
Tomáš Šebek 
(1977) 

působí jako chirurg v pražské Nemocnici 
Na Františku. S Lékaři bez hranic poprvé 
vyjel v roce 2010 na Haiti, zasažené ničivým 
zemětřesením. Za dva roky misi zopakoval 
a své zápisky, publikované průběžně formou 
blogů, vydal v knize Mise Haiti – Pět měsíců 
s Lékaři bez hranic (2013). S velkým čtenářským 
ohlasem se setkaly i jeho další záznamy 
z dalších dvou misí, které vyšly pod názvem 
Mise Afghánistán – Český chirurg v zemi lovců 
draků (Paseka 2015). Mimo jiné v nich vylíčil 
své působení v nemocnici Lékařů bez hranic 
v severoafghánském Kundúzu, jež byla později 
zničena americkým bombardováním. 
Tomáš o sobě mluví jako o zapisovateli,  
nerad se bere vážně a miluje humor.
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Tuto knihu věnuji Lékařům bez hranic / Médecins Sans Frontières, 

mezinárodní humanitární organizaci, která poskytuje odbornou 

zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí.
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PROLOG 19. 12. 2016 
DEN −17

Hadí 
uštknutí

Chcípnu! Vedrem. Do pěti jsem byl v nemocnici. Uvnitř potím 
kilogramy vody, tekutiny vzácnější než krev. Ani klima na sále, 
která je nastavená na 28 stupňů, nepřináší úlevu. Nesnáším ve-
dro! Nevadí mi zima. Ale kůži v horku nesvlíknu. A venku je 
39 ve stínu… Mám hodinu na večerní desetikilometrový výběh, 
než pro dnešek skončí povolení volnýho pohybu mimo tábor. 
Zapomněl jsem si v tom kvaltu nad boty natáhnout koňský ná-
vleky. Musím teda dupat a dopadat proti zvyku na paty. Pouštní 
zmije výborně reagujou na vibrace. Musím si taky najít nějakou 
tyč. Při výběru mezi hadím neurotoxinem a hemotoxinem bych 
bral radši ten druhej… Jauuu! Sakra, co to bylo!? Budím se…

Ne, tohle ještě není realita. Cvičím. Musím se zase trochu 
rozepsat. Po dvaceti měsících, co jsem produkoval stohy zdra-
votnické dokumentace a souběžně datloval tisíce e-mailů jako 
chabý vklad do vlastního byznysu, usedám s dětským nadšením 
ke klávesnici. Budu plodit další misijní blog. Jo, jedu! Asi tak 
minus 17 dní dneska. A pak už Agok, oblast zvaná Abyei, hra-
nice Jižního a severního Súdánu, skoro stát ve státě, zem niko-
ho, celkově tak trochu v Africe, víme? To hadí uštknutí se mi 
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jenom zdálo. Zatím dneska ještě řeším předání nedělní služby  
v Nemocnici Na Břehu.

Původně jsem myslel, že se podaří odletět celý trojici najed-
nou. Představa mise s královnou polní anestezie Evou a šíleným 
plynařem (rozuměj anesteziologem) Pavlem mě naplňovala vět-
ším očekáváním než nástup do stíhačky na hodinu vzdušné ak-
robacie. Na půl dělený součet IQ těchto dvou borců by vydal na 
tři držitele členství klubu Mensa. A ještě by bohatě zbylo na jed-
noho chirurga! Ale přes veškerou mou snahu se to nakonec ne-
povedlo zorganizovat.

Na podlaze domácí knihovny mám už přes měsíc vyházený 
první věci na zabalení. Tentokrát to bude zase doslova našlapa-
ný. Necelý tři měsíce, ale jen patnáct kilo do velkýho a pět do pří-
ručního zavazadla. Když zvážím jenom techniku, kterou tam 
tentokrát povezu, na spoďáry fakt není místo! Z těch nestan-
dardních věcí to bude letos klobouk, jinak se mi speče můj jediný 
neuron. Abych nemusel tahat vysoký kožený boty jako prevenci 
uštknutí, vymyslel jsem kombinaci lehkých minimalistických 
Vivo s koňskými návleky přes lýtka. Ten had se nesmí strefit do 
oblasti kolem nechráněných kotníků. Ha! Kam přijedu, tam mi 
říkají Mr. Gadget. Tentokrát k vlastní výbavě padů, botů, teste-
rů, podů, foťáků, kompů, ték a klíčenek přibalím ještě i 360° ka-
meru, našlapanej telefon a virtuální brýle, zapůjčené Lékařům 
bez hranic Samsungem. Nestandardně taky hamaku, sluchátka 
(raději letecký, odstíní víc dB), dynamosvítilny (chybí zásuvky), 
granko (zkušenost z Irska), švihadlo, slackline nebo holiny, kdy-
by to období dešťů přišlo dřív… 

