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Vážení přátelé,

dr. Ludwig Guttmann, tvůrce 
paralympijského hnutí narozený 
v  Tošku, je nepochybně jedním 
z  významnějších hrdinů našeho lo-
kálního společenství, i když stále 
ještě příliš málo známým. S  rado-
stí vám tedy odevzdávám publikaci, 
v níž stručně popisujeme jeho život, 
dílo a proces objevování této osob-
nosti v Tošku, ale také akce, které 
u nás pořádáme, abychom šířili po-

vědomí o tomto vynikajícím člověku. Život a dílo Ludwiga Gutt-
manna chceme nadále zkoumat, osvojovat si a propagovat. Cennou 
podporou pro naše aktivity byla návštěva zástupců Evropského pa-
ralympijského výboru v Tošku v červnu 2017. Všem hostům, sym-
patikům, návštěvníkům a veškerým zájemcům o osobnost Ludwiga 
Guttmanna tuto stručnou brožurku doporučuji a chtěl bych vás po-
zvat k návštěvě našeho městečka. 

               Grzegorz Kupczyk
               starosta Tošku
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Dr. Ludwig Guttmann
život, dílo a odkaz
Józef Musielok

S ir Ludwig Guttmann se narodil 3. července 1899 v  židovské rodině v Tošku 
(dnes polský Toszek, tehdy německý Tost). O tři dny později byl na matričním 
úřadě v Tošku vyhotoven rodný list. Listina konstatuje, že žena kupce a maji-

tele hotelu Bernharda Guttmanna, Dorothea Guttmannová, rozená Weissenbergová, 
třetího července porodila potomka mužského pohlaví, který dostal jméno Ludwig.

V roce 1902 se rodina Guttmannova přestěhovala do Chořova (tehdy Kö-
nigshütte, Králova huť), město ležící v průmyslové části Horního Slezska. Ve stejném 
městě složil Ludwig v roce 1917 maturitu na humanistickém gymnáziu. Ještě když 
byl Ludwig studentem maturitního ročníku, začal pracovat jako dobrovolník v hornic-
ké nemocnici Bratrské společnosti, kde mu v jistém období byla svěřena péče o oběť 
těžké důlní nehody. Hospitalizovaná oběť utrpěla vážný úraz páteře a byla ochrnuta. 
Když si tehdy osmnáctiletý Ludwig psal poznámky o zdravotním stavu pacienta, jistý 
lékař dohlížející na jeho službu, mu řekl: Belaste dich nicht damit, nach einigen Wo-
chen wird er sterben (Nezatěžuj se tím, stejně za několik týdnů umře). A skutečně po 
pěti týdnech následkem infekce močových cest a proleženin onen nešťastník zemřel.  
V článku Cobuse Rademeyera je uvedena vzpomínka Ludwiga Guttmanna o tomto 
výjimečném okamžiku jeho života

It was the picture of that young man which remained indelibly fixed in my 
memory (To byl obraz onoho mladého člověka, který se nesmazatelně zapsal do mé 
paměti).

V roce 1918 začal Ludwig studovat lékařství ve Vratislavi a v letech 1919 – 1924 
pak ve Freiburgu. Zde aktivně působil v  židovském bratrstvu, jehož jedním z  jeho 
hlavních cílů bylo informovat a probouzet vědomí o vyskytujících se antisemitských 
náladách na německých univerzitách. Spolek se navíc zabýval propagací tělesné zdat-
nosti a pořádáním sportovních závodů. Jedním z hesel spolku bylo: Niemand braucht 
sich zu schämen Jude zu sein (Nikdo se nemusí stydět za to, že je Žid). Studia ve 
Freiburgu ukončil v roce 1924 a získal vědeckou hodnost doktora lékařských věd na 
základě práce věnované nádorům průdušnice. Ludwig Guttmann měl v úmyslu pokra-
čovat ve studiu ve Freiburgu a specializovat se na pediatrii, ale z finančních důvodů se 
rozhodl vrátit do Vratislavi.



Období práce v Hamburku a ve Vratislavi
Ve Vratislavi mohl Guttmann začít studovat pod vedením světově proslulého neurolo-
ga a neurochirurga profesora Otfrida Foerstera, člena řady zahraničních neurochirur-
gických společností. Otfrid Foerster se proslavil také tím, že byl v letech 1922-1924 
často v Rusku, aby tam léčil těžce nemocného Lenina.

Roku 1927 se Ludwig Guttmann oženil se svou přítelkyní z období studia El-
sou Samuelovou, o dva roky později se jim narodil syn Denis a v roce 1933 dcera Eva. 
Roku 1928 začal dr. Ludwig Guttmann pracovat jako neurochirurg na univerzitní psy-
chiatrické klinice se 300 lůžky v Hamburku, kterou v té době vedl jeho mistr Otfrid 
Foerster. O rok později se stal jeho asistentem a počítalo se s ním jako nástupcem na 
pozici šéfa kliniky. Na základě vědecké publikace z oblasti neurologie v roce 1930 byl 
dr. Guttmann na habilitován Vratislavské univerzitě, kde pak přednášel neurologii  
a zároveň pracoval jako hlavní lékař Wenzel-Hancke-Krankenhaus ve Vratislavi.

