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7Úvodem pár slov…

Úvodem pár slov, jak tato kní!ka 
balad a"romancí vznikla a"k"#emu 
by m$la, jak doufáme, poslou!it

D.kuji za iniciativu Sdru&ení pro podporu humanizace zdravotnictví, 
sboru p/i Spole-nosti pro církevní právo, vydat v kni0ní form. povídky 
ze 0ivota nemocnic a zdravotnick!ch za"ízení.

Spole#nost pro církevní právo, zalo0ená p/i Právnické fakult. Univerzity 
Karlovy v roce 1994, p5sobí v místních skupinách v Praze, Brn., Olo-
mouci, St/íb/e a 6esk2ch Bud.jovicích. K 1. lednu 2022 má 536 -len5 ze 
v3ech kon-in -esk2ch zemí, Slovenska i zahrani-í. Je kolektivním -lenem 
6eské k/es7anské akademie a -lenem Rady v.deck2ch spole-ností 6eské 
republiky p/i 6eské akademii v.d. Na ja/e 2021 zalo0ila -ty/i odborná 
sdru0ení, zab2vající se otázkou, jak /e3it n.které záva0né spole-enské pro-
blémy dne3ních dn5. Shora uvedené sdru0ení je jedním z nich.

Povídky, které jsme upravili do kni0ní podoby, byly vydávány po-
stupn. v letech 2021–2022 v populariza-n.-v.deckém -trnáctideníku 
Spole-nosti pro církevní právo Zrcadlo církve. Na n.kter2ch místech do-
3lo k dopracování jejich zn.ní, ke zm.nám nadpis5 a -íselného za/azení. 
D.kuji za -etná povzbuzení ze strany -len5 uvedeného sdru0ení, mnohdy 
i návrhy, jak vypráv.ní doplnit. Zvlá3t. pak dárc5m, kte/í umo0nili vydání 
této knihy.

Smyslem p/evzaté úvodní beletristické reportá0e a osmnácti originál-
ních reportá0í ze 0ivota je p/edev3ím seznámit ve/ejnost s mnoha t$%kostmi 
za branami na&ich lé#ebn!ch kolos' a upozornit na n.. U-init v3e pro to, 
aby byly zbaveny d.su a na3e nemocnice nikdo u0 nemohl více naz2vat 
továrnami na smrt.
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8 Ukon#ete náv%t$vy, dve&e se zavírají

Rádi bychom, aby tyto /ádky p/isp.ly jako impulz k dobudování jedné 
z cest, jak dosáhnout humanizace zdravotnictví: k roz3í/ení kategoriální 
pastorace církví do úpln. v&ech zdravotnick2ch za/ízení. Tam, kde u0 fun-
guje, roz3í/it její personální zaji3t.ní, aby tato slu0ba pokr2vala v ka0dé 
nemocnici nep/etr0it2 cel2 -asov2 prostor 24 hodin denn..

Rádi bychom, aby -tená/i a celá na3e ve/ejnost p/im.li p/edstavitele 
státní zdravotní správy, majitele nemocnic a p/edstavitele církví na ná-
rodní i místní úrovni k tomu, aby spole-n. dopracovali stávající smlouvy 
o duchovní pé-i v ka0dém l50kovém zdravotnickém za/ízení a tam, kde 
dosud absentují (tj. na v.t3in. míst) bez odkladu tyto smlouvy vypracovali. 
Smlouvy, kter2mi se zaji37uje duchovní pé-e jak o v./ící nemocné, tak 
i slu0ba p/ítomností a radou pro ty, kdo víru sice nevyznávají, o radu, po-
moc a vyslechnutí v3ak projeví zájem. Co0 se má t2kat nejen nemocn2ch, 
ale rovn.0 léka/5, sester a v3ech zdravotník5, p/i jejich p/epracovanosti, 
náhlé osobní krizové situaci, p/edcházení syndromu vyho/ení a v dal3ích 
okam0icích, kdy pot/ebují pomoc a vy0ádají si ji.

Smlouvami je nutno zajistit -innost stál!ch nemocni#ních kaplan' a kap-
lanek v ka0dé nemocnici, a rozmno0it jejich po-et tam, kde u0 (Bohu díky!) 
tak zdárn. a nenahraditeln. p5sobí. Nov. tuto slu0bu lze doplnit a roz3í/it 
o p/ipu3t.ní a propagaci slu0by akolyt' a akolytek z /ad léka/5 a ve3kerého 
nemocni-ního personálu. Pape0 Franti3ek sv2m zákonem – motu proprio 
Spiritus Domini z 10. ledna 2021 stanovil, 0e do laické církevní slu0by ako-
lyt5 mohou a mají b2t ustanovováni mu0i i 0eny a vyz2vá k podstatnému 
po-etnímu roz3í/ení po-tu nositel5 této trvalé slu0by mezi katolíky-laiky.

V kone-ném cíli nám pak jde o vnesení lidského prvku do na3ich ne-
mocnic. P"isp$t t$mito osobními vzpomínkami na r5zné situace pro0ité 
v -esk2ch nemocnicích, na n.kter2ch místech varovné a kritické, na jin2ch 
místech pochvalné, aby do3lo ke zm$n$ n$kdy tak ne&(astného p"ístupu lé-
ka/5, sester, o3et/ovatel5 a ostatních pracovník5 zdravotnick2ch za/ízení 
k pacient5m. Aby se více ne0 dosud na pacienty pohlí0elo jako na lidské 
bytosti, nejen jako na p/edm.t v.deckého bádání nebo dokonce na obtí0né 
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9Úvodem pár slov…  

klienty. Aby se posílila v2uka léka"ské etiky na v3ech léka/sk2ch fakultách 
na3ich univerzit a aby její teoretické záv.ry byly uvedeny do praxe. Aby 
pacient byl více ne% fi nan#ní v!nos jeho l'%ka.

Nakonec bych rád upozornil, 0e v3ech osmnáct „balad“ je p"esn!m 
otiskem událostí, které se skute-n. staly, bez pou%ití jakékoli literární licence. 
Vyp5j-il jsem si od svého oblíbeného básníka Jana Nerudy obrat balady 
a romance a v úvodu jsem p/ipojil souznící p/íb.h z humoristického ro-
mánu Zde1ka Jirotky Saturnin, evergreenu -eské humoristické literatury, 
kter2 je m2m nejmilej3ím pohodov2m -tením.