Když jsem zvažoval, kam bych mohl jet tentokrát, stála pro-
ti mému africkému přání potřeba válečnýho chirurga například 
v Jemenu. Původně jsem chtěl do Konga anebo Středoafrický re-
publiky, ale ta moje nedokonalá francouzština… Pak je tady na-
bídka jet k obléhanému Mosulu v Iráku a možná něco na lodích 
ve Středozemním moři v rámci záchrany migrantů. A podle mě 
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se bude brzy jednat o Aleppu nejen v intencích materiální pomo-
ci. Ale z Agoku napsal knížku můj předchůdce dr. James Maska-
lyk. Čili materiálově to bude jistě plnotučné a s příslibem, že si 
téměř deset tisíc dosavadních čtenářů Mise Afghánistán zakou-
pí i tuto mou třetí knížku a podpoří tím Lékaře bez hranic, mi 
Agok přišel jako dobrá volba.

Lyonel, můj chráněnec z Haiti, je ve čtvrťáku na 1. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy. Na stole mi ještě stále leží neuhraze-
ná faktura za jeho studium. V porovnání s tím mě předplacení 
kolejného na tři měsíce dopředu už nerozhází. Naštěstí si  nemů-
žu stěžovat na nezájem jednotlivců a institucí, díky kterým jsem 
se s tímhle osobním projektem dostal až tak daleko. Lyonel bude 
doktorem na Haiti, který si v České republice doplňuje vzdělání. 
A už mu moc neschází.

Dobře to dopadne.
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DEN 0

Rybářská 
vesta není pro 

sebevrahy
Vesta přesně pro mě! Rvu do jejích kapes všechny možný krámy, 
baterky, rybičku, nabíječky všech druhů – těma vidlicema trčí 
ven z kapes! To aby to vypadalo fakt děsivě. On se fakt odpálí? 
A nakonec nezapomenu ležérně vymotat kus šňůry z nabíječ-
ky na telefon. Na gate procházím bez povšimnutí. Ale chlápek si 
v poloprázdném letadle po chvilce kradmého zkoumání odsedá 
do jiné řady. Asi potom, co jsem začal neuroticky popotahovat za 
tu nabíjecí šňůrku…

Jsem na cestě. Praha, Frankfurt, Ženeva, Istanbul, Nairobi, 
Džuba a Agok. Čekání na odjezd na misi je hrozný. Původně 
hned po Novém roce, pak čtvrtého, nakonec až devátého ledna. 
Čím je to delší, tím víc toho chcete připravit, a tím míň toho 
paradoxně stihnete. Vysvětlovat všem příbuzným, že nejedete 
umřít, ale jen na další misi s Lékaři bez hranic, je frustrující. 
Navíc po pěti měsících strávených v Afghánistánu fakt nechápu, 
co řeší s Afrikou? Ale jak jste jednou na cestě, je to pryč. A jak se 
u nás říká – když můžeš, tak spi. Po cestě teda hodně spím.

Na pražské Ruzyni mi chlápek odbavuje žlutý žok. Když vidí 
červený, co mám na zádech, chce ho taky poslat do nákladového 
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prostoru. Jsem zvyklý poslouchat, tak ho pomalu sundávám… 
Ale víš co? Hovno! Za chvíli mi bude čtyřicet a pryč jsou doby, 
kdy jsem se nechal buzerovat. „Nedám! Mám tam křehký věci 
a jedu do Afriky. Stačí, že mi zase ztratíte ten žlutej!“ Protahu-
je ksicht a že se to nebude na gate líbit. Nezajímá! V létě jsem 
s touhle společností zažil Island – týden v tričku a kraťasech, čty-
ři dospívající, dva dospělí. Nezapomenutelné.

Než abych riskoval, že mi nakonec bágl na gate odbaví, volím 
připravovanou variantu „Rybářská vestička“. Našlapal jsem do 
ní polovinu obsahu, z kletru jsem vyrobil větší chlebník, zbytek 
jsem si oblíknul a cetky naházel do kapes. Jako čuně zpocenej 
v deseti vrstvách, na uších letecký sluchátka, na očích černý slu-
neční brejle a v hadrech asi 10 kg, dorazím na tu gate. Zato s pří-
ručním zavazadlem, co má krásných 5 kg.

