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Cesta do Aše v bezprostřed-
ní blízkosti hranice s Němec-
kem připomíná cestu na konec 
světa. Přesto kroky mladého 
lékaře po absolvování lékařské 

fakulty v Plzni vedly v roce 1964 právě sem. 

▼ Jak jste se dostal právě do Aše?
Mým vysněným oborem byla chirurgie, 

ale „zbylo“ na mě porodnictví a gynekolo-
gie. Pocházím z Pelhřimova a do Aše jsem 
byl poslán v  podstatě za  trest. Původně 
jsem se chtěl věnovat plastické chirur-
gii a  chodil i na  kurzy malířství, abych to 
uměl pěkně namalovat. Ještě za studií jsem 
přitom sloužil na  chirurgické pohotovosti 
a měl dojednané, že tam po studiu nastou-
pím. Děkan mi ale řekl, že jsem překročil 
umístěnkový zákon a  dal mi na  vybranou 
mezi gynekologicko-porodnickým odděle-
ním v  Bohumíně, dětskou psychiatrickou 
léčebnou v  Opařanech u  Tábora, Radium 
palace v Jáchymově a nemocnicí s poliklini-
kou v Aši. Rozhodl jsem se jít do Aše, pro-
tože to byl frekventovaný špitál, takže jsem 
věděl, že se tu aspoň něco naučím. 

▼ Pokud vím, nastoupil jste zde na 
chirurgii...

…a  po  roce vojny mi řekli, že mám jít 
na gynekologicko-porodnické oddělení. Po - 
stupně mě ten obor začal bavit, i když to 
byla tvrdá škola. Měli jsme tu průstřely, těž-
ké popáleniny, havárie, sebevraždy atd. 

Také jsem zažil porody doma za zvlášt-
ních okolností. Jednou v zimě, když byly dva 
metry sněhu a už i péesáci jezdili na saních, 
jsem z  telefonátu poznal, že jde o  něco 
vážného. Byli to však Němci a  nebylo jim 
rozumět. Můj děda byl c.k. oficír, ale s  ví-
deňskou němčinou v tomto kraji nepocho-
díte. Myslel jsem si, že jde o zápal plic, ale 
jak se ukázalo na místě, byl to porod. Sa-

nitou jsme z Aše vyjeli po protažené silnici 
k lesu, kde byla velká hájenka, a pak jsme 
šli s pohotovostní bednou ještě asi 200 m 
po  pás ve  sněhu. Přivedli mě k  prvničce 
(prvorodičce), u níž byli dva dvoumetroví 
chlapi – táta se synem – a také bába rodu, 
granátnice s rukama jak lopaty. Domluvili 
jsme se, co bude potřeba, a za chvíli při-
šlo miminko na svět. Šťastný děda mě pak 
chytil za rameno tak, že jsem myslel, že mi 
ho urve, a táhl mě do sklepa. Rukou rozra-
zil cihly ve zdi a vytáhl pět flašek kořalky. 
To byly hezké zážitky.

▼ Porodnictví bývalo svým způsobem 
umění...

Byl jsem na atestaci v Praze, slavilo se 
a  druhý den do  špitálu přivezli ženskou, 
která měla z  rodidel už vyhřezlou, mod-
rou ručičku miminka, které chtělo na svět. 
Rozhodl jsem se, že ho zkusím obrátit. 
Podařilo se to a kolegové mě měli za kou-
zelníka. Použil jsem metodu podle Kiwi-
sche (vnitřní obrat plodu – obrácený hmat 
pražský) a osvědčila se. V Aši mi nikdo jiný 
pomoci nemohl, a tak jsem si vždycky mu-
sel poradit se vším. Celých sedmnáct let, 
co jsem byl primářem, jsme tu neměli ani 
jedno novorozenecké úmrtí.

Porodník by měl být také natolik zkuše-
ný, aby poznal, kdy je nutné udělat nástřih 
hráze a kdy ne. Zásadně jsem to dělal vždy 
při klešťovém porodu. Když se hráz potrhá, 
musí se to pak pečlivě anatomicky sešít. 
Špatně vedený porod způsobuje mimo jiné 
pozdější inkontinenci.

Neplodnost – daň moderní 
době

▼ Úspěšně jste také řešil neplodnost a při 
potížích s otěhotněním radíte ženám 
i dnes. Jak postupujete?

