrátily, aby jim poradil, co je to v tČch
preparátech.
Asistent Hradil jim nČco málo naznaþil a pak se s úsmČvem zeptal: „Tak co,
holky, nemáte náhodou špinavý fusekle, že bych vám je zatím vypral?“
Jedné z tČchto studentek položil pak pan profesor otázku o anatomickofyziologickém podkladu erekce, tedy ztopoĜení pohlavního údu.
Mediþka se trochu zaþervenala, a pak po chvilce váhání prohlásila, že pĜi
nČm dochází ke zmnožení bunČk.
Profesor Vrtiš vzdychl, vzal zkušební protokol, napsal nedostateþnou a pak
podotkl: „To byste se sleþno naþekala“.

O Vladislavu Krutovi
MUDr. Vladislav Kruta, profesor fyziologie na LékaĜské fakultČ v Hradci Králové a pozdČji v BrnČ, pĜednášel poþátkem padesátých let také fyziologii þlovČka a tČlesných cviþení posluchaþĤm Pedagogické fakulty v Praze.

-
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V jedné pĜednášce se vČnoval vitaminĤm: „Vitaminy byly objeveny v XIX.
a na zaþátku XX. století. Jejich poþet ještČ není koneþný. Jsou to látky, které
þlovČk potĜebuje jen v minimálním množství a které nemají žádnou kalorickou hodnotu, pĜesto jsou však pro život bezpodmíneþnČ nutné, bez nich by
organismus þlovČka nemohl vĤbec existovat“.
Tu se pĜihlásil jeden snaživý budoucí pedagog: „Pane profesore, jak to
dČlali lidé dĜíve, než byly ty vitaminy objeveny?“

MČlka a zahradní pych
Jako každý šéf Fyziologického ústavu dbal i olomoucký, pozdČji hradecký
profesor Jaroslav MČlka o svá experimentální zvíĜata. Jednou zĜízenec obstarávající jejich krmení na delší dobu ochoĜel. A tak pan profesor chtČ nechtČ
musel sám chodit na trávu. Se souhlasem správy Smetanových sadĤ v Olomouci ji chodil kosit do parku, který se nacházel v blízkosti jeho ústavu.
I když kosit umČl velmi dobĜe, chodil tam radČji za tmy, aby nebudil nežádoucí
pozornost.
Jednou v tuto dobu sedČl na laviþce v parku jeden jeho student se svou
sleþnou. A ten uslyšel kĜik noþního hlídaþe: „Ty dČdku jeden plesnivej, mažeš
vodcać z tý trávy, já ti dám pokutu, až se prohneš!“
Pan profesor se nechtČl pouštČt do dlouhého vysvČtlování, tak radČji uchopil košík s pokosenou trávou a dal se v šeru na útČk. Hlídaþ nemČl proti dobĜe
trénovanému sportovci žádnou šanci.
SvĤj zážitek vykládal druhý den medik nadšenČ pĜi hodinČ fyziologie svému kolegovi. Ten vyprskl smíchem. MČlka nesnášel, aby se nČkdo pĜi jeho
hodinách smál nebo se nČjak bavil. Medika nechal postavit a rezolutnČ vymáhal, co bylo pĜíþinou takové veselosti. Studentovi se do toho moc nechtČlo, ale
když vidČl, že by si jinak u MČlky rozlil ocet, šel s pravdou ven.
Celý roþník mČl postaráno o zábavu a onen student se pak stal MČlkovým
oblíbencem.

NepĜíjemné pĜekvapení
Jeden student, jenž na pĜednášky z fyziologie zásadnČ nechodil, a tedy profesora MČlku vĤbec neznal, pĜišel do budovy Fyziologického ústavu až pĜímo
na zkoušku z tohoto pĜedmČtu.
Na chodbČ uvidČl muže v montérkách usilovnČ zápolícího s bednČním
u jakéhosi pĜístroje.
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Byl to sám profesor MČlka, který si vzácné a drahé pĜístroje vybaloval nejradČji sám, aby mu je nikdo snad nepoškodil.
Student se domníval, že je to zĜízenec, a tak se familiárnČ zeptal: „Podívejte
se, dČdo, kde tady má pracovnu ten zatracenej vĤl MČlka, já mám u nČj dČlat
rígo.“
MČlka nehnul ani brvou a se stoickým klidem mu Ĝekl: „Tady, sednČte si
zatím tady do té vedlejší místnosti a já mu Ĝeknu.“
Medik se pohodlnČ usadil. Za chvíli jinými dveĜmi, již obleþený do bílého
pláštČ, se profesor objevil a zkoprnČlého studenta se zeptal: „Tak co chcete
tomu zatracenýmu volovi MČlkovi, to jsem totiž já.“
Medik strnul. Ale vyĜešil to. Bleskurychle se zvedl a utekl. ÚdajnČ pak
pĜestoupil na brnČnskou fakultu.

MČlkovy aforismy
Profesor fyziologie MUDr. Jaroslav MČlka mČl velmi bĜitký a pohotový jazyk.
BČhem svých pĜednášek i semináĜĤ pronesl mnoho aforismĤ a glos, které byly
lidem studentským peþlivČ zachyceny a pak tradovány. Zde nČkolik z nich:
,,Lidi dČlíme na pozéry a posery. Dále pak na kriticky nekritické a nekriticky kritické.“
,,ProfesoĜi jsou Ĝádní a mimoĜádní. ěádní nevČdí mnohdy nic mimoĜádného
a mimoĜádní nevČdí þasto nic Ĝádného.“
,,Po injekci, které píchají doktorky, vznikne þasto modrák, lékaĜĤm se to
nestává. Je to tím, že ženy jsou mnohem citlivČjší než muži. Jsou jemné a jen
tlaþí, místo aby jehlu vbodly. Zrovna tak, když mají psovi useknout ocas, radČji to dČlají po kouskách, aby ho to tolik nebolelo.“
,,Zdravý umĜe naráz, neþekanČ. Nejvíc vydrží ti ’prĤmČrní chcípáci‘“.
Manželství je vícero–ménČro koncesovaná výmČna bakterií.

Šetrný MČlka
Olomoucký a pozdČji hradecký profesor fyziologie MUDr. Jaroslav MČlka
byl osobností témČĜ legendární. O jeho zpĤsobu zkoušení, o jeho boji proti
obezitČ a proti alkoholismu se šíĜily ságy. Nejvíce historek, které byly tu a tam