Když letíte s Lékaři bez hranic na misi, bude to zaručeně nej-
levnější možná varianta. Tudíž ta nejdelší. Jen do Ženevy letím 
s přestupem ve Frankfurtu. Jestli to tam trochu znáte, přeběh-
nout z terminálu A na B trvá vytrvalostnímu běžci 13 minut. 
Gate do Ženevy jsem zavíral. To by mě zajímalo, kdo to pláno-
val a jak by to zvládl průměrně fyzicky zdatný účastník mise 
s plnou polní? Nemyslím ten, co má od doc. Vilikuse z Ústavu 
tělovýchovného lékařství písemně potvrzeno, že je v porovnání 
s muži stejného věku na 177 % normy.

Se stoickým klidem se po pěti minutách přesouvám do od-
dělení ztracených zavazadel. Když vystojím 45 minut ve frontě, 
na jejímž konci zrovna neobsluhují aerolinky, se kterýma jsem 
letěl, s poker face odkráčím do jiný fronty na dalších 60 minut. 
Než baba vůbec otevře ústa, sypu jí data do formuláře přesně 
ve formě, jako kdyby mi těch zavazadel v životě nedorazilo víc. 
Tuhle v Reykjavíku jsem mimochodem stál ve frontě s chláp-
kem, co v kraťasech pokračoval do Grónska. Na dva roky. Takže 
žlutá sportovní taška, rozměry asi takhle, let číslo tohle, a tady 
tuto… A dovez mi to do hotelu, babo!
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Ty vole, netlač na to tolik! Přátelsky mi radí porodník Jirka 
v jednom nejmenovaném českém porodním ústavu, když načí-
nám dělohu skalpelem. Od Haiti už pár let uběhlo, tak jsem si 
to potřeboval trochu osvěžit. Variant, jak císařem vysekat dítě 
z matky, je hned několik. Výsledek je ale většinou více než uspo-
kojivý. Císařský řez je jedinou operací, při který z jednoho zdra-
výho pacienta uděláte dva. Minimálně.

Na základě zkušeností se situacemi, které můžou nastat na 
misi, jsme připravili nejdůležitější otázky. Podívejte se na ně 
a odpovězte si, jestli je život na misi to, co opravdu chcete. To se 
píše na internetových stránkách Lékařů bez hranic. Pro mě je 
to v rovině pracovní nesmírná zkušenost, jejímž – jak s obli-
bou říkám – vedlejším žádoucím účinkem je pomoc potřebným. 
V rovně osobní je to obrovská satisfakce z bezprostředního pro-
žitku, že jsem něco udělal – teď, tady a hned.
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DEN 1

V bazénu  
s porodní bábou

Vypadá typický expat neboli zahraniční spolupracovník Lékařů 
bez hranic jako ironman? Doteď byl obvyklý obrázek jiný. Dý-
chavičný fumátor, nulová fyzička, pytle pod očima, přepracova-
ný, mírně neurotický světoběžník s výrazem „tam jsem už taky 
byl a všechno znám“… Ale časy se zřejmě mění! Ženevské brífin-
ky jsem si zpestřil pobytem v padesátimetrovém bazénu Pisci-
ne de Vernets s krásnou, stošestaosmdesát centimetrů vysokou 
porodní bábou Katkou. Jenže tahle bába mi udělala z plavecké-
ho tréninku peklo! Má za sebou tři ironmany a bábou ji asi ještě 
dlouho nikdo nenazve. Tak nevím, který typ expata mi je sym-
patičtější.

Ráno jsem měl letět přes Istanbul. V poledne to ještě nebylo 
jasný. Odpoledne se dozvídám, že letím zítra přes Curych přímo 
do Nairobi, kde strávím jednu noc. To znamená tranzit vízum. 
To umí Lékaři bez hranic vybavit do několika minut. Ano, i tohle 
mi imponuje. Ta neuvěřitelná logistika a flexibilita. Dostat 
chirurga ke stolu včas a na správný místo má přednost před 
pracovní dobou kolegyně z oddělení lidských zdrojů v Ženevě, 
která má na starosti můj odlet. A dostanu zánovní stodolarovku. 
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Což mi zase otevře dveře do Džuby a celého Jižního Súdánu. 
Rozuměj vízum, úplatky nedáváme.