V Praze na svátek Panny Marie Lurdské,
tj. sv.tov2 den nemocn2ch dne 11. února 2022

Ji"í Rajmund Tretera

Ukon!ete náv"t#vy.indd   9Ukon!ete náv"t#vy.indd   9 18.02.2022   10:34:2818.02.2022   10:34:28



171BALADA OSMNÁCTÁ

BALADA OSMNÁCTÁ

A"znovu ve %pitále, 
je%t$"za"virové pandemie

Neuplynuly ani celé dva m.síce od mého propu3t.ní z nemocnice po 
pankreatitid., a klec za mnou zapadla v listopadu 2020 znovu. Tentokrát 
ji0 ne na deset, ale jen na sedm dn5 (co0 jsem ov3em dop/edu nev.d.l). 
Pro zm.nu p/edcházely teploty, svaly na nohou vypovídaly slu0bu, dvakrát 
jsem upadl. V nemocnici zjistili, 0e je to n.co urologického. Vezla m. tam 
záchranka, ve které byl o3et/ovatel, kter2 chodí na latinské m3e na Karlov. 
Byl ke mn. velmi pozorn2. Po p5lroce jsme se na Karlov., na slavnost sv. 
Jana K/titele, op.t potkali. Aspo1 jsem mu mohl pod.kovat.

8est hodin trval p/íjem. První radost byla, 0e zkou3ka na virus byla 
op.t negativní. Bylo tam n.kolik léka/5, a ti m. dali rychle dohromady. 
Dost veselí jsem pocítil, kdy0 mn. jeden z léka/5 prohlí0el hlavu. Ze 
v3ech stran. 9ekl, 0e je v po/ádku. Ani jedna boule, ani jsem ne3ilhal. 
Sláva, /íkal jsem si, a d.koval Bohu. Lokty jsem m.l o3kliv. nara0eny, 
hojily se p5l roku. Nara0ené koleno jen 3est t2dn5. Ale to se dalo pova-
0ovat za lapálie.

Je3t. s jedním léka/em na p/íjmu jsem m.l velké 3t.stí: slu0bu m.l 
práv. P. Mgr. MUDr. Martin Moravec, OCr, internista, kn.z a -len k/i-
0ovnického /ádu. Mlad2 absolvent dvou fakult Univerzity Karlovy, léka/ské 
i teologické. Co v3echno vy3et/oval po léka/ské stránce, si u0 nepamatuji. 
Ale jen tak na okraj léka/sk2ch zákrok5 se m. zeptal, zda nechci svátosti; já 
pochopiteln., 0e ano, 0e bych byl moc rád. A tak mn. podal svaté p/ijímání 
a po hodin., p/i dal3í pauze mezi léka/sk2mi zákroky, mn. ud.lil svátost 
pomazání nemocn2ch. Tu jsem p/ijal poprvé v 0ivot..
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172 Ukon#ete náv%t$vy, dve&e se zavírají

O nesmírné milosti Bo0í poskytované skrze svátosti vím; to jsme se 
u-ili v teologii na podzemním generálním studiu dominikánského /ádu 
je3t. za b2valého re0imu. Je to p/edm.tem na3í víry. Nyní jsem p/ímo cítil 
její ú-inky, a v./ím, 0e to nebyla jen tak n.jaká autosugesce.

Sám jsem v posledních t/iceti letech p/i sv2ch náv3t.vách v nemocni-
cích ud.lil svátosti v.t3ímu po-tu nemocn2ch, ale nyní jsem to za0il na 
sob.. Vypov.d.t to ani nelze. A mil2 spolubratr mn. slíbil, 0e m. p/í3tí 
t2den v úter2 v l50kovém odd.lení nav3tíví, a p/inese op.t Nejsv.t.j3í 
svátost. P/i3el a p/inesl.

Na konci p/íjmu bylo jasné, 0e mn. – promi1te mi tu podrobnost – 
bude muset b2t zavedena cévka a budu muset b2t na n.kolik dn5 upoután 
na l50ko, a le0et prakticky stále na zádech. Co0 se stalo. Na ruce zavedena 
kanyla a p/es ní n.kolikrát denn. vyprazd1ována do 0il n.jaká kapa-ka. 
Braní krve z druhé ruky, injekce do b/icha. Spousta -aje. St/ídaly se dva 
druhy, tak0e to nebylo tak odporné jako d/íve, od mého mládí, je3t. i p/ed 
n.kolika léty, kdy to byla po/ád jen jedna b/e-ka, kterou pacienti v3ude 
naz2vali vyva/ené fusekle. Náv3t.vy byly samoz/ejm. zakázány, to je ta 
dne3ní doba, ale mobil jsem sm.l u0ívat. Záboj sm.l pro m. ka0d2 den 
p/iná3et ke vchodu do odd.lení minerálku; v0dy mn. ji sestry promptn. 
donesly.

Pokoj byla taková úzká nudle, vedle sebe byla narovnána t/i l50ka. 
Úd.sné. Jeden ná3 dobr2 kamarád, pracující v nemocnici, m. p/i3el na pár 
minut nav3tívit. Kdy0 nahlédl do na3eho pokoje, jeho reakce byla: „No 
nazdar…!“ V0dy jeden kovov2 no-ní stolek odd.loval od sebe jednotliv. 
pacienty. Od konce l50ek v nohách ke st.n. byla uli-ka, kterou procházely 
sestry, asi jeden metr 3iroká. Zkrátka, nemocnice byla stále tak narvaná, 
tak jako jsem to za0il p/ed dv.ma m.síci, viz p/edchozí balada. Tentokrát 
to bylo o poznání hor3í.

D5vod té p/ecpanosti je nasnad.: v d5sledku pandemie p/i3lé z 6íny 
musely b2t v ka0dé zemi vy-len.ny pro nemocné virem samostatné prosto-
ry, ano i celé pavilony, s absolutním odlou-ením on.ch pacient5 od sv.ta; 
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173BALADA OSMNÁCTÁ

ostatní nemocní pak musí b2t vm.stnáni na men3í plochu, ne0 tomu bylo 
p/ed pandemií. A zvlá3t. tvrdé je to v na3í zemi, kde, jak jsem p/esv.d-en, 
politická elita asi nikdy nepo-ítala se zálohov2m vybavením zdravotnictví. 
P/ístroje jsou u nás asi na dobré úrovni. Ale to prosté, základní, „nábyt-
kové“ vybavení na3ich starodávn2ch 3pitál5, to opravdu nestojí za nic, jak 
jsem na to p/i3el u0 o deset rok5 d/íve, kdy0 jsem byl hospitalizován u se-
ster boromejek v jejich malostranské nemocnici. V3ak se k tomu podivn. 
nedostate-nému materiálnímu vybavení -esk2ch nemocnic vrátím je3t. 
jednou ke konci tohoto vypráv.ní, v zále0itosti „kauzy pol3tá/“.

