
Zpravodaj KNL

Emeritní primář liberecké traumatologie MUDr. Stanislav Taller obdržel historicky první Čestnou medaili České lékařské komory v  Liberci. Toto 
ocenění může nově získat vždy jeden lékař z okresu za rok. O udělení rozhoduje představenstvo a potvrzuje jej čestná rada místního sdružení.

MUDr. Stanislav Taller, narozený roku 
1941 v Jičíně, promoval na 1. LF UK v Praze. 
Následně získal atestace z chirurgie a trau-
matologie. Byl jedním ze spoluzakladatelů 
moderní traumatologie v KNL a podílel 
se na vytvoření sítě traumacenter v České 
republice. Originálně přistupoval k ošetření 
zlomenin pánve a páteře. Jeho postupy  
se aplikují dodnes. Je držitelem patentu 
dlahy omega, která se používá při ošetření 
zlomenin kyčelního kloubu. Padesát let 
pracoval v Krajské nemocnici Liberec jako 
chirurg, primář chirurgického oddělení a v le-
tech 1993–2001 jako primář traumacentra. 

MUDr. Taller má téměř čtyřicetiletou praxi 
soudního znalce v oblasti chirurgie. Dnes je 
emeritním primářem liberecké traumatologie.

MUDr. Stanislavu Tallerovi, jenž si již užívá 
zaslouženého důchodu, předali medaili 
předseda OS ČLK Liberec MUDr. Jan Mečl  
a předsedkyně čestné rady MUDr. Lucie 
Žihlová. Nového ocenění se bude každoroč-
ně dostávat významným českým lékařům.  
S nápadem přišel MUDr. Jan Mečl, primář li-
berecké urologie, který navíc působí již deset 
let v pozici předsedy libereckého Okresního 
sdružení České lékařské komory a dalších  
pět let práce jej v této funkci ještě čeká. 

MUDr. Mečl k ocenění dodává:  
„Loni jsem navrhl představenstvu České lékař-
ské komory, abychom vymysleli nějakou novou 
formu ocenění, kterou bychom poděkovali 
celé řadě obětavých lékařů napříč republikou. 
Několik let jsem tuhle myšlenku nosil v hlavě. 
Stále dokola slýcháme, jak prestižní je lékařské 
povolání. Přitom my sami se příliš ocenit nedo-
kážeme. Jsem rád, že byl ze čtyř nominovaných 
lékařek a lékařů vybrán jako první právě doktor 
Taller. Blahopřeji!“

MUDr. Stanislav Taller získal v říjnu také 
Poctu hejtmana Libereckého kraje za celoži-
votní přínos v oblasti medicíny – chirurgie. 



V areálu Krajské nemocnice Liberec 
probíhají další stavební práce. Byla zbořena 
budova R, sídlo bývalého ředitelství KNL. 
Na jejím místě začaly výkopové práce pro 
stavbu nového pavilonu PET CT. Celková 
cena pavilonu určeného pro oddělení 
nukleární medicíny bude činit čtvrt miliar-

dy korun. Přibližně sto milionů korun bude 
stát samotná realizace stavby. Sto padesát 
milionů korun pak půjde na přístrojové 
vybavení, které bude financováno z do-
tačního programu REACT EU. Výstavba 
pavilonu PET CT by měla být ukončena 
v březnu 2023.

Odborný seminář u příležitosti deseti 
let činnosti Centra vysoce specializované 
cerebrovaskulární péče, určený lékařům  
i ostatním zdravotníkům, zahajoval 
prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., přednosta 
libereckého Neurocentra. Pochlubil se,  

že je „velmi pyšný na to, čeho se podařilo 
dosáhnout týmu lidí, který se stará o pacienty 
s mrtvicí (ikty),“ a zdůraznil, že „za uplynulých 
deset let se především díky lidem, kteří zde pra-
cují, zařadilo liberecké Neurocentrum ke špičce 
v České republice.“ 

Liberecké Neurocentrum dnes provádí nejnáročnější neurochirurgické výkony, mezi které 
patří zejména operace aneurysmat a cévních malformací, obtížně lokalizovaných nádorů 
i komplikované operace páteře. Jako první neurocentrum v České republice integrova-
lo obory neurochirurgie, neurologie, cévní radiologie, spinální chirurgie, neuroonkologie 
a cerebrovaskulární chirurgie do jednoho funkčního celku. 