Ženevu mám rád. Jezdím sem třetím rokem jako člen správ-
ní rady rakouské pobočky Lékařů bez hranic. Jako permanent-
ní člen švýcarského kongresu mám vhled do všech aktivit, které 
Lékaři bez hranic celosvětově dělají. Dokonce je můžu hlasová-
ním ovlivňovat, můžu komentovat a doporučovat. Být součás-
tí kongresu je zajímavé už jen v tom, že tam sedíte s lidmi, kteří 
v životě, a nejen na poli humanitární medicíny, leccos dokázali. 
Tu docent epidemiologie, tu šéf pohotovosti z jedné ženevské fa-
kulty, tu mezinárodní prezidentka celé organizace.

Svoje výlety do Ženevy podnikám jako ostatní neplaceně. 
Většinou si ve čtvrtek beru službu, abych v pátek odpoledne už 
seděl v suterénu místní koordinace a vlastně až do sobotního 
odpoledne řešil, co je potřeba. Pobyt zpestřím pohybem. Jsem 
ženev ská běhna, dokonce jsem dal i noční trail přes hranice do 
kopcovité Francie na Monêtier. Naposledy jsem běhal s Aude, 
která šéfuje celýmu oddělení lidských zdrojů. Křehká. Přizvala 
ségru. Když si v prosinci holky vzaly tílko a mluvily o tom, že 
jdou druhý den plavat do Ženevského jezera (+7 °C?), pomyslel 
jsem si, že jsou asi z Normandie. A jsou.

Katka se v Čechách dlouho neohřála. Je kosmopolitní. Mu-
sím vymýšlet hodně krkolomné destinace, abych se trefil do mís-
ta, kde ještě nebyla. Osm let dělala porodní asistentku v Saúd ské 
Arábii. Dva roky žila v USA, pár měsíců ve Španělsku, pak tu 
a tam a tady taky. A chce se usadit v Jižní Americe…? Ale před-
tím se vydá na svoji první misi do Iráku do utečeneckého tábora 
Domíz. Určitě to nebude mise poslední. Těmhle světoběžníkům 
máloco vadí. Jsou dobře naladění, usměvaví, plní entuziasmu. 
Katka je teda navíc asi ještě plná endorfinů, které vyrábí něko-
likahodinovými tréninky na železnou ženu. Pokud to neznáte, 
obnáší to 3,8 km plavání, 180 km kolo a 42 km běh. Nechtějte vě-
dět, za kolik to tahle holka umí.
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Mám svůj žlutý žok! Než čekat, že ho ztratí ještě i dopravní 
služba po Ženevě, vyzvedl jsem si ho osobně na letišti v oddělení 
ztracených krámů. Jak jsem ale psal, trénink na tyhle exponova-
né situace mám. Naposledy v neděli mi Šimon volal na procház-
ku do lesa: „Tati, já jsem to podělal! Na lyžák odjíždíme ve 12.00, 
ne ve 14.00…“ Na mých cibulích je 11.49. Kolem les a pes. Bydlí-
me 40 km od centra. Čerstvě nasněžilo. Učitelé se na konci naší 
zimní rallye nesmáli. Zato spolužáci nám při vstupu do autobu-
su zaplácali a zapískali. Pohoda.

Chci moc poděkovat za Lyonela! Poslali jste do konce roku 
bohatě tolik, abychom obratem uhradili školné! A ještě zbylo 
na úhradu kolejného dopředu, než se z mise vrátím. Díky vám 
všem, kteří sníte jako já. Čím šílenější nápad, tím větší energie 
kolem něj, tím větší šance, že se to podaří. Já věřím, že Lyonel 
s vaší podporou dostuduje 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlo-
vy, a to bude náš vklad do zdravotnického systému na Haiti, kam 
se pak odebéře zpátky. A ještě tak kdyby mu vyšlo to ministrová-
ní na zdravotnictví, co?

Lékaři bez hranic pracují ve více než 70 zemích světa. Zasa-
hují v případě epidemií, přírodních katastrof, ozbrojených kon-
fliktů nebo při léčbě opomíjených nemocí. Při své práci se týmy 
Lékařů bez hranic často dostávají do oblastí, které nejsou zmapo-
vané. Chybějící mapy může pomoci doplnit každý z bezpečí své-
ho domova. Já to tuhle zkusil! Fakt! Zakreslíte barák, studnu, 
silnici, krávu a ovlivníte celé plánování misí. Ještě že to po mně 
někdo zkontroloval…
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DEN 2

