Prof. MUDr. Jiří Volejník, DrSc. (1.8.1924 – 16.11.1986)
Jiří Volejník, zakladatel olomoucké pediatrické alergologie a astmatologie, se narodil v roce
1924 v Praze. Od roku 1939 žil v Přerově, kde také vystudoval reálné gymnázium. V mládí
byl členem lehkoatletického oddílu SK Přerov (viz - vzpomínky ve sborníku "60 let přerovské
atletiky" 1983).
V roce 1950 promoval na Lékařské fakultě UK v Praze. Po promoci působil jako sekundární
lékař v Žilině a 3 roky jako vojenský lékař v Popradě –Malackách.
V roce 1954 nastoupil na dětské odd. Nemocnice Přerov a od roku 1957 až do roku 1986
pracoval na Dětské klinice FN Olomouc. Již od raných medicínských let se zajímal o
problematiku dětských alergických onemocnění a především o dětské astma. Výsledkem jeho
studia byla v r. 1965 obhajoba kandidátské disertační práce na téma „Opakovaná dušnost
astmatického typu u dětí“, v roce 1968 se habilitoval na docenta pediatrie – „Vznik a vývoj
průduškové záduchy u dětí a mladistvých“. V roce 1982 potom obhájil i doktorskou disertační
práci na téma „Průdušková záducha u dětí“.
V letech 1975 - 1986 působil jako přednosta Dětské kliniky FN Olomouc (jmenovací dekret
dostal se zpětnou platností 1.3.1976) a vedoucí katedry pediatrie LF UP. Byl dlouholetým
členem Vědecké rady UP v Olomouci.
Profesor Volejník byl autorem více než 100 domácích i zahraničních publikací, 3 monografií
a 6 skript/učebnic. Aktivně vystupoval na odborných akcích organizovaných ČSAKI, jejímž
byl mnohaletým členem, byl také členem výboru Spolku lékařů v Olomouci a členem
krajského poradního sboru pro pediatrii,
V roce 1967 obdržel čestné uznání a pamětní medaili J. A. Komenského za zásluhy o kulturní
život města Přerova. Také obdržel státní vyznamenání NDR (medaile za zásluhy) za své
působení ve Frankfurtu nad Odrou (březen 1961 – září 1962) v tehdejší Německé
demokratické republice, které vrátil po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy v
r. 1968.
Dostalo se mu i veřejného uznání od Ministerstva školství a Českého výboru odborových
svazů, byl nositelem Pamětní medaile UP a FN v Olomouci a získal i další ocenění a odborná
uznání.
Byl to člověk přátelský, kamarádský, povšechně vzdělaný a hudebně nadaný. Dobře hrál na
piano, působil také jako operní pěvec (žák Hilberta Vávry), vykazoval koncertní činnost a
spolupráci s Čs. rozhlasem (např. „Regrutské písně" přerovského skladatele M. Vignatiho).
Jiří Volejník zemřel v roce 1986 v Olomouci na krvácení z jícnových varixů (infekce HBV
získaná při výkonu povolání).
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