Výhodou tohoto propojení je spolupráce lékařských týmů, sdílení, koncentrace špičko-
vého přístrojového vybavení a rychlost. Vyšetření CT a  magnetickou rezonancí je do-
stupné dvacet čtyři hodin denně tři sta šedesát pět dní v roce, a to okamžitě po přijetí 
pacienta, což je mimořádně důležité u všech akutních léčebných postupů a operací, napří-
klad u cévních mozkových příhod nebo úrazů hlavy a páteře.

Vážení přátelé,
dvojnásobný 
počet stránek 
Zpravodaje KNL 
se, soudě podle 
vašich reakcí, 
osvědčil, a tak i to- 
to podzimní číslo 
má osm stránek.
Během podzim-
ních měsíců naše 
nemocnice usku-

tečnila řadu preventivních akcí. Největší  
z nich byla Blesk ordinace, kterou naše nemoc-
nice uspořádala spolu s deníkem Blesk. Více 
než pět tisíc lidí mělo příležitost díky našim 
sestřičkám a lékařům získat informace o svém 
zdraví. Velké pozornosti se těšily také akce 
na prevenci rakoviny tlustého střeva, osvětová 
tramvaj na podporu správného chování 
při mozkové mrtvici nebo akce při příležitosti 
Světového dne srdce, kterou spolupořádá 
naše Kardiocentrum.
Ohromující zájem veřejnosti o tyto naše aktivi-
ty nás utvrdil v přesvědčení, že k úkolům špič-
kové akutní nemocnice, jakou je ta naše, patří 
také osvěta veřejnosti a důraz na preventivní 
péči o zdraví. Proto budeme v těchto akcích 
do budoucna pokračovat.
Naši nemocnici v těchto týdnech opět za-
městnává další vlna covidu. Kromě prevence, 
odpovědné péče o vlastní zdraví a imunitu, 
je také logické nechat se očkovat proti nemoci 
covid-19. Proto znovu shrnujeme možnosti 
a způsob, jak se nechat očkovat v našem 
velkokapacitním Očkovacím centru v Liberci, 
resp. v nemocnicích v Turnově a ve Frýdlantě. 
Prosím vás, využijte tuto možnost!

Přeji vám krásný podzim a klidný předvánoční 
čas. Zůstaňte zdraví!
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Prostor určený pro budoucí oddělení nukleární medicíny si přišel prohlédnout i hejtman Libereckého kraje  
Martin Půta a generální ředitel KNL Richard Lukáš.



V rámci preventivní akce zaměřené na scree-

ning karcinomu tlustého střeva rozdali zdra-

votníci z  liberecké nemocnice zájemcům 

v obchodním centru Forum Liberec několik 

set testů na okultní krvácení do stolice.

Česká republika patří mezi země s nejvyš-
ším výskytem nádorů tlustého střeva. Díky 
preventivnímu programu je možné vzniku 
tohoto nádoru zabránit nebo ho alespoň včas 
diagnostikovat. Lidé, jimž je více než padesát 
let či mají v rodinné anamnéze rakovinu 
tlustého střeva, by prevenci neměli podce-
ňovat. U svého praktického lékaře si mohou 
vyžádat jednoduchý a bezbolestný test 
na přítomnost okultního (skrytého) krvácení 
do stolice. Podobné testy, určené pacientům 
bez příznaků, rozdávali v rámci prevence 
zdravotníci z oddělení gastroenterologie 
KNL i v obchodním centru Forum Liberec. 
V případě příznaků jsou pacienti objednáváni 
rovnou na kolonoskopické vyšetření.

V liberecké nemocnici byla zprovozněna 

ambulance onkologické prevence. Jedná 

se o placenou službu pro bezpříznakové 

pacienty, kteří dbají na prevenci, mají po-

cit ohrožení nádorovým onemocněním  

či obavu z  dědičné zátěže. Přestože tito 

pacienti nepociťují klinické potíže, mo-

hou si nyní nechat provést potřebná vy-

šetření. „Nejlepší nádor“ je totiž ten, kte-

rý je zachycen včas. 

