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VZTAH LÉKAŘ - PACIENT DNES

Vztah pacienta a lékaře se mění pod vlivem mnoha okolností, které se ode-
hrávají v celé společnosti. Ještě na začátku 20. století byl lékař spolu s farářem
a učitelem považován za jednu ze tří přirozených autorit v dané komunitě. Byli
to lidé vzdělaní, s mnoha vědomostmi, čehož si jejich spoluobčané cenili
a imponovalo jim to. Z toho také vyplývalo, že lékař měl přirozený respekt
a těšil se úctě a vážnosti. V myslích lidí mu byly přisuzovány některé doved-
nosti a schopnosti, které neodpovídaly realitě, protože kult lékaře tehdejší
doby vycházel z předobrazu lidových léčitelů a šamanů, u nichž se předpo-
kládaly jisté nadpřirozené schopnosti. Pokud se však pacientův stav nelepšil,
bylo to považováno za zásah vyšší moci. Pacienti akceptovali představu, že
lékař je ten, který se snaží pomoci, ale bohužel nezvládne vše, protože „boju-
je s vyšší mocí“, se kterou občas prohrává. Lidem nezbývalo, než v pokoře
přijmout i nepříznivou až infaustní prognózu.

V dnešní době tzv. vítězné medicíny není vztah mezi lékařem a pacientem
takto jednoznačný. Na jedné straně se lékaři snaží opouštět onu paternalistic-
kou roli, kdy sami rozhodují o nemocném, aniž by zohledňovali jeho osobní
vůli, na druhé straně se však nemocní nikdy nemohou stát rovnocenným part-
nerem zdravotníků. Přesto je jejich vzájemný vztah více symetrický než v mi-
nulosti. Patrné je to hlavně u chronicky nemocných, kteří se do jisté míry
stávají experty na svou chorobu. Aby lékař dosáhl lepší spolupráce měl by
respektovat to, jak se pacienti cítí. Je dobré si ovšem uvědomit, že pohled
jak lékaře, tak pacienta na řešení jeho zdravotních potíží je odlišný. Nemocný
spíše zvažuje případné nežádoucí účinky terapie, protože je vnímá jako zhor-
šení kvality života, lékař se rozhoduje především podle účinnosti dané léčebné
strategie. Pro dosažení dlouhodobé compliance je dobré se pokoušet o rovno-
cenný dialog s nemocným.Tento přístup však lze praktikovat pouze částečně.
V akutních fázích onemocnění či u úrazů je totiž z důvodu zajištění akce-
schopnosti jistá míra paternalismu nutná.

Samozřejmě, že i v dnešní době ovlivňují individuální vztah mezi lékařem
a pacientem společenské faktory. U nemocných často přetrvává ona pasivní
role, ve které byli pouze odevzdaným příjemcem zdravotnické péče. Názor
„já mám nějakou nemoc a doktor a
 se snaží s tím něco udělat“ je stále ještě
velmi rozšířený a přirozeně ovlivňuje interpersonální vztahy mezi zdravotníky
a nemocnými. Naproti tomu snaha o zintenzivnění spolupráce nemocného
a lékaře v sobě skrývá i větší míru spoluzodpovědnosti pacienta za svůj zdravot-
ní stav. Tím, že se lékař snaží nemocnému vysvětlit všechny aspekty jeho cho-
roby a možnosti terapie, ho zároveň vtahuje „do hry“ a činní ho tak zodpověd-
ným z případných terapeutických neúspěchů, pokud nedodržuje pravidla „hry“.

Individuální očekávání pacienta ovlivňuje také skutečnost, že se v dneš-
ním zdravotnictví vše odvolává na medicínu založenou na důkazech. Upřed-
nostňují se takové postupy, které jsou podle statistik nejúčinnější, což může
v nemocných vyvolávat mylnou představu, že tyto postupy musejí být úspěšné

vždy, tedy automaticky i v jejich případě. Individuálně to však u daného pacien-
ta platit nemusí, což vede ke konfliktu s oním idealistickým obrazem zdra-
votní péče až negativní reakci ve formě stížnosti či žaloby ze strany pacienta.

S posunem společnosti směrem k materialistickému vnímání světa ztrácí
na významu i dříve poměrně uznávaná „vyšší moc“. V dnešní době „vítězné
medicíny“, kdy panuje představa, že lékaři mají téměř neomezené technické
možnosti, lidé automaticky předpokládají, že jim bude pomoženo, nejlépe bez
jejich přičinění. Tato idealizace možností medicíny vede k tomu, že někteří
pacienti mají velmi omezené vnímaní reality vztahující se k jejich nemoci.

Není to ovšem jen zmiňované společenské klima a všeobecná víra v tech-
nický pokrok, ale velký vliv na vztah mezi lékařem a pacientem mají v dneš-
ní době i média. Lidé si běžně mohou přečíst v novinách nebo vidět v televizi
zprávy o chybách či nedostatcích ze strany zdravotníků s patřičným drama-
tickým nábojem. Když uvážíme, že je dnes vcelku běžné žádat pacienta o in-
formovaný souhlas před prováděním různých diagnostických či terapeutických
výkonů, nelze se divit, že někteří nemocní poci
ují vůči lékaři jistou nedů-
věru či ostražitost. 

Dá se říci, že čím vážnější jsou pacientovy zdravotní potíže, tím větší
důvěru v lékaře vkládá, protože očekává dobrý výsledek terapie. Na druhou
stranu je však více těch nemocných, jejichž stav není tak závažný. Ti jsou
daleko více ovlivňováni palcovými titulky novin, které je nabádají k tomu,
aby si „hlídali“ svého lékaře, zda vykonává svou práci dobře. Tato skandali-
zace medicíny podkopává důvěru veřejnosti ve zdravotní systém. 

Podle odborníků však mediální honba za lékařskými omyly není ku pro-
spěchu ani lékaře ani pacienta. V lékařích vyvolávají obavu ze skandalizace
své osoby a pacient díky těmto zprávám ztrácí určitý placebo efekt, který
důvěra v lékaře vyvolává. V této souvislosti je potřeba si uvědomit, že ani lékař
není neomylný a jde spíše o to, aby systém i používané diagnostické a terapeu-
tické postupy co nejvíce minimalizovaly riziko takových pochybení. Obnovení
vzájemné důvěry je na místě, pravdou ale zůstává, že lékař by si důvěru
pacienta měl zasloužit profesionálním přístupem, přátelským chováním a ote-
vřenou komunikací. 

Změny v postojích a chování neprodělávají pouze pacienti ale také sami
lékaři. Z dominantních sebejistých autorit, jak nám je například ukazoval
seriál „Nemocnice na kraji města“, se lékaři postupně mění více v partnery
pacientů, kteří jim pomáhají zvládat jejich nemoci. Důsledkem uvedených
vlivů je, že se mezi lékařem a pacientem vytváří v některých případech nová
asymetrie, tentokrát opačným směrem. Zdravotníci mohou poci
ovat tlak ze
strany nemocných i různých pacientských sdružení a mohou se obávat mož-
ných soudních sporů v případě terapeutického neúspěchu. Mají strach z toho,
že v těchto případech nenajdou dostatečně silného zastánce, který bude
hájit jejich zájmy. Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.

VZPOMÍNKA NA MUDr. PETRA HOŠKA, CSc.

Rodák z Plzně (nar. 25.6.1960) ukončil studium na plzeňské Lékařské fa-
kultě v r. 1984. Po krátkém působení na Ústavu hygieny přešel v r. 1986 na
Ústav tělovýchovného lékařství. Po základní atestaci z interny atestoval v r.
1990 i ve svém oblíbeném oboru tělovýchovné lékařství. V r. 1998 obhájil
na 2. LF UK v Praze kandidátskou disertační práci na téma „Racionální
pohybová terapie a její efekt u osob se zvýšeným rizikem ischemické cho-
roby srdeční“. Na Ústavu tělovýchovného lékařství pracoval do roku 1999,
nejdříve jako odborný asistent, v letech 1995-1996 po odchodu doc. MUDr.
M. Přibila do důchodu jako zastupující vedoucí ústavu. 

V r. 1999 přešel na plný úvazek na Pedagogickou fakultu ZČU, kde se na
katedře tělesné výchovy  věnoval především výuce medicínských oborů - fy-
ziologie tělesných cvičení a tělovýchovného lékařství - u budoucích tělocvikářů. 

V osmdesátých letech jako člen tělovýchovně branné komise tehdej-
šího Socialistického svazu mládeže obětavě pracoval jako metodik sekce
pro pobyt v přírodě, přednášel instruktorům a osobně zajiš
oval po zdra-

votní stránce řadu akcí, mimo jiné i mezinárodní výstup na Rysy ve Vy-
sokých Tatrách. Na Pedagogické fakultě působil jako pedagog již od r. 1986,
pravidelně lékařsky zabezpečoval zimní i letní výcvikové kurzy. Přispíval
do „Referátového výběru z tělovýchovného lékařství“.  

Za svého působení na Ústavu tělovýchovného lékařství v poměrně obtíž-
ném období došlo k aktualizaci výukového programu, zavedení výuky v an-
gličtině pro zahraniční studenty, řešil se první grantový výzkumný úkol.
Byl autorem skript „Praktická cvičení z TVL“.  Z výzkumných témat jej
nejvíce zaujala problematika metabolického syndromu, poruch látkové
přeměny lipidů a glycidů a pohybové aktivity u obézních dětí.

