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Prof. MUDr. Václav Vejdovský, DrSc. (1896 - 1977)

Když byla v roce 1946 znovu zřízena Univerzita Palackého v Olomouci, byl přednostou
očního oddělení již 18 let významný představitel československé oftalmologie primář docent
Václav Vejdovský, který byl nejen pověřen vedením kliniky, ale současně se stal prvním děkanem
lékařské fakulty.
Narodil se 15. února 1896 v Praze, lékařská studia ukončil promocí na lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v Praze 7. listopadu 1919. Bezprostředně po promoci odjíždí Vejdovský do
Paříže, kde pracuje od roku 1919 jako nehonorovaný asistent u profesora Poularda v Neckermanově
nemocnici a také u profesora Moraxe v Lariboiére až do roku 1921. Po návratu do vlasti nastupuje
na nově zřízenou oční kliniku v Brně ve funkci 1. asistenta, aby mimo jiné podpořil profesora
Slavíka v počešťování - do té doby téměř výlučně německé - moravské oftalmologie. Na klinice v
Brně pracoval Vejdovský téměř 7 let.
23. května 1928 vyhrává Vejdovský konkurs na místo primáře očního oddělení zemské
nemocnice v Olomouci. Do konkurzu byli přihlášeni čtyři lékaři včetně budoucího přednosty oční
kliniky v Bratislavě docenta Galy. Vejdovský nastoupil po známém primáři Eduardu Zirmovi,
operatérovi, který jako první uspěl se zachováním transparentního terče rohovky. Primář Zirm
ordinoval ještě až do roku 1935 a operoval v soukromém očním sanatoriu. Navíc v Olomouci
ordinovalo několik dalších německých lékařů, kteří přijali příchod Vejdovského se značnou nevolí,
neboť v něm viděli ohrožení své existence (Kurz). Vejdovský se však díky svým odborným
kvalitám a laskavému přístupu k nemocným záhy prosadil, takže brzy proudily do jeho ordinace
zástupy pacientů nejen z Moravy, ale i ze Slovenska.
23. října 1930 se Vejdovský habilituje na oční klinice Masarykovy univerzity v Brně a
získává titul docenta. Při znovuotevření univerzity v Olomouci v roce 1946 je Vejdovský pověřen
přednáškami z očního lékařství, 2. února 1948 je jmenován řádným profesorem očního lékařství na
Palackého univerzitě v Olomouci a zároveň prvním děkanem této fakulty na období 1948 - 1952.
Děkanem je Vejdovský zvolen i podruhé v roce 1954. V roce 1956 byla Vejdovskému udělena
hodnost doktora lékařských věd.
Za dobu 42 roků, kdy vedl olomoucké oční oddělení a později kliniku, provedl impozantní
počet operací, celkem 17 781. Jako první na světě provedl rekonstrukci dolního slzného kanálku
ústní sliznicí. Rovněž provedl řadu transplantací rohovky, byl zastánce Denigovy plastiky po
poleptání očí.
Profesor Vejdovský patřil k zakladatelům a čelným představitelům československé
oftalmologické společnosti; od roku 1951 byl jejím místopředsedou, předsedou společnosti byl v
letech 1967 - 1970, zastával řadu vedoucích funkcí v lékařských společnostech střední Moravy, od
roku 1957 reprezentoval Československo ve výboru Evropské oftalmologické společnosti až do
svých sedmdesáti let, kdy se stal čestným členem této společnosti. Profesor Vejdovský byl členem
Francouzské oftalmologické společnosti a od roku 1923 jejím "délégé étrangére" pro
Československo. Od roku 1969 byl dopisujícím členem Rakouské oftalmologické společnosti, v
roce 1956 obdržel Československou cenu míru a Zlatou medaili Univerzity Palackého. V roce 1961
obdržel čestné členství Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně, v roce 1967 Řád práce.
V roce 1972 obdržel medaili Emilie Suchardové za péči o nevidomé občany. Profesor Vejdovský
byl od začátku vydávání Sborníku sjezdových prací jeho významným spolupracovníkem, od
založení Československé oftalmologie v roce 1933 členem redakčního kruhu, od roku 1948 členem
řídící a vydavatelské komise časopisu. Členem redakční rady časopisu byl až do roku 1971.

