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Léčebné využití včelích produktů je známé od starověku. Zmínky
jsou již v Ebersově popyru, nejobsóhlejšÍm dochovaném zóznomu
staroegyptské medicÍny z obdobÍ okolo 17, století před noším leto.
počtem, iv židovské tóře, první čósti pětidílného zókoníku Penta-
teuchu z období kolem r. 1220 př' n, I.

t éťebné účinky medu a da|šíCh VčP|ích

l produktů uvádí korán a prorok Moha.
Lmed, stejně ta|( i práce Hippokratovy.

AÍistoteloVy, Ptinla staršího, Dio5corida,
Galéna, Avicenny a jlných antických lékařů
a učitelů medicÍny. Léčení včelím jedem je

zmiňováno rovněŽ v různých obdobích,
jako napří|<lad u Karla Ve[lkého (lq8-8tl+)'

který trpěLchronic|(ou dnou, či u cara lvana
lV Hrozného (153o.1584)' kterého tÍápiLy
kloubní bolesti.

V ma[é VÍsce PÍapořiště (tehdy německy
Braunpusch), která je dnes katastrálně
přičleněna ke Kdyni na Dornaž|iCku,5e
30. března 1844 narodil Philipp Terč. Jeho
rodiči byli]ohann Tertsch a Bařbara, za svo.
Dodna 5lepanova. Utec 0yl zÍe|me ne.
mecl(é národnosti' ta|(Že syn se psal zprvu

iako Filip nebo Philipp Tertsch' pozděii
vša|< je uváděno ieho iméno tak' jak je
čteme V titul|<u článku. on 5ám se Vždy
hlásil |( čes|(ému půVodu.

Základní š|(otu VychodilVe Kdyni, matu'
ÍovaIna gymnáziu v Domažtlcích' Vyso.

koš|(ol5|(á studia na lékařs|(é fakuttě absol.
VoVaIVe VÍdni, promoval V Íoce 1869. Tam
se také stala5i5tentem na chiruÍgické ]([ini.
ce Všeobecné nemocnice. sVé medicÍns|(é
vzdělání si mladý Terč ještě doptnito ma.
gisters|(ou kvatifikaci v porodnictví a chi.
rurgii, obě V roce 1875.

V roce 1873 5e oženiIs Rudolfinou Valen.
tovou, kteÍá se Íoku 1855 narodila V chica.
gu V rodině lékaře a tékárníka Rudotfa
Valenty. Její rodina pozděii přesídlita do
Vídně' kde se seznámila s Filipem. V roce
1975 se jim narodil syn Rudotf' který po.
Zději kÍáčel V otcových šlépěiích a rovněŽ
Vystudoval Ve Vídni medicínu.

Roku 1875 rodina Terčových iValento.
vých přesídtita do dne5 slovinského, tehdy
jihoštýrského Mariboru. MUDÍ' Filip Terč si
zde otevřel [ékařs|(ou praxi. Brzy 5e ta|(é
plně /apoiildo místního 5po|ečenského ži.
Vota, spo Iu za k[áda l napřÍklad místní
Národní dům. Byt VášniVým hoÍolezceÍn,
učarovala mu okolní pestrá příroda. liž při
příchodu do Mariboru iej však začaly trápit

chronické ktoubnÍ bolesti, které 5e marně
5nažil tehdejším i prostředky odstranit'

Revmatickým i kloubními bolestmi ruky
trpěl dr. Filip TeÍč od mládí. Tehdejší teÍa.
peutiCké možnosti byly značně omezené'
a tak mu chronická choroba někdy dost
lnepřÍjemňovala život. Ješlě Ve Vídni iej
jednoho letního dne roku 1868 poštípalo
do postiŽené Íu|(y někotik Včel. Ja|( ode.
/níVal otok posližené obIasti. překVapivě
se mírnlly i kloubní potíže a zlepšovala se
pohybliVo5t ru|(y. Terč si tím připomněl
nedáVnou klinickou studii ruského prof.
ful. |. Lukomského o terapeutiCkých účin.
cích Včelích štípnutí. o jedenáct let později
5i tyto z|(ušenosti připomněl znovu, když
již v Mariboru léčit pacientku' trpící chro.
nickými těžkými bolestmi hlavy a nedo.
slýchaVosti u níž všechny dosavadní tera.
peutické prostředky neved|y ke zmírnění
potíží. Terč se rozhodIaplikoVat Včetí
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Pamótník dr. FiliDo Terče
v blízkosti jeho bývolé rodné chalupy

.. . štípnutí a pacientce je denně podával na

.:,:!.: Íů,zná místa. Po aplikaci do oblasti |(rku
a ramenou se doslavil efekt pacientce
z'ela ustoupily neuralgic|<é potíže a plně
se obnovil sluch.

Dr. Terč poté plných deset let pokračoVal
Ve svých experimentech a pozorováních.
V roce 1888 pubLil(oval stat.O pozoru'
hodném vztahu mezi včelím bodnutím
o reumalismen',, kde popsal 5Vé zkuše.
nosti s aptikací apiterapie u 660 nemoc.
ných revmatickou artritidou. Celkově bylo
aplikováno okolo 39 ooo včelích bodnutí
s velmi příznivýrni výstedky: u 544 @2 %)
nemocných došlo k plnému uzdÍavení, u 99
pacientů bylo patrné zlepšení (r5 % ne.
mocných) a jen u r7 nemocných nebyt patr'
ný žádný účinek (: 7d.