Ambulance onkologické prevence 
se zaměří na diagnostiku v časném stadiu 
nemocí. Jejím cílem je nabídnout zájemcům 

o preventivní program souhrn vyšetření 
pod jednou střechou. V tuto chvíli jsou v ČR 
tři základní programy na screening nádorů, 
a to screening karcinomu prsu, screening 
karcinomu děložního hrdla a screening 
karcinomu konečníku a tlustého střeva. 
Existuje ale velké množství nádorů, které ne-
jsou těmito základními screeningy pokryty. 
V ambulanci onkologické prevence proto 
KNL rozšířila screeningový program a za-

měřila se právě na tato nepokrytá vyšetření, 
mezi něž patří např. komplexní biochemický 
rozbor krve včetně nádorových markerů, 

RTG plic, UTZ břicha atd., aby se u pacientů 
zachytilo v co možná nejčasnějším stadiu 
případné nádorové onemocnění. 

„Celkový počet onkologických onemocnění 
trvale stoupá. Častým problémem je jejich zá-
chyt až v pozdních stadiích, což má významný 
vliv na léčbu, prognózu a úmrtnost pacientů,“ 
říká k problematice nádorových onemoc-
nění primář oddělení radiační onkologie 
MUDr. Igor Richter, Ph.D., a doplňuje: „Cílem 
onkologické prevence je diagnostikovat one-
mocnění již v časném stadiu a maximalizovat 
tak šanci na úplné vyléčení.“

Objednávání a logistiku vyšetření zajiš-
ťuje Komplexní onkologické centrum KNL. 
Soubor vyšetření je zakončen podrobnou 
konzultací s lékaři centra. Do ambulance 
je možné se objednávat telefonicky každý 
čtvrtek v čase 8.00–15.00 na telefonním 
čísle 778 971 792. Všechna vyšetření jsou 
plánována tak, aby proběhla v průběhu 
jednoho dne. 

Muži zaplatí za preventivní onkologic-
ké vyšetření 9 700 Kč, ženy pak 8 800 Kč. 
V ceně pro ženy není započítáno mamo-
grafické vyšetření. Spolu s ním je cena 
9 800 Kč. Řada zdravotních pojišťoven 
přispívá svým klientům na preventivní 
onkologická vyšetření v rámci svých pre-
ventivních programů. Rozsah poskytova-
ných služeb bude KNL flexibilně upravovat 
i podle zájmu veřejnosti.
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Akce k prevenci karcinomu tlustého střeva v OC Forum 

Nová ambulance onkologické prevence 



Zástupci Kardiovaskulárního centra KNL se aktivně zúčastnili Světového dne srdce. Jeho cílem je šířit povědomí o kardiovaskulárních 

nemocech a jejich prevenci. Veřejnost nejvíce zaujaly přednášky o nejmodernějších technologiích používaných při léčbě srdečních 

onemocnění a rady, jak postupovat do příjezdu záchranky. Podobné akce napomáhají nejen osvětě, ale i záchraně lidských životů. 

Liberecké Kardiovaskulární centrum 
patří mezi tři největší centra koronárních 
intervencí v ČR. Poskytuje kardiologickou 

a angiologickou péči pro více než půl milio-
nu pacientů, převážně z Libereckého kraje. 
Tým primáře Rostislava Poláška je složený 

z třiceti pěti lékařů, čtyř biomedicínských 
inženýrů a devadesáti sester. Ročně provede 
více než tisíc pět set operačních zákroků. 
Centrum disponuje třemi moderně vybave-
nými sály pro intervenční léčbu. S výjimkou 
kardiochirurgických výkonů zajišťuje celé 
kardiologické spektrum. 

Koronární intervence včetně léčby akut-
ního infarktu myokardu provádí katetrizační 
laboratoř, která je v provozu čtyřiadvacet ho-
din denně sedm dní v týdnu. Kardiocentrum 
dále provádí katetrizační ablace srdečních 
arytmií a implantace kardiostimulátorů 
i defibrilátorů. Implantuje více než čtyři sta 
kardiostimulátorů a dvě stě kardioverterů-
-defibrilátorů ročně. V trvalé ambulantní péči 
má centrum tři tisíce pacientů s kardioim-
plantáty. 