Personál v tomto odd.lení té0e vinohradské nemocnice se k pacient5m 
choval o poznání lépe ne0 v tom odd.lení, kde jsem byl na za-átku zá/í, 
p/esto0e to bylo docela blízko, prakticky za rohem. Sestry ob-as n.jaké 
slovo /ekly. Také ti, kdo nosili jídlo, byli trochu sdíln.j3í. Tady jsem nem.l 
pocit, 0e v3ichni o3et/ující jsou skauti, kte/í d.lají bob/íka ml-ení.

Mluvili i mu03tí o3et/ovatelé; ti se dokonce ka0dodenn. se mnou do-
hadovali, abych jim p/esn. /ekl, kolik skleni-ek -aje jsem vypil. Nejd/íve 
m. trápilo, a oni se také durdili, kdy0 jsem váhal a nemohl si rychle 
a p/esn. vzpomenout. Brzy jsem ale p/i3el na to, 0e sta-í si n.co vymyslet. 
Oni zkrátka pot/ebovali zapsat n.jak2 po-et -árek, a dov.d.t se p/ímo od 
pacienta, kolik to má b2t.

Vysoce musím pochválit sestru, která mn. dávala na mísu. Musí b2t na 
to zvlá3tní grif a pacient musí spolupracovat. Kdy0 je p/ipojen na p/ístroje, 
a navíc má pevnou cévku. Ale d5le0ité je, co sestra u toho /íká, to za0ene 
v3echny trapnosti. A ona to um.la. P.kn. a vtipn.. Opep/it to jako legraci. 
Pak není -lov.k zahanben a lidská d5stojnost navrácena. Pro tuto sestru 
jsem nebyl pouhá v.c. D.kuji Pánu Bohu za ni.

Kdy0 mn. po t/ech dnech kone-n. cévku vyndali, jaká to byla úleva! 
Ven na chodbu jsme nesm.li, ale po pokoji ano, a dojít si do p/iléhající 
podlouhlé místnosti, ur-ené jen pro nás t/i. Byly tam kóje. V první bylo 
umyvadlo. Jen tam nebylo vid.t. :árovka se tam porouchala, stra3n. bli-
kala, tak jsme ji rad.ji vypojili. Za cel2 t2den se nena3la technická slu0ba, 
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174 Ukon#ete náv%t$vy, dve&e se zavírají

která by ji vym.nila. Mo0ná i déle. P/i mém odchodu to po/ád nefun-
govalo. Pak bylo WC. Tam to uklíze-ky ob-as vyt/ely. Byl tam k2bl se 
stra3n. páchnoucí desinfekcí. Tu jsme nalívali to mísy. Pak sprcha. Ta byla 
tak 3pinavá (hn5j i na podlaze), 0e nikdo z nás se nikdy neodvá0il se 
osprchovat. Ve -tvrté kóji bylo dal3í umyvadlo. Tam jsem se chodil oholit 
a vy-istit zuby. :árovka tam fungovala. Jako zv.davec jsem zma-knul 
kliku ve dve/ích, kterou kóje kon-ily. Zam-eno. Ale jednou bylo p/ece 
jen odem-eno. Byla tam na druhou stranu taková zrcadlová /ada kójí 
jako u na3eho pokoje. Nevím pro-, ale já jsem m.l pocit mezi hororem 
a science fi ction.

N.co o spolutrpitelích. U okna byl mu0 st/edního v.ku, televizní re-
daktor. Moc dob/e jsem si s ním rozum.l. M.l p/ehled. K nemocnici byl 
kritick2 a k systému na3eho zdravotnictví, kde se p/edev3ím „to-í velké 
peníze“, zvlá3t.. Zpo-átku, v první den mého pobytu, jsme byli na po-
koji sami dva. To bylo snesitelné. Jakmile jsme byli t/i, u0 to bylo mén. 
snesitelné. Ten t/etí, drobn.j3í star2 pán, p/i3el den po mn., a bylo mu 
p/id.leno l50ko uprost/ed. P/ipomínal mi jednoho soudruha z ob-anského 
v2boru v na3í ulici za totality, jakéhosi kádrováka -i -lov.ka ze zvlá3tních 
úkol5. Vehementn. se domáhal, a7 ho dají jinam, 0e si p/iplatí za nad-
standard. Pr2 mu to na p/íjmu slíbili, 0e to jde. A on zaplatí, kolik budou 
chtít. Po dlouhém dohadování p/i3la n.jaká vrchní sestra a /ekla mu, a7 
se kone-n. svlékne a lehne si na l50ko. Zde 0ádn2 nadstandard není. A a7 
je rád, 0e ho v5bec n.kam vzali, p/i dne3ní situaci.

A te4 n.co o léka/ích. O3et/ující léka/ docela mlad2, takov2 tich2 
a plach2, zejména p/ed sestrami. P/icházel ve v3ední dny za námi, aspo1 
jednou denn., a s ka0d2m pronesl n.jaké slovo. Více jsem se ale o své 
nemoci dov.d.l a0 od léka/e – kaplana, kter2 m. po n.kolika dnech p/i3el 
nav3tívit a p/inesl Nejsv.t.j3í svátost. Ten je o n.co star3í a jak jsme se pak 
odjinud dov.d.li, je trochu dále s atestacemi. Ten se mnou hovo/il o pro-
gnóze dal3ího v2voje nemoci. Nebylo to laciné ut.3ení, ale posílilo to mou 
nad.ji. Nebyl u m. déle ne0 patnáct minut, ale cel2 pokoj byl prozá/en. 
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Trochu si v3iml i m2ch spolutrpitel5. Ti okam0it. po jeho odchodu oba 
projevili zna-né nad3ení pro jeho osobu.