Profesor Vejdovský byl vynikajícím turistou a právě tato záliba ho udržovala v dobré
fyzické a duševní kondici do pozdního stáří. Byl velkým znalcem přírody, příznivcem umění, byl
členem spolku českých bibliofilů a zvláštní pozornost věnoval historii, zvláště očního lékařství.
V roce 1955 v době svého děkanování se zasloužil o zřízení Ústavu dějin lékařství na
Univerzitě Palackého a kroužku pro historii lékařství. Profesor Vejdovský založil v roce 1954 v
Litovli školu pro slabozraké a patronoval kroměřížskou školu. Ve stejném roce založil při klinice
ortoptické oddělení.
Světově známý profesor zoologie na Karlově univerzitě František Vejdovský byl strýcem
profesora Vejdovského, takže sklon k vědeckému bádání byl zřejmě v rodině geneticky zakódován.
Svá vědecko-výzkumná bádání uložil Vejdovský do 150 vědeckých prací. Zpočátku se Vejdovský
zabýval problematikou specifických zánětů oka. Nejdříve luetickými onemocněními, později ve
větší míře tuberkulosními onemocněními oka v klinice i experimentu. Další okruh problémů byla
terapie popálení a poleptání oka, kde zvláštní pozornost věnoval Denigově plastice oka ústní
sliznicí. Všímal si následků poleptání oka především yperitem. K této problematice vydal v roce
1937 odbornou příručku "Onemocnění očí bojovými látkami", která vyšla jako první svazek
lékařského pracovního sboru v Olomouci - Lutíně. V roce 1925 prováděl ještě v Brně společně s
docentem Petříkem transplantace celých bulbů na krysách a králících. Závěrem shrnutí těchto
pokusů vyvrátil příliš optimistické názory Koppanyho. Ve spolupráci s Heincem napsal Praktika
očního lékařství.
Na své klinice vytvořil Vejdovský respekt vzbuzující oftalmologickou školu, ze které vyšli
dva profesoři, Heinc a Švec, pět docentů Dolének, König, Kuběna, Dvořák, Vymazal a osm
přednostů očních oddělení. Ve svých 74 letech 28. února 1970 odchází Vejdovský do důchodu, ale
až do své smrti 28. září 1977 zůstává v úzkém kontaktu s klinikou. Sluší se připomenout ještě jednu
epizodu z války. V listopadu 1940 byl s několika členy lutínské skupiny Ing. Sigmunda vězněn
nacisty v Cejlu a v Kounicových kolejích. Smrti unikl jen díky úspešné intervenci jednoho z
bývalých vděčných pacientů.

___________________________________________________________________________
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1. Historie nadace (1992-2006)