Jeho dobrovolný odchod z tohoto světa v necelých 48 letech předsta-
vuje nejen ztrátu perspektivního odborníka v oboru tělovýchovného lékař-
ství, ale pro mnohé z nás též ztrátu uznávaného kolegy, který se se svými
strastmi a problémy jen málokomu svěřoval.  

MUDr. J. Novák



Dne 26. 3. 2008 se uskutečnil v posluchárně Šafránkova pavilonu večer
Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, kterému předsedal
docent MUDr. Eduard Kasal, CSc.

Klinika se prezentovala osmi přednáškami, které ukázaly široké spektrum
problematiky současné ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
amultioborovou spolupráci. 

V úvodní přednášce autorů K. Koudela sr., K. Koudela jr., J. Koudelová
a M. Kunešová „Sekundární pyomyositida kyčelních svalů“ byla probrána
etiologie vzniku, diagnostika a diferenciální diagnostika primární a sekundární
pyomyositidy svalů v oblasti pánve a kyčelního kloubu. Sekundární pyo-
myositida je poměrné vzácné onemocnění, které při pozdní nebo chybné
diagnostice vede k fatálním koncům. Při včasné diagnostice, razantní chirur-

gické a antibiotické léčbě je prognóza onemocnění příznivá. Ve sdělení
„Korekce deformit u navigovaných totálních endoprotéz kolenního kloubu“
autorů P. Houček a Ch. Georgiades byl rozebrán přínos navigovaných ope-
rací v endoprotetice kolenního kloubu. Byl prezentován soubor 129 pacien-
tů odoperovaných na vlastním pracovišti a výsledky byly srovnávány se
soubory publikovanými v současné literatuře. Tato technika je určitým pří-
slibem do budoucna. P.Nepraš a P.Zeman v přednášce „Artroskopická tera-
pie chrupavčitých lézí“ seznámili auditorium se současnými možnosti
artroskopie při poranění kloubní chrupavky v kolenním, ramenním nebo
hlezenním kloubu. Jedná se hlavně o poranění mladých aktivních sportují-
cích jedinců nebo vrcholových sportovců. Artroskopické ošetření je mini-
invazivní a umožňuje ve vysokém procentu návrat k původní pohybové
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Máme za sebou zimní sezónu na horách. Horská služba si na krátko přece
jen oddechne, na jaře  tolik zdravotních rizik nehrozí. V průběhu zimní se-
zóny ošetřili její příslušníci stovky případů, někdy zachraňovali lidské životy.
Připomeňme si několik z nich:

V úterý 1.1. vyrazil muž kolem 15. hodiny směrem na Borovou Ladu a na
Kvildu na sněžném skútru. Cestou ztratil  směr  a následně i orientaci. V 15.45
zavolal mobilem pracoviště HS Zadov. Vyjeli jej hledat dva záchranáři se
dvěma sněžnými skútry. Po propátrání terénu s celkovým počtem 165 na-
jetých km našli zbloudilce v 18.35 na neznačené lesní cestě. Kromě mírného
podchlazení nedošlo k další újmě na zdraví.

V pátek 4.1. v areálu střediska Lipno-Kramolín si přivodil vážné poranění
46letý muž při jízdě na dětských bobech. Utrpěl komplikovanou zlomeninu
obou dolních končetin, byl transportován vrtulníkem do nemocnice v Čes-
kých Budějovicích.  

V sobotu 5.1. ošetřila HS ve Špindlerově Mlýně snowboardistu, který upadl
na Červené sjezdovce na Medvědíně a utrpěl vážné poranění hlavy. Následně
byl transportován vrtulníkem do nemocnice. Neměl ochrannou přilbu.

V sobotu 12.1. dopoledne došlo ve sportovním areálu Špičák ke zranění dva-
cetiletého lyžaře. Zranění si přivodil při skoku na uměle vytvořené nerovnosti,
neměl ochrannou přilbu. Kromě příslušníků HS zasahovala i RZS a nakonec
byl přivolán vrtulník, který zraněného odtransportoval do FN v Plzni. 

Ve čtvrtek 7.2. dopoledne si těžké zranění v areálu Bubákov ve Vrchlabí
přivodila snowboardistka. Padla na zledovatělý povrch a přestože měla
ochrannou přilbu, bylo vysloveno podezření na poranění krční páteře. Byla
transportována vrtulníkem do Hradce Králové.  

V sobotu 9.2. odpoledne se vydali na výlet z Filipovy Huti na Kvildu
25letý muž a o rok starší žena. Vyšli již za soumraku, ve tmě pak sešli ze
značené cesty a zabloudili. Mobilem naštěstí zavolali na pomoc HS, která
vyslala sněžný skútr s posádkou. Ta pak oba nalezla okolo 21.15 na nezna-
čené lesní cestě, kromě podchlazení však případ skončil bez jiných zdravot-
ních dopadů.  

V pátek 23.2. v lyžařském areálu Zadov došlo ke srážce dvou lyžařů. S po-
dezřením na vnitřní krvácení byla šestiletá lyžařka po ošetření HS trans-
portována vrtulníkem do nemocnice v Prachaticích. 

V pátek 23.2. se několik minut po ohlášení dostavila HS k poraněnému
lyžaři na sjezdovce č.2 na Špičáku. Lyžař vyjel mimo tra
 a narazil do stromu.
Byla zjištěna komplikovaná zlomenina horní končetiny, otřes mozku a po-
ranění hrudníku. Zraněný skončil ve FN v Plzni. 

V úterý 4.3. odpoledne zasahovala HS Krkonoše ve Vítkovicích po pádu
dvou dětí z lanovky z výšky sedmi metrů. Oba zranění - šestiletý chlapec
advanáctiletá dívka – byli po ošetření svých zranění transportováni vrtul-
níkem do nemocnice v Hradci Králové.

V pátek 21.3. (mimochodem na první jarní den) spadla lavina v blízkosti
Bradlerovy boudy v Krkonoších. Zasypala dvě osoby. Na místo okamžitě vy-
razilo dvacet záchranářů Horské služby, kteří zasypané vyhledali a transpor-
tovali k vozům záchranné služby. Oba postižení byli podchlazeni a v šoku.
Jeden pobyl asi 45 minut v hloubce dvou metrů, druhý 70 minut ve stejné
hloubce.         

Ne všechny případy však měly š
astný konec. I letošní zima skončila pro
několik návštěvníků hor místo očekávaného osvěžení a příjemných spor-
tovních zážitků ztrátou života. Zde několik případů:

V neděli 10.2. na červené sjezdovce v Harrachově nezvládl lyžař rychlou
jízdu, vyjel mimo tra
 a narazil do stromu. Po vyproštění z lesa byla zaháje-
na resuscitace, po 45 minutách však přivolaný lékař RZS konstatoval smrt. 

V neděli 24.2. dopoledne ztratil v nejprudší pasáži sjezdovky ve Špin-
dlerově Mlýně lyžař kontrolu , vyjel mimo tra
, prorazil hrazení a při pádu
utrpěl těžká  zranění. Ve velmi těžko přístupném terénu byla po 40 min.
prováděna resuscitace, zranění však byla neslučitelná se životem. 

V sobotu 22.3. došlo k pádu laviny v lokalitě Bialy Jar v na polské straně
Krkonoš. V neděli ráno se do záchranných prací zapojili též psovodi HS se

čtyřmi lavinovými psy. Po mnohahodinovém pátrání byl nalezen jeden
zasypaný muž asi 100 metrů od čela laviny v hloubce cca 1,5 metru bez známek
života. Do akce bylo zapojeno 140 záchranářů se sedmi lavinovými psy.      

Ve čtvrtek 27.3. bylo nahlášeno stanici HS v Liberci bezvědomí lyžaře
poblíž Nové Louky v Jizerských horách. Záchranáři HS a následně i lékař
RZP, kteří se následně dostavili na místo nálezu, se snažili 45 minut o resus-
citaci 70letého muže německé národnosti, bohužel neúspěšně. 

Ze všech uvedených zpráv je patrné, jak důležitý je rychlý zásah a pomoc
členů Horské služby. Ta od skromných organizačních začátků v r. 1935 prošla
řadou organizačních změn a opatření. Od roku 1954, kdy byla ustavena
Horská služba s celostátní působností, nastal její velký rozmach. Záchranné
stanice byly  postupně vybavovány potřebnou technikou, vedle profesionál-
ních pracovníků byly vyškoleny též desítky dobrovolných členů. V šedesá-
tých letech se do vybavení stanic dostaly SOS telefony a sněžné skútry. I ve

ztížených podmínkách si pracovníci HS udrželi mezinárodní kontakty, díky
kterým se v r. 1967 ve Vysokých Tatrách uskutečnilo mezinárodní sympo-
sium a kde se Čs. Horská služba stala řádným členem IKARu.  Po r. 1990
získávají  jednotlivé oblasti právní subjektivitu, od r. 2001 však dochází
k jejich sjednocení. Vzniká jeden právní subjekt - občanské sdružení Horská
služba České republiky - financovaný převážně z ministerstva zdravotnictví.
V současnosti má Horská služba ČR statut obecně prospěšné společnosti
a je začleněna pod ministerstvo pro místní rozvoj. v rámci služeb cestovní-
mu ruchu. Den Horské služby je připomínán každoročně 24. března na
pamě
 tragické události, která se odehrála v Krkonoších tohoto dne v roce
1913  (viz další příspěvek).            

