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PERSONALIA

Ode‰el Prof. MUDr. Vladimír Kluska
29. 8. 1909 – 28. 9. 2001

Dne 28. 9. 2001, krátce po sv˘ch 92 narozeninách, zemfiel pfiední ãesk˘ pediatr
a infekcionista prof. MUDr. Vladimír Kluska.

Po maturitû v Ti‰novû studoval na Lékafiské fakultû Masarykovy univerzity
v Brnû. JiÏ bûhem studia byl demonstrátorem na I. interní klinice. Po vojenské
presenãní sluÏbû nastoupil a pracoval v nemocnici ve Zlínû. V roce 1939 ode‰el
na I. dûtskou kliniku v Brnû, zprvu jako nehonorovan˘ externista, pozdûji jako
vûdecká pomocná síla a od roku 1942 jako odborn˘ dûtsk˘ lékafi.

Dne 1. 5. 1945 byl jmenován 1. asistentem na novû otevfiené dûtské klinice,
v roce 1946 byl povûfien vedením dûtské kliniky v Olomouci. Této funkce se vzdal
po jednom semestru ve prospûch doc. Morese. V roce 1947 se habilitoval a jako
docent pro pediatrii byl povûfien pfiedná‰kami na Pedagogické fakultû a Vysoké
‰kole sociální. Trvale pfiedná‰el na Státní ‰kole pro v˘cvik porodních asistentek
a o‰etfiovatelek.

Byl ãlenem v˘boru pediatrické spoleãnosti, jednatelem Moravsko-slezské
pediatrické spoleãnosti a tfiikrát jako pfiedseda sjezdového v˘boru organizoval
pediatrické sjezdy s mezinárodní úãastí v Brnû. Sám se úãastnil v roce 1947 sjezdu
a studijního pobytu v New Yorku a v roce 1948 kurzu sociální pediatrie UNICEF
v PafiíÏi. Byl také zakládajícím ãlenem v˘boru infekãní sekce, ãlenem redakãní rady
âeskoslovenské pediatrie a pfiedsedou atestaãní komise pro dûtské lékafie na Moravû.

KdyÏ se neonatologie stala jedním z nejmlad‰ích úsekÛ dûtského lékafiství byli
v Brnû prÛkopníky úzké spolupráce porodnicko – pediatrické prof. L. Havlásek
a prof. O. Teyschl. Na jejich popud vybudoval profesor Kluska novorozenecké
oddûlení na Obilním trhu v Brnû. 

V roce 1951 na pfiání akademika Teyschla ode‰el do dûtské nemocnice v Brnû -
âern˘ch Polích, s úkolem vybudovat v˘ukov˘ ústav pro dûtskou infektologii. Pro
nemocné dûti byla uvolnûna velká budova naproti dûtské nemocnici, kde vzniklo
7 oddûlení o 260 lÛÏkách. Pfies opakované adaptace stará budova nevyhovovala,
a proto usiloval profesor Kluska o postavení expektaãního pavilonu urãeného se
sv˘mi izolaãními boxy pro kombinované infekce, ambulantní provoz, septickou
stanici s operaãním sálem. Po témûfi dvaceti letech se mu podafiilo realizovat aÏ
tfietí návrh, a ze septické stanice vybudoval jeho nástupce doc. MackÛ modernû
vybavenou jednotku intenzivní péãe. Z popudu profesora Klusky byly zfiizovány
rovnûÏ poradny pro kontroly nejzávaÏnûj‰ích stavÛ po neuroinfekcích, pertusi,
infekãní mononukleóze, hepatitidû a dal‰ích nemocech.
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VÏdy zdÛrazÀoval v˘znam prevence. V dobû, kdy je‰tû nebyla dûtská populace
povinnû oãkována proti difterii, zá‰krtu a pozdûji poliomyelitidû, pfiednesl se
sv˘mi spolupracovníky nesãetné mnoÏství pfiedná‰ek v celém regionu pro
odbornou i laickou vefiejnost. Pfietrvával u nûj i zájem o sociální pediatrii, takÏe
byl první, kter˘ u nás upozornil na syndrom t˘raného dítûte.