Nadace prof. Vejdovského byla založena 17. 11. 1992 jako občanské sdružení.
Zakladatel nadace Karel Stejskal oslovil tehdejší vedení Speciální školy pro zrakově postižené v
Litovli, aby společně nadaci zaregistrovali na Okresním úrade v Olomouci, a tak se zrodilo
občanské sdružení s velmi dlouhým názvem. Postupně z názvu zůstala jen tři slova "Nadace prof.
Vejdovského". Podle zákona o nadacích a nadačních fondech byla zapsána v právní formě nadace
dne 22. 10. 1998 zápisem u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle N, vložka 11.
Zpočátku se soustředila veškerá činnost nadace na zlepšení podmínek ve speciální škole v
Litovli, která vznikla z iniciativy prof. MUDr. Václava Vejdovského, DrSc. v r. 1954. Občanské
sdružení věnovalo milióny korun českých na vybavení školy a internátu.
První předseda správní rady Karel Stejskal vynaložil velké množství energie na získání
finanční pomoci pro zrakově postižené děti. Psal desítky tisíc osobních dopisů potenciálním
dárcům. V letech 1993 a 1995 se setkávaly jeho prosby s velkou odezvou. Efekt osobních dopisů se
však postupně vytrácel a bylo zřejmé, že i pomoc zrakově postiženým dětem nebude tak vydatná,
jako v prvních letech. Karel Stejskal rezignoval z osobních důvodů na funkci předsedy správní
rady. Díky němu si veřejnost zapamatovala jméno mimořádného člověka a vědce Václava
Vejdovského. Na lékaře, kteří použijí novou chirurgickou metodu jako první na světě, se obvykle
nezapomíná, československá veřejnost mlčela o Václavu Vejdovském v okamžiku, kdy podepsal
"2000 slov".
Od roku 1996 změnila správní rada způsob práce i zásady rozdělování nadačních příspěvků.
Nová koncepce byla vyvolána změnou na postu předsedy správní rady. Zvolena byla dosavadní
členka správní rady Ing. Olga Sýkorová. Zásadou se stalo rozdělování výnosů z majetku nadace.
Výjimkou byly dary určené na konkrétní úcel darovacími smlouvami.
Významnou událostí v historii nadace byla úcast ve výběrovém řízení Úradu vlády ČR na
rozdělení Nadačního investičního fondu v roce 1999. Nadace uspěla v obou etapách rozdělení
Nadačního investičního fondu. V první etapě získala 6 701 tis. Kč, v druhé etapě obdržela dosud
30 690 tis. Kč. ( Rozdělování NIF - II. etapa není ukončeno).
Nadace prof. Vejdovského se přihlásila k etickému kodexu Asociace nadací a stala se jejím
členem. Asociace nadací je součástí mezinárodního sdružení, jehož sídlo je v Bruselu.
Orgány nadace jsou správní a dozorčí rada. Správní rada má možnost udělit čestné členství v
nadaci. Toto právo využila pouze jedenkrát, když v roce 2000 udělila čestné členství Pavlu
Dostálovi, ministru kultury ČR.
V závěru roku 2003 se stal členem správní rady nadace poprvé představitel podnikatelské
sféry Mgr. Jiří Stareček, viceprezident pro marketing společnosti Miss Cosmetic, s.r.o.
V červnu 2005 rozhodla správní rada o rozšíření úcelu nadace, aby mohla podporovat také
dospělé se zrakovým postižením.
Smutnou událostí roku 2005 bylo úmrtí Pavla Dostála, ministra kultury ČR, který byl
čestným členem nadace.
V roce 2006 se projevila velmi příznivě spolupráce se společností Miss Cosmetic. Vzrostl
počet akcí pořádaných nadací a počet dárců.
Počátekem roku 2007 náhle zemřel zakladatel nadace Karel Stejskal. Jeho optimismus a
vytrvalost budou nejen nadaci velmi chybět.

1.1 Orgány nadace, účel, sídlo
Správní rada
Předsedkyně
Místopředsedkyně
Členové

Ing. Olga Sýkorová
JUDr. Věra Hrabalová
Mgr. Martina Botošová, PhD.
Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc
RNDr. Zdeňka Matoušková
Taťjana Medvecká
Doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc.
Mgr. Zdenka Skoupilová
Mgr. Jiří Stareček

Dozorčí rada
Předsedkyně
Členové

Jana Žatecká
Květoslava Hájková
Ing. Jiřina Pospíšilová

Čestný člen

Pavel Dostál, ministr kultury ČR (2000-07/2005)

Účel nadace
Sídlo nadace
IČ

vzdělávání a péče o zrakově postižené
783 25 Bouzov č.p. 60
47654341

1.2 Spolupracovníci nadace
Distributoři MISS COSMETIC, s.r.o.
Členové TJ SOKOL
Studenti UP v Olomouci a další dobrovolníci

Odborná spolurpáce
Ing. František Rašner, auditor
Ing. Tomáš Rašner, asistent auditora
Ing. Václav Škrabiš, daňový poradce

