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Nenechte se ale mýlit tím, 
že pan profesor bystře reaguje 
a ani ve svém pokročilém věku 
neztrácí smysl pro humor. 
Jeho skutečná tvář je spíše vážná. 
Zbrázděná jeho vlastním nelehkým 
osudem na akademické i klinické 
půdě, ale také životními příběhy 
těžce nemocných onkologických 
pacientů. Těch, kterým se podařilo 
pomoci a vrátit je zpátky do 
života, i těch, kteří byli 
odsouzeni jen k trpné 
asistenci lékařů při jejich 
nezvratném umírání.

Čím se, pane profesore, v součas-
nosti zabýváte?

Nemusel bych už dělat nic. Ale 
jsem tak spjatý se stomatochirurgií, 
že ještě nemůžu zůstat stát stranou. 
Potřebuji být se studenty, ti mě omla-
zují. Chci také pořád sdílet široké fó-
rum svých dlouholetých kolegů.

Musím se samozřejmě věnovat 
něčemu přiměřenému svému věku 
a fyzickým schopnostem – takže se 
zabývám onemocněním čelistního 
kloubu. Mnoho se o něm ještě neví. 
Ale také zde nalezneme specifická 
onemocnění, jako jsou artrózy, zá-
něty nebo nádory. Diagnostika a te-
rapie bývají obtížné. Za léta praxe 
se mi podařilo mnoho takových 
onemocnění odoperovat, nezřídka 
s použitím nových postupů. Dnes 
jsem ale samozřejmě zúžil svůj chi-
rurgický repertoár. Neprovádím už 
velké operace. Musím se přiznat, že 
na mnohahodinové a fyzicky nároč-
né operace už se necítím. Nechtěl 
bych na konci své kariéry nějakou 
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nepřiměřenou ambicí poškodit své, 
doufám že dobré, jméno. Hlavně ale 
dávám své znalosti do vínku mla-
dým nastupujícím lékařům, zejména 
v oboru onkologie a prekanceróz. 

Já jsem zůstal od 60. let minulého 
století věrný své klinice. Té, kde jsem 
vyrůstal, kde jsem byl přednostou. 
Tedy spojené s fakultní nemocnicí 
u sv. Anny.

Pojďme k Vašim začátkům. Jak jste 
se dostal k medicíně?

V dětství ani v mládí jsem o me-
dicíně vůbec neuvažoval. Ve škole 
jsem se orientoval spíše na exaktní 
obory, jako byla geometrie nebo fyzi-
ka. Zajímala mě také výtvarná, spíše 
intuitivní složka studia. Mým snem 
vždycky bylo být stavitelem, nebo 
například architektem. 

Maturoval jsem poslední rok dru-
hé světové války, ještě za protekto-
rátu. Hned po osvobození se otevře-
ly vysoké školy a já jsem chtěl bez 
nějakého zdržování studovat dál. 
V červnu, měsíc po osvobození, jsem 
tedy odjel do Prahy a byl přijat na 
architekturu a pozemní stavitelství. 
Tehdy tam zkoušky nebyly, tak to 
šlo rychle a já zase hned jel zpátky 
domů do Českých Budějovic. Pama-
tuji si, jak můj tatínek na mě čekal 
před domkem, vidím ho dodneška, 
jak tam stojí a dívá se na mě. Já tak 
jdu kolem toho našeho plotu, on se 
ke mně obrátí a ptá se: Tak co, Jožko, 
jak ti to dopadlo? Spokojenej? A já, 
plný radosti, odpovídám: Ano, přijali 
mě na architekturu.

Tatínek se na mě znova, ještě po-
zorněji podíval a trošku zamyšleně 

pronesl pro mě památná slova: Tak to 
jsem rád. No, a teď už ti to konečně 
můžu říct. 

Tatínek byl takový trošku gándhí-
ovský typ, dokázal naprosto nenásil-
ně, nevtíravě, zdrženlivě, a přitom 
naléhavě, druhého člověka oslovit. 
Myslím, že to bylo dáno jeho zku-
šenostmi z mládí. Byl ruským legio-
nářem, prošel zajetím a vojenskými 
lágry, domů se vrátil přes Hongkong, 
Singapur, Suez a Terst. 

A tak tehdy k tomu svému otcov-
skému požehnání dodal: Víš, já jsem 
strašně rád, že tě přijali. Ale řeknu 
ti takové moje vnitřní přání. Já jsem 
vždycky doufal a chtěl, abys byl jed-
nou doktor.

Možná vám to bude připadat 
zvláštní. Ale tehdy byly vztahy mezi 
generacemi a samozřejmě v rodině 
trochu jiné než dneska. Obzvláště za 
protektorátu byly naše rodiny sem-
knuté. Děti opravdu poslouchaly, co 
jim rodiče říkali. Takže já jsem ho 
nemohl zklamat. Vždyť on mě ochra-
ňoval a živil za války. Tak jsem druhý 
den znova odjel do Prahy a přihlásil 
jsem se na medicínu.

Mimochodem. Můj otec byl vy-
nikající truhlář. Často jsem ho viděl 
pracovat, strašně mě to zajímalo 
a bavilo sledovat, jak se to všechno 
rodí a jak to pak do sebe hezky za-
padá a funguje to. Tuhle zkušenost 
jsem po létech využíval ve své práci. 
Třeba při formování mandibuly jsem 
odebral žebro, i s chrupavkou. A pak 
jsem to spojoval na falc. Vyřízl jsem 
tam takový čtvereček a přiložil pří-
mo spongiózu na spongiózu. Ne tak 
jednoduše, bez toho truhlářského zá-

Pana prof. MUDr. Josefa Bildera, DrSc., známe v redakci už téměř dvě 
desetiletí. Když jsme ho letos na jaře, nedlouho před jeho pětaosmdesátinami, 
navštívili v Brně na stomatologické klinice u sv. Anny, působil na nás stejným 
dojmem jako kdysi, když jsme se setkali poprvé. Tak jsme ho chtěli tímto 
zjištěním potěšit a on se jen rozesmál: „Víte, potkávám svoje žákyně, víc 
než půlstoleté. Lichotí mi: Pane profesore, vy vypadáte pořád stejně. A já 
jim odpovídám: To mi neříkejte, protože jestli jsem takhle vypadal před těmi 
čtyřiceti lety, když jsem vás učil, tak mi to nahání hrůzu…“
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