Kardiocentrum KNL patří také k průkop-
níkům jednodenních katetrizačních výkonů. 
V rámci ambulantní péče pro kardiologické 
pacienty, kteří trpí závažnými chronickými 
onemocněními, ročně ošetří až patnáct tisíc 
nemocných.

Světový den srdce v libereckém Koloseu
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ZMĚNY v časech a podmínkách TESTOVÁNÍ na covid-19:

•  Od 1. 11. 2021 dochází ke změně v hrazení a rozsahu testování z veřejného pojištění dle MO MZČR č. j.: MZDR 47828/2020-30/MIN/KAN.
•  Vyšetření ZDARMA z veřejného pojištění je možné pouze:
 – u osob do dovršení 18 let věku,
 – u osob, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost je nutno prokázat lékařskou  
  zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19  
  podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
 – u osob očkovaných proti onemocnění covid-19 alespoň jednou dávkou očkovací látky; tuto skutečnost je třeba prokázat kartičkou/ 
  zprávou o očkování.
Prosíme všechny zájemce o testování o připravení dokladů před odběrem a prokázání na odběrovém místě. Děkujeme za pochopení.
Registraci k testování a další potřebné informace k testování naleznete na adrese: www.nemlib.cz/covid-19/testy/.



Při příležitosti Světového dne CMP pro-
běhla na konci října zajímavá akce v tramvaji 
č. 33. Zdravotníci liberecké nemocnice zde 
informovali, radili a diskutovali s cestující-
mi a zájemci o všem, co souvisí s cévními 
mozkovými příhodami. Zaměřili se přede-
vším na to, jaké jsou hlavní rizikové faktory 
CMP, a na informace, jak taková příhoda 
vypadá i jak ji rychle rozeznat. 

Přímo v tramvaji shrnula to nejdůležitější 
MUDr. Zuzana Eichlová, vedoucí liberecké 
iktové jednotky: „Cévní mozková příhoda  
je riziková zejména v tom, že nebolí. Pacient 
si často řekne, že problémy, které má, přejdou 
a nevěnuje jim dostatečnou pozornost.  
Ale bolest je až to poslední, co v případě  
mrtvice řešíme. Důležité jsou příznaky.  
Na jejich rozeznání používáme zrychlený test 
nazvaný FAST, což je zkratka složená z prvních 
písmen čtyř důležitých příznaků.“

F – z angl. face (tvář) – ochrnutí obličeje a tekoucí sliny z úst - pacientovi se zjednodušeně řečeno „zkřiví huba, spadne mu koutek“. 
A – z angl. arm (paže) – necitlivost paže a neschopnost udržet předmět - pacienti se snaží předpažit končetiny, ale jedna ruka jim padá,  
 nebo musí vynaložit větší sílu, aby byli schopni ruku předpažit. To se týká i dolních končetin.
S – z angl. speech (řeč) – neschopnost komunikace, případně obtížné porozumění řeči pacienta – pacienti mluví, ale není jim rozumět.  
 Ani oni často nerozumí. 
T – z angl. time/test (čas, test) – boj s časem – v případě výše uvedených příznaků „není čas ztrácet čas“, je potřeba co nejrychleji zavolat  
 záchrannou službu, nečekat, že to přejde.

Slunečné počasí a možnost okamžitého 
vyšetření bez objednání přilákaly na náměstí 
Dr. E. Beneše téměř pět tisíc zájemců z řad 
veřejnosti. V rámci akce Blesk ordinace jim 
zde byli k dispozici lékaři a sestry z Krajské 

nemocnice Liberec plných šest hodin, během 
nichž provedli stovky různých vyšetření. 

Fronty se tvořily především u spirometrie, 
měření tlaku či kontroly mateřských znamé-
nek. Sestry provedly přes čtyři sta měření 
hladiny cukru v krvi. Sto padesát lidí přišlo 

na konzultaci kvůli fyzioterapii. Spirometrie 
přilákala sto dvacet zájemců. Další stovky 
„pacientů“ si počkaly na měření tlaku, porad-
nu CMP, poradnu urologie, gynekologie nebo 
poradnu užívání léků. 