2. Hospodaření v roce 2006
2.1 Projekty roku 2006

Rozdělení výnosů z NIF za rok 2005
Univerzita Palackého v Olomouci
Diagnostický přístroj - fotoštěrbina

399 807 Kč

Střední škola pro zrakově postižené v Brně
Podpora čtení nevidomých

30 000 Kč

Univerzita Palackého, pedagogická fakulta
Pokračující kurz pro učitele vzdělávající internované žáky

45 000 Kč

Společnost pro ranou péči v Ostravě
Zkvalitnění péče o děti ve věku od 4 – 7 let (pomůcky)

30 000 Kč

TANDEM - sdružení rodičů a přátel školy v Opavě

30 000 Kč

Středisko pro ranou péči, Olomouc
Hračky a pomůcky do půjčovny střediska

27 640 Kč

Slezská diakonie v Českém Těšíně
Rozvoj smyslových schopností u dětí

12 000 Kč

VIDEOR - občanské sdružení na pomoc mládeži s vadami zraku
Přepis učebnic do bodového písma.

30 000 Kč

Okamži - sdružení na podporu nejen nevidomých v Praze
Kopírka

26 000 Kč

CELKEM

630 447 Kč

Ostatní příspěvky
Tereza a Monika Illekovy – studentky Konzervatoře J. Deyla
pro zrakově postižené v Praze - stipendium

41 000 Kč

2.2 Pravidlo pro omezení nákladů
Pravidlo pro omezení nákladů na správu bylo dodrženo. Podíl nákladů na správu
nadace na nadačním jmění činil 0,55 %. Podle statutu nadace může dosáhnout 20 %.
Náklady na správu nadace
Spotřeba materiálu
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby
Mzdy
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Celkem

v Kč
677,00
5 198,00
1 237,00
142 971,00
20 000,00
107 ,00
8 471,00
178 661,00

Poskytnuté příspěvky

671 447,00

Příspěvek Sdruženým zařízením pro péči o dítě v Olomouci ve výši 300 000 Kč není uváděn jako
dar, neboť jde o hodnotu likvidačního zůstatku Nadace Hilaria, která kojenecký ústav podporovala
po dobu své činnosti.
2.3 Výnosy z příspěvku NIF 2005 s 2006
Výnosy z NIF dosáhly v roce 2005 částky 1 025 456,70 Kč. Nadace byla povinna rozdělit
401 254 Kč, tj. 1,29 % z hodnody příspěvku z NIF registrované v nadačním jmění formou veřejné
soutěže nejpozději do konce roku 2006. Výběrové řízení bylo zveřejněno v týdeníku RESPEKT
Na projekty bylo rozděleno 630 447,- Kč.
V roce 2006 dosáhly výnosy z příspěvku NIF 548 367 tis. Kč.
Koeficient pro min výši příspěvku = 0,5*0,5(2,45+2,71)*1/100, tj. 0,0129
2,45 = PRIBID k 2. 1. 2006
2,71= PRIBID k 28. 12. 2006
2.4 Kontrolní činnost dozorčí rady
Kontrolní činnost dozorčí rady se soustředila na dodržení statutu nadace, nadační
listiny a platných právních předpisů. V hospodaření nadace nebyly zjištěny nedostatky.
2.5 Nadační jmění
K datu 31. 12. 2006 měla nadace registrované nadační jmění 32 526 566 Kč.

Podílové listy Balancovaného fondu nadací
Podílové listy ČSOB nadačního
Podílové listy ČP investu
Bankovní účet

12,2 mil. ks podílových listů
10,1 mil. ks podílových listů
6,7 mil. ks podílových listů
1,4 mil. Kč

2.6 Vyhlášení výběrového řízení
Výběrové řízení na rozdělení výnosů z NIF za rok 2005 bylo zveřejněno v týdeníku
RESPEKT.