J. Novák 

Pomoc se blíží..
Ilustrační obrázek „Den Horské služby“
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PŘEDNÁŠKOVÉ ODPOLEDNE ANATOMICKÉHO ÚSTAVU
LF UK V PLZNI 2. 4. 2008

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER DĚJIN LÉKAŘSTVÍ 2. 4. 2008

Anatomický ústav LF UK v Plzni uspořádal dne 2. dubna 2008 Morfo-
logické odpoledne věnované 80. narozeninám prof. MUDr. Jiřího Heřta,
DrSc. Zasedání bylo hojně navštíveno nejen teoretickými, ale i klinickými
pracovníky z fakulty i z praxe. Mezi hosty byl i předseda České anatomické
společnosti prof. Grim a další významní mimoplzenští anatomové jako
prof. Čihák, prof. Stingl a jiní.

V úvodní přednášce „Osteologická tradice anatomického ústavu“ doc. Fiala
zhodnotil úspěšnost osteologicky zaměřených výzkumných projektů na ústavu
anatomie, které zahájil brzy po svém příchodu na ústav dnešní jubilant,
prof. Heřt. Na základní etapu výzkumu, která umožnila vypracovat obecně
platná schémata zákonitostí cévního zásobení kosti, logicky navazovala
etapa experimentální, kterou rozvíjel Jiří Heřt jako rozený experimentátor.
Výsledky experimentů byly základem pro obecně uznávané postuláty vysvět-
lující funkční architektoniku kosti. V 90. letech ústav navázal ve výzkumu
na nosná témata ze začátku 70. let, a to zejména na tématiku funkční adap-
tace kosti, ve spolupráci s biomechanickými pracovišti (AV ČR Praha). V zá-
věru pak doc. Fiala zhodnotil úspěšnou výzkumnou, ale i pedagogickou čin-
nost jubilanta.

V následující přednášce „Výuka anatomie z pohledu klinika“ prof. Barto-
níček, přednosta Ortopedické kliniky 3. LF UK, zdůraznil, že studenti si mají
osvojit komplexní anatomické znalosti, důležité pro jejich další studium
iklinickou praxi, ale nemají být  přetěžováni  přílišnými detaily. Výhodné je
zařadit na začátek přednášek klinických oborů anatomický úvod. Zároveň
také připomněl, jak velký význam měly práce Jiřího Heřta i pro jeho vlastní
výzkum a publikační činnost.

Přednáška prof. Slípky „Morfologie a epigenetika“ byla čtena jen „by title“,
protože prof. Slípka musel nenadále odjet mimo Plzeň, ale její teze předal
jubilantovi. Vyjádřil obdiv k pracím prof. Heřta, jenž v době sílícího geno-
centrismu, často redukcionosticky odsunujícího do pozadí základní otázky
buněčné diferenciace a morfogeneze, zdůrazňuje svým experimentálním
přístupem hierarchickou podstatu vývojových procesů, ne vždy geneticky
programovaných. Heřt dokazuje, že pochopení funkční struktury je možné
právě pochopením vlivů vně genomu, tj. poznáním vlivů epigenetických,

tedy studiem interakcí mezi základem genetickým a jeho produktem. Svými
výsledky tak potvrzuje správnost tvrzení nositele Nobelovy ceny Medawara:
„Genetics proposes – epigenetics disposes“.

Prof. Valenta ve svém sdělení „Od anatomické teorie ke klinické praxi a
zpět“ se zaměřil jak na výuku  anatomie, tak na výchovu studentů k vědecké
práci a na sepětí klinického a teoretického výzkumu. Právě Jiří Heřt se
výchově studentů, pracujících na ústavě, intenzivně věnoval, a také zahájil
úzkou spolupráci s klinickými obory, zejména s ortopedickou klinikou. J.
Valenta  také poukázal, že ze studentů, kteří pracovali na anatomických
ústavech, vzešli mnozí významní kliničtí pracovníci, kteří i ve svém klinick-
ém výzkumu čerpali z anatomických základů. Někteří z nich se pak, po
ukončení aktivní klinické činnosti, vracejí zpět na teoretické ústavy. Na
osudu prof. Heřta pak ukázal, jak se lze k anatomickému výzkumu úspěšně
vrátit na vysoké úrovni i po mnohaleté nucené odluce od univerzity, vy-
plněné rutinní zdravotnickou prací.

Prof. Kos ve svém „Slovu na závěr“ se vrátil k počátkům plzeňského
anatomického ústavu, k mimořádnému přínosu, který nástup dr. Heřta v r.
1953 pro ústav znamenal, a zdůraznil, jak velkou ztrátou pro ústav byl jeho
vynucený odchod na začátku 70. let..

Všichni řečníci zdůraznili, jak velký přínos znamenaly Heřtovy práce pro
osteologické bádání již v prvním období, kdy na ústavě pracoval. V období
normalizace pak Heřt, jako vedoucí činitel Klubu angažovaných nestraníků
(KAN) z roku 1968, musel fakultu opustit, ale po změně politických pomě-
rů v r. 1989 opět začal plně vědecky pracovat a přispěl k dalšímu rozvoji
osteologie  mnoha cennými pracemi. Byly zdůrazněny i jeho znalosti ento-
mologické a zejména pak v poslední době jeho důsledné vystupování proti
šarlatánství a alternativnímu léčitelství.

Na závěr přednáškového odpoledne prof. Grim předal prof. Heřtovi zla-
tou plaketu České anatomické společnosti. Heřt se tak stal jejím teprve
druhým nositelem.

Po skončení přednášek se konalo přátelské setkání s jubilantem v pros-
torách Anatomického ústavu.

J. Valenta, P. Fiala

aktivitě. V závěru přednášky byly ukázány nové možnosti a směr rozšiřování
artroskopických výkonů na kyčelním kloubu. Kolektiv autorů P. Hořák, M.
Ruml a J. Koš
ál seznámil přítomné v kasuistice „Komplikace léčby
zlomenin femuru při osteogenesis imperfecta“ s diagnostikou a používanou
klasifikací onemocnění osteogenesis imperfecta a na komplikovaném pří-
padě 6leté pacientky ukázal možnosti současných osteosyntetických metod.
Následovala přednáška „Zlomeniny pánevního kruhu – způsob akutního
ošetření“. Autoři T. Pavelka, P. Houček a M. Linhart hovořili o standardi-
zovaném postupu u poranění pánevního kruhu spojeným s oběhovou nesta-
bilitou pacienta. Byl rozebrán postup při tzv.“pelvic damage control surgery“,
což je strategie postupných kroků při ošetření pacientů v krizi k odvrácení
život ohrožujících stavů. V kasuistice „Mutilující poranění kyčelního kloubu“
autoři M.Toman a T.Kydlíček probrali případ myslivce, který utrpěl průstřel

kyčelního kloubu se ztrátovým poraněním měkkých tkání. Metodou po-
stupných kroků byl vyřešen kožní kryt a pak následovala náhrada kyčelního
kloubu endoprotézou. J.Zeman a J.Benda prezentovali možnost náhrady
kyčelního kloubu u psa cervikokapitální endoprotézou zhotovenou na míru
a uvedli první zkušenosti s těmito operacemi ve sdělení „Aloplastika kyčel-
ního kloubu u psa“. Večer byl zakončen přednáškou V. Vyskočila a K. Kou-
dely jr. „Úskalí diferenciální diagnostiky chondrokalcinózy, melorheostózy
a osteopatia striga“. V přednášce byla rozebrána etiologie těchto vzácných
kostních onemocnění a probrána diferenciální diagnostika. 

V závěrečném slově docent  MUDr. E. Kasal, CSc. ocenil tradičně boha-
tou tematickou   pestrost a popřál klinice a přednášejícím mnoho dalších
úspěchů v práci.         

Prim. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D. 

Večer dějin lékařství měl tentokrát na programu jen tři body, ty však
bohatě vyplnily vyhrazený čas. Za předsednictví doc. MUDr. J. Motáně, CSc.
se první ujala slova RNDr. A. Němečková, CSc. (spoluautor E. Strouhal)  na
téma „Historie paleopatologických výzkumů v Egyptě“. Paleopatologická
asociace byla založena z iniciativy detroitského epidemiologa Aidina Cock-
burna u příležitosti  pitvy staroegyptské mumie a sympozia Smrt a nemoc
starých Egyp
anů na lékařské škole Wayne State  univerzity v Detroitu roku
1973. Velký rozkvět oboru paleopatologie v posledních letech je výsledkem
pohotové aplikace moderních výzkumných metod medicíny a přírodních
věd, ale i organizátorského úsilí asociace, která sdružila rozptýlené badatele
různých oborů a různých zemí světa k vytvoření interdisciplinárního a mez-
inárodně provázaného odvětví, zabývajícího se chorobami dávných lidských
populací. Na setkání v Caenu  (1980) se Paleopatologická asociace rozhodla
navrhnout vytvoření mezinárodních vědeckých týmů pro studium určitých
problémových okruhů, jako  lepry a tuberkulózy, parazitologie, maligních
nádorů, ledvinných chorob a výzkum zmrzlých tkání. V posledních letech
unás probíhá týmový výzkum historie a paleopatologie zhoubných nádorů.
Výzkum se opírá vedle makroskopického zkoumání hlavně o standardní
radiologii, CT, histologii a řádkovací elektronovou mikroskopii (SEM).  Vý-
zkum přinesl řadu nových dokladů z našich zemí, starého Egypta a Anglie.
Doklady umožnily sestavit databázi publikovaných případů z dostupné li-
teratury v rozsahu Starého světa. V současné době jde již o zhruba 300
dobře dokumentovaných nebo ověřených případů, u nichž byla možná i je-
jich druhová diagnóza. Tohoto výzkumu se aktivně účastní i ústav  histolo-
gie a embryologie LF UK v Plzni.

