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P¤EDSEDA âESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEâNOSTI
PROF. MUDr. JI¤Í VORLÍâEK, CSc. JUBILUJÍCÍ

V fiíjnu 2004 se doÏil ‰edesátky profesor Vorlíãek. Jeho vûk
lze zvefiejnit bez rozpakÛ. Jednak jde o vûk pomûrnû mlad˘ na
prahu zralosti, jednak se na nûm proÏit˘ch ‰edesát let nepode-
psalo tûlesnû ani psychicky. Profesor Vorlíãek pro‰el ãtyfiicít-
kou, padesátkou, ‰edesátkou a smûfiuje k sedmdesátce stál t˘Ï,
neopotfiebován, sám stále nevybit, av‰ak své okolí nabíjející.
Profesor Vorlíãek patfií k druhu vysokoenergetick˘ch jedincÛ.
Má to nûjakou souvislost s dobfie udûlan˘mi mitochondriemi.
Vstává dfiíve neÏ vût‰ina ostatních, na klinice je tudíÏ dennû
dávno pfied ‰estou, nenasycen pûtidenním pracovním t˘dnem
ctí subotniky a v práci je tudíÏ také o sobotách. Rozhovory
s ním je bezpeãnûj‰í absolvovat v ãasném dopoledni. Pozdûji
komparativní nev˘hoda vÛãi nûmu narÛstá. Zatímco prÛmûr-
n˘ jedinec pod tlakem procesu v odpoledni jiÏ umdlévá, pro-
fesor Vorlíãek drÏí kontinuu. MoÏná veãer je‰tû více oÏívá,
coÏ neposoudím, protoÏe patfiím k umdlévajícím. 
Profesor Vorlíãek je muÏem nekonveãním v tom, Ïe pro jisto-
tu fiíká, co si myslí hned na poãátku, aby na my‰lení v diskusi
vÛbec do‰la fieã. Jen nekonvenãní také v tom, Ïe nepfiidu‰uje
své okolí vlastní velikostí a nutí je proliferovat, av‰ak i v tom,
Ïe tvrdû pragmaticky sleduje kfiehké romantické cíle. O nekon-
venãních jedincích nelze psát konvenãnû. Profesor Vorlíãek
je osobností mnohorozmûrnou. Kromû obvykl˘ch tfií dimen-
zí, z nichÏ Ïádná nedeformuje ideál muÏe sympaÈáka, jak je
vnímán také radostnû s ním spolupracujícími sestfiiãkami
a lékafikami, zasahuje i leckam, kam my neforemnû trojroz-
mûrní uÏ nesaháme. AÈ jiÏ je to svût moderního umûní, seãtû-
lost, znalost svûta geografická i zku‰enostní, orientace v poli-
tice vezdej‰í, svût globálních akademick˘ch vizí i svût pocitÛ
osamûlého lékafie v noãní sluÏbû. 
Prav˘ muÏ má jednou za Ïivot nav‰tívit Jeruzalém nebo Mek-
ku, jednou t˘dnû zajet po dálnici do Prahy, vylézt na pofiádn˘
kopec, postavit dÛm, zasadit strom, stran zplození syna je to
s ohledem na balanci X a Y padesát na padesát, a také aspoÀ
jednou absolvovat pfiedem dohodnut˘ rozhovor v pracovnû
profesora Vorlíãka ve ãtrnáctém poschodí bohunické nemoc-
nice. âtrnáct je dvakrát sedm a alespoÀ numerologové magic-
kou hodnotu onoho ãísla i souãinu zajisté vnímají. Rozhovor
s profesorem Vorlíãkem má pevné schéma. Nejlépe je pfiipra-
vit se jiÏ sefiízením hodinek. Pfiijít na dohodnutu schÛzku
o minutu pozdûji znamená b˘t pfiedmûtem pichlavé poznám-
ky o neschopnosti organizovat si ãas, tfii minuty odpovídají
startu v lehkoatletické soutûÏi s právû amputovanou nohou,