Na pódiu vystoupil i generální ředitel 
KNL Richard Lukáš, který přítomné uvítal 
slovy: „Rozumím tomu, že pro každého 
běžného člověka jsou úkony prevence cosi 
obtížného, cosi nepředstavitelného. Lidé 
z nich mívají často také strach. Na druhou 

stranu upozorňuji, že prevence je to nejlev-
nější, co pro sebe můžeme udělat, abychom 
se dožili ve zdraví vyššího věku a nezanedbali 
příznaky nějakých vážných chorob.“ Pro-
to zúčastněné vybídl k absolvování všech 

dostupných preventivních vyšetření. K jeho 
vyjádření se přidal i primátor Liberce Jaro-
slav Zámečník, jenž nad celou akcí převzal 
záštitu. 

Podpora prevence mozkové mrtvice v tramvaji č. 33

Lidé si nechali v rámci preventivní akce kontrolovat znaménka  

a měřit funkci plic či hladinu cukru v krvi 
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V polovině října se v prostorách libe-
recké nemocnice uskutečnila konference 
tzv. nelékařských profesí. O její zahájení 
se postarala ředitelka ošetřovatelské péče 
Mgr. Marie Fryaufová, která spolu s gene-
rálním ředitelem KNL MUDr. Richardem 
Lukášem ocenila dlouholeté zaměstnanky-
ně liberecké nemocnice krásnou kyticí. 

Celé dopoledne se pak neslo v duchu 
komunikace na téma zvládnutí důsledků 
pandemie koronaviru a hesla, že týmová 
spolupráce je základem úspěchu týmů, 
úseků, oddělení i celé nemocnice. Přednáše-
jící vzpomínali na nelehké covidové začátky 
a na přijatá opatření. O roce práce v izolaci 
vyprávěli zástupci ARO i infekčního oddě-

lení. Před obědem zazněly také informace 
z očkovacího centra. Odpoledne již patřilo 
setkání a diskusi s armádním generálem 
Petrem Pavlem, který mj. ocenil libereckou 
nemocnici za to, jak se vlastní aktivitou vy-
pořádává s vážnou krizovou situací ve chvíli, 
kdy stát selhává.

Krajská nemocnice Liberec se i o letoš-
ním podzimu aktivně účastnila veletrhu 
EDUCA WEEK Liberec. Veletrh navštěvují 
především žáci osmých a devátých tříd, 
kteří si vybírají další školu či povolání. 
Těm, kteří uvažovali o práci v nemocnici, 
se věnovali zaměstnanci KNL na společném 
stánku se SZŠ a VOŠ zdravotnická, Liberec 
a odl. pracoviště Česká Lípa, a s Fakultou 
zdravotnických studií TUL.

Studenti prvních a druhých ročníků SZŠ 
a VOŠ zdravotnická, Liberec a odl. pracoviště 
Česká Lípa, byli, tak jako každým rokem, 
slavnostně uvítáni na praxi v nemocnici. 
Letos jich nastoupilo opravdu hodně. Se-
tkání s představiteli KNL se tak uskutečnilo 

ve dvou dnech. Celkem svou libereckou praxi 
zahájilo sto dvacet jedna slečen a sedmnáct 
chlapců z oborů praktická sestra, ošetřovatel/
ka, všeobecná sestra a dětská sestra. Letos 
poprvé nastoupili studenti i do nově otevře-
ného oboru zdravotní laborant.
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V rámci dotačního programu na zvýšení 
ochrany měkkých cílů v resortu zdravot-
nictví uspořádala pro zaměstnance Krajské 
nemocnice Liberec společnost Doverville 
praktické simulované cvičení. Cílem cvičení, 
kterého se  účastnilo i Krajské ředitelství po-

licie Libereckého kraje, bylo připravit zdra-
votníky na možný útok ozbrojeného útoč-
níka v nemocničním prostředí a natrénovat 
správnou reakci pro takový případ. Samot-
nému cvičení předcházela teoretická část 
i praktický nácvik. V poslední části semináře 

si zdravotníci vyzkoušeli modelové situace, 
jejichž scénář předem neznali. Simulovaný 
útok ani následný postup policejních hlídek 
nebyly předem připravené, nebylo tedy 
dopředu jasné, jak vše dopadne. 

