
S láskou k lidskému životu 

Vystudovala jsem Nižší zdravotní školu v Kroměříži v letech 1953-1956, o které jsem 

uvažovala už záhy. Od dětství jsem si přála stát se zdravotnicí. Chuť pracovat ve zdravotnictví 

a být „pravou rukou“ lékařů jsem měla už dávno. Tatínek vystudoval ve Francii zahradnictví, 

kterému se věnoval mnoho let soukromě a v rodinné tradici pokračoval i můj bratr. Mě 

zahradničení bylo vzdálené hlavně proto, že jsem neměla ráda špinavé ruce od hlíny. 

Svůj zdravotní start jsem započala po úspěšném složení praktické i teoretické závěrečné 

zkoušky v roce 1956, kdy jsem začala pracovat 3 roky jako ošetřovatelka v Kroměřížské 

nemocnici. Práce mě natolik „pohltila“, že jsem ve studiích rozhodla pokračovat, a to 3 roky 

nástavbového studia, které bylo zakončené maturitou se specializací instrumentářky. 

Vzpomínky z úspěšného složení maturitní zkoušky proběhlo u mě a mých spolužaček 

zajímavě, a to,  že jsme rituálně spálily žákovské knížky a oslavily to. 

Tento rok byl pro mou práci a poslání zdravotnice velmi důležité. Měla jsem obrovské štěstí, 

protože v Kroměřížské nemocnici se nás ujaly řádové sestřičky, které nám daly ten nejlepší 

základ. Vzpomínám na sestru Anýsku, která tehdy byla zamilovaná do jednoho z lékařů, 

jmenoval se MUDr. Smutný, chovala se velmi mile a snažila se panu doktorovi podstrojovat. 

Starší a povahově jiná byla sestra Honorata. V roce 1959 však řádové sestřičky přesunuli, 

systém nebyl nakloněn lidem, kteří byli jiného smýšlení. Sestřičky se tenkrát dostaly do 

Svatého Hostýna, kde se staraly o postižené děti, aby jak se říká „nebyly na očích“. 

 Harmonogram práce každý den vycházel z programu, který byl vyvěšený na oddělení   tj . 

harmonogram operací a činnost, které se musí udělat, podle toho nás řádové sestřičky 

rozdělovaly na sály atd. Operovalo se poměrně často skoro celý týden pondělí až čtvrtek. 

Pátek se dělal generální úklid operačních sálů. Sobota a neděle byla určená hlavně pro akutní 

operační výkony. Pamatuji si, že mou první asistencí na sále byla břišní kýla. Moje práce byla 

velmi zodpovědná za což vděčím řádovým sestřičkám, naučily nás úctě k pacientovi. 

systematičnosti a důslednosti v práci, Jakékoliv pochybení by mělo fatální následky. 

Sterilizace nástrojů se dělala v tzv. autoklávu a v zájmu materiální úspory nebyly rukavice na 

jedno použití, ale klasické, které se po použití důsledně vymyly mýdlem a usušily na další 

použití. 

Nezapomenu na den, kdy jsem předávala směnu po noční službě. Toho dne spadlo letadlo 

ráno, na letišti v Bochoři. Došlo k leteckému neštěstí. I když jsme byly strašně unavené, nikdo 



nepochyboval, neodešel. Oblékly jsme se do čistého a rozběhly jsme se na sály v té době byly 

v nemocnici 4. Největší odměnou byl ten fakt, že většina pasažérů (cca 20) přežila. 

V práci jsme většinou sloužily 12hodinové o víkendu i 24hodinové směny. V té době, kdy 

jsem měla už rodinu, naše děti hlídala kamarádka, můj manžel byl profesionálním vojákem, 

takže doma spíše nebyl, než byl v té době byla mou největší kamarádkou Hanka Fridrichová, 

tehdejší manželka ředitele Jihočeského divadla. Čas běžel a já naposledy složila skalpely, 

břišní roušky, peány na stoleček operačního sálu, psal se rok 2000. Práci jsem milovala 

natolik, že jsem 3 roky „přesluhovala“. V té době odešlo mnoho zdravotního personálu 

pracovat do Rakouska s vidinou lepšího výdělku. 

Můj syn uspořádal překvapení, a tím bylo shledání s mou kamarádkou Hankou na 

Kroměřížském náměstí, měly jsme přezdívku „staré operety „a to proto, že jsme měly rády 

smích, a bývaly jsme slyšet. Ten den jsme si moc užily. V zdravotnické profesi nyní 

pokračuje můj vnuk se svou budoucí manželkou, jako stomatologové. 

S úctou vzpomínám na všechny ty roky a stovky operací u kterých jsem byla přítomna a 

viděla někdy nerovný souboj lékaře o život pacienta. Přesto jsem se držela vždy úsloví Když 

děláte práci s láskou, ten dobrý pocit je k nezaplacení. 

 

 

 

 

 