Ve druhé přednášce  „Prof. MUDr. Karel Weigner – anatom a aktivní člen
Sokola“ se první ujal slova MUDr. J. Novák. Charakterizoval především

Weignerovu neúnavnou aktivitu v propagaci a vytváření zásad pohybové
aktivity člověka jako „významných prostředků léčebných a preventivních“.
Weigner, ač nebyl členem Sokola, významně přispěl k vědeckému základu
sokolského tělocviku v začátku 20. století. Zastával významné funkce nejen
jako zdravotník, ale též od r. 1921 v předsednictvu České obce sokolské. Byl
jedním z tvůrců zákona o zřízení Tyršova ústavu pro tělesnou výchovu a sport.
Ve druhé části přednášky hovořil prof. MUDr. J. Kos o svých osobních
zkušenostech s prof. Weignerem jako učitelem anatomie. Weigner, rodák
zBatelova (1874-1937) vystudoval v letech 1893-1898 českou lékařskou
fakultu v Praze, již tři roky po promoci habilitoval a jako 32letý byl v r. 1906
jmenován mimořádným profesorem. Stěžejním Weignerovým dílem je pě-
tidílná Topografická anatomie. Vzájemný vztah dvou profesorů – Janošíka
a Weignera – na jednom pracovišti byl poněkud kontroverzní. Po jmen-
ování řádným profesorem usiloval Weigner o právo zkoušet mediky (za kaž-
dou zkoušku se tehdy platilo a ani tehdy na tom vysokoškolští profesoři
nebyli ekonomicky nijak skvěle). Janošík to nechtěl připustit a Weigner si
své právo musil vysoudit. Při vyhrál, na oplátku však se mu uzavřel celý
anatomický ústav včetně přístupu ke sbírkám a do ústavní knihovny. Byl
dvakrát děkanem lékařské fakulty a v r. 1936-1937 rektorem Univerzity
Karlovy. Záhy po skončení svého rektorského roku jako prorektor UK
zemřel pravděpodobně na chronickou pankreatitidu. V loňském roce jsme
si připomněli 70. výročí Weignerova úmrtí. 

Pro rozsah přednášek a živou diskusi se již nedostalo na promítání filmu
„Starobylé hroby“ z produkce National Geographic, na který se snad do-
stane příště. Předsedající doc. Motáň ocenil kvalitní zpracování a doku-
mentaci přednášek a přítomnost skromného, ale zapáleného okruhu zájem-
ců o dějiny medicíny. (A. Němečková, J. Kos, J. Novák)  
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Ve středu 9. 4. 2008 proběhl v Šafránkově pavilonu tradiční přednáškový
večer Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní
nemocnice v Plzni. Ten letošní byl věnován vzpomínce na nedávno zesnu-
lého dlouholetého pracovníka chirurgické kliniky a odborného asistenta LF
UK v Plzni MUDr. Josefa Kholla. Zcela zaplněný sál, ve kterém vedle sebe
zasedli pracovníci řady klinik zdejší fakultní nemocnice, dále lékaři z mnoha
chirurgických pracoviš
 regionu a v neposlední řadě také ambulantní chi-
rurgové, si po úvodní vzpomínce a uctění památky zesnulého MUDr. Josefa
Kholla vyslechl sedm sdělení, která byla aktuálním průřezem činnosti chi-
rurgické kliniky.

V prvé přednášce přednosta chirurgické kliniky prof. V. Třeška se spolu-
autory M. Novákem, B. Čertíkem, R. Šulcem, M. Vachtovou, K. Houdkem
a D. Šmídem hodnotil smysl a přínos hybridních léčebných výkonů u ische-
mické choroby dolních končetin. Úvodem upozornil na závažné důsledky
tohoto onemocnění, vysoké procento amputací končetin a vysokou mor-
talitu, které mohou být těmito specifickými postupy významně pozitivně
ovlivněny. Principem hybridních výkonů je kombinace chirurgické cévní
rekonstrukce a invazivního radiologického zákroku typu angioplastiky či
zavedení stentu, tedy spolupráce cévního chirurga a radiologa. Na prezen-
tovaných výsledcích posledních pěti let společného snažení chirurgické a
radiodiagnostické kliniky zdejší fakultní nemocnice jednoznačně doložil
oprávněnost a pozitivní přínos těchto zákroků především u nemocných
skritickou končetinovou ischémií, kde jsou metodou prvé volby.

V následujícím sdělení se dr. B. Sůvová zamýšlela nad vývojem diagnos-
tických a léčebných algoritmů karcinomu prsu v uplynulých deseti letech.
Voblasti diagnostiky je to nepochybně její výrazné zpřesnění, k čemuž vý-
znamně přispěla řada nových vyšetřovacích metod, mezi nimiž lze zmínit
např. magnetickou rezonanci, pozitronovou emisní tomografii kombinova-
nou s výpočetní tomografií, laserovou mammografii, genetická vyšetření,
vakuovou biopsii (mammotom), apod. Cílem je stanovit diagnózu předope-
račně co nejpřesněji a odhalit toto závažné onemocnění již v iniciálním stádiu,
což umožní širší využití moderních miniinvazivních operačních postupů,
jako jsou prs šetřící operace a metoda exstirpace a vyšetřování sentinelové
lymfatické uzliny. Ty v současné době tvoří na pracovišti autorky přes
polovinu operačních výkonů prováděných při léčbě karcinomu prsu.

Docent J. Klečka se spoluautory V. Šimánkem, E. Kasalem, M. Dvořá-
kem, V. Špidlenem, J. Vodičkou, J. Šafránkem a H. Mírkou podal ve své
přednášce konzistentní přehled závažné problematiky plicních kontuzí
doplněný o zkušenosti a výsledky z vlastního pracoviště v uplynulých třech
letech. Toto mnohdy nedoceněné poranění rozhodující měrou ovlivňuje
prognózu zraněného, především pak u vícečetných poranění, a je i v součas-
né době moderní medicíny spojeno s poměrně vysokou mortalitou. K její
minimalizaci je potřebná promptní a přesná diagnostika následovaná adekvát-

ními terapeutickými postupy, což je podmíněno kvalitní mezioborovou spo-
luprací chirurga-traumatologa, radiodiagnostika a anesteziologa-intenzivisty.

Ve čtvrté přednášce seznámil dr. V. Vacek se spoluautory J. Kutilovou, P.
Humlem a M. Matasem auditorium s kasuistikou neobvyklého průběhu
volvulu středního střeva u donošeného novorozence. Upozornil především na
úskalí diagnostiky těchto vrozených vad gastrointestinálního traktu, jež se
mohou manifestovat zcela netypicky. Přesto je lze, především je-li na jejich
možnost pomýšleno, úspěšně vyřešit, jak dokládá i tento diskutovaný případ.

Odborný asistent dr. J. Moláček podal ve svém sdělení přehled experi-
mentálních výzkumných projektů prováděných na chirurgické klinice LF UK
a FN v Plzni. Zdejší chirurgická klinika patří v této oblasti mezi přední pra-
coviště v republice, přičemž výzkumy v oblasti chirurgie jater, cévní chirurgie
a transplantologie jsou skutečně průkopnické. Dokladem je mimo jiné řada
odborných prací vzešlých z těchto projektů, jež byly publikovány v zahra-
ničních periodicích s IF. Výzkumný projekt autorů A. Sutnara a kol., zabý-
vající se problematikou využití metaloproteináz v monitoraci a stanovení
prognózy nemocných po operacích pro maligní nádorové postižení jater,
obdržel čestné uznání ministra zdravotnictví ČR. Práce kolektivu autorů
pod vedením J. Moláčka, věnovaná problematice aneuryzmat abdominální
aorty, získala prestižní ocenění Finlandia Prize 2008 jako nejlepší ve svém
oboru na světovém kongresu cévní chirurgie ve francouzském Chamonix.

V předposledním sdělení seznámili přítomné autoři dr. J. Kulda, T. Kural,
P. Novák, D. Hasman a M. Brabec se zkušenostmi s léčbou píštělí v horních
partiích gastrointestinálního traktu. Prvá část přednášky byla věnována obecné
problematice etiologie, důsledků, diagnostiky a léčby těchto závažných stavů,
druhá pak vlastním zkušenostem s diagnostickými a terapeutickými postupy
u třinácti takto postižených pacientů. Závěrem autoři doporučili optimální
léčebný algoritmus pro tato onemocnění.

Poslední přednáška byla poněkud netradiční, úvodem pojatá jako jakýsi
kvíz pro posluchače, a odborný asistent dr. V. Veselý s kolegy J. Geigerem a
J. Šeborem jr., kteří se specializují na endoskopické výkony v oblasti gastro-
intestinálního traktu, v ní prezentovali případ neobvyklé endoskopie ve spo-
lupráci s plzeňskou zoologickou zahradou. U devítileté samice kriticky
ohroženého tygra ussurijského, jenž je největší kočkovitou šelmou planety,
provedli z důvodu neprospívání a váhového úbytku zvířete jak gastrosko-
pické, tak koloskopické vyšetření, a významně tak napomohli zdárnému
vyléčení tohoto neobvyklého pacienta.

