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Zemřel doc. MUDr. Jaroslav Baštecký, CSc. (1936–2007)

Prolez jsem
všechny knižní sklady,
pár slov si opsal, pár jich škrt,
až zbyla tři bez větší vady
a to jsou život,
láska,
smrt

Jiří Dědeček

Život Slávka Bašteckého byl nesmírně bohatý a rozsah
jeho zájmů neuvěřitelný. Jeho kandidátská práce, kterou
vytvořil ještě ve Výzkumném ústavu psychiatrickém (nyní
PCP) byla zaměřena na některé odlišnosti v mluvené řeči
u schizofrenních pacientů zkoumané pomocí zpožděné slu-
chové zpětné vazby (Leeův efekt). Po čtyřiceti letech se
světový výzkum k této problematice znovu vrací.
To však byla jen pasažérní úvodní kapitola, po níž se za-

čal věnovat psychofarmakům a jejich účinkům a odtud se
v rámci komplexního přístupu velmi rychle dostal do zajetí
psychosomatiky, jíž oddaně sloužil po celý zbytek života.
Jeho psychosociální východiska byla poznamenána jak pav-
lovovským nervismem, tak behaviorismem (odtud pramenila
i úzká spolupráce se společností VNČ), nikdy je však ne-
stavěl do protikladu k dynamickým teoriím, které měl též
výtečně zvládnuté. Z psychofarmak ho nejvíce atrahovala
antidepresiva a není tedy divu, že od samých počátků spolu-
pracoval s kolegy, kteří se věnují diagnostice a léčbě bolesti.
Další pracovní kolejí byla soudně znalecká činnost a výuka.
Stal se vedoucím Katedry soudní psychiatrie IPVZ a tuto
funkci zastával až do své smrti. Publikace Společnost, právo
a medicína (Galén 1997, 2000) mu po zásluze vynesla vysoké
ocenění ČLS JEP v roce 2004. Nicméně těžiště jeho zájmu
a především nedocenitelné organizační schopnosti zůstalo
vyhrazeno psychosomatice.
Jako jeden z prvních stál u zrodu psychosomatické sekce

Psychiatrické společnosti v roce 1974 a jako její čelný před-
stavitel po téměř tři desetiletí organizoval ve spolupráci se
společností pro vyšší nervovou činnost celkem devět česko-
slovenských (posléze česko-slovenských) psychosomatických
konferencí s bohatou a užitečnou teoretickou a praktickou
náplní. Několik let připravoval a editoval (spolu s J. Šim-
kem a J. Šavlíkem) s velmi nesourodým a tedy těžko dirigo-
vatelným týmem autorů vydání první souborné monografie,
která pod názvem Psychosomatická medicína vyšla v nakla-
datelství Grada v roce 1993. Uspořádal desítky stáží pro zá-
jemce o psychosomatiku, v nichž angažoval všechny, kdo se
této disciplině aktivně věnovali. Z titulu docenta ILF (nyní
IPVZ) se ochotně stával patronem vznikajících psychoso-
matických zařízení, což mělo v době, kdy psychosomatika

byla označována za reakční pavědu, svou nezpochybnitelnou
váhu. Své snahy o institucionalizaci psychosomatiky jako in-
tegrujícího pohledu prosadil pod patronací IPVZ v podobě
specializační zkoušky z psychosomatiky a s několika spolu-
pracovníky připravil i návrh programové náplně výuky to-
hoto oboru.
Byl neúnavný přednašeč a pedagog a při šíření psycho-

somatických kacířstev mu bylo prospěšné jeho neobyčejně
široké kulturní a zejména historické zázemí, fenomenální pa-
měť a dar zaujmout posluchače. Jeho přednášky byly přeh-
ledné, formulace precisní, jako kdyby symbióza s právními
vědami jim dodávala paragrafované znění. Navíc Slávek, jako
každý obsedant, pečlivě vyslovoval a mluvil zřetelně a nahlas
a strohá fakta zajímavě ilustroval klinickými i životními pří-
běhy.
Velkou láskou Slávka Bašteckého byla kromě medicíny ši-