Vizity nebyly. Léka/ku, která byla vedoucí na3eho odd.lení, jsme za-
hlédli jen tak man.. V sobotu a ned.li se léka/i neobjevovali, jen vedoucí 
léka/ka tam údajn. chvíli byla. Ke konci mého pobytu se mnou dokonce 
dvakrát promluvila. Bylo mi to jasné. Jde o fakultní nemocnici: bádání, 
v.da, postup ve vysoko3kolské hierarchii, p/ípadn. i zájem o studenty 
medicíny (v tomto p/ípad. velmi nápadn. vystupující do pop/edí) na-
prosto potla-uje zájem o pacienty, o pom.ry mezi sestrami, o kontrolu 
nad hygienou a v3e ostatní.

Jist. to byla ta paní doktorka, v.dátorka, kdo mne lé-il. Kdo pozorn. 
sledoval v2sledky laborato/e a stanovil terapii. Ale bylo to lé-ení na dálku. 
N.kter2m pacient5m, nap/. panu redaktorovi, to hodn. vadilo.

Je3t. o jedné (snad) zbo0né sest/e, tedy jediné, která se zjevn. v od-
d.lení k ví/e hlásila. Aspo1 p/ede mnou. Byla celá nad3ená, 0e mne, 
kn.ze, tam mezi pacienty, vidí. Mohu ji pochválit, 0e na rozdíl od jin2ch 
se neopo04ovala s podáváním infusí. Tak jsem m.l jednu dostávat pra-
videln. ve 23.00. Bylo to s antibiotiky. Ale jiné sestry p/icházely, p/es 
v3echna zvon.ní na n., a0 o hodinu pozd.ji. Proto0e tyhle kapa-ky kapaly 
více jak p5l hodiny, n.kdy i hodinu, v0dy podle se/ízení, m.l jsem tím 
ukrácenu dobu klidu a spánku, a také ostatní pacienty to muselo ru3it. 
Ten neklid, stálé pobíhání a nervozita, které jsem pozoroval u0 za své 
p/edchozí hospitalizace, panoval i zde.

Tak v p/ípad. té jedné zbo0né sestry jsem m.l vystaráno, ta se opo04o-
vala jen tak o 15 minut (aspo1 ke mn.). Ob-as m.la takové sladké /e-i. 
Asi jsem nevd.-ník. Jenom0e já mám z kostela své zku3enosti se 0enami 
tohoto typu.

Nejhor3í bylo, 0e tato sestra byla postrachem p/i zavád.ní kanyly do 
0il. Zkrátka to byla ne3ika. Kolikrát píchla vedle. A musela hledat jiné 
0íly. Kdy0 u0 byla jedna ruka rozpíchána, tak na té druhé. N.kdy se jí to 
v5bec nepovedlo, a musela v3e znovu p/epíchávat. Kdy0 vás takhle mu-í 
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p/es 30 minut, to je moc. A jiné sestry takovou v.c sta-ily napoprvé, t/ebas 
i za p.t minut.

Kdy0 tohle d.lala panu redaktorovi, tak ten vyvád.l. Jak tak m.l dopal, 
tak mn. povídá: vy si mo0ná myslíte, jak svatá to je osoba, kdy0 p/ed vámi 
tak vrká. Ale p/ed vámi tady le0el n.jak2 cizinec, mluvil jen anglicky. Ona 
na n.ho po/ád -esky. :e pr2 to bude muset pochopit. Ale nepochopil. 
A ona pr2 na n.ho za-ala /vát: ty gaunere, ty darebáku! To ale mo0ná 
pochopil. Snad si to pan redaktor nevym23lel.

Dal3í den pan redaktor ztratil trp.livost v5bec. Po0ádal o3et/ujícího 
léka/e, aby byl na reverz propu3t.n. :e to podepí3e. M.l nejmén. p.t 
stí0ností. Hlavn. si st.0oval, 0e vedoucí léka/ka za ním nep/ijde a 0e se ani 
o celé odd.lení nestará, jen 0e pr2 po/ád prchá dom5. Jeho dal3í stí0nosti 
jsem u0 zapomn.l. Vzpomínám, 0e a0 na záv.r zmínil sestru, co ho u0 
n.kolikrát tak rozpíchala, a- 0ádal, aby mu poslali jinou.

Doktor ti3e naslouchal, s tím, 0e to jde oznámit na p/íslu3ná místa. 
Po hodin. se vrátil a /ekl, 0e paní doktorka tu není a on sám nemá pravo-
moc ho propustit, proto0e má jen jednu atestaci (nevím pro-, ale vzpomn.l 
jsem si na -tení ze Saturnina). Tak musel redaktor -ekat je3t. n.kolik 
hodin, ne0 pane doktor sehnal na3eho milého kaplana, kter2 sice pracuje 
na jiném odd.lení, ale má ob. atestace a mohl to propu3t.ní podepsat.

Pan redaktor se moc krásn. se mnou rozlou-il. Povídal, 0e jsem mimo-
/ádn. citliv2. Jen málokdy se v 0ivot. pr2 s tak citliv2m -lov.kem setkal 
(?!) Je to pr2 velká p/ednost. Ale m50e to b2t i nev2hoda. Tak abych na to 
myslel a opatroval se. Hlavn. v3ak mn. tím ud.lal velkou radost. Málokdy 
si n.kdo tak -lov.ka v3imne.

Te4 n.co k tomu pánu vedle m., na prost/edním l50ku. Byl takové 
po7ouchlé povahy. Jednou ho ta sestra, co m. dávala na mísu, trochu 
zpucovala. Za to, co má po/ád za nadstandardní po0adavky, v.-n. se n.-
-eho do0aduje a ryje. Ale také proto, 0e pr2 ubli0uje i mn., 0e to mockrát 
zaslechla. Ubli0uje n.jak2mi /e-mi. Ani jsem to z/ejm. p/íli3 nevnímal, 
ale sestra je zaslechla a p.kn. mu to zakázala. N.jakou dobu si dal pokoj.
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Ale po n.jaké dob. za-al provokovat. Po/ád mn. dával n.jaké otázky, 
hlavn. na k/í0ové v2pravy, inkvizici, „k3efty s odpustky“ a tak podobn.. Pr2 
není v církvi, ale cht.l by si ty v.ci ov./it a já jsem mu povinen odpovídat, 
0e jsem za to placen2. Povídal jsem, 0e te4 jsem nemocn2, je mn. 3patn. 
a 0e nemám síly se o tom s ním bavit. Ale on mlel po/ád svou, a znovu 
a znovu… To byl je3t. pan redaktor s námi, tak strejdu napomenul, a7 m. 
u0 nechá.

