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Odišiel prof. MUDr. Jaroslav MAYZLÍK, CSc.
(5. 12. 1934 – 7. 3. 2011)
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Náhly odchod prof. MUDr. Jaroslava Mayzlíka,
CSc. vo veku nedožitých 77 rokov zarmútil širokú
chirurgickú verejnosť v Čechách i na Slovensku.
Prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc., patril
medzi významné osobnosti českej aj slovenskej
chirurgie a cievnej chirurgie. Bol stálym účastníkom rôznych celoštátnych kongresov a sympózií
nielen v Čechách, ale aj na Slovensku. Mimo
všeobecnej chirurgie sa venoval hlavne cievnej
chirurgii. Patril medzi zakladateľov cievnej chirurgie v Ostrave, Centra pre kardiostimuláciu
a Centra pre hemodialýzu. Významnú časť svojej
odborno-vedeckej činnosti venoval chirurgickej prevencii masívnej pľúcnej tromboembólie
(MPTE). Jeho početné preventívne výkony na
dolnej dutej žile proti MPTE patria medzi najvýznamnejšie v Európe. Jeho prednášky boli
vždy predmetom veľkého záujmu nielen pre
svoju odbornosť, ale aj výbornú profesionálnu
prezentáciu. Bol vynikajúcim rečníkom a právom sme ho nazývali „moravským Cicerom“.
Prof. Mayzlík rád chodil na Slovensko a často
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prednášal v Bratislave, v Lučenci, v Košiciach a vo
Vysokých Tatrách na celoštátnych kongresoch
chirurgie a cievnej chirurgie.
Prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc., sa narodil
v Porube, okr. Přerov, neďaleko Hraníc na Moravě,
kde maturoval v r. 1952. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Palackého
v Olomouci v r. 1952 – 1958. Po úspešnom ukončení štúdia nastúpil v r. 1958 na Chirurgické oddelenie
v Hraniciach na Moravě, v r. 1959 na Chirurgické oddelenie ZUNZ – VŽKG Ostrava-Vítkovice. Od r. 1970
pracoval stále na Chirurgickej klinike FNsP Ostrava.
Atestáciu z chirurgie I. stupňa vykonal v r. 1962
a II. stupňa v r. 1968. Titul kandidáta vied – CSc.
obhájil r. 1983 na LF UP v Olomouci. V roku 1994
sa habilitoval a bol vymenovaný za docenta pre
odbor chirurgia tiež na LF UP v Olomouci – v jeho
alma mater. Prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc., bol
mimoriadne aktívny, usilovný a tvorivý vo svojej
medicínskej a odborno-vedeckej činnosti. Celkove
predniesol 482 prednášok na rôznych celoštátnych
a medzinárodných chirurgických a angiologických
kongresoch. Publikoval 308 odborno-vedeckých
prác v domácej a zahraničnej literatúre. Napísal
desiatky recenzií o odborných knihách, bol oponentom mnohých doktorandských dizertačných
a habilitačných prác v ČR a na Slovensku. Napísal
knižnú publikáciu „Chirurgická prevencia pľúcnej
embólie“ (Praha, 1989), 3 scenáre k didaktickým
filmom, obhájil 2 výskumné práce, podal 2 zlepšovacie návrhy. Je autorom výučbového filmu
„Prevence plicní embolie“. V roku 1999 bol inaugurovaný a vymenovaný za profesora chirurgie na
Lekárskej fakulte P. J. Šafárika v Košiciach.
Prof. MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc., bol čestným
členom Českej chirurgickej spoločnosti ČLS J. E.
Purkyně, čestným členom Slovenskej chirurgickej spoločnosti SLS, čestným členom Slovenskej
spoločnosti cievnej chirurgie, čestným členom

Českej flebologickej a angiologickej spoločnosti.
V r. 2010 bol vymenovaný za člena Čestnej rady
Českej chirurgickej spoločnosti ČLS JEP v rámci
slávnostného otvorenia XXXVIII. společného sjezdu českých a slovenských chirurgů a VII. českého
chirurgického sjezdu v Brne. Prof. Mayzlík je nositeľom prestížnej Maydlovej medaily, pamätnej
medaily doc. MUDr. Typovského a čestnej plakety
Úrazovej chirurgie LF UPJŠ v Košiciach.
Za všetkými týmito oceneniami, úspechmi
a vyznamenaniami sa skrýva tvrdá a poctivá chirurgická práca spojená s množstvom odriekania.
Prof. Mayzlík venoval 53 rokov svojho života chirurgii a tvorivej publikačnej činnosti. Bol mimoriadne húževnatý, vytrvalý, pracovitý a neustále
sa vzdelával i tvoril. Prof. Mayzlík bol uznávaným
lekárom so zmyslom pre zodpovednosť a mravnosť, s obrovskou pokorou k ľudskému životu. Bol
veľmi priateľský a spoločenský. Rád diskutoval na
rôzne medicínske a filozofické otázky a v auditóriu
bol vždy stredobodom pozornosti.
Milý Jaroslav,
bol som veľmi smutný a tiež sklamaný, že som
sa osobne nemohol zúčastniť (bol som v zahraničí)
na poslednej rozlúčke s Tebou.
Dlhé roky si bol mojím verným a úprimným
priateľom. Mali sme spoločné medicínske a odborné
záujmy a fandili sme si navzájom. Každý Tvoj úspech
ma vždy potešil. Tešil som sa vždy na každé stretnutie s Tebou. Naposledy to bolo 23. – 25. 2. 2011 na
Angiologických dňoch v Prahe, kde sme sa stretli aj
s Tvojou milovanou dcérkou Barborkou, ktorá pracuje ako lekárka v Prahe. Bolo to naše a jej posledné
stretnutie s Tebou. Budeš mi veľmi chýbať!
Česť Tvojej pamiatke!
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