roce pojatá historie, ať v souvislostech sociálních, geopo-
litických, či tak extravagantních, jako třeba klimatologic-
kých. Znal jména, znal data, znal vztahové sítě do neuvěři-
telných podrobností s pamětí kybernetické databáze, sám
jsem žasnul, kolik detailů věděl o některých mých blízkých
příbuzných, kteří se vpletli do politiky. Vadily mu - až
osobně - nepřesnosti uváděné ve sdělovacích prostředcích
a opakovaně písemně vyžadoval jejich opravu (naposledy
to bylo letos v únoru a šlo o vyznamenané v bitvě u Kur-
ska). O těchto svých počinech systematicky informoval svoje
okolí, obdobně jako o svých vegetativních obtížích.
Mezi jeho životní priority patřilo tažení proti umělým

změnám času, jež mu vadily snad ještě víc, než historické
nepřesnosti. V posledních letech si brával na jaře týden do-
volené, aby se během těchto dnů postupně, po deseti minu-
tách, adaptoval na letní čas. Své výhrady (jež nepochybně
reflektovaly jeho osobní problémy) formuloval v jednom tele-
vizním vystoupení doslova takto:

”
U citlivějších jedinců z těch

nejdůležitějších potíží je to těžká únava, ale zejména v odpo-
ledních hodinách jsou to poruchy soustředivosti vedoucí k za-
pomnětlivosti, k různým ztrátám. Jsou to vegetativní potíže,
to je například bušení srdce, pocení a určité závratě. Nejhorší
na tom je, že zavádění letního času se sumuje s jarní únavou,
která postihovala tyto citlivé jedince ve zvýšené míře i dříve
a navíc v posledních letech v důsledku značných výkyvů po-
časí ještě přichází další stres. Čili je to podle mého názoru
kombinace tří stresů.“

Jestliže na poli pracovním, odborném a organizačním byl
jednoznačně persona grata, vystupoval ve svém osobním ži-
votě trochu jako nerudovská figurka, do které se také zčásti
stylizoval. Určitou výjimečnost představovala už jeho kon-
zervativní nechuť k novinkám: na mobilní telefony hleděl
s neskrývaným odporem a žádný si nepořídil, na tlačítko-
vém telefonu hledal ciferník, s počítačem se nikdy nesblížil
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a vše co napsal, psal důsledně jen na starém psacím stroji na
jemný průklepový papír s třemi kopiemi. Ve vztahu k okolí
na jedné straně s dojemnou péčí okázale hýčkal své hypo-
chondrické stesky, na druhé straně byl vynikající společník,
bonviván a hedonik, který se uměl bujaře bavit a uměl ba-
vit ostatní, lidé ho rádi vídávali a on měl rád je, u žen měl
úspěch, ale nakonec se zase vždy stáhl do své staromláde-
necké ulity. Řekl bych, že sice žil sám, ale osamělý se necítil.
Jeho smrt přišla náhle a nečekaně a všichni jsme jí byli

zaskočeni a zvikláni ve své víře, kterou nám narouboval pro-
fesor Vondráček, že lidé, kteří pečují o několik drobných ne-
duhů se dožívají vysokého věku. Slávek zemřel ještě příliš

mladý, jak kalendářním věkem, tak myslí a duchem. Nemohu
se zbavit pocitu, že jedním z faktorů, které zapůsobily ne-
příznivě, bylo plánované ukončení jeho do té doby ničím ne-
ohrožované pracovní kariéry. Všichni víme, že emočně daleko
méně závažné okolnosti mohou v tomto věku vést k srdeční
zástavě.
Milý Slávku, budeš nám chybět. Jako člověk, společník

a kolega, i jako živoucí a nikdy se nemýlící kronika české (dříve
československé) psychosomatiky, k jejímž čelným osobnostem
jsi patřil a patříš nadále. Čest Tvojí památce !

Radkin Honzák