Pak si strejda, po odchodu pana redaktora, pou3t.l na po-íta-i n.jak2 
vietnamsk2 fi lm, kde se po/ád st/ílelo, vlály prapory s rud2mi hv.zdami, 
srpy a kladiva se vzná3ely, soudruzi vojen3tí velitelé proná3eli plamenné 
projevy. U0 jsem mnohokrát vid.l u Vietnamc5 v jejich zeliná/stvích, jak si 
takové fi lmy pou3t.jí na po-íta-i u kasy. Byl to takov2 randál. Prosil jsem, 
aby to ztlumil. A on, just 0e ne. :e jsem nahluchl2 a nemohu to sly3et. 
A 0e já ho po/ád ru3ím sv2mi telefony, tak on také m50e ru3it.

Druh2 den strejdu vezli na vozíku na n.jaké p/ipojení k um.lé ledvin. 
-i n.co takového. Tam -ekal hodiny a k ni-emu nedo3lo. Ale p/i3el tam 
za ním ná3 doktor – kaplan, a hodinu si s ním povídal. Strejda se vrátil se 
zá/ícíma o-ima. Za-al takové zbo0né /e-i. Myslel jsem, 0e si ze mne d.lá 
legraci a 0e jde o provokaci. Ale ne! On byl tak nad3en z toho rozhovoru 
s panem doktorem! Tak jsem se pomodlil, aby to strejdovi vydr0elo. Pravda, 
u0 m. od té doby nezlobil.

Po odchodu pana redaktora sestry p/evlékly jeho l50ko, a n.jakou dobu 
jsme byli se strejdou na pokoji sami. Po n.kolika hodinách p/i3la n.jaká 
sestra, sebrala z postele pol3tá/ a odnesla ho. Za pár hodin p/i3el nov2 pa-
cient. Takov2 sedmdesátilet2 svalovec. Svlékl se a lehá si do postele. Pol3tá/ 
ale nikde. Tak zazvonil na sestru. Ta p/i3la, a b.da. Asi po -tvrthodin. 
p/ib.hly t/i sestry, které si nic nezadaly s fúriemi dávné antiky. To se musí 
vy3et/it, k/i-ely. A po/ád p/ísn. na nás, 0e o tom n.co musíme v.d.t. Ale 
jak si rá-ily v3imnout, nikdo z nás dva pol3tá/e nem.l.

Tak jsem si odvá0il 3pitnout, 0e ten pol3tá/ jedna sestra p/ed n.jakou 
dobou odnesla. Která!? No, to jsem nev.d.l. Pak fúrie ode3ly a asi na 
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sestern. svolaly n.jakou valnou poradu. Jedna z nich se vrátila a pravila, 
0e u0 je to vy3et/eno. Na jednom pokoji byla u jedné pacientky zji3t.na 
infek-ní choroba, pacientka odeslána do izolace a její cel2 pol3tá/, nejen 
povlak, do prádelny.

A p/i3la nová pacientka, a tak jedna sestra do3la do na3eho pokoje 
a pol3tá/ odnesla, aby jí ho dala. A proto0e na odd.lení ani jinde není 
0ádn2 náhradní, bude muset ná3 nov2 pacient po-kat, a0 jin2 pacient 
p5jde dom5. Pak dostane jeho pol3tá/ a nov2 pacient zase bude muset 
-ekat. Jenom0e ná3 nov2 pacient b.doval v noci i cel2 dal3í den, 0e ho ta 
srolovaná deka, co dostal pod hlavu, tla-í. Nakonec n.jakého pacienta 
propustili a ná3 star2 rambajzník m.l pokoj.

Poslední den, kdy jsem m.l ve 12.00 b2t propu3t.n, jsem m.l obavu, 
zda paní doktorka v-as vypracuje zprávu, a moji pr5vodci na m. nebu-
dou muset dlouho -ekat. Byly s tím v minulosti i te4 3patné zku3enosti. 
Tak jsem poprosil sestru, aby to naho/e p/ipomn.la. Ta m. ov3em moc 
neuklidnila. Pr2 dnes má paní doktorka tady studenty, vodí je po odd.lení 
a tím je úpln. zabraná. To je p/ece její vá3e1.

Asi v 10.00 se rozlétly dve/e, ve3la paní doktorka a oznámila mn., 
0e m. vybrala, aby si na mn. provedli cvi-ení. No jist., nic bych proti 
tomu nenamítal, v0dy7 jsem také vysoko3kolsk2 u-itel, a docela rád bych 
s tím nahlas souhlasil. Myslím ale, 0e snad mn. mohla v.novat 30 sekund 
zdvo/ilosti a zeptat se, zda proti tomu nemám námitek. Ti medici, bylo 
jich deset, byli o poznání zdvo/ilej3í. P/esto v3ak mám obavy, jak to s tou 
dne3ní pedagogikou (a etikou) na léka/sk2ch fakultách je. P/ece nám pe-
dagog5m stále /íkají: u-te nejen slovem, ale p/íkladem! Ve4te studenty 
nejen k zvládání odbornosti, ale i slu3nému chování a vztahu k lidem.

Nejd/íve jim paní doktorka ukázala, jak poslouchat stetoskopem srdce 
a jak pohyb st/ev a jak „proklepávat“ pomocí t/í prst5 a naslouchat odezv.. 
Tak postupn. ke mn. p/istupovali -ty/i studenti a 3est studentek a opako-
vali to, za p/ísného dohledu, po své u-itelce. Kluci d.lali d5le0ité, tvá/ili se 
jako akademici a se stra3n. vá0nou tvá/í naslouchali i proklepávali. V3ichni. 
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V 0ádném p/ípad. se nefl ákali. Cht.l jsem zvolat: mládenci, bravo. Jejich 
d5le0itost a taková hra na staré m. v3ak bavila tak, 0e jsem se div nesmál. 
Bylo to samé naparování se, snad napodobování star2ch fel-ar5, jak dávají 
v3em ostatním najevo nad/azenost a vzne3enost léka/ského stavu.52 Co0 
b2valo u0 i za mého mládí.