Nejprve si dost důkladně popovídáme 
a pak ženu vyšetřím. Poté jí doporučím buď 
bylinné léky, speciální akupunkturu, cvičení 
podle Mojžíšové anebo homeopatické pre-
paráty.

Když žena nemůže dlouhodobě otěhot-
nět, je potřeba udělat všechna gynekolo-
gická vyšetření, tj. ultrazvuk, CT podbřišku 
a  kompletní krevní rozbor včetně hormo-
nálních hladin. Náběry krve je třeba dělat 
po  týdnu, aby se také zjistily průběžné 
změny hladin základních hormonů. Teprve 
z toho se ukáže, které další vyšetření je ješ-
tě potřeba, aby se diagnóza upřesnila. Také 
se musejí udělat ovulační testy, měří se ba-
zální teploty a to vše musí žena absolvovat 
ještě předtím, než se začne s  léčbou. Ta 
pak musí zohlednit všechna specifika.

▼ Do jaké míry mohou pomoci bylinky?
Z bylinkových preparátů je vhodný napří-

klad Femigard, v němž jsou výtažky ze ston-
ků, listů i  kořenů bylin, jehož základem je 
recept mojí prababičky. Trošku jsem ho zmo-
dernizoval a  jde o vibrační přípravek, který 
má kmitočet dávající v souhrnu bílou barvu, 
což je základní barva duhy. Je to takzvaná 
informační medicína, která tluče na dveře. 

Femigard v podstatě funguje jako regu-
látor ženina biorytmu. Léčba trvá tři mě-
síce, během nichž se sjednocuje fázování 
biorytmu. Menstruační cyklus je totiž bio-
rytmus, ale ne vždy je sladěný s ostatními 
tělesnými rytmy. Když se například rozjede 
cyklus biorytmu štítné žlázy a  vaječníků, 
nastává problém. Přípravek vznikl před 
dvaceti lety, když za  mnou přijeli z  firmy 
Heman z Frýdlantu nad Ostravicí a nabídli 
mi spolupráci. Femigard působí také proti-
zánětlivě, takže je vhodný i při zánětu mo-
čových cest, které krásné vyčistí.

Pro ženy v přechodu vznikl Beneflamus 
bohemicus. Je to geriatrikum, po  kterém 

Dr. Václav Vydra: 
Když jsem poprvé proutkařil, 
bylo mi sedm

MUDr. Václav Vydra přivedl na svět více než devět tisíc miminek a provedl více než čtyři tisíce gynekologických operací. 
Na gynekologicko-porodnickém oddělení v nemocnici v Aši působil 33 let a z toho zde byl 17 let primářem. Po zrušení 
nemocnice pracoval dalších 7 let jako odborný lékař ve Františkových Lázních a dnes ve svých pětasedmdesáti letech 
vede v areálu bývalé ašské nemocnice, z níž se mezitím stala Léčebna dlouhodobě nemocných, již sedmým rokem svoji 
vlastní poradnu. Na jejích dveřích je napsáno "Gynekologická poradna, akupunktura a přidružené metody". O tom všem 
jsme si spolu povídali a přitom popíjeli vodu ze svatého pramene z Třebešína u Pelhřimova.
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dobře, že tu je i tato možnost, i když dnes 
je to také otázka komerční. Když za mnou 
například ve Františkových Lázních přišla 
třiadvacetiletá žena, která už měla za se-
bou čtyři cykly umělého oplodnění, vysvět-
loval jsem jí, že lázně měly být na začátku 
celého procesu, a ne až po čtyřech nezda-
rech metody IVF. 

▼ Jak se díváte na užívání hormonů jako 
antikoncepce?

Jde o  to vybrat ze dvou zel to menší. 
Před lety jsem působil v  tzv. interrupční 
komisi, kde se rozhodovalo o  tom, jestli 
žena dítě porodí, nebo půjde na umělé pře-
rušení těhotenství. A to jsem při své práci 

dělal velice nerad především kvůli svému 
přesvědčení. Oproti tomu, jak to bývalo 
před 15 lety, se počet umělých přerušení 
těhotenství dnes snížil na slabou čtvrtinu 
a to je dobrý výsledek. V nemocnici jsem 
také hned na začátku své kariéry viděl dvě 
mladé ženy po  andělíčkářském výkonu, 
z nichž jedna měla prošťouchnutou dělohu 
a druhá těžkou infekci. Obě zemřely.