Od pondělí 8. listopadu je možné nechat 
se očkovat třetí dávkou vakcíny proti nemo-
ci covid-19 ve všech nemocnicích KNL, tedy 
v Liberci, Turnově i Frýdlantě. V Turnově 

a Frýdlantě slouží očkovací místo pouze 
pro očkování posilovací třetí dávkou a jen 
po předchozí rezervaci konkrétního termínu 
v centrálním rezervačním systému. 

Očkování první, druhou a samozřejmě 
i třetí dávkou nadále probíhá v Očkovacím 
centru v budově D Krajského úřadu Liberec-
kého kraje. 

Provozní doba očkovacích míst 

(listopad): 
Liberec Po–Ne 07.30–19.30

Turnov  Po–Pá 14.00–15.15

Frýdlant Po 13.00–17.00

– U všech dospělých osob doporučuje-
me registraci v centrálním registrač-
ním systému. 

– Děti do 16 let jsou očkovány v Liberci, 
pouze po předchozí registraci, a to 
v úterky a pátky v čase 13.30–19.00. 

– V očkovacím centru poskytujeme také 
očkování pro samoplátce. 

– Těhotné ženy očkujeme až od dokon-
čeného třetího měsíce těhotenství. 

– Certifikáty o absolvování očkování 
už nejsou z kapacitních důvodů 
automaticky zasílány e-mailem, 
ale jsou trvale k dispozici na portále 
https://ocko.uzis.cz, kde si je každý 
může stáhnout.

Čtvrteční části semináře se zúčastnilo přes třicet zaměstnanců KNL. Nikdo z nich nebyl při útoku opravdu zraněn. :o)

Zpravodaj si můžete 
přečíst také na 
www.nemlib.cz/zpravodaj-knl/



Transfuzní oddělení Krajské nemocnice Liberec uplatňuje moderní metody pro darování krve a  poskytuje plné spektrum laboratorních 
vyšetření. Ročně provede na 15 000 odběrů od více než 6 000 dárců. Svými transfuzními přípravky zásobuje spádovou oblast pro čtvrt milionu 
obyvatel. Protože si našich dárců i  příjemců vážíme, rozhodli jsme se, že zde osudy některých z  nich postupně představíme. Za stejnou 
barvou krve se totiž vždy skrývá odlišný příběh. Druhým v  pořadí je Vladimír Pulchart. Jezdec na motorce a  příjemce více než šedesáti 
krevních transfuzí v krátké době. Je mu třicet devět let, pracuje ve Škoda Auto jako IT manager a žije v Radimi u Kolína.

 

Vladimír Pulchart si jednoho krásného dne 
před pěti lety vyrazil na bezstarostnou jízdu 
na své Suzuki GSR 600. S kamarády dojeli 
do Liberce, stavili se na Ještědu a pak si zajeli 
i na oběd. Prostě pohodička. Týden předtím 
si byli ještě zazávodit na okruhu v Brně, 
a tak Vladimírova motorka možná neměla 
pneumatiky v nejlepším stavu. Každopádně 
to poslední, co si Vladimír z osudného výletu 
pamatuje, je odjezd z libereckého náměstí, 
vjezd na dálnici, a pak už nic. V jeho pa-
měti nastala dlouhá tma. Po mnoha dnech 
se pak probudil v nemocnici.  

Vladimír jel jako poslední. Ani kamarádi 
proto pořádně nevěděli, co se vlastně stalo. 
S největší pravděpodobností Vladimíro-
vi podklouzla sjetá zadní guma motorky 
na vlhkém terénu lesní cesty u obce Podhora 
na Českodubsku. Zatímco motorka pokra-
čovala dál mimo silnici, Vladimír si dojel 
po zadku pod protijedoucí škodovku. Auto ří-
dila starší paní, která za ním měla navíc 
připojený vozík se dřevem. Podle promáčklé 
helmy si dal Vladimír se škodovkou hlavičku 
a pak se pod ni „schoval“.  