To dívky byly v2razn. odli3né. V3echny. Zatímco kluci ve mn. vid.li 
spí3e fi gurínu a v.c, dívky je3t. p5sobily dojmem nezka0enosti a empatie, 
která zpo-átku u léka/ek – 0en i dnes p/etrvává. Ka0dá (doslova ka0dá) 
mn. /ekla dobr2 den a 3pitla, abych prominul. Co0 neud.lal z t.ch bu-
doucích chlap5 fel-ar5 ani jeden. V.t3ina z dívek m. prohlí0ela nikoliv tak 
d5kladn.. Trochu se styd.ly, trochu to (podle m. docela rozumn.) fl ákaly. 
Jist. m.lo toto cvi-ení svou d5le0itost. Ale trochu to bylo divad2lko, jak 
my to v 6echách a na Morav. umíme poznat.

Kdy0 paní doktorka se svou suitou odcházela, dovolil jsem si na ni 
zavolat: nezapome1te na mne. Dnes ve 12.00! Nezapomn.la. Léka/ská 
zpráva byla v-as a p/esn. vyhotovena.

Tato balada byla publikována ve #trnáctideníku Zrcadlo církve #. 11/2021/2, inter-
netovém newsletteru Spole#nosti pro církevní právo, ze dne 20. listopadu 2021 jako 
Balada #tvrtá: A znovu ve &pitále, je&t$ za virové pandemie.

52 V na3em Sdru0ení pro humanizaci zdravotnictví jsme dostali v odpov.4 na tuto baladu 
dopis jednoho dob/e známého u-itele jazyk5 na léka/ské fakult., 0e ho medici, kte/í 
postoupili do vy33ích ro-ník5, u0 nezdraví a chovají se povznesen..
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CSUKÁS, Adam, Cirkevné dávky a ich právny !ivot na Slovensku a Pod-
karpatskej Rusi, Trpk2 0ivot k1aza, ktorému z lo0ného chlieb nape-ú…
Kni0nice církevního a konfesního práva, Svazek 1, SPCP, Praha, 2016

P'IBYL, Stanislav, Rechtsstellung der Kirchen und Religionsgesell-
schaften in Tschechien, Kni0nice církevního a konfesního práva, Svazek 2, 
SPCP, Praha, 2018
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P. prof. JUDr. Ji/í  Rajmund Tretera OP se narodil 8. -ervna 1940 v Praze 
a pro0il v.t3inu svého 0ivota v pra0ské -tvrti Vr3ovice. Za vztah k literatu/e 
faktu vd.-í svému otci Sc. pol. abs. Franti3ku Treterovi, redaktorovi, ú/ed-
níku, vyu-enému typografu, p/edsedovi Svazu poslucha-5 a absolvent5 
Svobodné 3koly politick2ch nauk, v.zni gestapa za p/echovávání nacist5m 
nep/átelsk2ch tiskovin (1944–1945), p/edstaviteli okresu Tachov (západní 
6echy) v letech 1945–1946 za k/es7anskou lidovou stranu a redaktoru 
-aso pis5 demokratické t.locvi-né organizace Sokol (1947–1949) a na konec 
d.lníku na nucen2ch pracích v hutích (1951–1961).

Za vnímání nespravedlností a citliv2 p/ístup k ostatním lidsk2m by-
tostem vd.-í své matce Bo0en. Treterové, rozené Röhlingové, ú/ednici, 
vlastence, vá3nivé -tená/ce, milovnici spole-enského 0ivota, dobré man0elce 
a matce.

Zásadní vliv na autor5v v.deck2 zp5sob my3lení a vhled do zdravot-
nictví m.l jeho star3í bratr RNDr. Svatopluk Röhling, CSc., biofyzik, 
vedoucí radioizotopové skupiny V2zkumného ústavu endokrinologického 
v Praze na Národní t/íd. a pracovník jeho l50kového odd.lení v motolské 
nemocnici.

Rodinu siln. ovlivnil mamin-in bratranec PhDr. Milan Svoboda, pro-
fesor dramaturgie na pra0ské konzervato/i, re0isér Národního divadla, 
krátkou dobu /editel -inohry Národního divadla v Bratislav., plodn2 p/e-
kladatel z latiny a francouz3tiny.

Ke konci 0ivota ovlivnil autora jeho polorod2 bratr prof. PhDr. Ivo 
Tretera, CSc., profesor fi losofi e na Filozofi cké fakult. Univerzity Karlovy, 
autor mohutného Nástinu d.jin evropského my3lení i rozsáhl2ch pam.tí, 
v nich0 popisuje své man0elství s fi losofkou PhDr. Pelu3kou Bendlovou, 
CSc., a jejich spole-né p/átelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
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V patnácti letech za0il autor obrácení ke k/es7anství a p/ijal víru ve 
spole-enství 6eskobratrské církve evangelické, k ní0 pat/ila rodina jeho 
matky. Ve sv2ch dvaat/iceti letech tuto víru doplnil, jak sám zd5raz1uje, 
na katolickou. V 80. letech minulého století byl u0 terciá/em a od roku 
1987 tajn. p/ijat2m /eholníkem v dominikánském /ádu. V roce 1989 byl 
neve/ejn. vysv.cen v dominikánském kostele v Lipsku na jáhna a v roce 
1991 p/ijal kn.0ské sv.cení z rukou olomouckého arcibiskupa.

Po d5kladném studiu práv i mezinárodního práva pracoval za socialis-
mu jako právník v r5zn2ch podnicích. P/i zam.stnání studoval -ty/i roky 
právní d.jiny Afriky na Orientálním ústavu 6eskoslovenské akademie v.d. 
Kdy0 úsp.3n. dokon-il toto studium a ji0 m.l dosáhnout hodnosti CSc., 
byl jeho obor v rámci tzv. normalizace zru3en (1971).

Soukrom. vyu-oval nábo0enství v evangelické ned.lní 3kole a církevní 
právo na podzemn. p5sobícím Generálním studiu 6eskoslovenské domi-
nikánské provincie. Od roku 1990 vyu-uje církevní právo na Právnické 
fakult. Univerzity Karlovy, od roku 1993 jako docent a od roku 2006 jako 
profesor. V letech 1990–1993 pracoval sou-asn. i jako duchovní ve far-
nosti sv. Jiljí v Praze a vyu-oval nábo0enství na v.t3ím po-tu st/edních 3kol 
v Praze 1 a vypracoval p/edlohu zákon5 o navrácení klá3terních budov 
z roku 1990 a 1991.