Před čínskou medicínou smekám klo-
bouk dolů i  v  otázce antikoncepce. Když 
se u nás zaváděly antibaby pilulky, v Číně 
udělali extrakt z  lidského vaječníku, pak 
do  něj položili piják, který usušili a  roz-
stříhali na  čtverečky. Ty pak dali ženám 
rozpustit pod jazyk, což spolehlivě fungo-
valo jako hormonální antikoncepce. Sou-
časný prezident lékařské komory doktor 
Koubek však nedávno prohlásil, že čínská 
a alternativní medicína jsou jen kozí bobky 
a  šamanis mus. Chápu však, že vzhledem 
k tomu, co vše je teď třeba ve zdravotnic-
tví řešit (na prvním místě to je nedostatek 

i starší dámy začaly běhat jak srnky. Zajiš-
ťuje příval energie, lepší pohybové možnos-
ti a působí preventivně proti osteoporóze. 
Užívá se nepřetržitě. 

▼ Problém neplodnosti jste obsáhl v celé 
šíři a také v těchto případech s úspěchem 
aplikujete akupunkturu…

Před lety jsem pátral po  tom, jak léčit 
nadbytek prolaktinu produkovaný hypofý-
zou, protože přitom nelze otěhotnět. Exi-
stoval na to jediný přípravek ze Švýcarska. 
A pak jsem našel knížku od neurologů Svi-
táčka a Vymazala, kteří byli za hlubokého 
socialismu na stáži v Čínské lidové repub-
lice, kde je zajímala možnost použití aku-

punktury při neuralgii trojklaného nervu. 
Po návratu napsali první učebnici akupunk-
tury, která u  nás vyšla. Záhy jsem získal 
další knihy, kde byla zmínka i o bodu, jehož 
stimulací dochází k úpravě hladiny prolak-
tinu. Záleží však ještě na tom, jestli použi-
jete jehlu stříbrnou, ocelovou, zlatou nebo 
měděnou. V  Sokolově byla dobrá bioche-
mická laboratoř, kde byli schopní prolaktin 
vytestovat, a tak jsem zjistil, že to funguje. 
A stačila dvě nebo tři akupunkturní sezení. 
Anebo alergie na pyly. Je na to mnoho léků, 
a  přitom na  to stačí jedna jehla do  ucha 
na deset dní, která pak vypadne sama nebo 
se odstraní pinzetou. 

▼ Jsou ale i jiné příčiny neplodnosti…
Jistě. Když je to komplikované a mezi va-

ječníkem a dělohou je v důsledku operace 
nebo zánětu překážka, je suverénní meto-
dou umělé oplodnění. V  těchto případech 
to jinak nejde a pozánětlivých komplikací, 
ev. endometriózy, je bohužel hodně. Je tedy 

↑  „Když žena nemůže dlouhodobě otěhotnět, je potřeba udělat všechna gynekologická vyšetření, 
tj. ultrazvuk, CT podbřišku a kompletní krevní rozbor včetně hormonálních hladin,“ vysvětluje 
doktor Vydra. Tím to však všechno teprve začíná…
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lékařů a zdravotních sester), je pod obrov-
ským tlakem. Jenom v západočeském kraji 
dnes chybí dvě stě lékařů. 

▼ Alespoň psychosomatika se u nás už 
dostala mezi oficiálně uznávané obory…

Bylo načase. 

▼ Nakolik se podle vašeho názoru 
na neplodnosti podílí psychika?

Podle mého názoru tak z 30 %. 

▼ Čím dál častěji je však příčina na straně 
muže…

Před třemi lety jsem na  Hrubé Skále 
na  setkání lékařů praktikujících holistic-
kou medicínu přednášel o koloidním zlatu, 
stří bru a  zinku. Právě koloidní zinek totiž 
dokáže u mužů v tomto směru zázraky. Zá-
kladní kúra trvá nejméně 30 dní a důležité 
přitom je uchovávat roztok správně, proto-
že když nápoj leží například vedle mobilu, 
zinek přestane být aktivní do dvou hodin. 
Také doporučuji kotvičník. Celou rostlinku 
je dobré rozdrtit, sníst a zapít. Do výluhu se 
totiž dostanou jenom některé látky.