Z tohoto období výzkumné práce pocházejí vědecké publikace Ludwiga Gutt-
manna z oblasti neurologie. Vyvrcholením jeho vědecké kariéry v Německu byla kniha 
„Handbuch der Neurologie“ (Učebnice neurologie) vydaná v  roce 1936. V polovině 
třicátých let měl dr. Ludwig Guttmann již velmi silnou a vysokou pozici v lékařském 
světě, zejména mezi neurochirurgy.

V  lednu 1933 se Adolf Hitler stal kancléřem Říše. V  témže roce vydal nová 
nařízení namířená proti občanům židovské národnosti. Na základě jednoho z nich, 
tzv. Berufsverbotu, byl Ludwig Guttmann propuštěn z funkce hlavního lékaře nemoc-
nice Wenzela Hanckego (Wenzel-Hancke-Krankenhaus) ve Vratislavi. Zároveň převzal 
vedení oddělení neurologie a neurochirurgie v Židovské nemocnici ve Vratislavi.

Během tzv. křišťálové noci z 9. na 10. listopadu provedly nacistické paramilitár-
ní jednotky podporované částí obyvatel pogrom namířený proti židovskému obyvatel-
stvu. Synagogy byly vypáleny, židovské domy, obchody, dokonce i nemocnice a školy 
byly vyrabovány. Řada lidí, obyvatel Vratislavi, hledalo útočiště mj. v nemocnici ve-
dené dr. Guttmannem. Dr Guttmann neprodleně vydal pokyn, že má být do nemocni-

Průkaz totožnosti Dr. Ludwiga 
Guttmanna z práce na Vratislavské 

univerzitě
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ce přijat každý člověk bez ohledu na původ, ačkoliv platné zákony určovaly, lékaři Židé 
mohou léčit pouze osoby židovského původu.

Eva Loefflerová, dcera dr. Guttmanna, v rozhovoru poskytnutém v dubnu 2011 
popisuje ony úděsné a tragické události takto:

V roce 1938 během „křišťálové noci“, když byly židovské domy a pracoviště na-
padeny nacistickými bojůvkami, schovalo se přes 60 lidí židovské národnosti vra-
tislavské nemocnici. Můj otec vydal podřízeným pokyn, aby všechny – ať jsou nemoc-
ní, nebo zdraví – přijímali na oddělení a kladli je na lůžka. Dalšího dne do nemocni-
ce vkročilo gestapo a dožadovalo se od otce vysvětlení, proč bylo v noci tolik příjmů na 
oddělení. Můj otec byl neoblomný: rozhodně tvrdil, že jsou všichni nemocní a mnoho 
z nich trpí silným stresem. Prováděl příslušníky gestapa od lůžka k lůžku, sděloval 
jejich zdravotní stav a potvrzoval, jakými potížemi trpí jednotliví pacienti.

Po pogromu z listopadu 1938 bylo mnoho lékařů zatčeno a dr. Guttmann dostal 
zákaz opouštění Vratislavi. Podobně jako všem Židům byl i Guttmannovi zabaven ce-
stovní pas, takže nemohl cestovat. Jelikož však byl dr. Guttmann známý a uznávaný 
lékař, tak režimní hodnostáři sami skrytě využívali jeho služeb. V roce 1939 se dr. 
Guttmann vydal na pokyn ministra zahraničních věcí Německa Joachima von Rib-
bentropa do Portugalska, aby tam poskytl lékařskou pomoc příteli portugalského dik-
tátora Antónia de Salazara. Tuto životní epizodu Ludwiga Guttmanna popisuje také 
Eva Loefflerová:

V roce 1939 ministr zahraničních věcí Německa Joachim von Ribbentrop 
přikázal otci odcestovat do Lisabonu, aby tam pomohl při léčení blízkého přítele 
diktátora Antónia de Salazara, u něhož bylo podezření na nádor na mozku. Otec 
odpověděl velmi odměřeně a oficiálně: „Jak bych se mohl vydat na tuto cestu, když jste 
mi zabavili pas?“ Hned další den bylo všechno připraveno a otec odletěl do Lisabonu. 
Cestou zpátky se otec zastavil v Londýně a setkal se také s lidmi ze Společnosti pro 
ochranu vědy a výuky (Society for the Protection of Science and Learning) – organi-
zace, která se zabývala osudem Židů z akademických kruhů, pomáhala jim získat 
potřebná přistěhovalecká víza. Od těchto lidí se otec dozvěděl, že víza pro naši rodinu 
už byla zaslána do Berlína s poznámkou, že otci je nabízena výzkumná práce v ne-
mocnici Johna Radcliffa v Oxfordu. Po návratu domů řekl otec matce, aby neprodleně 
sbalila věci.

O jistých podrobnostech ohledně příprav na vycestování se dozvídáme také  
z rozhovoru s Evou Loefflerovou:

Byl rok 1939, mně bylo tehdy šest. Pamatuji si, že jsem byla neobyčejně vyle-
kaná, hodně jsem plakala, jako malé dítě jsem cítila tu atmosféru strachu a smutku, 
kterou prožívali mí rodiče. I když si Židé směli s sebou vzít nábytek, oblečení nebo 
lůžkoviny, nesměli si s sebou brát peníze, zlato, stříbro ani šperky. Ale úředník, který 
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dohlížel na balení našich věcí, přišel den před odjezdem za mou matkou a řekl:  
„Zítra se zpozdím o jednu hodinu.“ To byla pravděpodobně narážka, abychom si sba-
lili, co chceme, ale má matka byla příliš vyděšená, než aby zabrala s sebou něco, co 
nebylo dovoleno. Myslela si také, že to může být past.

