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Vážení kolegové, milé kolegyně,
v červenci nás opustil po krátké ne-
moci prim. MUDr. Bedřich Kala,
emeritní přednosta ortopedického od-
dělní Nemocnice Boskovice.

Primář Kala se narodil 24. 7. 1943
v Rájci nad Svitavou. Po absolvování
základní školní docházky a maturitě
na gymnáziu v Blansku, začal svoje
lékařská studia v roce 1960 na tehdejší
Lékařské fakultě Univerzity J. E. Pur-
kyně v Brně (dnešní Lékařská fakulta
Masarykovy univerzity). Již během
studií inklinoval k chirurgickým obo-
rům, a proto chodil jako medik prak-
tikovat do Nemocnice Milosrdných
bratří v Brně a také do tehdejšího 
věhlasného Výzkumného ústavu trau-
matologie v Brně (dnešní Úrazová nemocnice v Brně).

Po ukončení studia nastoupil jako sekundární lékař na
chirurgii v tehdejším OÚNZ Svitavy. Zde pracoval do
roku 1968, aby přešel na ortopedické oddělení OÚNZ
Nemocnice Boskovice. Po složení první atestace z vše -
obecné chirurgie v roce 1970 se nakonec definitivně roz-
hodl pro kariéru ortopeda.

Nastoupil na doškolovací pracoviště tehdejší ortope-
dické kliniky na „staré“ Bulovce, kterou vedl vynikající
ortoped prof. MUDr. Pavlánský, ke tříměsíční předates-
tační praxi. Poté velmi úspěšně složil II. atestaci z orto-
pedie v r. 1975 a již nic nebránilo v jeho práci jako sa-
mostatně pracujícího lékaře-ortopeda v boskovické
nemocnici. Zde se postupně vypracoval na pozici zá-
stupce primáře. V letech 1986 až 1989 odchází na místo
ředitele nemocnice v Blansku, aby jako místní patriot
pomohl rozvoji této nemocnice. Svůj vztah k Nemocnici
Boskovice však nepřerušil a po celé roky se zde udržuje
v chirurgické kondici operativou na ortopedii.

Od roku 1990 se stává přednostou ortopedického od-
dělení Nemocnice Boskovice a začíná tak jeho úspěšné
vedení tohoto primariátu. Postupně oddělení rozšiřuje
až na 40 lůžek, provádí operativu, která odpovídá okresní
nemocnici a především učí nový kolektiv v každodenní
práci k serióznosti, poctivosti a lásce k ortopedii a všem
nemocných.

Pořád v něm hlodá touha posunout se především na
operačním poli vpřed, a tak v polovině 90. let zavádí
operativu totálních náhrad velkých kloubů, kde jsem

měl osobní čest s ním spolupracovat
a v tomto programu mu pomáhat.

Primář Kala se však také věnoval
traumatologii, kterou společně s chi-
rurgy v Nemocnici Boskovice pomáhal
rozvíjet a živě se zajímal o nové ope-
rační postupy a později moderní trau-
matologické implantáty.

Primář Kala byl člověk, pro kterého
medicína a ortopedie stála na čelním
místě jeho života. Pamatuji si, jak cho-
dil pravidelně na semináře Ortopedic -
ké kliniky tehdejší Fakultní nemocni -
ce s poliklinikou (dnes FN u sv. Anny)
intenzivně vstřebával nové poznatky
i na krajských seminářích a celý život
byl pravidelným účastníkem národ-
ních ortopedických kongresů.

Primář Kala dovršil 70 let svého života a předal od-
dělení i primariát svým žákům. Přesto nedokázal odejít
do plného důchodu, a tak dál pracoval na ortopedii
jako emeritní primář a vedl centrální operační sály jako
zkušený odborník. Stále se podílel na operativě, trpělivě
asis toval mladším kolegům a nadále se věnoval svým
pacientům na ortopedické ambulanci.

Ale nejen prací je živ člověk a totéž platilo i o Bedři-
chovi. Občas jsme si povídali o společné lásce ke psům
i o tom, jaké lotroviny provádí jeho retrívr nebo můj
basset. Také jeho láska k automobilům a všemu co „vo-
nělo“ benzínem nám byla společná. I v této oblasti
byla vidět jeho preciznost, než vybral model, musel
prozkoumat všechny technické detaily, aby se správně
rozhodl.

Bohužel poslední měsíce života se uzavřel do sebe
a po krátké nemoci nás opustil.

Primář Bedřich Kala byl pro kolektiv ortopedie, ale
i kolegy v nemocnici respektovaným odborníkem, váže-
ným svými žáky i přáteli. Uměl aktivně ovlivnit svoje
okolí jak lékařsky, tak i lidsky.

Vážený pane primáři, 
za kolektiv ortopedie Boskovice a i za mě příteli 

velký a srdečný dík.

prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc.
jednatel Nemocnice Boskovice, s.r.o. 
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