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„Začalo to tak, že jsem se 
strašně zadýchával, vyšel 
jsem čtyři schůdky a ho-
tovo. Chodil jsem nejpr-
ve k  obvodnímu lékaři a 
ten si asi myslel, že simu-
luju nebo něco takové-
ho. Protože mi bylo 
blbě, tak jsem 
se domluvil 
se ženou a ta 
mě objedna-
la ke kardio-
logovi. Udě-
lal mi EKG a 
říká: „Ležte, ani 
se nehýbejte…“ A 
já na to, že ještě musím dě-
lat na zakázce, že mám  moc 
práce. A lékař: „Kdepak, to 
musíte na koronárku!“

Na mně trénovali
„Výsledkem bylo, že jsem 
dostal kardiostimulátor. 
Pak jsem ale měl zase zdra-
votní komplikace, dvakrát 
srdeční zástavu... bylo to 
špatné. A nezbývalo, než 
čekat na dárce, čekal jsem 
celý rok. Shodil jsem 40 
kilo a říkal jsem si, ještě 
že mám z  čeho hubnout! 
Když to tak řeku v  nad-
sázce, na mně se trénova-
li, protože to tehdy bylo 
v Brně v začátcích, pak až 
operovali skoro všechny ty, 

co jsou tady na našem se-
tkání…“ (směje se) „Ale 
povedlo se jim to!“

Slivovica
„Pak jsem šel do invalid-
ního důchodu, bylo to 

hodně drsný…celkově 
fyzicky i psychicky 

jsem na tom byl 
špatně…měl 
jsem i čás-
tečně ochrnu-
tou ruku. Ale 
dostal jsem se 

z toho, to dělá ur-
čitě ta naše výbor-

ná slivovica! Jsem totiž ze 
Slovácka  a tam je to pros-
tě takový národní nápoj… 
Ale samozřejmě vzhle-
dem k tomu, kolik musím 
brát léků, tak si dávám jen 
symbolicky. Třináct práš-
ků beru ráno, osm večer, co 
si tak člověk může dát. Ale 
zvyknul jsem si.“ 

Před bouřkou je zle!
„Je to hodně o hlavě, prv-
ní rok je kritický, člověk 
musí dávat pozor, než si 
tělo zvykne, nesmí nic těž-
kého zdvihat. Pak si to sed-
ne a je to dobré, když to člo-
věk bere sportovně. Nejhor-
ší jsou teď pro mě změny 
počasí. Jak je před bouřkou, 

to je  hrůza, jsem úplná 
mátoha! Přitom třeba na 
slunce můžu v  parném 
létě vzít kosu a jít sekat 
trávu. To snáším dobře. 
Jinak v pohodě.“ 

„Přešel jsem něja-
ké chřipky, pořád jsem 
potřeboval být v  práci. 
Nebyl jsem určitě sám, 
lidé mají půjčky, hy-
potéky, musí splácet a 
nesmí tedy marodit. A 
myslí si, že to přes ví-
kend nějak vyleží. Pře-
cházejí to a najed-
nou je zle, neléčené 
chřipky se podepíší 
na srdci. To se sta-
lo i mě. Nejhorší pro 
mě bylo vyrovnat se 
s tím, když mi řekli, že 
transplantace je jedinou 
možností, jak mi za-
chránit život. Ze začát-
ku jsem se tomu bránil, 
myslel jsem si, že to ně-
jak zvládnu. Ale léka-
ři mě přesvědčili, že mé 
poničené srdce se už ni-
kdy nevrátí do normálu, 
že v něm nic netěsní a 
jde na pouhých 15 pro-
cent!“

25 litrů vody
„Tak si asi dovedete 
představit, jak jsem se 
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MAJÍ MAMINKA I D CERA

NOVÉ SRDÍČKO

JÁ SE RADUJU,

SHODIL JSEM

I KDYŽ PRŠÍ

František Frýdek (50) z Nové-
ho Hrozenkova, transplantace 
(poř. číslo 387): 26.1. 2011

