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V tomto sdělení je opomenuta zásluha von 

Tröltsche a E. Macha a jejich následovníků,  

kteří již v 70. letech 19. století vstoupili na 

pole funkčně rekonstrukční chirurgie.  

Viz 15.10 

 

Toto sepsání je z r. 2008 a je 

věnováno památce Jana Hybáška a Vladimíra 

Hlaváčka u příležitosti 110. výročí jejich 

narození, nadcházejícímu výročí 100. 

narozenin Roberta Hladkého a nedávnému 

95. výročí narození Ervína Černého. 

 



Gratulanti  prof. Sedláček, prim. 

 Lhoták, doc Holub aj. 



Rektor lékařské akdemie z Wroclawi předává vyznamenání 

Slavnostní projevy prof. Černého a Chládka 





V létě 1953  Jan Hybášek pro jiné pověření musí opustit kliniku a vrací se do  

funkce až v létě 1955.Toto odloučení od oboru J.H. rychle dohnal. 



Renezance tympanoplastik je přičítána Wullsteinovi a Zöllnerovi (1952), ale 

byli předběhnuti v r. 1951 Moritzem  a již v r. 1950 Miodońskym z Krakova: 

Operations of the middle ear for the improvement of hearing. Bull. Int. Acad. 

Pol. Sci. Letters, Cl. Med. 1950, 1-7. 



Záleský: O léčbě otosklerózy, ČLČ 1943 



Fenestrace: Tetera 1945, Hladký a Hlaváček 1948, Hybášek 1950, Kotyza 

1951. 

Hladký věnoval významnou pozornost též chirurgii atrézií zvukovodu 



Vzdělanost českých zakladatelů kofochirurgie u nás významně 

podpořily  Základy audiologie od Karla Sedláčka (1956) 



Původní diapozitivy 

 z r. 1955 

Úvahy o možnosti 

spojení kůstek s 

fenestrou 



*Jan Hybášek: K otázce použití kožních štěpů. Čs. 

otolaryngologie, 5, 1956, s. 218-223. 

*Jan Hybášek: K názvosloví operací prováděných na 

středoušních dutinách a na převodném ústrojí při 

vleklých zánětech a pozánětlivých stavech. Čs . 

Otolaryngologie 6, 1957, s. 154-161 





Ilustrační kresby Jana Hybáška 



Zátiší Jana Hybáška: deník operovaných, Gullstrandovy brýle, kariézní sluchové kůstky a audiogram 



Deník Jana Hybáška z padesátých let s dg, stavem sluchu, programovanou operací  aj. 







Významné publikace L. Faltýnka do r. 1964 

Významné publikace Věroslava Nejedla do r. 1963 



Prim. Hynek Venclík patří právem ke generaci 

zakladatelů tympanoplastiké chirurgie u nás. 



Z vlastní 

dokumentace  prof. 

Ervína Černého: 

Z širší plejády českých kofochirurgů prvního období dlužno jmenovat též doc. 

Navrátila (Olomouc) a as. Pospíšila (Praha) 



Významným bilančním mezníkem české  

a slovenské školy funkčně rekonstrukční 

středoušní chirurgie byla  sympozia,  

konference a sjezdy, pořádané od r. 1958 

převážně ORL klinikou 

v Hradci Králové. Vrcholnou událostí se 

stal v tomto směru mezinárodní kongres v 

r.1965, s účastí nejpřednějších světových 

otochirurgů. 
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Principy funkčně 

rekonstrukční chirurgie 

středního ucha jsou 

završeny v polovině 

šedesátých let. 

Teoretické a experimentální 

výsledky na toto téma jsou 

uloženy v řadě disertačních 

prací z té doby, např. 

Faltýnka, Nejedla, Venclíka, 

Navrátila, Nováka, Přívary, 

I.Hybáška, Pospíšila aj. 

Později přistupují disertace 

Hoffmanovy, Voldřichovy, 

Čadovy, Zeleného, aj. 



Práce českých autorů nalezly neobvykle bohatou 

citační odezvu v řadě zahraničních časopisů, v 

monografiích, učebnicích a příručkách, 

především německých, rakouských , 

švýcarských, skandinávských a italských. Nelze 

ani přehlédnout, že i v současnosti najdeme 

citace těchto prací např. i v arabském nebo 

latinskoamerickém odborném tisku. Bohužel 

mladší česká generace otorinolaryngologů o 

tomto díle svých učitelů  má vědomosti krajně 

skromné. 