Život v nové vlasti
Rodina Guttmannových dorazila do Doveru 14. března 1939. Začátky na ostrově 
nebyly snadné. Dr. Guttmann neměl britská oprávnění k  výkonu lékařského povo-
lání. Proto byl Oxfordu pověřen výzkumem pro Radu pro lékařský výzkum v Anglii 
(Medical Research Council of England). V  prosinci 1941 dr. Guttmann pro výše zmí-
něnou radu vypracoval zprávu o léčení a rehabilitaci pacientů trpících poškozením 
páteře. Na základě této zprávy se roku 1943 britské úřady rozhodly založit nové Cen-
trum úrazů páteře (Spinal Injury Center) v nemocnici ve Stoke Mandeville a pověřily  
dr. Guttmanna zorganizovat a řídit tuto jednotku. Dr. Guttmann nabídku přijal, ale 
kladl si podmínky, které úřady akceptovaly – měl mít naprostou svobodu a nezávislost 
při používání vlastní léčebných a rehabilitačních metod. Základním cílem, k němuž  
dr. Guttmann směřoval, byla úplná integrace pacientů do společnosti jako respektova-
ných a platných členů komunity, a to i přes značný stupeň postižení.

Nová páteřní jednotka (Spinal Unit) se 26 lůžky a jedním pacientem zahájila 
provoz v únoru 1944. Během šesti měsíců počet pacientů vzrostl na přibližně 50. 
Novátorský přístup dr. Guttmanna k léčení paraplegiků (pacientů s úrazy páteře ve-
doucími k ochrnutí) spočíval v předpokladu, že tyto osoby: 

(1) nesmí být odsouzeny k izolaci ani pomalé smrti; 

(2) přes zmrzačení se mají vrátit do společnosti, pracovat, platit daně a užívat si 
života;  

(3) mají sportovat a soupeřit s ostatními.

Dr. Guttmann během cvičení se  
studenty v nemocnici Stoke  

Mandeville
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Svým ochrnutým pacientů říkával: Lítost je váš největší nepřítel. 

To byla skutečná revoluce! Tuto metodu popsal dr. Guttmann v článku New 
Hope for Spinal Cord Sufferers (Nová naděje pro trpící na poškození míchy). Dr. Guttmann 
zde nejen představil svou novou koncepci, ale také ji nadšeně uváděl do života.

Léčení a vědecký výzkum v nemocnici  
ve Stoke Mandeville

Již na začátku 50. let se stala nemocnice ve Stoke Mandeville světově známá. V odborné 
lékařské literatuře se ukázalo mnoho publikací z výzkumů prováděných v této nemocni-
ci. Výsledky dlouholetých výzkumů úrazů míchy uvedl Ludwig Guttmann ve své knize  
„Injuries to the spinal cord“ (Poranění míchy) vydané v roce 1973. V témže roce se v odbor-
ném časopise The Journal of the Royal Society for the Promotion of Heath ukázal Guttmannův 
článek „Sport and Recreation for the Mentally and Physically Handicapped” (Sport a rekreace 
pro mentálně a fyzicky postižené).

Za světovou proslulost a renomé vděčí nemocnice ve Stoke Mandeville dr. Ludwi-
gu Guttmannovi, jeho myšlence a angažovanosti, ale také otevřenosti, vlídnosti a učitel-
ské aktivitě při přímém předávání svých odborných znalostí díky výjezdům a díky zvaní 
lékařů do Spinal Unit. Nemocnice ve Stoke Mandeville byla v souladu s vůlí dr. Guttmanna 
vždy dostupná lékařům, a to i těm mimo Velkou Británii. Do Stoke Mandeville přijížděli 
zájemci z řad lékařů z Francie, Španělska, Irska, Izraele, Japonska, Německa, Spojených 
států, Švédska a Švýcarska. Právě díky znalostem získaným u dr. Guttmanna založila řada 
významných lékařů z celého světa ve svých zemích centra úrazů páteře.

V polovině 60. let navázal dr. Ludwig Guttmann bližší kontakty se svou první vlastí. 
Ministerstvem práce Spolkové republiky Německo byl zapojen jako poradce pro zdravot-
nictví. Angažoval se zejména do prací při vytváření center úrazů páteře v Německu.

V roce 1961 byla z iniciativy dr. Guttmanna zřízena Britská sportovní společnost 
pro postižené (British Sports Association for the Disabled). V témže roce vznikla také vědec-
ká společnost International Medical Society of Paraplegia, jehož prvním předsedou se stal  
dr. Ludwig Guttmann, jenž tuto funkci zastával až do roku 1970.

Paralympijské hry 
Když se do rehabilitace pacientů zavedl jako imanentní součást sport, vedlo to 
k okamžitému úspěchu v podobě prvních závodů – the first Stoke Mandeville Games 
v roce 1948. Dne 28. července onoho roku se na trávníků nemocničního oddělení ko-
naly lukostřelecké závody za účasti čtrnácti bývalých vojáků a dvou bývalých vojákyň. 
Datum závodů Stoke Mandeville Games nebylo náhodné. Guttmannovi záleželo na 
tom, aby závody upoutaly pozornost velkého fóra pozorovatelů a vytvořily se tak elit-
ní sportovní závody pro postižené, které by mohly být obdobou Olympijských her. 
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Následující rok se závodů zúčastnilo 60 závodníků z pěti nemocnic a v roce 1951 počet 
účastníků vzrostl na 126.

