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Původně chtěl být učitelem, ale při přijímačkách 
jej zradil hlas, a tak šel na medicínu. I tak může osud 
zasáhnout. 

Ale šťastně zasáhnul. 
Náš krajan z Vysočiny, mezinárodně uznávaný 

český lékař a vědec Karel Stýblo, se totiž nesmaza
telně zapsal do světového boje s tuberkulózou. Byl 
horkým kandidátem na udělení Nobelovy ceny, ale 
bohužel zemřel dřív, než se tak stalo. K uctění jeho 
památky nově vyšla poštovní známka. Osobnost 
představuje jménem pneumologické společnosti 
Markéta Pudilová z MAVE PR. Zajímavosti vybí
ráme: 

Karel Stýblo přišel na svět právě před sto lety, 26. 
11. 1921. Ve  Vilémově na Havlíčkobrodsku se na
rodil jako pátý syn tamního strojníka.

Na podzim 1939 se coby medik zúčastnil manifes
tace kvůli uzavření škol po tragické smrti Jana Ople
tala. Německý okupační režim poslal jeho a další 
stovky vysokoškoláků do koncentračního tábora. 
Zde se Karel Stýblo nakazil tuberkulózou, přežil 
však a tato nemoc nasměrovala jeho další kroky. 

V 50. letech pobýval v Edinburghu u známé
ho bojovníka proti tuberkulóze – lékaře sira Johna 
Wenmana Croftona  a převzal po něm pečlivost, 
s jakou cíleně uzdravoval nemocné nebezpečným 
bacilem Mycobacterium tuberculosis. 

Podle dostupných pramenů dokonce Karel Stýblo 
v 60. letech 20. stol. stál za povinnými preventivní
mi plošnými prohlídkami v pojízdných autobusech. 
V 70. letech přijal pozvání vedoucího tuberkulózní 
jednotky Světové zdravotnické organizace a odjel 
do Nizozemí, kde se stal ředitelem vlastní výzkum
né jednotky. Pod jeho vedením se podařilo pro
vést řadu důležitých výzkumů v zemích s vysokým 

výskytem nemoci. 
V roce 1968 se chtěl Karel Stýblo vrátit zpět do 

Československa, ale těsně před řazením do letadla 
byl upozorněn, že právě v tuto chvíli vojska Var
šavské smlouvy obsazují jeho rodnou zemi. A tak 
nenastoupil... 

Krajan z Vilémova se stal ředitelem Mezinárodní 
unie proti tuberkulóze, a to mu umožnilo se zamě
řit na TBC v nevyvinutých zemích jako Tanzánie 
a ukázat, že tuberkulózu lze úspěšně léčit. Strate
gie DOTS (directly observed treatment short cour
se) spočívala v pečlivém sledování užívání léků u 
nemocných. Celosvětově se využívá v léčbě nemoci 
dodnes. 

Karel Stýblo zemřel v Haagu 13. 3. 1998 v nece
lých 77 letech. 

„O tomto muži, který se narodil v Čechách a napros-
to zásadně ovlivnil boj proti tuberkulóze po celém svě-
tě, se mluví málo a vydání známky k jeho výročí je o to 
významnější,“ říká předsedkyně České pneumolo
gické a ftizeologické společnosti prof. MUDr. Mar
tina Koziar Vašáková, Ph.D. 

Na světovém poli lékaře Karla Stýbla experti 

docenili. Světová zdravotnická organizace jej navrh
la na Nobelovu cenu, které se sice již nedožil, ale za 
svůj úspěšný boj proti tuberkulóze v zemích s je
jím vysokým výskytem získal prestižní cenu obje
vitele bacilu Mycobacterium tuberculosis Roberta 
Kocha. 

Jedním z mála žijících českých pneumologů, který 
se s dr. Stýblem osobně setkal, je předseda Českého 
občanského spolku proti plicním nemocem MUDr. 
Stanislav Kos, CSc. 

„Viděli jsme se na setkání Mezinárodní unie proti tuber-
kulóze v Paříži. Byl to velmi příjemný, vstřícný člověk s 
hlubokými odbornými znalostmi, který byl vždy ochoten 
poradit a pomoci,“ vzpomíná MUDr. Kos. 

Shodou okolností je letos i 100 let od prvního 
podání vakcíny (BCG) proti tuberkulóze. 

Česká pošta na popud Národní jednotky dohledu 
nad tuberkulózou Fakultní nemocnice Bulovka a 
odborné společnosti sdružující plicní lékaře vydala 
známku k poctě lékaře. 

Známka je pro pneumology důležitá v tom, že 
připomíná význam jejich oboru. „Tuberkulózu se 
nedaří a zřejmě asi i nikdy nepodaří vymýtit vzhle-
dem k tomu, že je infikována asi čtvrtina světové popu-
lace, především v méně rozvinutých zemích, kde navíc 
narůstá odolnost proti antituberkulotikům. Reálně 
tak hrozí, že po světě budou kolovat kmeny, které jsou 
rezistentní na všechny dostupné léky,“ uvádí předseda 
České aliance proti chronickým respiračním one
mocněním doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D. 

Česká republika má díky pečlivosti plicních léka
řů nízké počty nemocných – loni se dostala popr
vé pod 400 případů za rok. Podle MUDr. Jiřího 
Wallenfelse, vedoucího Národní jednotky dohle
du nad tuberkulózou FN Bulovka, loni klesl výskyt 
tuberkulózy celosvětově. Vliv na to měla protiepi
demická koronavirová opatření či omezení agentur
ních pracovníků, co přijíždějí do vyspělých zemí za 
prací.  -lko-

NÁŠ KRAJAN Karel Stýblo celosvětově mýtil tuber-
kulózu. Poctou je mu nyní poštovní známka.

Bojovník s TBC má vlastní známku 

Profesní příběh