Infekãní lékafiství jako samostatn˘ obor byl jednou z mlad˘ch klinick˘ch
disciplin. Témûfi nikde nebylo v té dobû odpovídající infekãní oddûlení, mimo
praÏskou Bulovku, kde byli dospûlí i dûti dohromady. Tak musel profesor Kluska
vytvofiit koncepci pediatrické infektologie, vychovat si spolupracovníky, jak
lékafie, tak sestry, a je‰tû navíc zahájit v˘uku. Do roku 1956 získal 5 asistentÛ a na
tehdy je‰tû oddûlení probíhala v˘uka nejen studentÛ pediatrického, v‰eobecného,
stomatologického smûru, ale i studentÛ z Olomouce. Souãasnû probíhaly
i postgraduální stáÏe lékafiÛ pfied atestacemi.

Byl také iniciátorem dnes jiÏ tradiãních Pediatrick˘ch dnÛ dûtské nemocnice,
kde byly pfiedná‰eny v˘znamné diagnostické a terapeutické novinky
z jednotliv˘ch pracovi‰È a seznamována s nimi nej‰ir‰í pediatrická obec. Jeho
pfiedvídavost aktuálních problémÛ, utfiídûnost vûdeck˘ch poznatkÛ, jejich kritické
hodnocení a klinické provûfiení zpÛsobilo, Ïe byl stále Ïádán o pfiedná‰ky pro
obvodní pediatry. Byl brilantní fieãník, kter˘ upoutal posluchaãe a svá odborná
sdûlení obohacoval i o aktuální umûlecké poznámky. Nikdo z nás nezapomene na
jeho velké vizity, kdy zcela logicky na otázky pediatrické, navazovalo extempore
o v˘tvarném umûní, aktuálních v˘stavách, literatufie, koncertech a hudbû. Uãil nás
i esteticky zpfiíjemÀovat dûtem pobyt v nemocnici. A byl to on, kdo získal první
matefiskou a obecnou ‰kolu na oddûlení v Brnû. ¤íkával, Ïe dûti se nemohou
bránit, je tedy povinností pediatra, aby se s láskou a soucitem o nû staral.
ZdÛrazÀoval stále velikou úlohu zdravotní sestry a dûtské zvlá‰È.

Pfii v‰í této pedagogické, v˘zkumné a osvûtové práci probíhaly stále na klinice
stavební úpravy, aby se nevyhovující budova pfiizpÛsobila poÏadavkÛm
epidemiologick˘m a izolaãním infekãního provozu. A pfiitom pan profesor staãil
pfiedná‰et na nesãetn˘ch semináfiích, sjezdech a konferencích a napsat více neÏ
130 prací sám nebo se spolupracovníky a dvû monografie. Pfiispíval sv˘mi
postfiehy i k fie‰ení vûdecko-v˘zkumn˘ch úkolÛ. Inspiroval nebo alespoÀ
podporoval nejrÛznûj‰í fakultní, resortní nebo státní v˘zkumy, do kter˘ch byli
zapojeni jeho spolupracovníci. Nûkteré z nich byly zafiazovány pfii obhajobách do
nejvy‰‰ích ohodnocení. Studium enzymÛ u infekãních nemocí (prof. Stejskal)
a v˘zkum humorální imunity u infekãních nemocí v dûtském vûku (doc.
Wiedermannová) byly prioritní. Profesor Kluska první u nás upozornil na ReyeÛv
syndrom, v té dobû se na klinice ãasto vyskytující a jeho problematiku.

Ov‰em pan profesor byl nejen v˘teãn˘ organizátor a spolutvÛrce koncepce
oboru infekãních chorob, ale hlavnû vynikající pediatr a vysoko‰kolsk˘ uãitel.
Mûl dar uãit, pfiedná‰et a vychovávat. Z jeho ÏákÛ se postupem doby stali primáfii,
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fieditelé nemocnice a ze ‰kolsk˘ch pracovníkÛ byli ãtyfii jeho nástupci na Klinice
dûtsk˘ch infekãních nemocí a jeden se stal pfiednostou 2. dûtské interní kliniky
a fieditelem V̆ zkumného ústavu zdraví dítûte v Brnû.

KdyÏ byla 27. 8. 1968 ustanovena Klinika dûtsk˘ch infekãních nemocí
a profesor Kluska jmenován pfiednostou, bylo to jen formální uznání práce, kterou
celá léta dûlal.

A tak v‰ichni jeho Ïáci, kter˘m tak hojnû rozdával své nesmírné znalosti,
zku‰enosti odborné a Ïivotní i své kulturní bohatství, budou na nûho vdûãnû
vzpomínat.

Doc. MUDr. D. Barto‰ová, CSc. 
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