František Vanda (65) ze Sříbrnic 
u Uherského Hradiště, transplan-
tace (poř. číslo 47): 4.11. 1995

JANA: „U nás v celé 
rodině takové one-
mocnění srdce nikdo 
neměl, já byla prv-
ní. Diagnostikovali mi 
restrikční kardiomyo-
patii (snížení pod-
dajnosti svaloviny 
srdce spojené 
mj. s poruchou 
diastolického 
plnění obou 
komor-pozn. 
red.). Bylo mi 
v  té době asi 
35 roků. Začala 
jsem se léčit diure-
tiky a léky na posíle-
ní srdce.“

DCERA EVA: „Pro-
blémy jsem zača-

la mít, když jsem 
vyšla ze základ-
ní školy, boles-
ti na srdci, aryt-
mie. A když mi 
bylo 19, problé-
my se vystupňo-
valy, měla jsem 
stejnou nemoc 
srdce jako ma-
minka. 2. ledna 
2009 jsem zko-
labovala, leže-
la jsem na ur-
gentu a čeka-
la na dárce. 30. 
jsem pak dosta-

la nové srdce.“ 
JANA: „Já 

jsem žila pořád 

dál se svým původ-
ním srdcem, až letos 
v dubnu mi dali nové. 
Jsem tedy pět měsí-
ců po transplantaci a 
cítím se dobře. Pořád 
jsem odolávala, že to 
půjde, nechtěla jsem 
jít na transplantaci. 
Jednou mi i volali, že 
se našel dárce, ale já 
odmítla. Ale od začát-
ku tohoto roku už to 
nešlo, musela jsem na 
transplantaci. Na sr-
díčko jsem čekala jen 
šest dní, což je velmi 
krátká doba.“ 

DCERA EVA: „Po 
operaci jsem ještě do-
končila střední školu, 
odmaturovala a udě-
lala zkoušky na vyš-
ší odbornou školu 
v oboru nutriční tera-
pie. Teď pracuji v kar-

       Paní Janě jste 
operoval nové sr-
díčko?

Docent Němec: 
„Ano, tedy přesněji 
řečeno přišil.“ 

 Šije pan 
docent  Petr Němec 
dobře a rád?

Jana: „Stopro-
centně! Všechno 
dobře funguje, tak 
věřím, že přišil sr-
díčko perfektně. Ni-
kde se to nepárá.“ 

 A to byla 
zmiňovaná 500. 
transplantace va-

šeo brněnského 
Centra?

Docent Němec: 
„Ano, letos v dub-
nu…“

 Jak dlouho 
jste to srdíčko šil?

„Většinou je to tak 
čtyři, pět hodin, tato 
operace nebyla vý-
jimkou.“

 To je ale 
pěkná fuška tako-
vá transplantace!

Docent Němec 
(usmívá se): „Nám 
už to nepřijde, jsme 
na to zvyklí…“

vinské nemocnici ve 
stravovacím provozu 
ve svém oboru a moc 
se mi ta práce líbí. 
Vždycky jsem chtěla 

koťátka, nechcete ně-
jaké?“ (usmívá se)

DCERA EVA: „Po 
maturitě a přijímač-
kách jsem si muse-
la dát dva roky od-
klad, abych se trochu 
z operace vzpamato-

vala a sžila se s no-
vým srdíčkem. 

Bylo to pro mě 
psychicky do-
cela náročné.“

JANA: „To, 
že žijete s  cizím 
srdcem, vůbec 

nevnímáte, ne-
mám s tím problém. 