Na závěr večera předsedající doc. MUDr. V. Fessl, CSc. vyzdvihl již
tradičně vysokou úroveň těchto setkání a prezentovaných sdělení, což jen
dokládá, jak významnou měrou přispívá chirurgická klinika k pozitivnímu
renomé plzeňské fakultní nemocnice.

as. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.
zástupce přednosty Chirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni

Přednáškový večer I. interní kliniky se konal 16. 04. 2008 a tradičně byl
moderován MUDr. M. Zikmundem. 

V úvodu zhodnotil doc. M. Matějovič vědecko-výzkumné aktivity kliniky
za rok 2007. V osmiletém hodnocení představuje 69 původních i souhrn-
ných sdělení publikovaných v recenzovaných periodicích či monografiích
nejvyšší počet dosažených publikací. Primát si rok 2007 získal i počtem a kva-
litou prací uveřejněných v časopisech s faktorem impaktu (celkem 17 publi-
kací, průměrný impakt faktor na jednu publikaci 2.5, nejvyšší impakt faktor
za publikaci v Critical Care Medicine 6.6). 

V pěti příspěvcích se prezentovaly všechny základní obory I. interní kliniky.
MUDr. T. Reischig se svými spoluautory P. Jindrou, O. Hesem, M. Švecovou,
J. Klabochem a V. Třeškou prezentoval výsledky studie Profylaxe cytome-
galovirové nemoci valacyclovirem vs. preemptivní léčba valganciclovirem:
prospektivní randomizovaná studie u pacientů po transplantaci ledviny. Práce
se věnuje profylaxi závažné potransplantační komplikace – infekce
cytomegalovirem. Byly porovnány dva způsoby prevence CMV nemoci u ne-
mocných po transplantaci ledviny: 3-měsíční profylaxe valacyclovirem a pre-
emptivní léčba valganciclovirem při záchytu významné CMV DNAemie.
Studie prokázala, že preemptivní léčba valganciclovirem a profylaxe valacy-
clovirem jsou stejně účinné v prevenci CMV nemoci u pacientů po trans-
plantaci ledviny. Valacyclovir je spojen s nižším výskytem biopticky veri-
fikované akutní rejekce v průběhu prvního roku po transplantaci. Tato
práce byla přijata do prestižního časopisu American Journal of
Transplantion s faktorem impaktu 6.8. 

As. MUDr. J. Mareš přednesl sdělení nazvané Koronární kalcifikace sou-
visí s minerální kostní denzitou u pacientů léčených pravidelnou hemodialý-
zou. Autory jsou J. Mareš, K. Ohlídalová, S. Opatrná a J. Ferda. Cévní kalci-
fikace sdílí společné patofyziologické a regulační mechanismy skostní mine-
ralizací a v obecné populaci (ženy v menopauze) je prokázán vztah obou

procesů přesahující epidemickou souvislost (koincidenci). Cílem této obser-
vační prospektivní studie bylo ověřit, zda lze obdobnou korelaci nalézt i v po-
pulaci hemodialyzovaných pacientů, u nichž se tyto patologické stavy často
vyskytují. Zatímco v podskupině žen byl zjištěn nárůst koronárních kalci-
fikací při poklesu kostní denzity (podobně jako v obecné populaci), u mužů
byl vztah opačný. 

As. MUDr. I. Bernat se spoluautory J. Peškem, J. Kozou a R. Rokytou
prospektivně zhodnotili transradiální vs. transfemorální přístup v intervenční
léčbě infarktu myokardu s ST elevacemi. Transradiální přístup ke koronár-
ním katetrizacím a intervencím je na našem pracovišti používán od začátku
roku 2007. Srovnání transradiálního a transfemorálního přístupu u 297 pa-
cientů s akutním infarktem myokardu s ST elevacemi (STEMI) ukazuje, že
transradiální přístup je výhodnou alternativou femorálního přístupu v inter-
venční léčbě STEMI, je spojen s nižší spotřebou kontrastní látky a na rozdíl od
femorálního přístupu i s nulovým výskytem závažných lokálních krvácivých
komplikací, které ovlivňují morbiditu i mortalitu našich pacientů. Trans-
radiální přístup představuje nejjednodušší a nejbezpečnější formu snížení
těchto komplikací u většiny katetrizovaných pacientů. 

Význam použití filtrů u pacientů s dlouhodobou domácí parenterální vý-
živou byl diskutován na podkladě retrospektivní observační studie autorů
M. Žourka, Z. Jankovce, K. Kovářové a Z. Rušavého. Studie vycházela ze
skutečnosti, že parenterálně podávané roztoky jsou kontaminovány anor-
ganickými částicemi různých velikostí. Vychytávání těchto částic různými
orgány pak může způsobovat řadu závažných komplikací infiltrovaných
orgánů. Retrospektivním zhodnocením 28 pacientů léčených domácí paren-
terální výživou autoři dokumentovali 60% pokles výskytu kanylových sepsí
při použití in-line filtrů.  

Závěrečné sdělení Akutní poškození ledvin v sepsi – od hemodynamiky k
proteomice autorů M. Matějoviče, J. Chvojky, R. Sýkory, T. Karvunidise, J.
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Mareše, Z. Tůmy, J. Moravce, A. Kroužeckého a I. Nováka shrnulo
současné poznatky o patofyziologii akutního poškození ledvin v sepsi.
Autoři představili nově vyvinutý experimentální model, umožňující
unikátní integraci metod molekulární biologie (proteomické analýzy) do
studia patofyziologie orgánového postižení a identifikaci nových léčeb-

ných molekul v sepsi a demonstrovali první výsledky výzkumné práce. 
Večer I. interní kliniky se, podobně jako ty předchozí, těšil velké

účasti a potvrdil vědecko-výzkumný potenciál kliniky a její významné
postavení nejen v rámci LF UK a FN v Plzni. 

Doc. MUDr. M. Matějovič, PhD.

Dne 23.4. 2008 proběhl v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu za
předsednictví prof. MUDr. F. Fakana, CSc. přednáškový večer Ústavu
lékařské genetiky. Předneseny byly čtyři příspěvky.

Autoři prvního příspěvku Šubrt I., Jaklová R., Polendová D. a Vohradská
P. seznámili posluchače s výsledky prenatální diagnostiky v Ústavu lékařské
genetiky v letech 2006 – 2007. Ve sledovaném období došlo k významnému
nárůstu záchytu vrozených chromozomálních aberací (26 případů, vč. 12 pří-
padů trizomie chromozómu 21) i vrozených vývojových vad zachycených
ultrazvukovým vyšetřením (36 případů). Další část příspěvku byla věnována
zhodnocení systému neinvazivního biochemického screeningu vrozených
chromozomálních aberací. V roce 2007 bylo dosaženo senzitivity screeni-
gového systému trizomie 21 na úrovni 80 % (očekávaná senzitivita 60 – 70 %).

Ve druhé přednášce se autoři Dvořák P., Hrubá M., Šubrt I., Harmáčková
L., Pittrová M., Kulová V. a Čechová L. věnovali kazuistice, ilustrující fenomén
Ph-negativních klonů u pacientky s CML léčenou inhibitory tyrozinových kináz.
Dokumentovaný případ v souladu s literárními údaji podtrhuje důležitost
dlouhodobého cytogenetického sledování včetně využití metody G-pruhování.

V dalším příspěvku autoři Černá M., Hejnalová M., Slovanová J., Šubrt I.

a Ulčová-Gallová Z. seznámili posluchače s výsledky studie podpořené
grantem IGA MZ ČR NR8917-3 a věnované vztahu vrozených a získaných
trombofilních stavů k habituálnímu potrácení. Ve sledovaném souboru 206
žen se 2 – 8 těhotenskými ztrátami byla zjištěna významná statistická ko-
relace mezi přítomností genetických trombofilních mutací FV 1691G>A
(Leiden), FII 20210G>A, MTHFR 677C>T a MTHFR 1298A>C a zvýšený-
mi hladinami antifosfolipidových protilátek. Kausalita této korelace zůstává
nejasná a její objasnění vyžaduje další studie.

Čtvrtá přednáška autorů Hrubá M., Šubrt I. a Jaklová R. byla věnována
případu varianty syndromu delece 22q13.3 (syndrom Phelan-McDermid) na
podkladě familiárního výskytu translokace subtelomerických oblastí chromo-
somu 17 a 22. Syndrom delece 22q13.3 je druhým nejčastějším mikrodelečním
syndromem a měl by být součástí diferenciálně diagnostické rozvahy při vy-
šetření jedinců s mentální retardací nejasné etiologie či autistickými rysy chování
i v případě negativního výsledku běžné chromozomální analýzy. V prezentovaném
případě výsledky vyšetření vedly nejen ke stanovení diagnózy, ale i k nálezu
přenašečů vyvážené translokace u dalších příslušníků rodu a umožnily tak
využití metod prenatální diagnostiky pro jejich další těhotenství. (I.Šubrt)  

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER II. INTERNÍ KLINIKY 30. 4. 2008 

Za předsedání emeritního primáře MUDr. Miloslava Zikmunda se
uskutečnil přednáškový večer II. interní kliniky dne 30. dubna 2008. Na pro-
gramu byla tři obsažná sdělení.