V roce 1889 sVé Výstedky přednesl na [é.
|<ařské konferenci Ve Vídni. ohLasem na
svoji přednášku Však byl zklamán, setkal
se spÍše s nedůvěrou až posměchem.
V pubtikovaném sborníku přednáše|( z uve'
dené |(onference jeho přednáška zahrnuta
neoyla.

Přestože 5e rakou5ké autority k Terřo.
Vým zkušenostem s účinky Včetích bodnutí
tehdy postavity odmítavě, ieho poznatky
se záhy rozšířily do dalších zemí' Našel ná.
sledovní|(y Ve FÍancii' Anglii a Němecl(u,
postupně iv dalších zemích nejen V EVÍo.
pě, ate iV zámoří. 5vé výsledky pak publi'
koval i v jiných odbornýr h časoplsech. le.
jména zaměřených na včeLařství.

V Íoce 1896 zemřela Terčova choé Rudol-
fina. Rok nato se Terč znovu oženit, ieho
manželkou se stala Katarina Kara5e|(oVá,
pomocni(e V domáCnostl. V roce 1897 se jim
narodil syn Johan Filip' o tři Íoky pozděii
dcera Margareta. MUDr. tilip Terč tehdy
v Mariboru vedle své praxe také Vyučoval
hygienu a somatologii na VzděláVacím uči.
tetském ústavu' Ve Výuce se snažiLsvé stu.
denty nadchnout pro Včelařství a není diVu,
že i díky jeho úsilí nejen V MaÍiboru a o |(oLí,

ale v celém dnešním slovinsku jsou včelař.
5lví a jeho pÍodu|(ty V mimořádné obllbě.

]a|(o otce ho Velmi zaÍmoutiLa předčasná
smÍt dÍuhorozeného syna ]ohana Fi

spálu. Krátce nato' dne 28. říis

V současnostl nacháze|í Včelí produ|(ty
široké použití v terapii či podpůrné terapil
mnoha chorob. Apiterapie se stala mezi-
národně uznávaným oborem. vyu)ivajícím
k téčbě ''produktů Vče[Ího útu... lndi|(ace
|( použití apiterapeutických postupů se po.
číta|í na desítky. V řadě zemí, napří|([ad
v Rumun5ku, Německu, U5A, Argentině
a dalších' Vzni|(ly apiteÍapeutické kliniky
a výzkumná centra. V loce 2006 5e na dpi.
terapeutlc|(ém |(ongresu v Německu úfast.
níci rozhod[l každoročně připomínat světo.
Vý apiterapeutický den. Ja|(o datum zvoli[i
den narození dr. Fitipa TeÍče k uctění jeho
průkopnické VýzkUmné práce. Krátce po
tomto Íozhodnutí se 3o. 6. 2oo6 takový
den l(onal, a to přímo V místě, |(de 5e
dr. Terč narodil, tedvV Prapořišti u Kdyně.

Významného rodáka dnes připomíná
pomníček, instatovaný v místech, kde po.
b[íž stáVal TerčůV rodný dům. Na ieho po.
čest se při příležitosti stého VýÍočí úmrtí
kona|a ve Kdyni Ve dnech 28. - 29. října
2o17 [4ezinárodní apiterapeuticl(á |(onfe.
rence, kterou uspořádala Pracovní spo[eč-
nost nástavkových Včetařů cZ. Na l(onfe-
renci, které se zúčastnila iřada,/ahranič.
ních odborníků, zazněLo 25 ústních sdětení
a proběhly čtyři Wor|(shopy.

Přídomek ,,otec modeÍní apiterapie.. na.
šemu rodáku MUDr. Filipu Terřovi práVem
ná|eží.

. MUDr. !qro'lav NovóI<',Ph.D.
Ústqv sportovní medicíny a aktívního zdroví

LF UK v Plzni

Literaturo
Beck, B, E: Bee venon therapy: Bee venon, its
nature, and iťs effect on arthřític and rheumatoid
conditions. D. Appleton'Century Conpany, New
York,1935.

Hejna, A.: ,,zázrak', včelího bodnuťÍ objevil
rod,ákz Domažlicka, iDnes 28' října 2017

Pojac, M.: Wer war Filip Terc? Europa interessiert
sich fúr einen tschechischen Arzt' Dtsch' ApitheÍ.
Ztq.10, 2006:13I

t
f;
F

spálu. Krátce nato, dne 2a. řÍ'B3 1917,
MUDÍ. FiLip Terč V Mariboru skonal. Je pohř.
ben na tamním htavním hřbitově V Íod,.!ffné

hrobce TeÍčových.
o práci svého otce referoval

rozený syn MUDr. RudolfTertsch,
cí očnÍ lékař ve Vídni. Na generálním sj
Ra kous|<ého říšského spotku
přednesl v roce 1912 téma,,Da5
im Dienste deÍ Medizin... Přednáška

Tettsch, F.: Uebet eine

kladem spolku vydána tis|<em.


