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Zemřela prof. Danuše Táborská
První dáma československé anesteziologie, paní prof. MUDr. Danuše Táborská, DrSc., zemřela v pondělí 
6. dubna t. r. krátce po jedenácté hodině ve věku 91 let. Narodila se v Chuchelné na sklonku roku 1928 
a prožila proměny žití napříč generacemi, republikami, vládními režimy i vědou poznanými zákonitostmi. 
Celý svůj život zasvětila medicíně, zprvu se věnovala chirurgii a poté pro nesouhlas s oficiální doktrínou 
společenského zřízení byla přeřazena do oboru anesteziologie, kterému se však nakonec zcela oddala.

„Lékařské povolání musí vyžadovat vždy 
osobní pracovní nadšení a lásku k nemocným. 
Neváhám použít dosti starého názoru, že je ur-
čitým posláním. Z nutných osobních vlastností 
bych vyzvedla pokoru, rozvážnost, zodpověd-
nost a empatii k pacientům. Neváhám tvrdit, 
že spokojenost v práci má i jistý vliv na osobní 
život,“ tvrdila prof. Danuše Táborská.

Hořkost ze ztráty možnosti vlastního 
rozvoje na poli chirurgickém rozptýlila prací 
věnovanou anesteziologii, jejíž samostatnos-
ti na univerzitní půdě dosáhla v roce 1983 za-
ložením první Anesteziologicko-resuscitační 
kliniky ve Fakultní nemocnici u sv. Anny 
a byla vůbec první, kdo získal profesorský ti-
tul v tomto oboru. Působila rovněž ve funkci 
prorektorky pro vědu a výzkum Masarykovy 
univerzity. Za svůj život získala prof. Danuše 
Táborská čestná členství v odborných společ-
nostech a řadu ocenění. Na otázku, které ji 
nejvíce potěšilo, odpověděla: „Vedle četných 
uznání a medailí si nejvíce cením medaile Za 
zásluhy v oblasti lékařské vědy udělené prezi-
dentem republiky 28. října 2015 a Ceny města 
Brna 2016 v oblasti lékařství a farmacie.“

Profesní zájem zacílila na poznání ma-
teriální podstaty etapy končícího lidského 
života a jako první profesorka oboru postu-
lovala zákonitosti konce pozemského života 
obrazem a definicí mozkové smrti. Kam může 
dále následovat lidská duše, ve kterou věřila, 
jí bylo stále otázkou. Milovala řád, poznávání, 
četbu napříč obory a spravedlnost. Veške-
ré své vědění nabývala s cílem předat jeho 
hodnoty druhým. Školila několika desítek 
doktorandů končících titulem CSc. a později 
Ph.D., kteří pocházeli z celé republiky. Jako 
jediný člen oboru anesteziologie, resusci-
tace a rovněž oboru chirurgie vědecké rady 
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity par-
ticipovala dlouhá léta na všech obhajobách 
vědeckých a akademických titulů. Lékařská 
fakulta v Brně byla jediným pracovištěm v re-
publice, které získalo akreditaci pro obha-
joby akademické hodnosti docent a profesor 
v oboru anesteziologie, intenzivní medicíny 
a algeziologie. 

Na začátky oboru anesteziologie a rozvoje 
medicíny v průběhu své obdivuhodné kariéry 
vzpomínala prof. Danuše Táborská takto: 
„Náš obor se zrodil v lůně oboru chirurgického 
jako obor anesteziologie, a to na začátku 60. let 
minulého století. Postupně přibíral další úseky 
medicíny, jako byla neodkladná resuscitace, 
multioborová lůžková resuscitační péče. O něco 
později jsme řadu let provozovali přednemoc-
niční neodkladnou péči a léčbu chronické boles-
ti. Se vznikem a rozvojem klinického pracoviště 
je spjat celý můj další profesní život. Měla jsem 
za sebou 10 let chirurgie a vynikající spolupráci 
s chirurgickými pracovišti. Mladá anestezio-
logicko-resuscitační klinika při svém bilanco-
vání po právu zaznamenávala řadu výrazných 
úspěchů nejen na poli odborném, ale též na poli 
výzkumu, a hlavně na úseku pedagogickém, jak 
pregraduálním, tak postgraduálním. Vznikaly 
nové diagnostické a léčebné postupy a díky 
všem těmto úspěchům přežívají v současné 
době nemocní, kteří by před několika desetiletí-
mi vzhledem ke kritickým zdravotním stavům 
neměli sebemenší naději na zachování života.“

O mnoho let později, což není již tak obec-
ně známo, byla díky jejímu úsilí a podpoře 

ustanovena Anesteziologicko-resuscitační 
klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Kar-
lovy v Thomayerově nemocnici v Praze Krči 
a nelze také pominout její velikou zásluhu na 
úspěšném začátku hrudní chirurgie rovněž 
v Krči. Krásný vztah k Thomayerově nemoc-
nici a 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 
trval až do konce jejího života a každý, kdo se 
účastnil červnových mezioborových kazuis-
tických sympozií v Kroměříži, jejichž tváří 
po čas delší dvaceti let paní profesorka byla, 
to jistě rád potvrdí. 

Symbolika osudu došla naplnění. Vzpo-
mínka s rekviem za paní profesorku připadá 
na středeční den 17. června 2020. Místem 
nebude Sněmovní sál Arcibiskupského 
zámku pod zrakem obrazu olomouckého 
biskupa Karla II. hraběte z Lichtenštejn-
-Kastelkornu, nýbrž Katedrála svatého Pet-
ra a Pavla v Brně na Petrově s celebrujícím 
Mons. prof. PhDr. Petrem Piťhou, r. h. c. 

Ohlášené Rekviem za prof. MUDr. Danuši 
Táborskou, DrSc., bude slouženo od 15. hodiny.

Čest její památce!
doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D.
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