Termín konání prvních závodů – 28. červenec se kryl se zahájením Letních 
olympijských her v Londýně. Záměrem a snem Ludwiga Guttmanna bylo to, aby se 
závody pro postižené staly nedílným podnikem doprovázejícím Olympijské hry. A tak 
se také stalo. V roce 1960 se Stoke Madeville Games poprvé pořádaly mimo hranice 
Velké Británie, v  Římě, kde se konaly Olympijské hry. Guttmannův sen se splnil –  
vznikly se Paralympijské hry!

Na římské Paralympijské hry se sjelo 400 atletů z 23 zemí. Na posledních Pa-
ralympijských hrách v Riu de Janeiru startovalo 4300 atletů ze 159 zemí ve 22 spor-
tovních disciplínách a více než 500 různých závodech. Poslední Zimní paralympijské 
hry v Pchjongčchangu shromáždily na 570 sportovců ze 49 zemí. Závodníci soutěžili 
v 5 disciplínách ve více než 70 střetnutích.

Odchod do důchodu a oslava dědictví  
sira Ludwiga Guttmanna

V roce 1966 dr. Ludwig Guttmann odešel do důchodu. Ve stejném roce povýšila králo-
vna Spojeného království Alžběta II. dr. Ludwiga Guttmanna do šlechtického stavu a 
udělila mu titul – sir. O tři roky později byl zprovozněn nový stadion na pozemcích 
sousedících s  nemocnicí Stoke Mandeville. Slavnostního zahájení se ujala královna 
Alžběta II. Při této příležitosti se konaly sportovní závody a královna se mohla setkat 
s postiženými sportovci.

Dr. Guttmann na foto-
grafii s fyzioterapeutem 

Billem Prestonem (vlevo) 
a Philipem Lewisem 
(vpravo), pacientem, 

hráčem stolního tenisu 
a účastníkem Paralym-

pijských her v Tokiu 
(1964) a Heidelbergem 
(1972, kde Lewis získal 

stříbrnou medaili).
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Po odchodu do důchodu stále neúnavně pracoval na popularizaci sportu pro 
postižené. Sir Ludwig Guttmann zemřel na infarkt v Aylesbury v roce 1980.

V červnu 2012 Council for Assisting Refugee Academics (Rada pro pomoc akade-
mikům uprchlíkům) a nadace Poppa Guttmann Trust, společně vzdali čest životu a dílu 
sira Ludwiga Guttmanna uspořádáním slavnostní recepce ve Sněmovně lordů a odha-
lením bronzového pomníku v areálu nemocnice Stoke Mandeville. Slavnostní odha-
lení pomníku se konalo 24. června za účasti syna sira Ludwiga Guttmanna, Denise  
a dcery Evy Loefflerové a řady prominentních lidí, včetně ministra zdravotnictví.

Na pomníku je nápis:

Of the many forms of disability which can beset mankind, a severe injury or 
disease of the spinal cord undoubtedly constitutes one of the most devastating cala-
mities of human life.

(Z mnoha forem zdravotního postižení, které mohou člověka postihnout, před-
stavuje vážný úraz nebo nemoc míchy nepochybně jednu z nejničivějších pohrom lid-
ského života.)
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O své lékařské práci sir Ludwig Guttmann řekl velmi skromně:

If I ever did one good thing in my medical career it was to introduce sport into 
rehabilitation of disabled people. 

(Udělal-li jsem kdy jednu dobrou věc ve své lékařské kariéře, tak to bylo zave-
dení sportu do rehabilitace postižených osob.)

V  srpnu 2012 bylo velké dílo dr. Ludwiga Guttmanna zostało připomenuto 
celému světu mj. světovou premiérou filmu, „The Best of Men“ (česky „Nejlepší muži“).

Na závěr si dovolím zmínit názor Mika McKenzieho, současného prezidenta 
nadace „Poppa Guttmann Trust“, na životní dílo, které po sobě zanechal sir Ludwig 
Guttmann. Mike McKenzie spolu s manželkou Sandy a dr. Vicky Hope-Walkerovou 
poctili svou účastí Mezinárodní praktickou konferenci dr. Ludwiga Guttmanna na 
téma „Mezi rehabilitací a sportem“, která se konala 3. července 2016, v den 117. výročí 
narození iniciátora paralympijského hnutí v Tošku. Mike McKenzie se nikdy s dr. Lu-
dwigem Guttmannem nesetkal, ale bylo mu dáno využít dobrodiní jeho díla. V roce 
1993, tedy třináct let po smrti dr. Guttmanna, měl při organizaci pomoci v  Bosně 
nehodu, při níž si zlomil páteř. Požádán o názor na téma Guttmannova díla z perspek-
tivy příjemce upozornil na dva pilíře tohota díla, jejichž zdroj pramení v humanismu 
a respektu k důstojnosti člověka. První pilíř, který se týká lékařského hlediska Gutt-
mannova díla, komentoval takto:

V oněch dobách byli lidé s úrazem míchy považováni za odsouzené k smrti  
a jejich léčení za plýtvání, kdežto Guttmann je chtěl léčit, nikoliv jim jen dělat spo-
lečnost při umírání.

