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C ílevědomý profesor 
zachránil život ti-
sícovkám českých 
dětí. Dostal nápad 
(založit u nás nee-

xistující obor dětské onkologie), 
příležitost (získal souhlas šéfa 
Kliniky dětské chirurgie profesora 
Kafky) a obojí dovedl mistrně vy-
užít, překážkám navzdory.

„Počátky mé práce provázely 
pochybnosti kolegů. Slýchával 
jsem úvahy typu: Nemá to cenu, 
vždyť všechny ty děti tak jako 
tak zemřou,“ vzpomíná zaklada-
tel české dětské onkologie Josef 
Koutecký. „A já jsem si naopak 
kladl otázku: Proč by měly české 
děti nemocné nádory umírat, když 
na západ o nás už vznikaly jednot-
ky dětské onkologie a přinášely 
výsledky?“

Energie a nadšení jej provázejí 
celý život. „V šestnácti letech jsem 
propadl zájmu o biologii, od té 
doby pro mne neexistovala jiná al-
ternativa než být lékařem. Byl jsem 
ohromně šťastný, když mi otec 
po válce obstaral mikroskop. Byli 
jsme chudí, dodnes nechápu, kde 
na něj sehnal peníze, a navíc neby-
lo nic k dostání. O sobotních pod-
večerech jsem se procházel okolo 
ústavů na Albertově a nemocnice 
na Karlově náměstí, abych přičichl 
k tamější atmosféře.“

Ovšem pohltil ho ještě jiný svět 

– umělecký. Vstup do lékařova 
pražského bytu vede skrze rozsáh-
lou knihovnu, návštěvník se ocit-
ne v jakémsi soukromém muzeu 
a galerii. „Umění mě oslovovalo 
od dětství, s přibývajícím věkem 
stále víc. Miluju hudbu, den bez 
hudby je pro mne chudší. Pojímal 
jsem život zeširoka, nejen s klap-
kami oboru na očích. Umění je pro 
mě inspirací zdaleka nejen v medi-
cíně.“
 
Pane profesore, jaké největší 
mýty si lidé spojují s nádory?
Nádorová onemocnění prováze-
la lidstvo po tisíciletí a představa 
o jejich nevyléčitelnosti, neodvrat-
né smrti, utrpení, zohyzdění byla 
opodstatněná. To dnes už neplatí. 
V současnosti onemocní nádorem 
v průběhu života každý třetí člověk 
žijící v rozvinutých zemích. Velké 
množství je přitom vyléčitelných 
či se s nimi dá dlouhodobě přeží-
vat. A navíc je nesmysl někomu ří-
kat, že má „rakovinu“. Ten termín 
z vícero důvodů nesnáším.

Čím vás to slovo tak dráždí?
Shrnout několik set biologicky 
odlišných onemocnění do jednoho 
pojmu je nesmyslné. Máte-li kar-
cinom kůže, je z 99 a půl procenta 
vyléčitelný, zatímco šance na vy-
léčení karcinomu slinivky břišní 
nebo glioblastomu mozkového 
kmene je takřka nulová. Psychicky 
labilní jedinec může po informa-

ci, že má rakovinu, jednat neade-
kvátně, ačkoli jeho prognóza je 
dobrá. Navíc kromě zmíněného je 
už od Hippokratových dob sym-
bolem nádorového onemocnění 
krab, tedy zvíře jiné než rak. Takže 
i ze zoologického pohledu je tento 
termín nesmyslný. Ovšem zbavit 
širokou laickou veřejnost dávného 
mýtu jen nesnadné. 

Udržujete si v 85 letech stále 
krok s nejnovějším vývojem 
poznání v oboru?
Účastním se běžného chodu klini-
ky – hlášení, rentgenových vizit, 
seminářů –, sám už neléčím, ani 
nestuduji. To dnes už není možné, 
ta kvanta informací bych nezvládl. 
Předávám studentům letité klinic-
ké zkušenosti a snažím se jim na-
stínit základní poslání a povinnosti 
medicíny, nejen onkologie.

Jak se proměnily vaše pracovní 
návyky?
V zásadě zůstávají stejné. Jsem 
mužem řádu, pilným, pracovitým 
až puntičkářským. Ovšem pěta-
osmdesát let je znát. Dřív jsem 
byl schopen psát do jedné do dvou 
do noci; jindy nebyl čas, byl jsem 
stále v práci. O víkendech jsme se 
nasnídali a já šel pracovat. Moje 
žena byla velmi tolerantní. Teď se 
mi lépe pracuje dopoledne, s při-
bývajícím dnem ochabuji. V noci 
špatně spím, už nejsem schopen 
nic kloudného dělat, a to bych po-

Mám obavu  
o tuto 

civilizaci

JOSEF KOUTECKÝ založil českou dětskou  
onkologii, za jeho kariéry vystoupala úspěšnost 

léčby nádorových nemocí u malých pacientů 
prakticky z nuly na 83 %! Uznávaný lékař ani 
v 85 letech nepolevuje v pracovním nasazení.
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třeboval dopsat řadu knih, na které 
mám smlouvu. Život mi ovšem 
zásadně změnila dvě úmrtí: mé 
ženy před dvěma lety a dcery letos 
v únoru. Osud bývá nemilosrdný. 
A tak v noci poslouchám hudbu, 
vzpomínám, ale také – a to je dů-
ležité – dostávám nápady k další 
práci.