Cesta k alternativám

▼ Také jste absolvoval první kurz 
akupunktury v bývalém Československu. 
Jak k tomu došlo? 

Bylo to na  počátku 70. let 20. století, 
kdy Sanops dostal za  úkol zjistit o  aku-
punktuře více. Prezident – a  teď nevím, 
jestli to byl Svoboda nebo Husák –, byl 
na  sjezdu na  Krymu, vykoupal se v  moři 
a dostal hexenšus. Pozvali akupunkturistu, 
který mu od bolesti ihned ulevil. Po svém 
návratu si zavolal šéfa Sanopsu, kde poté 
zorganizovali první kurz. Bylo nás tam pat-
náct, lékaři z korejské války i mnozí další. 
Byla to parta velkých nadšenců a učili jsme 
se od sebe navzájem. 

Literatury bylo však málo, a  tak jsem 
jednoho dne zazvonil u  čínské ambasády, 
kde mě přijali velice vlídně. Ukázali mi svoji 
minipolikliniku a čínská lékařka mi darovala 
dárkovou kazetu s jehlami a několik publi-
kací. Jen co jsem však vyšel ven, už mě sta-
věli příslušníci Veřejné bezpečnosti a chtěli 
vidět můj občanský průkaz.

▼ Jak jste svoje poznatky zaváděl 
do praxe?

Příležitostně. Každopádně bylo jasné, 
že akupunktura funguje. V roce 1977 jsme 
pak založili Českou lékařskou akupunkturní 
společnost ČSLAS, jejímž čestným členem 
jsem dodnes. Organizovali jsme i dva celo-
světové kongresy, které však v Praze pro-
běhly ve velké tichosti. 

Posléze jsem se začal věnovat také ho-
meopatii a  osobně jsem se více přikláněl 
k tzv. polykompozitům. Už na začátku osm-
desátých let v Bratislavě existovala homeo-

patická laboratoř, kde bylo možné objednat 
si homeopatický lék, který vám pak zaslali. 

▼ Tím jsme ale váš záběr ještě 
nevyčerpali, protože jste se také zabýval 
léčbou energií…

Když jsem pracoval na  výzkumné prá-
ci o  vlastnostech tzv. bioenergie, dostal 
jsem se do  kontaktu s  prof.  Františkem 
Kahudou, který tenkrát vedl na  VŠCHT 
Psychoenergetickou laboratoř. Vyzval mě 
ke spolupráci, která trvala až do jeho smrti, 
celkem sedm let. Dostali jsme se i do svě-
tových tabulek psychotronických labora-
toří. S prof. Kahudou jsme dělali výzkumy 
zaměřené na psychoenergetiku, účinky si-
lového pole a mentální energie. Akupunk-
tura v tom byla také, samozřejmě. 

V Bratislavě se za minulého režimu ko-
nala každý rok mezinárodní konference Psy-
chotronika a zdravie, kam se sjížděli všich-
ni, kteří se zajímali o  alternativní metody 
léčení. Bezpečnostní složky nás hlídaly jak 
ostříži. Pak se toho chopil ing.  Jiří Bažant 
a založil psychotronickou společnost.

▼ Jak se díváte na situaci v léčitelství 
po roce 1989?

Po sametové revoluci se tu najednou vy-
rojila spousta léčitelů. Za ministra Martina 
Bojara u nás byla ustanovena poradní ko-
mise pro alternativní medicínu, ale protože 
od té doby máme už osmnáctého ministra 
zdravotnictví, koncepce v  této otázce do-
sud neexistuje. 

V  Německu je lidem na  základě dvou-
letého studia udělována léčitelská licence, 
kde mají přesně dáno, co můžou a co ne-
můžou dělat. Vše je po  právní i  odborné 
stránce ošetřené. Selhání se samozřejmě 
může objevit, ale je spíše výjimečné.