MUDr. J. Svobodová v přednášce „Thyreopatie u hospitalizovaných ne-
mocných“ pohovořila o nejčastější endokrinopatii. U hospitalizovaných
pacientů se vyskytují poruchy funkce štítné žlázy stejně jako v ostatní pop-
ulaci (tj. eufunkční struma, hyperfunkce, hypofunkce, záněty, nádory), ale v
rámci hospitalizace dochází ke změnám hladin tyreoidálních hormonů
směrem k patologickým hodnotám i u pacientů bez prokazatelného onemoc-
nění štítné žlázy. Na II. interní klinice se provádí screening tyreopatií u všech
hospitalizovaných pacientů, výsledky screeningu jsou dlouhodobě vyhod-
nocovány. Cílem práce bylo zjistit podíl patologických hodnot hodnoce-
ných tyreoidálních parametrů v souboru celkově, dle věkových kategorií, dle
hospitalizace na JIP ve srovnání  se standardním lůžkovým oddělením
apodle pohlaví. Dalším úkolem bylo  zjistit hlavní diagnózy u pacientů s pa-
tologickými laboratorními hodnotami, frekvenci vybraných vedlejších diag-
nóz (thyreopatie v anamnéze, diabetes mellitus, fibrilace síní, terapie amio-
daronem) u osob s patologickými hodnotami TSH a zjistit další vývoj thy-
reoidálních parametrů po propuštění u osob s prvozáchytem patologické
hodnoty TSH bez známého tyreoidálního onemocnění, tj. určit skutečnou
frekvenci záchytu nových thyreopatií během hospitalizace (odlišit změny
hladin hormonů dané hospitalizačním stresem, přidruženým netyreoidál-
ním onemocněním).

MUDr. J. Seidlerová přednesla sdělení na téma „Možný vliv genů na hospo-
daření sodíkem v ledvinách a vlastnosti velkých tepen“.  Její sdělení souvisí
s tématem postgraduální práce (pod vedením doc. MUDr. Filipovského), na
které spolupracuje s belgickými kolegy univerzity v Leuvenu a v dalších
evropských zemích. Prezentovala své výsledky, týkající se možné asociace

mezi hospodařením se sodíkem v ledvinách a vlastnostmi velkých tepen.
Protože jde většinou o výzkumné metody, první část přednášky se věnovala
metodice vyšetřování velkých tepen  (PWV, odraz pulzové vlny, sonografie
- průměr, roztažitelnost a poddajnost) a neivazivnímu způsobu stanovení
reabsorbce sodíku v rozdílných částech ledvinného tubulu pomocí clearan-
ce endogenního kreatininu. Druhá část přednášky byla zaměřená na spoji-
tost mezi reabsorbcí sodíku v proximálním tubulu a postproximálním tubulu
a spojitosti s tlakem a vlastnostmi velkých tepen ve velké skupině 1200
probandů z obecné populace. Dále hovořila o stanovení děditelnosti, rodinné
agregace a genetické a environmentální korelaci pro různé metody sta-
novení tepenné rigidity. Poslední část byla věnována jednotlivým genetickým
studiím metodou studia kandidátních genů a to genů pro jednotlivé pod-
jednotky strukturálního proteinu adducinu, který ovlivňuje činnost sodíko-
draslíkové pumpy a genů ovlivňující RAAS – renin-angiotenzin-aldostero-
nový systém (angiotensinogen, angiotensin II receptor 1, aldosteron syntáza,
ACE). Z jejího výzkumu vyplývá, že tepenné vlastnosti vykazují významnou
děditelnost. Praktickým závěrem je poznatek, že má význam pátrat po ovliv-
ňujících genech. Existuje spojitost mezi ledvinným hospodařením se sodíkem
v ledvinách a vlastnostmi muskulárních tepen, a možnými kandidátními geny
jsou systémy pracující jak v ledvinách, tak v tepnách a to je adducin a RAAS.

MUDr. V. Vyskočil, PhD. z Osteocentra II. interní kliniky podal přehledné
sdělení o diferenciální diagnostice a etiologii „bolestí zad u osteoporetických
pacientů“. 

V závěrečném zhodnocení prim. MUDr.  M.Zikmund připomněl své
mnohaleté účinkování na II. interní klinice, poděkoval vedoucímu kliniky
doc. MUDr. J. Filipovskému za výběr velice poučných témat a vyslovil poli-
tování, že snad z důvodů předvečera 1. máje byla na večeru slabší účast
posluchačů, než by si tak kvalitní večer zasluhoval.    B .Petrlová

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ÚSTAVU LÉKAŘSKÉ GENETIKY 23. 4. 2008

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ÚSTAVU IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE 
7. 5. 2008.

První květnový přednáškový večer patřil ÚIA. Schůzi předsedal již
tradičně MUDr Stanislav Kos, CSc. V úvodním sdělení „Diagnostický
přínos atopy patch testů u dětí s atopickým ekzémem v porovnání s testy
časné přecitlivělosti” hovořil MUDr Martin Liška o problematice diag-
nostiky alergií u dětí s atopickýcm ekzémem (AE). V rámci výzkumného
záměru UK běží již druhým rokem studie relativně nové diagnostické
metody atopy patch testů (APT) - náplas
ových epikutánních testů. APT
přinášejí informaci o oddálené alergické reakci, zprostředkované alergen-
specifickými T lymfocyty, na rozdíl od běžných testů ukazujících na IgE
mediovanou reakci. Ukazuje se, že některé děti s AE reagují oběma způ-
soby, některé jen IgE reakcí a některé oddálenou reakcí. U těch je pozi-
tivita APT jediným zdrojem informace o alergii.

MUDr. Martina Burianová přednesla práci na které již několik let spo-
lupracuje celý kolektiv lékařů a laboratorních pracovníků ÚIA s názvem

„Metody diagnostiky alergie na hmyzí jed a změny laboratorních para-
metrů po roční imunoterapii“. Týká se diagnostiky alergie na včelí a vosí
jed, a sledování změn reaktivity pacienta v průběhu specifické alergenové
imunoterapie. I zde byla zavedena nová metodika - test aktivace bazofilů,
který byl v přednášce podrobně popsán a který může přinést přesnější
informaci o této život ohrožující alergii. 

MUDr. Ivana Malkusová přednesla sdělení o společné studii s Klinikou
TRN „Invazivní a neinvazivní monitorování zánětlivých změn u astmatiků
před a po léčbě perorálními kortikosteroidy“, týkající se vyšetřování pacientů
s těžkým astmatem v souvislosti se systémovou kortikoterapií. Prováděla
se monitorování invazivní - bronchoskopie, s laváží a vyšetřením BALT,
semiinvazivní - indukce sputa a jeho vyšetření na obsah buněk a některých
zánětlivých mediátorů a cytokinů,  a neinvazivní - vyšetřením eNO, jako
markerem astmatického zánětu ve vydechovaném vzduchu. Kombinace



PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ VÝZKUMNÉ PRÁCE I. INTERNÍ KLINIKY

Mezinárodní sympozium každoročně konané v belgickém Bruselu
patří již 28 let mezi vrcholná setkání vědců a kliniků v oblasti intenzivní
péče a urgentní medicíny. Letošní ročník byl historicky prvním, kdy
ocenění za nejlepší původní vědeckou práci putuje do České republiky.
Z celkového počtu 541 prezentovaných prací se stal nositelem ocenění
kolektiv lékařů JIP I. interní kliniky. Uznání získali autoři R. Sýkora, J.

Chvojka, A. Kroužecký, J.Raděj, V. Varnerová, T. Karvunidis, I. Novák
a M. Matějovič za studii zkoumající přínos nové hemoeliminační metody
– párové plazmafiltrace a adsorpce – v léčbě septického šoku. Studie
vznikla za podpory výzkumného záměru MSM 0021620819 Náhrada
a podpora funkce některých životně důležitých orgánů.

Doc. MUDr. M. Matějovič, Ph.D.

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ŠIKLOVA ÚSTAVU PATOLOGIE 14. 5. 2008

Dne 14. května 2008 se konal večer, věnovaný životnímu jubileu prof.
MUDr. Aleny Linhartové, DrSc.

Na úvod prof. Fakan vzpomněl osobnost prof. MUDr. A. Linhartové,
DrSc., jednoho z mála žijících patologů poválečné éry a žačky prof.
Vaňka. Připomněl, že řada z přítomných je jejími žáky. Učitelské umění
jubilantky bylo vynikající, její vztah ke studentům i mladým lékařům
výborný, při zkouškách byla korektní. Výzkumná práce prof. Linhartové
se týkala zvláště gynekopatologie a pulmopatologie, publikovala více
než 120 prací většinou v zahraničních časopisech.  Paní profesorka je
velmi skromný člověk, po převratu v r. 1989 odmítla nabízené vedení
ústavu. Její prioritou byl vždy zájem ústavu, fakulty a univerzity, který
nadřazovala zájmům osobním. 

V dalším příspěvku prim.V.Hejda z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze

přednesl práci o vzácných nádorech tuby, dále prim. P. Mukenšnabl
(spoluautoři R.Ferda, H.Mírka a J.Vodička) objasnil problém fokálně se
organizující pneumonie. Doc. Hes se spolupracovníky (R.Šíma,
J.Němcová, M. Brunelli, S. Bulimbasic, M. Hora, D. Kazakov, T. Ürge, T.
Reischig a M. Michal) se věnoval cytogenetickým problémům end-stage
kidney disease ve vztahu ke vzniku papilárních nádorů ledvin. 

