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Prof. MUDr. Pavlu Dunglovi, DrSc., 
k 70. narozeninám

V dubnu 1948, přesně 2 měsíce po Vítěz -
ném únoru se narodil v rodině Františka
Dungla druhorozený syn Pavel. Starší sestra
Marta, později narozený bratr Petr.

Rodina půlláníka Františka Dungla žila
v Olbramkostele na Znojemsku. Brzy byla
zbavena polností a čekala se sbalenými kufry
na nucené přestěhování někam do vysídle-
ných oblastí v Čechách. Pavel vyrůstal na
vesnici, kde každodenní život byl od mala
spojený s tvrdou prací na poli. Proč se o tom
zmiňuji? Pro pochopení atmosféry života v té
době, která měla nepochybně významný vliv
na formování člověka. Spásou Pavla bylo to, že vyrůstal
v pevně strukturované rodině, veden ke křesťanství, hluboké
úctě ke vzdělání. To bylo pevnou oporou pro celou rodinu.

Studoval na střední škole ve Znojmě, po váhání mezi
technikou a medicínou tato zvítězila.

Vystudoval v Brně, kde se setkal s řadou kolegů, kteří
později spěli k ortopedii a s těmito jej poutala silná vazba.
Možnosti studia na střední a vysoké škole byly v té době
velmi limitovány postojem okresních úřadů, jakož i později,
po ukončení studia.

Po absolvování medicíny musel jít na povinnou roční vo-
jenskou službu, a to do Čáslavi. Tento roční pobyt byl zpe-
střen současnou aktivní prací na gynekologii v Čáslavi, kde
v té době byl absolutní nedostatek lékařů. V gynekologické
praxi po skončení vojny pokračoval v Moravském Krumlově,
zároveň pracoval na ortopedii, chirurgii a anesteziologii ve
Znojmě.

Lokálně kádrově neperspektivní se pokoušel o trvalé
místo jinde. Uspěl na ortopedické klinice na Bulovce u pro-
fesora Pavlanského, kam byl v létě 1976 přijat. A tam jsme
se poprvé potkali. Přišel srdečný temperamentní člověk,
který si brzy získával sympatie nejen mezi kolegy.

Jeho další směřování bylo hluboce ovlivněno filozofií
prof. Pavlanského, který v dr. Dunglovi poznal zapáleného
ortopéda a směřoval jej k dětské ortopedii, která se v násle-
dujících letech stala dr. Dunglovi osudnou.

Po otevření nové ortopedické kliniky v roce 1978, kam
nastoupila řada nových lékařů (Matějovský, Holec, Pod-
škubka, Štědrý, Pilnáček, později Toth) se dr. Dungl cíleně
zaobíral především dětskou ortopedií, včetně teoretických
oblastí a styčných klinických oborů. Nezůstal však opouzdřen
v dětské ortopedii, do hloubky se věnoval i traumatologii
a alloplastikám.

Díky podpoře prof. Slavíka mohl později vycestovat na
studijní pobyty ve Vídni, kde se ve Speisingu sblížil s vrstev-
níkem prof. Grillem. Tam se aktivně zapojil do dětské orto-
pedie evropského formátu a dveře do světa ortopedie se ote-
vřely.

Systematická neúnavná práce, dokumentovaná dlouhou
řadou odborných publikací a přednášek ve světě jej vedla
postupně k respektu především v oblasti dětské ortopedie.

Propracoval originálně řadu řešení u vroze-
ných vad, zejména kyčle a nohy.

To vše na podkladě anatomických znalostí,
studia literatury a mimořádné operační tech-
nice, podložené kritickým pohledem. Zruč-
nost a talent zde hrají podstatnou roli, ale se-
bereflexe je zásadní. V průběhu času logicky
následovalo obhájení CSc., habilitace v roce
1987, v roce 1992 obhajoba doktorské di-
zertace a v roce 1994 profesura. V roce 1995
byl jmenován přednostou Ortopedické kli-
niky na Bulovce. V průběhu let získal řadu
mezinárodních uznání, titulů, opakovaně byl

předsedou ČSOT. Je členem řady mezinárodních společností,
čestným členem slovenské, polské,maďarské, rakouské, ně-
mecké, bulharské a argentinské společnosti. Členem EPOS
(v letech 2004–2005 prezident), POSNA, EFORT. Člen re-
dakční rady několika časopisů.

Přednesl více než 160 přednášek v tuzemsku, ke stovce
přednášek v zahraničí v anglickém nebo německém jazyce.
V domácím písemnictví publikoval 84 prací, 31 v cizině.

V roce 1989 vyšla publikace „Ortopedie a traumatologie
nohy“. Publikační činnost vyvrcholila knihou „ Ortopedie“
v roce 2005, přepracované vydání v roce 2014.

V rámci IPVZ neúnavně bojoval za kvalitní postgraduální
vzdělávání. Jeho zásluhou se Ortopedická klinika Na Bu-
lovce stala součástí 1. LF UK v Praze již v roce 2001, čímž
se zjednodušilo začlenění lékařů kliniky do doktorandského
studia i obhajování pedagogických titulů.

Prof. Dungl je renezanční člověk. Krom ortopedie se
aktivně zaobírá i jinými disciplínami. Mezi mediky a ates-
tanty je známý svými dotazy z oblasti historie, geografie,
divadla a literatury (v poezii je schopen přednášet dlouhé
pasáže).

Je vášnivý nimrod, rychlý automobilista a odvážný mo-
tocyklista (Harley Davidson). Dále urputný a zapálený spor-
tovec – tenis, golf, jachting.

Za svou dosavadní kariéru prokázal mimořádnou plodnost
odbornou, ale i v občanském životě – je otcem 4 synů.

Prof. Dungl byl a je mimořádně pracovitý, což vyžaduje
od sebe samotného, ale i od svých spolupracovníků.

Podobně jako kočka je nepochybně obdařen 9 životy.
V roce 1993 překonal bez následků ve Vídni obrnu Guillai-
nova Barrého typu, v roce 2009 těžké polytrauma, zprvu
rovněž léčen ve Vídni.

Přeji prof. Dunglovi dále pevné zdraví, spokojenost v prá -
ci a radost ze všech koníčků.

Ad multos annos 

Ivo Kofránek 
za kolektiv spolupracovníků 

Ortopedické kliniky Nemocnice Na Bulovce
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