Co bylo dál, zná Vladimír také pouze z vy-
právění: „Potom se asi událo několik zázraků. 
Doslova. U nehody zastavil pán, kterému 
řidička v šoku stále opakovala, že někoho pře-
jela. Nikde ale nebyl nikdo vidět. Ani motorka 
tam neležela. Pán měl pomalu dojem, že si 
to řidička vymyslela. Obcházel auto a užuž 
chtěl odjet, když spatřil pod vozem helmu. 
Hned začal organizovat pomoc. Zastavil tři 
auta a požádal Holanďany, kteří v jednom 

z nich byli, aby mu pomohli nadzvednout fe-
licii a vyndat mě zpod vozu. Záchranář, který 
se na místo z Jablonce dostavil, totiž údajně 
čekal na hasiče a vrtulník a odmítl zasahovat. 
Pán tak vše převzal do svých rukou a orga-
nizoval mou záchranu až do doby příletu 

vrtulníku. Všechno to vím proto, že tento pán 
pak po čase volal do nemocnice a zajímal se, 
jak to se mnou vypadá. Párkrát jsme se i sešli, 
vděčím mu za svůj život. A perlička na závěr. 
Ten pán se jmenuje Svatý.“

Vladimír byl následně leteckou záchran-
nou službou transportován do Krajské 
nemocnice Liberec. Byl pětkrát oživován, 
původní šance na přežití byly téměř nulové. 
Měl masivní vnitřní krvácení, protržené 
a pohmožděné plíce, zlomená žebra, 
nenávratně poškozenou bránici (ta mu byla 
následně odebrána a místo ní má jakousi 

síťku, která odděluje orgány), na několikrát 
roztržené tlusté i tenké střevo, posun všech 
vnitřních orgánů, několikrát zlomenou 
a rozdrcenou pánev, levou nohu téměř 
amputovanou, navíc měl i popáleniny. 

Maminka jezdila za Vladimírem denně: 
„Bylo to hrozné. On se s doktory rval, nemohl 
mluvit, měl halucinace, nevěděl, co se děje. 
Na ARO ležel šest týdnů, pak byl na traumato-
logii, následně v nemocnici v Kolíně. Prvních 
čtrnáct dní měl otevřené břicho a dostával 
veliké množství krevních transfuzí. Dočasně 
se mu i pod vlivem transfuzí změnila krevní 
skupina. Dostával proto experimentální anes-
tetika, která měla ten vedlejší efekt, že byla silně 
halucinogenní. Tak po nich prožíval neskuteč-
ná dobrodružství.“

Když se Vladimír uzdravil, chtěli spolu 
s maminkou také darovat krev. Bohužel 
ani jeden z nich nebyl vhodným dárcem. 
Proto je mrzí, že nemohou svůj dluh splatit. 
Vladimír obdržel během léčby neuvěřitel-
ných šedesát krevních transfuzí. „Alespoň 
touto cestou tedy děkuji všem dárcům za to, 
že mohu žít plnohodnotný život. Bez nich 
bych tu dnes nebyl,“ říká a jeho maminka 
dodává: „V životě nemůžeme být dost vděční 
sestřičkám a doktorům za to, co pro něj udě-
lali, jak kolem něj celou dobu obětavě běhali. 
Byl to souběh několika šťastných náhod, 
od pana Svatého, přes vrtulník až po fakt, 
že v době úrazu byli v nemocnici přítomni 
všichni důležití doktoři, kterým v té době 
nepřivezli žádný další urgentní případ, takže 
se všichni mohli naplno věnovat synovi.“ 
A jak připomíná Vladimír, roli sehrálo i to, 
co měl na sobě. „Měl jsem opravdu kvalitní 
oblečení, helmu, vše. Nebýt toho, byl jsem 
na místě mrtvý. Moje vybavení mě tak nějak 
udrželo pohromadě.“

Na osudného 13. srpna 2016 vzpomíná 
Vladimír s pokorou. Během rehabilitačního 
pobytu na Malvazinkách si i díky dalším 
pacientům uvědomil, jaké má štěstí, že přežil, 
má nohy, může chodit. Přijal i omezení, 
která mu zůstala, jako vývod, nedorostlé 
nervy na noze, a tím pádem menší hybnost. 
Jednou ročně dochází na kontroly do Liberce 
k panu doktoru Kašákovi. Na motorku zatím 
nesedl, ale stále ji má – neopravenou – doma 
v garáži. Srší však optimismem a kdoví, třeba 
už příští várku koláčků pro sestřičky doveze 
na mašině...

 Jednou ročně na výročí úrazu nosí Vladimír s maminkou sestrám koláčky jako poděkování za jejich péči.
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