První kontakt 
s africkým 

tempem
Ty vole, to je jízda! Jestli jsem si myslel, že nejšílenější řidiči jsou 
Afghánci, tak jsem se mýlil, jsou to Keňani! Proč jsem si myslel, 
že ty kluci hlavně běhaj? Sedřená Toyota Corrola s řízením vpra-
vo to se mnou hulí přes kilo na rozmlácený letištní výpadov-
ce „eastern bypass“. Jedeme v protisměru, řidič oslňuje dálko-
vými světly všechny protijedoucí. A oni zase jeho. Aby to mělo 
větší grády, střídavě ta světla kompletně vypíná a zase zapíná. 
A všichni kolem to dělají taky. Vzadu nefunguje bezpečnostní 
pás. Řidič taxi mi podal svůj telefon s Google Maps, abych ho na-
vigoval. Držím mu telefon před ksichtem, oči mám ale zavřený.

Ráno ve 4.40 budíček, odjezd, odlet, Curych a odtud přes 
sedm hodin do Nairobi. Proč nemáme nějakou misi třeba na Šu-
mavě? Hm, to by ale asi neznačilo nic dobrýho. To cestování mě 
zmáhá. Vždycky je to na několik dní, ať jedete kamkoliv. Se vše-
mi zastávkami, brífinky, přestupy. Nejhorší je, že je čas myslet. 
Sebereflexe. Duševní očistec. Jakmile vypadnu z rutiny, začne se 
má jediná mozková buňka nudit.

Kromě toho, že můj vnitřní chronograf ukazoval na další 
misi (což dělá pravidelně), teď se mi moc hodilo udělat alespoň 
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rychlou změnu. Pryč ze života, který nechutnám, nekrájím, ale 
spíš jen tak lemtám jak studenou vodu v letním pařáku. V po-
sledních dnech jsem začal fakt hodně zapomínat. Všechno. Byl 
čas se na to podívat zevrubně a zvenčí. Sporná validita západní-
ho stylu života s jedinou touhou – upracovat se k smrti. Promýš-
lím změnu. Nemocnice Na Břehu v režimu plného úvazku, dvě 
rozjeté firmy a pořád dojem, že nejsem moc doma. Ale snad to 
není tak strašné. Přestože jim občas lezu krkem, mají mě moje 
děti rády. Říkají mi totiž „vole“…

Lezu z letadla, imigrační štempl, bagáž. Ptám se příjemné 
Keňanky se šátečkem švýcarských aerolinek, jestli to moje za-
vazadlo, se kterým mimořádně udržuju na gumovým pásu vi-
zuál ní kontakt, opravdu nechám ležet, jak je…? Jasně, brácho, 
zejtra ti to letí do Džuby! Dobře. Odcházím z haly nalehko, od-
mítám vlezlý taxikáře a hledám specificky oranžový Absolute 
Taxi. Mává na mě před halou s cedulí, na ní mé jméno pod zná-
mým logem. Velmi pomalu jdeme k autu, velmi pomalu hovoří, 
ještě pomaleji usedáme do toyoty. Zase jsou tyhle auta všude. Tak 
typický pro rozvojový svět.

Sir, jedem do guest house MSF? Ne. Mám zabookovaný ho-
tel. Sir, já mám instrukce. To já taky, jedeme do hotelu. Pak chví-
li voláme, mluvíme asi s pěti lidma, a první hodinka na parkovi-
šti je fuč. Nechtěl jsem se chovat jako sáhib, ale nakonec velím, 
že jedeme do hotelu. Ještě domlouváme s jiným taxikářem, že 
pro mě zítra ráno přijede, zaklapnou zámky u dveří a vyrážíme. 
Asi tři metry. Pak stojíme další hodinu. Přiletěl prezident. Zasta-
vená doprava, totální kolona. Mezitím se můj řidič stačil srazit 
s jiným, když si uzurpovali posun asi o sedm a půl centimetru 
vpřed. Ani se to neškráblo, i dali se hoši do řeči. Kolona se po-
hnula a ten můj řadí zkušeně první kvalt. Loprais by zíral!

Pak ta poslední hodinka jízdy do hotelu ve vzdálenosti devět 
kilometrů od letiště. Držím tu nefunkční navigaci řidiči před 
očima, nedívám se, příjezdová cesta k hotelu, kde zřejmě před-
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tím v období dešťů cvičily tanky a pak to po sobě zapomněly 
uklidit. Recepční chce sto dolarů, já že nedám, validace, potvr-
zeno, placeno předem, nějaká červená voda, zřejmě projímadlo, 
odchod na pokoj, příprava na pár hodin spánku… Plác! První ko-
már, a já ještě nezhltnul ani první piluli antimalarika!
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