3. Benefice Taťjany Medvecké
Přátelé a partneři nadace měli možnost shlédnout vystoupení Taťjany Medvecké v inscenaci
Poprvé vdaná. Za roli Toničky získala Taťjana Medvecká svou v pořadí již druhou Cenu Thálie za
nejlepší herecký výkon. V olomouckém Muzeu umění děkovalo publikum ve stoje a potlesk nebral
konce.

4. Cvičení s Monikou
V roce 2006 se konal třetí ročník Cvičení s Monikou, jehož cílem je odstraňování bariér
mezi lidmi se zrakovým postižením a zdravými. Jde o společný projekt nadace a TJ SOKOL.
Druhý ročník Cvičení s Monikou se konal pod záštitou Pavla Dostála, ministra kultury ČR. Projektu
se účastní Monika Žídková, Miss Europe 95. Dala projektu jméno i tvář a s dětmi si také zacvičila.
Píseň “Za lásku se bít”, kterou je cvičení zahajováno, složil a nazpíval Michal David. Upoutávku
pro rádia namluvila Taťjana Medvecká.
Partneři projektu:

MISS COSMETIC s.r.o.
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
HRUŠKA spol. s r. o., provozovna Ostrava

Mediální partneři:

Český rozhlas Olomouc
Rádio Krokodýl Brno
Rádio Jih Hodonín
TV PRIMA

Děkujeme za podporu všem organizátorům cvičení zejména z řad Tělocvičné jednoty SOKOL v
Olomouci, Brně, Adamově, Uherském Hradišti, Hodoníně, Krnově, Ostravě, Roztokách u Prahy, a
distributorům společnosti MISS COSMETIC, bez nichž by se projekt nemohl uskutečnit.
Poděkování patří také TJ Orel, Městskému domu dětí a mládeže v Havířově, Městu Litoměřice,
Městskému klubu Litovel, kde se také konalo cvičení.

Ohlédnutí (vybráno z Adamovského zpravodaje 04/2004)

Krnov

5. Velikonoce na Hané
Nadace finančně podpořila projekt Velikonoce na Hané. Velikonoční výzdobu vytvořili žáci
Základní školy Václava Vejdovského v Litovli (dříve Speciální škola a školská zařízení) pod
vedením paní učitelky Michaely Dobešové. Vernisáž zahájily studentky Základní umělecké školy
v Olomouci. Výstava se konala pod záštitou obce Náměšť na Hané v krásných prostorách zámku.

Vernisáž výstavy na zámku v Náměšti na Hané

6. Velký jazzový koncert
14. výročí založení nadace jsme si připomněli v podvečer 2. října 2006 v olomoucké Redutě.
Charitativní koncert moderoval Zděněk Mahdal, do světa jazzu nás zavedl Big Band z Lanškrouna
a Láďa Kerndl. Koncert se konal pod záštitou Statutárního města Olomouce. Organizátory koncertu
byli Dagmar Sýkorová a Lukáš Kobza. Výtěžek koncertu bude použit na výstavbu vzdělávacího
centra pro zrakově postižené v Olomouci - Hejčíně.

