*30.3. 1884

†28.10 1917

MUDr. Filip TERČ
~průkopník moderní apiterapie~

F ilip T erč se narodil 30.března 1844 jako druhorozený rolníkovi
Janovi a jeho ženě Barboře v obci Prapořiště čp. 9, nedaleko Kdyně v
tehdejším Rakousku, později Rakousko-Uhersku. Farní evidence uvádí, že na
adrese Prapořiště č.9 žila početná rodina.

F ilip byl dobrý žák, což dokazjí záznamy ve Zlaté knize žáků školy v
Kdyni v letech 1852 a 1854. Po maturitě v Domažlicích studoval medicinu ve
Vídni a 16.dubna 1869 studium dokončil. Z knihy lékařů pro Maribor vyplývá, že
kromě ukončeného lékařského studia získal ještě titul magistra porodnictví a
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doktora chirurgie. Dr. Terč se oženil pravděpodobně r. 1873 nebo 1874 s
Rudolfinou Valentovou a měl s ní syna Rudolfa, který se narodil 12.4. 1875
v Plzni. Později také vystudoval lékařství, stal se očním lékařem. Filip Terč přišel
do Mariboru v létě roku 1875. Maribor byl tehdy malým provinčním městem na
půl cesty mezi Vídní a Terstem. Dr. Terč zde působil jako praktický lékař. Terčova
manželka Rudolfina zemřela 14.srpna 1896. Ovdovělý Filip Terč se znovu oženil
3.listopadu 1897 v kapitulním kostele. Jeho manželkou se stala Katarina
Karasek, která pocházela z Chvalatic nedaleko Vranova nad Dyjí. Ještě před
svatbou se jim narodil syn Johan Filip, kterého Terč při svatbě uznal za vlastního.
O tři roky později se jim ještě narodila dcera Margareta Barbora.
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erč se stal známým v oboru revmatických

onemocnění, která se snažil léčit včelím jedem. Své výsledky zveřejnil ve Wiener
Medizinische Presse rok 1888.. Reakce vídeňských kolegů byly povýšenecké a
posměšné. Je třeba si uvědomit, že tehdejší vídeňská medicina představovala ve
světovém měřítku odborný vrchol. Proto byla negativní reakce vídeňských kolegů
pro Filipa Terče tak bolestná. Terčův syn Rudolf – oční lékař proto otcovu práci
popsal v referátu „Včelí jed ve službách lékařství“. Až po roce 1911 se v
odborných vztazích k Filipovi Terčovi začaly projevovat první známky vstřícnosti.
První vlaštovkou bylo rozhodnutí profesora Ernsta Fuchse známého vídeňského
lékaře a statního rady, který v roce 1911 umožnil synu MUDr. Filipa Terče
Rudolfovi na své oční klinice. Kvůli svým revmatickým potížím přijel dr. Fuchs do
Mariboru, aby ho dr. Filip Terč léčil. Následovaly další případy léčby
revmatických pacientů pod kontrolou tehdejších lékařských kapacit.

F ilip T erč

byl přesvědčen, že zjistil spojitost mezi včelím jedem a

příznaky onemocnění u pacientů s pravým revmatizmem. V knize Filip Terč –
průkopník moderní apiterapie najdeme řadu podrobně popsaných případů léčby
pacientů včelím jedem. MUDr. Terč byl novátor a zapálený výzkumník, byl si
vědom svého českého původu, a až do své smrti 28.10. 1917 horlivě podporoval
slovinskou stranu. Velmi aktivní byl také ve společenském životě města Maribor.
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F ilip T erč je pochován na mariborském hřbitově.

Na snímcích jsou zleva

zachycen pamětní kámen s deskou v rodné obci MUDr. Filipa Terče Prapořiště.
Prostřední snímek zachycuje skupinu včelařů z Kyjova, Českých Budějovic a
Slovenska při návštěvě Slovinska v roce 2015. Foto je pořízeno na nábřeží řeky
Drávy a nad hlavami včelařů se pne nejstarší keř vinné révy na světě, tzv. Stará
trta. Snímek napravo je pamětní deska

MUDr. Filipa Terče na místě jeho

posledního odpočinku na mariborském hřbitově.

Zpracoval: Miroslav J e l í n e k
Prameny: Gregor Pivec – Filip Teč, průkopník moderní apiterapie
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