V roce 1994 zalo0il Spole-nost pro církevní právo v Praze a je od té 
doby pravideln2m ú-astníkem velkého mno0ství mezinárodních v.dec-
k2ch sympozií z kanonického i konfesního práva. Spolupracuje t.sn. se 
sv2m 0ákem doc. JUDr. ICLic. Zábojem Horákem, Ph.D., LL.M., kter2 
je nyní garantem obor5 církevního práva na Právnické fakult. Univerzity 
Karlovy a místop/edsedou Spole-nosti pro církevní právo.

V /ádu p5sobil v devadesát2ch letech jako socius provinciála, v aka-
demickém roce 1997/98 jako novicmistr 6eské provincie a po skon-ení 
tohoto ú/adu po n.kolik let jako podp/evor pra0ského klá3tera.

Je autorem velikého mno0ství odborné literatury ze v3ech obor5 církev-
ního, kanonického a konfesního práva. Vyu-uje té0 právní d.jiny. V jejich 
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3irokém záb.ru se specializuje na právní d.jiny církví a právní d.jiny zemí 
Blízkého v2chodu a Afriky. Rediguje v.deck2 -asopis Revue církevního 
práva a populárn.-v.decká periodika Zrcadlo církve a Church Reporter. 
V poslední dob. se v.nuje beletristickému zpracování n.kter2ch úsek5 
svého 0ivota a p/ipravuje memoárové -tení Lístky ze 0ivota s podtitulem 
Pam.ti právníka, kn.ze a u-itele. N.která témata z t.chto Balad a romancí 
se tam objeví znovu.

Autorova kázání v kostele sv. Jiljí v Praze byla v 90. letech minulého 
století pravideln. vysílána rozhlasovou stanicí Svobodná Evropa. Od za-át-
ku roku 2021 autor nahrává ka0dou ned.li v2klady evangelií a ostatních 
-ástí Bible ve sv2ch biblick2ch hodinách uve/ej1ovan2ch na internetov2ch 
stránkách Spole-nosti pro církevní právo.
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Author

; e Reverend Professor JUDr. Ji/í Rajmund Tretera OP was born on 
8th June 1940 in Prague and has lived most of his life in the Vr3ovice 
district of Prague. He owes his relationship to non-fi ction literature to 
his father, Sc. pol. abs. Franti3ek Tretera, an editor, civil servant, trained 
typographer, chairman of the Association of Students and Graduates of 
the Free School of Political Science (Prague), Gestapo prisoner for storing 
Nazi-hostile printed matter (1944–1945), representative of the Tachov 
district (western Bohemia) 1945–1946 for the Christian People’s Party and 
editor of the magazines of the democratic gymnastic organisation Sokol 
(1947–1949), and fi nally forced labourer in the steelworks (1951–1961).

He owes his perception of injustice and his sensitive attitude towards 
other human beings to his mother, Bo0ena Treterová, née Röhlingová, 
a civil servant, patriot, avid reader, lover of social life, good wife and 
mother.

His elder brother, RNDr. Svatopluk Röhling, CSc., biophysicist, head 
of the radioisotope group of the Research Institute of Endocrinology in 
Prague on Národní t/ída and an employee of its inpatient ward in the 
Motol hospital, had a fundamental infl uence on the author’s scientifi c 
way of thinking and insight into health care.

; e family was strongly infl uenced by my mother’s cousin, PhDr. Milan 
Svoboda, professor of dramaturgy at the Prague Conservatory, director of 
the National ; eatre, for a short time director of the drama department 
of the National ; eatre in Bratislava, and prolifi c translator from Latin 
and French.

Towards the end of his life, the author was infl uenced by his half-broth-
er, PhDr. Ivo Tretera, CSc., Professor of Philosophy at the Faculty of Arts, 
Charles University, author of the voluminous Outline of the History of 
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European ; ought [Nástin d.jin evropského my3lení] and his extensive 
memoirs, in which he describes his marriage to the philosopher PhDr. Pe-
lu3ka Bendlová, CSc., and their shared friendship with the writer Bohumil 
Hrabal.

At the age of fi fteen, the author converted to Christianity and embraced 
the faith of the Evangelical Church of Czech Brethren, to which his moth-
er’s family belonged. At the age of thirty-two, he completed this faith, as 
he himself points out, by becoming Catholic. By the 1980s he was already 
a tertiary and since 1987 a secretly admitted religious in the Dominican 
Order. In 1989 he was secretly ordained deacon in the Dominican church 
in Leipzig (East Germany) and in 1991 he received priestly ordination 
from the hands of the Archbishop of Olomouc.

After a thorough study of law and international law, he worked as 
a lawyer in various companies during the socialist era. While working, 
he studied the legal history of Africa for four years at the Oriental In-
stitute of the Czechoslovak Academy of Sciences. When he successfully 
completed this study and was about to achieve the rank of Candidate 
of Sciences, this fi eld of study was abolished under the so-called nor-
malisation (1971).

He taught religion privately at evangelical Sunday school and church 
law at the underground General Studies of the Czechoslovak Dominican 
Province. Since 1990 he has been teaching church law at the Faculty of 
Law, Charles University, since 1993 as an Associate Professor and since 
2006 as a Professor. In 1990–1993 he also worked as a clergyman in the 
parish of St. Giles in Prague and taught religion in a number of secondary 
schools in Prague 1 and drafted the 1990 and 1991 acts on the return of 
monastery buildings.

In 1994 he founded the Church Law Society in Prague and since then 
has been a regular participant in a large number of international scientifi c 
symposia on canon and religion law. He works closely with his former 
student Associate Professor JUDr. ICLic. Záboj Horák, Ph.D., LL.M., 
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who is now a guarantor of church law education at the Faculty of Law, 
Charles University, and vice-chairman of the Church Law Society.

He served in the Dominican Order in the 1990s as socius provincial, 
in the academic year 1997/98 as novice master of the Czech Province, and 
after leaving that o<  ce as vice-prior of the Prague priory for several years.