Velmi zajímavou kasuistikou byl popis případu thanatoforické dys-
plázie, výborně dokumentovaný, mimo jiné i videoklipem Š. Hadravskou
(spoluautoři P. Mukenšnabl, M. Hasch a Z. Chudáček). 

Na závěr prof. Fakan shrnul způsob komplexního vyšetřování biopsií
lymfatické tkáně, které umožňuje Šiklovu ústavu provádět velký počet
konzultačních vyšetření marginálních případů téměř pro celou  Českou
republiku. (ff)

těchto vyšetření ukazuje dobře zlepšení zánětu dýchacích cest po léčbě.
Jako poslední vystoupila MUDr. Jana Hanzlíková s přednáškou

„Aktivace HIV - specifických CD8 T lymfocytů histaminem a počet CD4
+ Tlymfocytů“, v níž shrnula výsledky sledování některých parametrů
HIV pozitivních pacientů“. Jde o práci na společném grantu MZ
(NR9032-3) s Infekční klinikou, Centrem pro AIDS, doc. MUDr. D.
Sedláčkem, CSc. Byla vypracována metodika stanovení aktivace speci-
fických CD8 T lymfocytů histaminem a potvrzena hypotéza zvýšené

imunitní odpovědi specifických T lymfocytů po takové aktivaci.
Diskuse kpředneseným sdělením byla živá, nejhojněji se diskutovalo

k problematice atopického ekzému a těžkého astmatu. Všechny před-
nesené práce budou prezentovány ve formě posterů či krátkých sdělení
na letošním kongresu Evropské akademie alergologie a klinické imuno-
logie. Všechny práce jsou podpořeny VZ MSM 0021620812.

V. Gutová

Prof. ANNA KOFFER Z LONDÝNSKÉ UCL PŘEDNÁŠELA NA NAŠÍ FAKULTĚ
- TRANSDUKCE SIGNÁLU V ŽÍRNÝCH BUŇKÁCH - 24. 4. 2008

Dne 24. 4. 2008 v 10.30
hod. se ve velké poslu-
chárně Pavlovova ústavu
uskutečnila odborná před-
náška prof. Anny Koffer
z Department of Physiology
University College London.
Přednášku vzácného hosta
uvedl několika slovy doc.
MUDr. F. Vožeh, CSc., který
prof. Koffer poznal při svých
pobytech na výše uvede-
ném pracovišti (1995-96)
a k návštěvě naší fakulty
spojené s přednáškou ji
také pozval. Představil prof.
A. Koffer jako občanku

nejen Spojeného království, ale i naší republiky a také jako dceru naše-
ho významného fyziologa dr. A. Guttmanna. Zmínil se také o pracovišti
A. Koffer, Department of Physiology UCL, kde po většinu svého
vědeckého a pedagogického  života působí. Jde o mimořádně produk-
tivní fyziologické pracoviště, kde svoje objevy realizovali mnozí před-
stavitelé fyziologie světového významu. Jako příklady za všechny je možné
uvést objevitele zákonitostí práce srdce E. H. Starlinga či některé nositele
Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu. Těmi byli: za poznání nových
skutečností o práci svalu A.V. Hill (1922), za velký přínos k objasnění
podstaty a vedení nervového vzruchu A. Huxley (1963) a B. Katz (1970).
Přestože původem Češka, avšak  rodačka z Velké Británie, která pod-
statnou část života strávila „na ostrovech“, prof. Koffer přednesla svoji
přednášku „Transdukce signálu v žírných buňkách a funkce aktinového
cytoskeletonu: jak calmodulin reguluje tuto signalizaci“ výbornou a sro-
zumitelnou češtinou. Přednáška byla určena studentům, akademickým
idalším pracovníkům fakulty a jak název napovídá, týkala se problematiky
celoživotního výzkumného snažení autorky, tj. cytoskeletonu a v tomto
případě jeho úloze v nitrobuněčné signalizaci v kontextu Ca/calmodu-
linové kinázové kaskády. Jak též vyplývá z názvu přednášky, předmětem

zkoumání byly žírné buňky laboratorního potkana, které u všech savců
hrají ústřední roli v protektivních a homeostatických funkcích imunitního
systému. Velkým přínosem přednášky byla např. velmi dobře dokumen-
tovaná metodika permeabilizace žírných buněk, které tímto procesem při-
jdou o cytosol a jsou připraveny ke studiu jejich vnitřního prostředí rea-
gujícího na různé látky podávané zvnějšku (např. ionty, nukleotidy, pro-
teiny). Lze tak poznávat zákonitosti řízení buněčných procesů např. sekrece,
v závislosti na funkčním stavu aktinového cytoskeletonu, jako tomu bylo
v tomto případě. Přítomní posluchači tak mohli velice instruktivně sle-
dovat postupy současné fyziologie na buněčné úrovni. Jde o součást mo-
derních trendů ve fyziologii a patofyziologii jejichž cílem je poznávat zá-
kladní fyziologické i patofyziologické mechanizmy na buněčné a subbuněčné
úrovni, takto jim porozumět a v případě poruch je i úspěšně ovlivňovat.
Na závěr přednášky prof. Koffer za zájem, pozornost posluchačů, několik
dotazů z pléna i za pozvání a milé přijetí srdečně poděkovala. Po přednášce
se seznámila s problematikou výzkumu ústavu patofyziologie a odpo-
ledne též s některými pamětihodnostmi Plzně. F. V.
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Pardubická rodačka Marie Lacigová, známá
plzeňská ilustrátorka pohádkových knížek, oslavila
7. března osmdesáté narozeniny. Její kreslířský
talent se projevoval již v raném dětství. Pokreslila
kdejaký kousek papíru, dětem ve škole kreslila
výkresy, a zdálo se, že po maturitě jinam než na
Vysokou školu umělecko průmyslovou jít nemůže.
Otec ji sice doporučil architekturu, v tomto směru
však neposlechla a „na černo“ prošla s úspěchem
talentovými zkouškami. Na UMPRUM ji vzali
a bylo rozhodnuto. Vystudovala obor knižní
aužité grafiky a Pedagogickou fakultu UK.  Mezi
jejími učiteli bychom nalezli jména známých vý-
tvarníků – Muzika, Salcman, Bouda, Lidický. Již
při studiu si osvojila grafické techniky, zejména
lept, suchou jehlu a litografii, virtuozity dosáhla
vmalbě, kde mezi její nejoblíbenější tematické
okruhy patří příroda. 

Od r. 1954 žije v Plzni. V letech 1973-1980
pracovala jako výtvarnice na naší lékařské
fakultě, zabývala se vedle přípravy nejrůznějších
obrázků a grafů k publikacím a přednáškám pra-
covníků fakulty též vědeckou kresbou. Při této
práci se u ní vyhranil smysl pro přesný detail,
odpovídající realitě.  

Ve své umělecké zpovědi* uvádí: „Mojí odvěk-
ou touhou bylo ilustrovat pohádky Boženy
Němcové, a tak jsem navrhla, že bychom je
mohli udělat v barvě. Na klasické autory měl ale
monopol Albatros, krajská nakladatelství přece
tohle dělat nemohou, jim patří jen „krajové“ věci.
Věra Formánková však připravila výbor z chod-
ských pohádek, tím jsme vyhověli požadavku
Prahy, a knížka s barevnými ilustracemi spatřila
světlo světa. Pohádkami z Chodska jsem se
dostala do povědomí a od té doby jsem se pře-
vážně věnovala ilustracím. 

Ráda vzpomínám na „Plzeňské pověsti a legendy“
Miloslava Bělohlávka. Ty se mi dělaly moc dobře.
Strašně mě bavilo shánět materiál, aby člověk vše
dobově zachytil. Hledání nějakého charakteristic-
kého detailu, to byla opravdu skvělá práce. Navíc
jsem chtěla, aby si lidé opravdu mysleli, že čert
nebo duch skutečně vypadali tak, jak jsem je na-
kreslila. Vůbec se mi nelíbí, když mají strašidla
hororovou podobu. Mají být přece stejně milá jako
pověsti o nich, vždy
 nejde o to někoho vyděsit,
ale vyloudit na jeho tváři všechápající úsměv. 

Desítky let maluji Plzeň a opravdu ji miluji.
Kdykoliv přijdu na náměstí, nechám na sebe
působit hmotu chrámu svatého Bartoloměje.
Takový kostel, který Vás na dálku přivítá a poz-
draví, a
 přijíždíte od Prahy nebo od Českých
Budějovic, v žádném jiném městě neuvidíte.

Člověk si možná ani neuvědomí, že něco
ukládá hluboko do svého vědomí. I ti mladí něco
ukládají a jednou to objeví. Třeba až budou číst
pohádky svým vnoučatům. Nebo až zjistí, že
nemusí cestovat do exotických krajin ani do Alp,
aby viděli nádhernou přírodu, aby poznali, že
všechny odstíny krás a barev má i obyčejná louka
třeba v Českém středohoří, odkud pochází rodi-
na mého otce, nebo náměstí v Litomyšli, odkud
je moje maminka. Anebo údolí Střely, náves v
Koterově či náměstí v Domažlicích. Tam všude
je inspirující pohádková krajina.“

Jubilantka neopomíjí kontakt s naší fakultou,
vídáme ji pravidelně na výstavách výtvarníků v
prostorách Ústavu histologie v Procháskově
pavilonu. I nadále se budeme těšit na její optimi-
stické obrázky. Do dalších let jí přejeme stále
pevnou ruku, nevysychající zdroj tvůrčích nápadů
a představ a hodně radosti uprostřed své rodiny,
kterou bohužel před nedávnem postihla bolestná
ztráta. 