A co se týče druhého pilíře – sportovního – sáhl k sportovní aktivitě Guttmanna 
z období studia a činnosti v židovském bratrstvu. Vyjádřil to následovně:

Guttmann sice nebyl vysoký, ale věnoval se šermování a uvědomoval si, jakou 
roli tato sportovní aktivita hrála v životě jeho kamarádů i jeho vlastním, když dáva-
la pocit fyzické zdatnosti a sebejistoty. Řada jeho druhů z bratrstva sport využívala  
k tomu, aby prověřili sami sebe a dokázali, že mohou být stejně dobří jako lidé jiných 
národností.
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Jak vznikla Integra v Tošku?
Maria Bukowska – učitelka, dlouholetá ředitelka Základní školy č. 1 v Tošku

O doktoru Ludwigu Guttmannovi jsem poprvé uslyšela v roce 2008 od zastu-
pitele Michała Matheje, když městské zastupitelstvo v Tošku pojmenováva-
lo v naší obci nové ulice. Ucítila jsem hrdost, že se v našem městečku narodil 

tak skvělý člověk. V diskusi se mezi členy sdružení „Moje obec náš okres“ objevil ná-
pad popularizace díla otce paralympiád. Z titulu mé profese pro mne bylo nejsnazší 
navázat spolupráci se školami, abychom hrou s dětmi přiblížili osobnost sira Ludwiga. 
Spartakiáda, jíž by se účastnili jen žáci z tošeckých škol, by nevystihla charakter díla 
Ludwiga Guttmanna. Okresní zastupitel Andrzej Kurek nás přesvědčil, abychom po-
žádali o dotaci Okresní úřad v Glivicích. Okresní úřad ve svém řádu předpokládalo fi-
nanční příspěvky na meziobecní akce. Tuto podmínku splňovali žáci Integrované ško-
ly na ulici Poniatowského v Pyskowicích a účastníci Ergoterapeutických dílen Duha. 
Tak vznikla první Integra neboli Integrační spartakiáda dr. L. Guttmanna. 

Všechna pozvaná zařízení se aktivně zapojila do realizace sportovního progra-
mu: instruktoři Dílen organizovali individuální překážkovou dráhu, učitelé ze Základ-
ní školy v Tošku – skupinovou překážkovou dráhu, ze školy v Kotulinu – přespolní 
běhy, z Pniowa – stolní tenis, z Paczyny – plážový volejbal a z gymnázia v Tošku – 
kopanou. Sportovní klání doprovázel malířský plenér. Na hradě starším žákům před-
nášel o díle sira Ludwiga Guttmanna prof. Józef Opara. Všichni účastníci obdrželi za 
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účast medaile, drobné odměny a letáčky s  informacemi o dr. Ludwigu Guttmanovi, 
vítězové pak diplomy, poháry a další odměny. Na bezpečný průběh závodu dohlíželi 
hasiči ze sboru dobrovolných hasičů v Tošku a školní hygieničky. Závodníkům fandili 
pozvaní hosté: přednosta okresu Glivice, starosta Tošku, zastupitelé města a okresu, 
ředitelé škol a mnoho dalších. Všichni se dokonale bavili a ptali se, zda se to bude 
příští rok opakovat. 

Druhá Integra se konala za spolupráce s vedením sportovního klubu KS Zam-
kowiec v Tošku. Nejvíce dojata jsem byla při vítání příchozích, kdy mi jeden účastní 
řekl: „Tebe já znám, od tebe jsem dostal svou první medaili v životě.“ A přitulil se ke 
mně. Tehdy jsem už věděla, že připravím také třetí Integru. Postupně se Integra těšila 
stále většímu zájmu. Připojili se žáci z obcí Rudziniec a Wielowieś. Přijeli svěřenci 
domu sociálních služeb ze Strzelec Opolských. Integra se stala meziokresní a dokonce 
i mezivojvodskou akcí. Ke spolupráci bylo potřeba stále více přátel a dobrovolníků. 
Zapojili se skauti (polsky se jim říká harcerz) z oddílu Ignis, dámy z Tošecké akademie 
aktivních žen, chovatelé poštovních holubů, zastupitelé a zástupci rozličných insti-
tucí z obce Tošek jako: zdravotní středisko NZOZ Puls, Centrum kultury hrad, společ-
nost Remondis, majitelé obchodů a řada dalších (všem velmi děkuji za každou pomoc  
a vstřícnost!). Další Integry byly dotovány okresním úřadem v Glivicích a starostou 
Tošku. Změnil se také hlavní pořadatel – od třetí Integry to byl Sportovní klub Zam-
kowiec, kde jsem se stala členem vedení. Od tohoto okamžiku se shánění podpisů pod 
žádostmi o podporu nebo na závěrečných zprávách stalo méně časově náročné. Všech-
ny Integry se plánovaly na 12. září, tj. výročí první paralympiády v Římě v roce 1960. 
Na zahájení našich akcí se vypouštěli holubi jako symbol míru a přátelství.

Během sedmi Integračních spartakiád dr. Ludwiga Guttmanna bylo rozdáno 
celkem 4200 letáčků, 2100 medailí, 29 pohárů a nespočet různých sad cen, diplomů, 
ale také 2100 nožiček, stejný počet pečiva a láhví s nápoji. Jsem přesvědčena, že všich-
ni účastníci vědí, že sir doktor Ludwig Guttmann byl lékařem, konstruktérem prvního 
invalidního vozíku, otcem paralympiád a že se narodil v Tošku.
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Rodný dům Ludwiga Guttmanna v Tošku
Michał Matheja

Nesporné potvrzení přesného rodného domu Ludwiga Guttmanna v Tošku je 
stále předmětem zkoumání. Co víme jistě? Na základě rodného listu Ludwi-
ga Guttmanna víme, že jeho otec Bernhard Guttmann byl majitelem hotelu 

(něm. Hotelbesitzer). Víme rovněž, že rodina Guttmannových opustila Tošek v roce 
1902 a tehdy patrně také prodala své tošecké nemovitosti (hotel).