Domnívám se, že u nás by se to mělo 
vyřešit také tak, protože mezi léčiteli jsou 
velké rozdíly. Chvíli před vámi tu například 
byla klientka, která si nechala dělat jakou-
si speciální masáž, jejímž následkem bylo 
podráždění na 5. až 7. hrudním obratli, což 

jí způsobilo velké dechové potíže. Masérka 
jí však pravila, že provádí detox, což je dnes 
jenom hojně používaná fráze. A  tak by se 
bohužel dalo pokračovat.

Léčitelské legendy

▼ Osobně jste se znal se všemi našimi 
uznávanými léčiteli, například s Boženou 
Kamenickou. Jaká byla?

Poznal jsem ji, když bydlela v Tymáko-
vě, odkud se pak přestěhovala do Radnic. 
Božena Kamenická byla původní profesí  
ošetřovatelkou a  její muž byl ranhojič. Za 
Rakouska měla každá vojenská a hasičská 
jednotka svého ranhojiče, který zajišťoval 
první pomoc. 

Za Kamenickou jsem jezdil jako student 
na kole. V té době byla už vdova, v důcho-
du a  měla u  sebe neteř, která byla také 
skvělá. Bába radnická, jak se jí také říká-
valo, poznala diagnózu z moči. Vzorek dala 
do zkumavky, něco přikápla, ohřála to nad 
plamenem a  pak řekla, o  co jde a  co se 
s tím dá dělat. Říkala „to mám po našich.“ 
Když nechtěla, neřekla nic, a když ji někdo 
naštval, to bylo něco! „Co ty vaše hemo-
roidy? Už vám to odoperovali? Ještě ne? Že 
se nestydíte? A co jste si na to dával? Hm, 
na to jen nejlepší špek. Když si na to při-
plácnete prorostlý bůček, za dvě hodiny to 
máte v klidu.“ „Nelez mi sem! Ty jsi taková 
hnusná děvka, dva najednou, že se nesty-
díš!“ To jsou jen některé z jejích vět, které 
mi utkvěly v paměti.

Pozoroval jsem ji, jak pracuje, a  to mě 
zajímalo. Znala se s ní moje babička, která 
byla jasnovidná. 

▼ Zřejmě po ní jste tedy zdědil svoji 
citlivost vůči energiím?

Když jsem poprvé proutkařil, bylo mi 
sedm let. V  sedmačtyřicátém roce bylo 
hodně horké léto a dědečkovi vyschla stud-
na. Vzpomněl si na svého kamaráda z prv-
ní světové války, který byl známý proutkař. 
Chodili spolu po zahradě a proutkař, který 
měl v ruce virguli, se mě zeptal, jestli si to 
chci také zkusit. Samozřejmě jsem chtěl. 
Udělal jsem krok přes linii, kudy tekla pod-
zemní voda, a  virgule mi rozsekla čelo. 
Od té doby vím, že to funguje, a sám jsem 
v průběhu dalších let našel asi dvacet stud-
ní. Díky telepatickému spojení se mi také 
podařilo probrat několik lidí z bezvědomí. 

▼ Znal jste se i se slavným páterem 
Ferdou ze Sušice a Ludmilou Mojžíšovou…

Páter Ferda byl velmi obětavý, ale když 
toho už měl dost, stiskl čelisti, zavřel oči 
a  nereagoval, i  kdyby na  něj mluvil sám 
prezident. Kolegové mu záviděli, a protože 
byl farář, měl s léčením potíže. Pamatuji si, 
jak jsme spolu řešili otravu s bezvědomím 
asi u desetiletého kluka z Klatov. Vypadalo 
to na otravu ze zelených jablek, a pak se 

↑  S akupunkturou u nás začínal už za 
minulého režimu. 
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to znamená především hádat se o to, kdo 
má krk a kdo má hlavu. A  to není základ, 
který by zajišťoval stabilitu.

▼ Ženy dnes mají více možností než dříve, 
ale vlastně za to zaplatily něčím ze své 
původní integrity… 

Ženy mají jedno zatížení, které je týrá, 
a  to hlavně to, jak se silně přizpůsobují 
módě, a jak se třeba dokážou pohádat kvůli 
mužům. Také jim často chybí osobní ohod-
nocení. A zatímco dříve se bály, aby se ne-
dostaly do řečí, dnes po tom naopak touží. 

▼ Jak se díváte na současnou sexuální 
výchovu? 