pro pûtiminutovém zpoÏdûní zaÏije opozdilec pocit vyhnance
z galaxie navûky a mimo ãasoprostor. Rozhovor má dvû pra-
videlné ãásti : krátce o nûãem a krátce jen tak. âást o nûãem
postaãí formulovat struãnû. Po tfietí vûtû vysokoenergetick˘
profesor Vorlíãek dom˘‰lí jiÏ sám cíle, souvislosti, rizika
a benefity autoprocesingem a rychle spûje k realizaãnímu
v˘stupu. Zde vzniká mal˘ prostor pro usrknutí kafe, naãeÏ se
vzápûtí ujasÀuje, co se tedy vbrzku stane a zapí‰e se to do pfie-
plnûného bloku i s termínem, kdy se to stane. Po této krátké
ãásti, jímÏ byl nastínûn˘ problém zvládnut, následuje krátká
druhá, laskavá ãást rozhovoru jen tak, v níÏ si má prÛmûrn˘
jedinec moÏnost postesknout, pochlubit se, zasnít se ãi navlh-
ãit se pláãem a pfiitom je laskav˘m profesorem Vorlíãkem ubí-
jen i nabíjen zároveÀ. Dotyãn˘ je profesorem uji‰tûn, Ïe vûci
a okolnosti jsou a budou mnohem hor‰í neÏ si on sám v nej-
ãernûj‰ích my‰lenkách kdy pfiipustil, av‰ak Ïe má vzácnou pfií-
leÏitost se s tím sám poprat ãi vyrovnat, nebude-li ov‰em blb-

cem, coÏ laskav˘ profesor
nikdy nevyfikne, spí‰e to jen
tak visí ve vzduchu. V tom je
ona laskavost druhé ãásti, po
níÏ dotyãn˘ odchází slav-
nostnû naladûn i rozerván
v pfiesvûdãení, Ïe mÛÏe v‰e
a v‰e závisí jen na nûm. Tak
tomu sice bylo i pfied rozho-
vorem, ale prÛmûrn˘ jedinec
to rozpozná pouze po ubití
a nabití Vorlíãkem. Nutno
dodat, Ïe navzdory fyzikál-
ním pouãkám se profesor
Vorlíãek nabíjením jin˘ch
nespotfiebovává. Zda se dobí-

jí nûkdy on sám není dosud vûdû známo. MoÏná tak ãiní
o samotû vhledem do nûjakého moderního v˘tvarného díla. To
by bylo také pozoruhodné a inspirující zkoumat jak pro fyzi-
ku tak i pro obchodování s umûním a energiemi. 
V˘‰e uveden˘ pfiíklad ukazuje, proã profesor Vorlíãek vÏdy
stíhá, aã ostatní nestíhají a proã má kolem sebe i za sebou dosta-
tek ÏákÛ a pfiíznivcÛ, aã mnozí nemají. Profesor Vorlíãek se
Ïivotem prokomunikovává, vûdom si ceny ãasu komunikace
jedné, aby nezdrÏovala komunikaci dal‰í. TudíÏ se nelze s pro-
fesorem Vorlíãkem ani rozhádat ani b˘t v nefie‰eném konflik-
tu, protoÏe by se tím pouze bránilo dal‰í efektivní komunika-
ci. Platí zde VorlíãkÛv zákon, pozdûji pfiisvojen˘ Murphym,
Ïe tam, kde se nedafií komunikovat je tfieba to zvládnout komu-
nikací. A s dovûtkem, Ïe není-li komunikace struãná a jasná,
nejednalo se o komunikaci a je tfieba tento stav nahradit napfií-
klad komunikací. Zisky operátorÛ mobilních telefonÛ plynou
patrnû z velké ãásti právû z komunikaãních aktivit mobilnû
vÏdy dostupného profesora Vorlíãka. B˘t profesor Vorlíãek
ministrem dopravy a spojÛ, tak uÏ máme vybudovány komu-
nikace i do v‰ech zapadl˘ch osad a nataÏeny dálnice aÏ do Kua-
la Lumpur, ba dokonce i do Ostravy. 