He is the author of a large amount of literature in all fi elds of church, 
canon and religion law. He also teaches legal history. In its broad scope, 
he specializes in the legal history of churches and the legal history of the 
Middle East and Africa. He edits the scientifi c journal Church Law Review 
and popular-scholarly periodicals the Church Mirror [Zrcadlo církve] 
and the Church Reporter. More recently, he has been writing belletristic 
texts about parts of his life and is preparing a memoir, Leaves from Life, 
subtitled Memoirs of a Lawyer, Priest and Teacher. Some themes from 
these Ballads and Romances reappear there.

; e author’s sermons at St. Giles Church in Prague were regularly 
broadcast by the Radio Free Europe in the 1990s. Since the beginning of 
2021, the author has been recording his interpretations of the Gospels and 
other parts of the Bible every Sunday in form of Bible classes published 
on the website of the Church Law Society.

Ukon!ete náv"t#vy.indd   189Ukon!ete náv"t#vy.indd   189 18.02.2022   10:34:3518.02.2022   10:34:35



Ukon!ete náv"t#vy.indd   190Ukon!ete náv"t#vy.indd   190 18.02.2022   10:34:3518.02.2022   10:34:35



191Summary

Summary

Ji$í Rajmund TRETERA OP: End Your Visits, Doors Are Closing, or 
Eighteen Ballads and Romances from Hospital Halls and Foyers
; e monograph deals with an important and very current topic concern-
ing the state of contemporary health care in the Czech lands, in many 
aspects applicable also in neighbouring countries, in the European and 
worldwide area.

; ese are eighteen stories from life. Its literary genre belongs to non-fi c-
tion. Sooner or later, most people come into contact with the topic of 
hospitals and similar facilities. We often encounter a critical view. But 
few people can express it in writing and have the courage to do so. ; at is 
the merit of this small but very interesting and necessary reportage of life.

; e author introduces his essay with an excerpt from Zden.k Jirotka’s 
humorous novel Saturnin, from its 4th edition of 1948, the last days of press 
freedom in post-war Czechoslovakia. ; e artistic rendering of a selected 
section of Jirotka’s evergreen is a kind of fl agship of the whole monograph.

; e story is set in the 1940s and is a humorous depiction of a crazy 
conversation between a patient with a leg injury and his servant Mr. Satur-
nin on the one hand, a nurse, a doctor, an ambulance driver, a gate keeper 
and the hospital director on the other, which was supposed to take place 
in the examination room of a small provincial hospital, the subject of 
Jirotka’s fantasy. He delivers a light-hearted critique of a situation in which 
stupidly crafted hospital regulations triumph over reason. ; e novel gives, 
as if in a prophetic nutshell, all the social ills with which the Czech health 
care system was successively attacked soon after the writing of the work, 
fi rst during the period of communist totalitarianism (1948–1989), when 
the principles of humanity were suspended in all areas, and also in today’s 
free society (1990–2022), in which big money circulating in the health 
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care, relegating the patient to the role of a mere object of scientifi c inquiry 
and a number among economic items play such a role.

; e fl agship story is followed by 18 real-life stories that begin with a pro-
cedure in a hospital in the Vinohrady district of Prague, when a  medical 
consilium decided sometime around 1906 to deliberately break the shin-
bones of a little girl, testing the then-scientifi c theory that this would lead 
to the strengthening of weak legs. ; e little girl on whom the nonsensical 
experiment was performed is the author’s mother. ; e book ends with 
the eighteenth ballad, which takes place in November 2020 in the same 
hospital, already in the midst of a coronavirus crisis, in which the su= ering 
protagonist with a severe urinary tract disease is the author himself.

; e author stresses that all the eighteen ballads portrayed by him are 
accurate imprints of stories lived, without exaggeration or literary license. 
; e fi rst two ballads are from his parents’ recollections of the early 20th cen-
tury and from the communist time. ; e following sixteen ballads are the 
author’s personal recollections from 1947–2020.

; e author’s reports belong clearly to non-fi ction. ; e entire text is 
presented in a form that can not be denied artistic qualities and that easily 
puts the reader in situations that are common in life but very di<  cult to 
narrate. ; e occasional humorous elements add to the readability of the 
work and introduce the reader in a plastic way to a situation into which he 
or she can easily fall. If the reader has already done so, he or she can  lighten 
up by sympathizing with the author’s criticism and sharing his or her in-
dignation at all the shortcomings encountered in the health care system.

It is part of the author’s distinctive style that he chose for his reports 
on life the somewhat dreamy title Ballads and Romances, which was 
intro duced into Czech literature by one of the leading writers and poets, 
Jan Neruda (1834–1891). Even this author does not use these words in 
their exact literary meaning, but as poetic titles for something that can 
simultaneously sadden and delight, be an extremely serious subject and, 
on the contrary, almost comical. ; e author states that he borrowed the 
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title Ballads and Romances from Jan Neruda quite consciously and with 
great deliberation.

; e author leaves the idea of what remedy to fi nd for the current ills in 
the provision of health care largely open. His literary achievement seems 
to directly encourage readers to think for themselves how to address the 
shortcomings that must inevitably trouble the majority of the population 
sooner or later. Yes, how they themselves can participate in the correction. 
Already in the introduction to his entire book he o= ers several ways:

1. To expand the number of hospital chaplains and chaplainesses in 
absolutely all hospitals and to ensure that they are on duty 24 hours 
a day.

2. To take advantage of the extension of the opportunities provided by 
the pontifi cal motu proprio Spiritus Domini of 10th January 2021, 
so that as many Catholic lay men and women as possible accept the 
ministry of acolyte alongside their employment and exercise it together 
and alongside chaplains in all hospitals. ; is unpaid ministry may be 
exercised by doctors, nurses, attendants and all hospital sta= .

3. To further emphasize the teaching of medical ethics at all medical 
faculties and to introduce it in secondary medical schools. Teach all 
health professionals that the patient comes fi rst, and only second is the 
interest of scientifi c research, the career of the health professional and 
the monetary profi t of the hospital.

4. ; e care of hospital chaplains, both for religious patients and for 
anyone who requests their ministry by listening and being present, 
to be legally and contractually assured. In the introduction of the 
book, representatives of the state health administration, representa-
tives of churches at the national and local level, but also and above 
all private hospital owners are invited to do so. To this contractual 
security must be added the organizational security of the service of 
acolytes of both sexes.
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