Kolik bylo tehdy v Tošku hotelů? Nejstarší dochovaný adresář, který jsme měli 
k dispozici (z roku 1914), uvádí v rubrice Hotels v Tošku dva objekty tohoto druhu: 
„Zur Burg, Adamek“ a „Kornblum A. S.“ Rodina Kornblumových provozovala v To-
šku hoteliérskou živnost již po několik generací a jejich budova, dnes „Lidový dům“ 
sousedí s radnicí. Takže Kornblumovi jistě nenabyli hotel od Guttmannových, když 
se stěhovali. Druhý hoteliér uvedený v adresáři z roku 1914, Johann Adamek přijel 
do Tošku teprve v roce 1911 a ví se, že koupil budovu – hotel od nějakého Kudery z 
Klučborku. Umístění Kuderova hotelu se podařilo nepřímo potvrdit díky tomu, že je 
známo, že Adamek – jeho další majitel, provozoval svůj hotel v budově na dnešní ulici 
Gliwicka 34. Zdá se velmi pravděpodobné, že je to ta samá budova, kde dříve provozo-
val hotel Bernard Guttmann – otec Ludwiga.

Odkud ten předpoklad? Pro správnost této hypotézy hovoří skutečnost, že ho-
tely často měnily majitele, ale jen zřídka umístění (ať už z důvodů infrastruktury, tak 
i proto, že zákaznici na něj byli zvyklí). Od doby, kdy Guttmannovi opustili město 
(1902), do doby, kdy do města přišli Adamkovi (1911), uplynulo pouhých 9 let. Není 
moc pravděpodobné, že by se za tak krátkou dobu objevil v Tošku nový hotelový ob-
jekt (provozovaný Kuderou), jenž by z nabídky města vytlačil hotel dříve vedený Gutt-
mannovými. Z toho vychází naše domněnka, že rodným domem Ludwiga Guttmanna 
v Tošku byla budova na Gliwické 34. Dnes je majetkem soukromého podnikatele, kte-
rý – jen tak mimochodem – také provozuje hotel, na tošeckém náměstí.

Pátrání po přesném místě narození Ludwiga Guttmanna v Tošku skončilo ne-
dávno. Díky materiálům předaným 18. července 2017 panem Januszem Godulou totiž 
víme, že Bernhard Guttmann prodal svůj hotel v Tošku kupci Kuderovi z Klučborku 
za 60 tisíc marek před listopadem 1902. Tuto informaci získal Janusz Godula z fondů 
Slezské digitální knihovny. Uvedl ji slezský časopis Katolik z 1. listopadu 1902. Ludwig 
Guttmann se narodil 3. července 1899 v Tošku, v budově na dnešní ulici Gliwicka 34.
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Bývalý Hotel na ulici Gliwicka 34 - současný pohled.

Tisková zpráva o prodeji hotelu Guttmanna, 1902.



Konference a výstava – od nápadu k uskutečnění
Dominika Witkowska

Postava Ludwiga Guttmanna je známá většině obyvatel Tošku mimo jiné díky 
akcím, jako jsou Integra, cyklojízdy dr Guttmanna, lukostřelecké závody z para-
lympijskými kategoriemi nebo konečně ulice dr. Ludwiga Guttmanna. Ukazuje 

se však, že mimo Tošek může být znám pouze úzkému okruhu odborníků, jako jsou 
lékaři nebo rehabilitační pracovníci. Z celoživotního Guttmannova díla má prospěch, 
a myslím, že to není přehnané tvrzení, „celý svět“. Paralympijské hnutí je na každém 
světadíle a paralympiády, za jejichž otce je považován Ludwig Guttmann, se trvale 
zapsaly do mezinárodních sportovních událostí. Tošek má jako rodiště Guttmanna 
neopakovatelný potenciál a šanci na turistickou a kulturní propagaci. To však vyžadu-
je pečlivou práci, řadu jednání a přípravu neotřelých pravidelných událostí.

Začátkem roku 2016 jsem se svěřila řediteli Arturu Czokovi a hlavní účetní 
kulturního centra „Hrad v  Tošku“ Lidii Kukowkové s  nápadem uctít památku sira 
Ludwiga Guttmanna mimo jiné uspořádáním konference a výstavy. Už po několika 
dnech se během setkání s Dorotou a Michałem Mathejovými (kteří vedou Kruh přátel 
Německa DFK Tošek) ukázalo, že chceme spojit síly, aby událost byla hodna člověka, 
jehož životní dílo budeme popularizovat. Od začátku s námi spolupracoval prof. Józef 
Musielok (bývalý rektor Opolské univerzity, Tošečan, veřejně činná osobnost). Aktiv-
ní podpora našich záměrů starostou Tošku Grzegorzem Kupczykem a místostarostou 
Piotrem Kuncem dala další impuls k činnosti. Napsali jsme dopis do Nadace Poppa 
Guttmann Trust v Anglii

Po měsíci přišla oficiální odpověď, která zněla:

Grzegorz Kupczyk             22nd March 2016
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44 - 180 Toszek. Poland

Dear Mayor

I was delighted to hear about the intention to honour the world legacy of Sir 
Ludwig Guttmann. We will do all we can to assist in the conference and exhibition 
at the Toszek Castle.