Vybaven schopností totální komunikace vûnuje se profesor
Vorlíãek vybavování kdeãeho. Uvedu pfiíklady jen z toho, co
si vybavím. V bohunick˘ch pláních zprvu porostl˘ch jen lebe-
dou zbudoval jiÏ pfied mnoha lety v tehdy nehostinné novo-
stavbû de novo ‰piãkovou hematoonkologickou kliniku. Vûda,
Ïe pokrok v hematoonkologii rozhoduje vûda, vybavil ji labo-
ratofií molekulární onkologie se ‰irok˘m zábûrem i podporou
v˘zkumu bioterapie a bunûãn˘ch technologií. Vûda, Ïe vûda
si Ïádá vûdoucích, dokopal sv˘mi jiÏ popsan˘mi laskavû ubí-
jejícími a nabíjejícími rozhovory k habilitacím a profesurám
jiÏ pfies desítku sv˘ch blízk˘ch i vzdálenûj‰ích spolupracov-
níkÛ. TudíÏ jeho pracovi‰tû není v personální tísni, n˘brÏ nao-
pak personálnû vybavuje i pracovi‰tû jiná. Pravdûpodobnû by
profesor Vorlíãek dokomunikoval k habilitacím i m˘valy, kdy-
by nebylo lze jinak. Jak ho znám, fie‰il by to v‰ak tím, Ïe by se
obklopoval m˘valy schopnûj‰ími, ktefií zvídavû slídí krajem
a ménû ãasu prospí v dutinách práchnivûjících stromÛ. O jaké-
ho m˘vala se jedná pozná profesor Vorlíãek opût v jiÏ popsa-
ném rozhovoru u profesora Vorlíãka. Proto je rozhovor klíão-
v˘m nástrojem komunikace jak pro profesora Vorlíãka, tak
ostatnû i pro m˘valy, za nûÏ budiÏ obraznû pokládáni v‰ichni
dosud spící s potenciálem ke slídûní, prÛzkumu okolí i úspû‰-
nému lovu. 
Vybaven zku‰eností, profesor Vorlíãek dobfie ví, Ïe trvale
a vÏdy pouze vítûzit nelze. Tím spí‰e ne v medicínû. A tím spí-
‰e ne v onkologii. Proto zprvu ideovû, poté jiÏ dvakrát vyda-
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nou uãebnicí a organizaãními opatfieními zaãal vybavovat dfií-
ve málo vybavenou paliativní medicínu. Vorlíãkova afinita
k paliativní medicínû nespornû hodnû souvisela právû s jeho
schopností komunikace, kterou se snaÏí vnuknout i ostatním.
Paliativní medicína totiÏ právû komunikaci potfiebuje jako
jeden z nejúãinnûj‰ích lékÛ. Ze dvou odvûk˘ch moÏn˘ch cest
komunikace pravdou nebo mlÏením, profesor Vorlíãek zvolil
tu první a na ní se s jistotou pohybuje, aniÏ by nemocného prav-
dou zraÀoval. Obvykle nemocnému vykomunikuje nejen
dÛstojnost a partnerství spolurozhodujícího, ale také nadûji. 
Dále si vybavuji jak se profesor Vorlíãek s nasazením vrhal do
svého ‰estiletého dûkanování, jímÏ se úspû‰nû prokomuniko-
val aÏ k vybavování brnûnské lékafiské fakulty rekonstrukce-
mi a nov˘mi v˘stavbami, aÈ uÏ ‰lo o generální opravu histo-
rické budovy fakulty na Komenského námûstí na poãátku nebo
v˘stavbu supermoderního Anatomického ústavu a rekon-
strukci ‰estipatrové budovy pro teoretické obory v bohunic-
kém areálu v dal‰í etapû. Ani po opu‰tûní postu dûkana nepfii-
jde profesoru Vorlíãkovi dehonestujícím pracovat dále ve
funkci prodûkana pro dûkana nového v zájmu prokomuniko-
vání se aÏ k realizaci celého nového areálu kampusu lékafiské
a pfiírodovûdecké fakulty. Profesoru Vorlíãkovi, i jako prodû-
kanovi, lze také pro toto v‰e jeho dûkanem podûkovat. 