Na to je specialista doktor Uzel a mys-
lím si, že o tom ví hodně. Jestli ale přemýšlí 
o dopadu svých slov, nevím. Dnešní způsob 
sexuální výchovy je příliš fyzický a zabývá se 
jen tělesnou stránkou. Měly by tu však být 
také zdůrazněny i následky určitého způso-
bu sexuálního chování a tím směřuji k ně-
jakému ustálení mravů, které tu teď chybí. 

Na  druhé straně je řada lidí z  různých 
důvodů asexuální. Stále se řeší čryřprocent-
ní homosexualita, ale asexuálních jedinců je 
minimálně dvojnásobek. 

▼ Proč podle vás přibývá rakoviny prsu 
a ženských orgánů?

Důvod je právě ten, že se změnil životní 
způsob, strava a prakticky každý je vysta-
ven permanentnímu stresu. 

ukázalo, že jablka byla postříkaná saninem. 
A Ludmila Mojžíšová? Byla to fyzioterape-
utka, která rovnala kostrče a přišla na to, 
že blokády v  tomto místě způsobují ne-
plodnost. Dala dohromady sestavu cviků, 
které se vyučují dodnes, a  já se je naučil 
přímo od ní. Byla to razantní ženská, bys-
trá, s přehledem, a cvičením prorazila prá-
vě i díky svojí povaze. Gynekologové od ní 
ale nejprve dali ruce pryč, což mě mrzelo. 
V Praze to mohla učit jedině na ITVS, Insti-
tutu pro tělesnou výchovu a sport.

Pak jela jako fyzioterapeutka na  olym-
piádu v Tokiu, i když sama měla v té době 
diagnostikovaný nádor prsu. Říkal jsem jí, 
ať nejezdí, ale odjela. Po návratu ji odope-
rovali, ale bylo už pozdě. Její první pokra-
čovatelka, která to učila po  ní, byla paní 
Kolomazníková. Metodiku sepsala, natočila 
videokazetu a přednášela o tom i v USA. 

Ženy a současný svět 

▼ Ženské lékařství prodělalo za poslední 
dobu velký pokrok. Jak se na něj díváte?

Letos na  jaře jsem například sledoval, 
jak se u nás poprvé podařilo transplantovat 
dělohu, o čemž snili profesoři už od šede-
sátých let.

▼ Mají to podle vás ženy v dnešním světě 
těžší?

Určitě, protože od nich se odvíjí kvalita 
rodinného života. Dnes to však bohužel čas-

▼ inzerce ▼

Lékař versus léčitel
▼ Čím se podle vašeho názoru vyznačuje 
dobrý lékař?

Jsou doktoři a lékaři. Lékaři mají navíc in-
tuici, pokoru, snahu o poctivou práci, sebe-
kritičnost, pracovitost a schopnost empatie, 
ale zároveň se nic nemá přehánět. Primář Jiří 
Kolář z Ostrova nad Ohří říkával: „Dokud se 
u  appendixu aspoň dvakrát neposereš, tak 
to neumíš,“ čímž myslel, že na operační sál 
by člověk nikdy neměl nakráčet jak mistr 
světa. Pocit suverenity je zavádějící. Osobně 
to mám nastavené tak, že když se mi něco 
nepovede, jsem jak buldok. Ptám se, kde je 
chyba a  co jsem přehlédl, a právě to chybí 
nejen některým lékařům, jimž pak říkám 
„doktoři”, ale i léčitelům. Mají řadu úspěchů, 
ale neučí se z chyb. 

Měl jsem možnost poznat dobré lidi, 
zapálené pro věc, kteří informace nasávali 
a  dávali je do  souvislostí. Také mě oboha-
tili moji pacienti. Vím, že nejhorší je strach 
z neznáma, a tak jsem se vždycky snažil vžít 
do jejich situace, domlouval se s nimi na po-
stupu a  vysvětloval, co bylo potřeba. Lékař 
by měl být i dobrý psycholog. 

▼ Máte ještě nějaký další zásadní poznatek?
Ten, že Bůh lidské tělo zkonstruoval 

opravdu dokonale. Nad tím, jak spolu všech-
no souvisí, a  to nejen v  těle, ale i na Zemi 
a ve vesmíru, můžeme jenom žasnout.   ◆

 Věra Keilová