Dovedu si ale před-
stavit, že když má tře-
ba člověk transplanto-
vané ruce, které pořád 
vidí, že to může být 
velký problém. S »no-
vým« srdcem se dá 
normálně žít, nezna-
mená to nějaká zásad-
ní omezení. Jen se mu-
síte smířit s tím, že bu-
dete do konce života 
brát léky. A vzhledem 
ke  snížené imunitě se 
musím vyhýbat infekč-
nímu prostředí, veřej-
ným dopravním pro-
středkům, ale třeba i 
práci s  hlínou na za-
hradě.“

Jana Jirkalová (56) z  Karvi-
né, transplantace  (poř. číslo 
500): 16.4. 2015 a její dcera 2. 
Eva Jirkalová (25) z Karviné, 
transplantace (poř. číslo 326): 
30.1. 2009

dělat zdravotní sest-
ru, ale vzhledem k fy-
zické náročnosti tako-
vé profese jsem mu-
sela zvolit něco jiné-
ho a nutriční terapeut 
byla moc dobrá vol-
ba. Odstěhovala jsem 
se od rodičů a bydlím 
s přítelem.“

JANA: „Do prá-
ce už sice nechodím, 
ale doma mám pořád 
co dělat. A také pro-
vozujeme chovatel-
skou stanici kočiček 
plemene Ragdoll, teď 
zrovna máme krásná 
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DRUHÝ PŘÍBĚH

PRVNÍ PŘÍBĚH

S oběma ženami zapózoval docent Petr 
Němec, ředitel brněnského Centra kardio-

vaskulární a transplantační chirurgie. 

40 KILO!

TŘETÍ PŘÍBĚH

„Samozřejmě že není 
příjemný pocit, že ži-
jete se srdcem jiného 
člověka. Někdy si tak 
říkám, že žiju díky 
tomu, že měl někdo 
v životě neštěstí, smů-
lu. Dárci jsou samozřej-
mě anonymní a já měl 
tu nevýhodu, že jsem 
velký mohutný chlap, 
takže jsem potřeboval 
podobného dárce. A vy-
padalo to, že budu čekat 
dlouho…ale nebylo to 
tak, byl velký dárce… 
Co člověk cítí? Je to ob-
rovská pokora a úcta jak 
k tomu dárci, tak k léka-
řům. Člověk se z  toho 
také nesmí, jak se říká 
podělat, musí žít dál.“

Autobus
„Jsem svobodný, mám 
jen bratra s rodinou, žijí 

ve Vyškově a 
měl jsem tehdy 
strach, kdyby 
se to nepovedlo, 
že bych jim zů-

stal na obtíž. Naštěstí to 
dobře dopadlo, mám 
nové srdce, sice už ni-
kdy nebudu mít tu sílu 
a výdrž, ale žiju a to je 
hlavní. Pořád beru léku 
na potírání imunity. Ne-
smím do čekárny, do 
autobusu, na větší setká-
ní lidí, tohle je výjimka. 
Na mě někdo kýchne a 
může to být můj konec, 
tak to je... 

Vaří pivo
„Jsem v  invalidním 

důchodu, ale mám 
koníčky, hraju v de-
chovce na buben, 
mám domek se za-
hrádkou, to mě hod-

ně baví a teď jsem za-
čal vařit pivo. Snažím 
se užít život, jak to jen 
jde a vždycky všem ří-
kám: Já se raduju, i 
když prší... Vnímám, 
jak slunce každý den 
vychází, prostě běž-
né věci, kterých jsem si 
dřív nevšímal.“ 

cítil. Já jsem vyučený 
truhlář a dělal jsem jako 
mistr na dílně. Byl jsem 
od dětství zvyklý pra-
covat a poznal jsem na 
sobě, že něco není v po-
řádku. Začalo to duš-

ností a „zavodněností“, 
v  nejhorším okamžiku 
jsme v  sobě měl 25 lit-
rů vody! V Brně mi za-
chránili lékaři život. A 
jsem jim neskutečně 
vděčný. Na dárce jsem 
čekal od čer-
na 2010 do 26. 
ledna 2011, ne-
bylo to úplně 
snadné obdo-
bí.“