Právû na stránkách Klinické onkologie je v‰ak nutno uvést,
ãím profesor Vorlíãek vybavuje âeskou onkologickou spo-
leãnost jako její pfiedseda. Pfiedev‰ím poznáváním, sebepo-
znáváním a rozpoznáváním. VorlíãkÛv v˘bor spoleãnosti opus-
til teplo zabydlené tvrze, vyjíÏdí za sv˘mi jednáními napfiíã
domovinou, aby poznal místa, kde se ãeskomoravskoslezská
onkologie odvíjí. Medikamentozní a podpÛrná léãba jsou sice
blízké srdci profesora Vorlíãka jako internisty, ale nebrání mu
rozpoznat roli radioterapeutÛ, chirurgÛ i diagnostikÛ z rÛzn˘ch
oborÛ pro formování skuteãné klinické onkologie jako propo-
jeného komplexu disciplín, kooperujícího na fie‰ení jednoho
medicínského problému zhoubného nádorového onemocnûní.
Kooperujícího nejen na stránkách onkologick˘ch uãebnic, ale
pfiedev‰ím v osobních vazbách a otevfien˘ch vztazích. Pozná-
ní potfieb jednoho konce onkologie, tedy pokroãil˘ch nádoro-
v˘ch onemocnûní a paliativní onkologie, doplÀuje profesor

Vorlíãek také rozpoznáním potfieb konce druhého, moÏná pofia-
dím spí‰e prvního, tedy podporou programÛ primární i sekun-
dární onkologické prevence. Jeho pfiiãinûním se stává klinic-
ká onkologie otevfienou, bez indoktrinací, av‰ak smûfiující
k pragmatickému porovnávání práce podle v˘sledkÛ a s roman-
tickou vírou, Ïe jednou pfieváÏí to lep‰í, úãinnûj‰í, efektivnûj-
‰í, lépe strukturované, pfiipravenûj‰í a moudfiej‰í. Vûfií, Ïe vyka-
zování a srovnávání v˘sledkÛ onkologické péãe je cestou ke
zlep‰ování, rovn˘m pfiíleÏitostem i k férovosti, fieknûme struã-
nû k ekvitû. V této jeho vífie ho následují a budou následovat
mnozí, neboÈ úkolem vÛdãích osobností je pfiedev‰ím formu-
lovat vizi, podporovat a nechat zrát. A tváfiit se svûÏe, coÏ pro-
fesor Vorlíãek dokáÏe v pût ráno, jsa jiÏ nezfiídka na dálnici
D1, i pozdû naveãer, rovnûÏ nezfiídka na dálnici D1. 
Vize musejí mít vlastní vysokoenergetick˘ pohon, aby pfiele-
tûly havárie, koufie i p‰ouky lokálních pÛtek, stfiely s krátk˘m
doletem, hranice regionÛ a dokonce i hranice Palackého námûs-
tí. VyuÏijme toho, Ïe letíme na VorlíãkÛv vysokonergetick˘
pohon, kter˘ dosahovanou rychlostí v Ïádném pfiípadû nepfii-
pomíná ‰edesátku.
A snad je‰tû pár upfiesÀujících slov pro ty ãtenáfie ãasopisu Kli-
nická onkologie, ktefií pocházejí z jin˘ch svûtÛ nebo právû pfii-
létli z Marsu a profesora Vorlíãka snad neznají. 
V uvedeném textu jde o prof. MUDr. Jifiího Vorlíãka, CSc,
pfiedsedu âeské onkologické spoleãnosti, pfiednostu Interní
hematoonkologické kliniky v Brnû, emeritního dûkana a nyní
prodûkana Lékafiské fakulty Masarykovy univerzity, ãlena
Vûdecké rady MZd âR, ãlena nûkolika odborn˘ch spoleãnos-
tí a redakãních rad, autora a spoluautora onkologick˘ch uãeb-
nic, examinátora zku‰ebních komisí, nositele v‰emoÏn˘ch oce-
nûní a vyznamenání, pfiítele umûní a profesionality, a coÏ je
u zaslouÏil˘ch profesorÛ velmi pozoruhodné, také stále prak-
tikujícího doktora medicíny, kterého stále je‰tû najdete s jeho
nemocn˘mi na ambulanci i na oddûlení
Ad multos annos pane profesore, pane pfiedsedo, spectabilis
pane emeritní dûkane, váÏen˘ pfiíteli Jirko. 

Prof. MUDr. Jan Îaloudík, CSc., 
a v‰ichni, kdo s tímto Ïertovnû váÏn˘m povídáním
o Tobû souhlasí