Změnil se za ta léta střih vaše-
ho pláště? Nebo umístění věcí, 
které nosíte po kapsách?
Kdepak. Jako v celém životě, 
tak i v kapsách musí být řád. Vše 
na stejném místě. V kapsičce 
na povrchu saka bloček, v levé 
náprsní kapse kapesník a propis-
ky, v pravé brýle. V postranních 
kapsách saka vlevo klíče a mo-
bil, vpravo peněženka na drobné. 
V kapse kalhot prkenice. Jen no-
žík, který jsem jako správný muž 
nosíval, jsem přestal potřebovat.

A co vaši pacienti? V čem jsou 
po půl století jiní?
Děti se nezměnily, jsou stále bá-
ječnou nepopsanou tabulí. Zato ro-
diče se mění. Změnil se totiž cha-
rakter rodiny. Na děti nemají čas 
a rodičovský vztah kompenzují 

náhražkami. „Neotravujte, támhle 
máte počítač.“ Mé dětství bylo 
jiné. Za války jsem byl členem 
skupiny Woodcraftu, zakázaného 
lesního skautingu. Naučili jsme se 
poznávat listy stromů, keřů, léči-
vé byliny, polní kvítí, stopy zvěře 
ve sněhu, siluety dravců v povětří, 
ptáky, motýly, uměl jsem chytat 
raky a pstruhy do ruky, vyřezávat 
loďky z kůry a zapálit sto ohňů 
v dešti či sněhu za sebou, každý 
jen jednou sirkou. Byli jsme stále 
aktivní. Dnes jsou děti zahlceny 
pohodlnými prožitky, schází jim 
iniciativa. Jsou rafinovanější, my 
jsme byli důvěřivější. Jsou asi 
vzdělanější v úzkých oblastech, 
ale chybí jim všeobecná vzděla-
nost. Rozhodně nejsou šťastnější, 
protože se sami málo o něco přiči-
ní, málo čeho si váží, vše je pro ně 
jaksi samozřejmé. Uvědomuju si 
generační rozdíl, doba je jiná, pod-
mínky jsou jiné a bohužel vztahy 
jsou jiné, ke všemu a ke všem.

Jak vnímáte vývoj postavení 
lékařů?
Povinností lékaře je služba ne-
mocným, avšak stále víc se stává 
ze služebníka slouhou. Pacien-

ti, kterým nezáleží na penězích 
a kteří by chtěli vše nakoupit, se 
někdy chovají naprosto nevhodně. 
Dlouhá léta určoval a rozhodoval 
lékař. Dnes je veřejnost přeinfor-
movaná a dezinformovaná. Inter-
net je v této souvislosti neštěstí; dá 
se na něm najít spousta nesmyslů 
a pacient obtěžuje lékaře, jak to, 
že neléčí podle postupu uvedené-
ho na internetu. Na příbalových 

letácích je uvedeno daleko víc 
komplikací, kontraindikací a ne-
gativních interakcí, takže se bo-
jíte užít jakýkoli lék. Nerovné je 
i postavení lékaře a léčitele – když 
něco zkazí lékař, ženou ho k sou-
du. Když uškodí léčitel, bylo to 
vaše rozhodnutí.

Poprvé na české univerzitě, 
při lékařské fakultě v Hradci 
Králové, vzniklo Středisko 
tradiční čínské medicíny. Není 
celostní přístup, který nabízí, 
právě tím, co chybí moderní 
medicíně?
Něco z čínské medicíny snad fun-
guje, akupunktura může nějaké 
dráhy ovlivnit. Ale alternativní 
medicínu odmítám. Zažil jsem 
spousty smrtí, kdy rodiče odmítli 
klasickou protinádorovou léčbu, 
a dítě, které předtím léčil nějaký 
šarlatán, k nám přišlo umřít.

Co vlastně bylo zásadním po-
znatkem, který znamenal obrat 
k léčitelnosti nádorů?
Museli jsme pochopit biologii ná-
dorové tkáně a šíření nádorů i roz-
poznání a doléčování zbytků nádo-
rových buněk u zdánlivě zdravého 

Josef Koutecký
Narozen 31. srpna 1930 v 
Praze. V roce 1955 vystudoval 
Fakultu dětského lékařství 
Univerzity Karlovy. V roce 
1957 nastoupil na Kliniku 
dětské chirurgie Fakulty 
dětského lékařství UK a 
Nemocnice Na Karlově, kde se 
od roku 1964 specializoval na 
dětskou onkologii. Profesní 
život po roce 1978 strávil v 
pražské nemocnici Motol, 
kdy byl jmenován primářem 
onkologického oddělení 
a v roce 1983 přednostou 
Kliniky dětské onkologie. 
Jmenovací řízení profesorem 
v oboru onkologie (prvním 
v republice) úspěšně 
zakončil v roce 1987. V letech 
1990–1997 a 2000–2006 
byl děkanem 2. lékařské 
fakulty UK, 1997–2000 
prorektorem pro vnější 
vztahy Univerzity Karlovy. 
Obdržel přes 50 ocenění, 
naposledy loni Cenu Neuron 
za přínos světové vědě. 
Vedle stovek odborných 
publikací, sedmi odborných 
monografií, tří učebnic a 
několika nemedicínských 
knih je autorem knihy 
pohádek. Životem ho provází 
láska ku Praze, ke zvířatům, 
ke starožitnostem, k 
výtvarnému umění a k hudbě. 
Byl členem rady Národního 
divadla, Národní galerie, 
českého spolku grafiků Hollar 
a je členem rady Českého 
spolku pro komorní hudbu.
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