I understand that some of the group involved in this would like to visit us at 
Stoke Mandeville Hospital in April to gain more information and some materials 
for the exhibition. We would be delighted to welcome you and will arrange for  
a number of people to meet you and discuss what archive material and pictures they 
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can provide for you.  I should point out that I am away from 19 - 23 April.
I have been in touch with Eva Loeffler (Sir Ludwig’s daughter) to see if she 

could join us when we meet. Unfortunately she will not be able to do so. I will ask 
other Guttmann family members when we have a date for your visit.

If you can let me know when you have in mind to come I will introduce you to 
Martin McElhatton (CEO WheelPower and The Guttmann Centre) who has a good 
collection of archive material as does the National Spinal Injuries Centre which 
Claire Guy and Dr Graham can help us with.

Certainly one of us would be honoured to attend the conference on 3rd July 
and we are pleased to know about the honour of a tribute to Sir Ludwig that you are 
organising.

 I look forward to hearing from you.
Yours sincerely 
Mike Mackenzie

Nastal tedy čas pustit se do práce. Navštívit Anglii, najít a pozvat přednášející, 
získat podporu v podobě čestných patronátů, mediálních patronátů, získat partnera, 
jímž byl Dům polsko-německé spolupráce z Glivic, připravit propagačních materiály 
a nakonec výstavu. Ten poslední úkol se ukázal být velmi náročný. Na tomto místě 
je třeba přiznat, že získání partnera v  podobě nadace Poppa Guttmann Trust bylo 
milníkem při přípravě konference a výstavy. Důležité bylo získat jednotlivé čestné pa-
tronáty. Po dlouhém čekání jsme obdrželi dopis z Ministerstva sportu a turistiky po-
tvrzující převzetí patronátu ministrem sportu a turistiky nad naší konferencí. Poziti-
vní odpovědi jsme také obdrželi ze strany slezského vojevody Jarosława Wieczorka a 
maršálka slezského vojvodství Wojciecha Saługy. Zvláštní roli během konference spl-
nil Polský paralympijský výbor (PKPar) a kontakt byl navázán právě naším dotazem 
na možnost převzít čestný patronát nad pořádanou akcí. Pozitivní odpověď výboru a 
příjezd samotného předsedy PKPar Łukasze Szeligy nám daly další naději, že propa-
gace Guttmanna v celopolském měřítku je možná a potřebná. Mezinárodní úroveň 
události byla zdůrazněna v okruhu čestných patronů přítomností konzulky Spolkové 
republiky Německo Sabiny Haakeové. O tento patronát se úspěšně ucházel náš part-
ner DFK (Kruh přátel Německa) Tošek.

Vicky Hope Walkerová, zástupkyně britského Národního fondu paralympij-
ského dědictví při návštěvě Tošku konstatovala, že pravděpodobně dosud nikdo ještě 
nepřipravil výstavu, která by vyprávěla o životě a díle dr. Ludwiga Guttmanna. Výsta-
va v Tošku je tedy první! Podrobné představení jednotlivých životních etap Guttman-
na bylo možné díky spolupráci s dr. Dariuszem Lewerou zastupující Polskou společ-
nost dějin lékařství a farmacie, pobočka Vratislav. Dr. Lewera našel při přípravě před-
nášky na podzimní sympozium členů výše uvedené společnosti řadu zdrojových ma-
teriálů. Po získání potřebných povolení jsme některé z nich mohli představit během  
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výstavy. Koncepci výstavy zpracovala spolu se mnou grafička a malířka Ewelina 
Wronová. Příprava výstavy se zohledněním aspektů, jako byly omezený rozpočet, 
krátká lhůta, dostupnost nečetných profesionálních stojanů, se stala velkou výzvou. 
Konečným výsledkem jsou panely s životním osudem, výtisky fotografií spojených 
s Guttmannem, zajímavý přehled fotografií sportovních aktivit polských paralympio-
niků. Vedle výtisků výstava obsahuje také několik dalších exponátů S velkým zájmem, 
byť z dálky, naše počínání s výstavou sledovali někdejší pacienti dr. Ludwiga Gutt-
manna, Sally Haynessová – zlatá paralympionička a Philips Lewis, spolutvůrce nadace 
Poppa Guttmann Trust.
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Sally Haynessova utrpěla úraz páteře v 19 letech během jízdy na koni. V roce 
1960 reprezentovala Velkou Británii na prvních paralympijských hrách v Říme. Získa-
la celkem čtyři medaile, z toho dvě zlaté. První v Tel Avivu roku 1968 v šermování, 
druhou pak o čtyři léta později v Heidelbergu ve stolním tenise.

Sally Haynesová se s námi setkala v Anglii v dubnu 2016 a přes své již ne nejlepší 
zdraví nám pomocí dalších lidí zaslala zajímavé fotografie, včetně snímků s Ludwigem 
Guttmannem, ze své soukromé sbírky. Philips Lewis vedle poskytnutí fotografické do-
kumentace (jeden ze zaslaných snímků byl využit malířem Jerzym Wożniakem k vy-
tvoření portrétu Guttmanna představeného během konference) zaslal ujištění, že do-
volí-li mu to zdravotní stav, tak by rád navštívil Tošek, třebas během další konference.