Zdeněk Mahdal zpovídá předsedkyni SR
7. Charitativní odpoledne v Bolaticích
V závěru roku se konala benefice pro Nadaci prof. Vejdovského, která svou atmosférou
velmi oslovila. Zpráva z obecních novin napoví více.
Poděkování za možnost uskutečnění Charitativní akce
V pátek 8.12.2006 se konala Charitativní akce pod záštitou Miss Cosmetic pro Nadaci prof.
Vejdovského. Tímto chceme poděkovat všem, kdo se na této akci podíleli, ať už to byli
sponzoři, účinkující nebo lidé, kteří zajišťovali plynulý chod a průběh akce.
Finančně nebo věcně přispěly tyto firmy: Lanex a.s., Krby a kachlová kamna Šimeček, Alena
Pawlittová, Isotra s.r.o., Armast s.r.o., Pneu a auto servis P. Sněhota, Prodej střešních krytin
E. Stromský, Autoservis K. Stromský, Autoservis a doprava A. Bortlík, Grande studio Mgr. P.
Řehánek, Kovoobráběčství J. Moch, Autospektrum J. Kozák, Restaurace Helton B. Kolková,
Klempířství a pokrývačství Z. Schwan, Kosmetické služby M. Fojtíková, Elektro Pašek,
Technické služby Bolatice s.r.o., Henneberg H. Slivka, Kavárna Park, Autoskla P. Boček, ZPA
Moravia s.r.o. K. Lampa, Truhlářství J. Stoček, Kovářství a zámečnictví P. Hanslík, Výroba
nábytku R. Osmančík, C-Bar D. Pomykal, Hospoda u hasičů Borová, Lékárna U Zlaté rybky,
Autoopravna Blokeš, Keramika Miro M. Monsberger, Malhvo s.r.o., Nguyen Cong Hoan,
Kadeřnictví Blanka Jankovská, Klub seniorů, Pereva J. Křižák, Řeznictví M. Rycka, Galanterie B.
Freitová, Zdeňka Ballarinová, Květinová a dárková síň M. Pernerová, Vazba a aranžování
suchých květin D. Mrkvová, Klia CZ s.r.o., Manikúra a pedikúra J. Baránková, Hospoda pod
kostelem, Pekařství Danpex, Pekařství Obrusník, MASOMA výroba uzenin Klemens, ale také
všichni, kteří přispěli dobrovolným vstupným a zakoupením občerstvení a dárečků.
ČÁSTKA, KTERÁ BUDE PŘIPSÁNA NA ÚČET NADACE PROF. VEJDOVSKÉHO ČINÍ 40 000 KČ.
Velký dík patří Obecnímu úřadu Bolatice v čele s panem starostou Mgr. Herbertem Paverou za
poskytnutí sálu a příspěvku na občerstvení, paní Bočkové za rady a pomoc, panu Solichovi za

technické zajištění Kulturního domu, pánům T. a J. Loskotovým za ozvučení celé akce, paní
Mazalové za vánoční výrobu Kulturního domu, J. Baránkovi za moderování večera, salónu
Princesse za zapůjčení svatebních šatů a maškarních kostýmů, slečně M. Pohankové za
zapůjčení společenských šatů, slečnám D. Birtkové a Ž. Březovské za vykouzlení nádherných
účesů modelkám. Paní ředitelce ZŠ Mgr. D. Tielové, J. Tielemu a panu Blokešovi za možnost
uskutečnění projekce. Všem, kteří se podíleli na přípravě a výdeji občerstvení. Ženám, které
zajišťovaly šatnu, Mikuláši, čertovi a andělovi, D. Otipkovi za choreografii dětí.
Poděkování patří všem účinkujícím, kteří předvedli perfektní vystoupení bez nároku na
honorář. V neposlední řadě patří dík také J. Praskovi za koordinaci a plynulý průběh celého
programu, R. Kubíkovi za natáčení, J. Peterkovi za nafocení akce a J. Lasákovi za pomoc při
celodenní organizaci.
Zvláštní poděkování patří paní Monice Žídkové za to, že přijala naše pozvání a na akci
vystoupila.
Děkujeme všem
Pohodové a klidné Vánoce všem přejí organizátorky akce Helena, Tereza a Kateřina Lasákovy,
Hana Heisigová a Kamila Kořená.

8. Poděkování dárcům
Stalo se nepsaným pravidlem, že většina dárců si nepřeje být jmenována. Ať jsou
důvody jakékoliv, za všechny jmenujeme alespoň ty, kteří jsou partnery nadace několik let.
MISS COSMETIC s.r.o.
TJ SOKOL
HRUŠKA spol. s r.o.
AMS-intes, s.r.o., Litovel
Ruth Cosstic, Kanada
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Luděk Špiller, Havlíčkův Brod
Karel Stejskal, Olomouc
Seniorklub Příkazy
Obci Bolatice a všem uvedeným v kapitole 6
Obec Náměšť na Hané
Statutární město Olomouc