Trvání výstavy bylo naplánováno od 3. července do 2. října 2016. Kulturní cen-
trum se ne poprvé ujímá popularizace a objevování novějších dějin města.

Již nežijící dr. Jan F. Lewandowski v knize „Epizody toszeckie“ (Tošecké epizody) 
píše v kapitole věnované siru Ludwigu Guttmannowi toto: 

O tošeckých kořenech doktora Guttmana a vůbec o židovské rodině Guttman-
nových toho nevíme mnoho, ale snad se v budoucnu podaří toho najít více, což by jistě 
bylo pro Tošek přínosné.

Sportovci z celého světa budou moci opět uslyšet o významném neurologovi, 
který stál u zrodu paralympiád. Stejně jako tomu bylo při zahájení paralympijských 
her v Londýně v roce 2012. Tehdy sedmdesátiletý astrofyzik prof. Stephen Hawking 
řekl: „Dnes jménem každého Brita, každého milovníka sportu mám tu čest přivítat 
Paralympijské hry v jejich skutečné kolébce – pověděl Sebastian Coe, předseda orga-
nizačního výboru Londýn 2012, čímž navázal na londýnské hry v roce 1948, kdy ve 
35 mil vzdálené Stoke Mandeville uspořádal neurochirurg Ludwig Guttmann první 
oficiální lukostřelecké závody pro válečné invalidy. A tyto závody se staly začátkem 
paralympijského hnutí a pozdější paralympijských her.“

Skutečnost, že právě v  Tošku přišel na svět člověk, jehož činy daly a dávají 
milionům lidí s  postižením naději, víru a praktické metody návratu k  normálnímu 
fungování ve společnosti, by měla být námi opakovaně zdůrazňována a šířena. Me-
zinárodní koncepce konference poskytuje možnost ukázat dílo z oblasti rehabilitace 
skrz sport a lidi, kteří touto problematikou den co den žijí.
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Předseda Mezinárodního paralympijského výboru 
navštívil Tošek 
Piotr Kunce

D    ne 16. června 2017 se na hradě v Tošku setkali účastníci konference vo-
lebního valného shromáždění Evropského paralympijského výboru kona-
jícího se v Katovicích. Zástupci více než 30 zemí poprvé navštívili rodiště 

Ludwiga Guttmanna – zakladatele paralympijského hnutí.
Osobnost tvůrce paralympijského hnutí je stále známější, i když v oblasti po-

pularizace jeho osoby a díla je stále co dělat. V samotném Tošku, tedy ve městě, kde 
se v roce 1899 Ludwig Guttmann narodil, se již řadu let podnikají akce popularizující 
vynikajícího neurologa, jenž jako první systémově zapojil sport do rehabilitace po-
stižených. V Tošku se nachází ulice pojmenovaná po něm, pořádaly a pořádají spor-
tovní závody a akce integrující lidi s  postižením i bez postižení. Píší o nich v této 
brožurce Maria Bukowska a Dominika Witkowska.

Letošní (2017) návštěva zástupců Evropského paralympijského výboru v Tošku je 
výsledkem loňské (2016) konference „Mezi rehabilitací a sportem“. Tehdy totiž byly navázá-
ny kontakty, které dovolily uspořádat toto významné setkání u nás. Během neoficiálních 
rozhovorů s  předsedou Polského paralympijského výboru Łukaszem Szeligou jsem zmínil 
téma muzejního, vzdělávacího a turistického exponování osobnosti sira Ludwiga Guttman-
na v Tošku. Pan předseda deklaroval spolupráci ve zpřesnění této myšlenky – řekl starosta 
Tošku Grzegorz Kupczyk. Výjezdního setkání v Tošku se zúčastnili předseda Mezinárodního 
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paralympijského výboru sir Philip Craven, dosavadní předseda Evropského paralympijského 
výboru John Petersson. Pro hosty byla připravena možnost prohlédnout si předpokládaný 
Guttmannův rodný dům (ulice Gliwicka 34 – podrobněji o tom píše Michał Matheja, str. 
14), byla vystavena pamětní deska věnovaná významnému neurologovi, v rytířském sále 
hradu byla také obnovena výstava „Život a poslání“ věnovaná Guttmannovi. Klíčovým bo-
dem pobytu byla přednáška o životě a díle Ludwiga Guttmanna, kterou pro mezinárodní po-
sluchačstvo pronesl prof. Józef Musielok. Hosté se také zúčastnili slavnostní večeře a zhlédli 
efektní výstup souboru „Mały Śląsk“ (Malé Slezsko) z Radzionkowa. Pozorností od starosty 
Tošku pro každého hosta byla brožura o Ludwigu Guttmanovi v angličtině.

Nutno podotknout, že setkání delegátů paralympijských výborů z více než 30 zemí 
Evropy mělo charakter volebního kongresu. Během posledního dne jednání byly provedeny 
podle plánu volby nových orgánů organizace na evropské úrovni. Do vedení Evropského pa-
ralympijského výboru se dostal mj. Łukasz Szeliga – první Polák zvolený do funkce v tomto 
prestižním grémiu.
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Výstava „Sir Ludwig Guttmann. Život a po-
slání”.  Koncepce a implementace: Domini-
ka Witkowska, Ewelina Wrona.