V doprovodném textu k výstavě Marie Laci-
gové v r. 1994 napsala J.Potužáková **: „Autorka
je výtvarným básníkem se širokým spektrem me-
tafor, personifikací, ale i s potřebnou dávkou
lehké ironie, humorného nadhledu. Nevnímá svět
v katastrofických dimenzích, nepředkládá nikdy
děsuplné vize našeho zániku, ale po svém, o to
snad účinněji nabádá před obecnými problémy.
Je pozoruhodné, že však vždy, naprosto nenásil-
ně, jakoby v druhém plánu, předkládá kladný
opěrný bod pro naše směřování a uvědomění si
odkud vycházíme, kde jsme a kam jdeme. Tedy
cestu, kterou bychom si stále více měli připomí-
nat a zamýšlet se nad ní.“ Přejeme oslavenkyni,
aby nám, svým obdivovatelům, tuto cestu ukazo-
vala ještě hodně dlouho. 

*/ Válek L., Vogeltanz J.: 50+1 osobností města
Plzně. Plzeň, Euroverlag (rok vydání neuveden)

**/ Potužáková J.: Marie Lacigová. Miloš
Franče. ZČG Plzeň, Výstavní síň Masné krámy,
1994.           (J. Novák) 
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„POHÁDKOVÁ ILUSTRÁTORKA“ MARIE LACIGOVÁ
OSLAVILA ŽIVOTNÍ JUBILEUM.

KONGRES INTENZIVNÍ MEDICÍNY V PLZNI 4. - 6. 6. 2008
V kongresovém centru plzeňského Parkhotelu se ve dnech 4. - 6. 6. uskuteční 

II. Česko-slovenský kongres intenzivní medicíny se zahraniční účastí a současně 13. Minářovy dny.  Program kongresu a možnosti účasti včetně
všech dalších podrobností lze získat na webových stránkách www.csimkongres2008.cz.                                 

(r)

OSMDESÁTINY Prof. MUDr. JIŘÍHO HEŘTA, DrSc.

5. dubna 2008 se dožil 80 let prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. Podrobný živ-
otopis tohoto našeho významného anatoma byl zveřejněn ve Facultas nos-
tra při příležitosti jeho 75. narozenin, avšak osmdesátka je takové jubileum,
že se sluší nejen připomenout některá již dříve známá data, ale také je třeba
uvést i další činnosti prof. Heřta, který je neustále aktivní.

Jako výborný student na gymnáziu i na pražské lékařské fakultě získal Jiří
Heřt rozsáhlé znalosti, které byly, v kombinaci s mimořádným nadáním a
pracovitostí, základem pro široký záběr jeho pedagogické i vědecké činnos-
ti.  Od 2. ročníku studia medicíny pracoval na Anatomickém ústavu pražské
lékařské fakulty u prof. Borovanského, kde zůstal i po promoci v r. 1952, ale
již v lednu 1953 nastupuje jako odborný asistent na Anatomický ústav
Lékařské fakulty UK v Plzni vedeném prof. Kosem. Od samého začátku
jeho působení v Plzni byl zjevný nejen jeho výrazný pedagogický talent, pro-

jevující se brilantními přednáškami i výbornými učebnicemi, ale i schopnost
k vědecké práci. Koncipoval anatomický výzkum nejen na  popisných mor-
fologických studiích, ale i na experimentální práci a na úzkém propojení
sklinickou problematikou. Sám se zapojil i do zdravotnické práce na orto-
pedické klinice a na těchto základech rozvinul široce pojatý osteologický
výzkum ve kterém nejen on, ale i další pracovníci  ústavu dosáhli vynika-
jících výsledků. Záslužnou činností Jiřího Heřta byla i výchova mladých pra-
covníků ústavu (tehdejších studentských demonstrátorů, pomocných
vědeckých sil, pomocných asistentů) k exaktní vědecké práci. V r. 1965 byl
vyslán již jako renomovaný anatom na nově zakládanou lékařskou fakultu
v Oranu. Po návratu opět rozvíjí na plzeňském pracovišti osteologický
výzkum, ale v r.1968, v období tzv. Pražského jara, je i aktivním činitelem
Klubu angažovaných nestraníků, KAN. To mu v období normalizace ne-

Ilustrace M. Lacigové k pohádce B. Němcové
„Sůl nad zlato“

M. Lacigová v rozhovoru
s prof. MUDr. J. Kosem
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Otec dnešního „absolventa“ MUDr. Herbert Hofmann byl rodákem z Ka-
sejovic v okrese Plzeň-jih. Po promoci na německé lékařské fakultě UK pra-
coval jako vedoucí gynekologicko porodnického oddělení nemocnice v Mostu.
Před okupací Československa z obav ze zatčení nacisty a před koncen-
trákem odešel do Velké Británie, kam jej následovala i jeho cho
 Božena,
rodačka z Moravského Slovácka. MUDr. Hofmann se hlásil do armády,
zvěkových důvodů však nebyl zařazen a tak v Severní Anglii nastoupil místo
vedoucího lékaře oddělení „emergency maternities“. Tehdy se manželům
narodil 5. července 1940 v Twickenhamu syn Vernon, podle britských zvyk-
lostí druhým křestním jménem Clifford. 

Zaznamenali jsme vyprávění plzeňského absolventa: „V r. 1945 se naše
rodina vrátila do vlasti spolu s armádou generála Pattona. Táta opět nas-
toupil na své předválečné místo v Mostě, já jsem tam začal chodit do školy,
vychodil jsem osmiletku, pak jsem maturoval na jedenáctiletce a na přání
otce, který chtěl mít ze syna také lékaře, jsem v letech 1958-1964 absolvo-
val plzeňskou Lékařskou fakultu. Z té doby stále vzpomínám na docenta
Heřta, který nás měl na anatomii, nejvíce mne však bavila patologická his-
tologie, naopak bych se byl obešel bez nukleární medicíny. 

Po promoci jsem nastoupil na chirurgické oddělení Nemocnice s polikli-
nikou v Mostu, ale ani ne po roce jsem byl v květnu 1965 povolán k výkonu
základní vojenské služby. Sloužil jsem v Horních Počáplech na Mělnicku, za
tři měsíce jsem složil důstojnické zkoušky a v hodnosti podporučíka jsem
pak dojížděl do Ústřední vojenské nemocnice v Praze ve Střešovicích.
Volný čas jsem pravidelně trávil na Žluté plovárně u Vltavy.

Po roční vojenské prezenční službě jsem se v r. 1966 vrátil do Mostu, to
již jsme měli s manželkou Jarmilou malou ratolest – syna Vernona. V květnu
1968 jsem složil atestační zkoušky I. stupně  z chirurgie. Poté, co nás 21.
srpna obsadila okupační  vojska Varšavské smlouvy jsme dostali celá rodi-
na souhlas ke čtrnáctidenní dovolené u otcových přátel v Anglii. Vycestovali
jsme v listopadu 1968, a dovolená se nakonec protáhla dnes už na 40 let.“  

Ve Velké Británii  MUDr. Vernon Hofmann pracoval po vyřízení nut-
ných formalit od ledna 1969 do konce roku 1972  v oddělení  úrazové trau-
matologie a ortopedie v Queen Elisabeth Hospital v Gatesheadu. V Gates-
headu působil poté postupně v odděleních (klinikách) interny a anesteziologie,
aby nakonec absolvoval postgraduální školení v kardiothorakální anestezii,
neurochirurgické anestezii a v pediatrické a porodnické anestezii v nemoc-
nici v Newcastlu (do října 1979). To se již rodina rozrostla o dceru Carolyn. 

Vzhledem k nedostatku anesteziologů v celé Evropě obdržel okamžitě
pracovní licenci pro skandinávské země, Německou spolkovou republiku
aHolandsko a mohl si své další působiště vybrat. V r. 1980 se rozhodl pro
malé norské město Mo i Rana ve středním Norsku. Tam mu ke spoko-

jenosti chybělo jediné – kolem jejich rodinného domku vedla lyžařská trasa
pro běžkaře, ve Skandinávii velmi doporučovaná a využívaná, která však
byla od soumraku do rozbřesku osvětlena, aby jí mohl využít kdokoli bez
ohledu na denní dobu. 

Následovaly dva roky práce ve funkci „visiting assistent professor“
anesteziologie a ředitele kliniky hodnocení a léčby bolesti na Texas South-
western Medical School v Dallasu v USA, kam rodina přesídlila po norském
angažmá. Poté získal pozici „Mc Dermott Visiting Professor“ anesteziologie
na University of Texas v Dallasu (do října 1984). Současně byl konsultan-
tem a „honorary lecturer“ Anesteziologické kliniky University of Sheffield
a současně ředitelem Kliniky pro hodnocení a léčbu bolesti tamtéž.

V roce 1984  změnil působiště do Oklahoma City, kde jako „associate
professor“ klinické anesteziologie se stal ředitelem Kliniky pro hodnocení
a léčbu bolesti a současně hlavním těhotenským anesteziologem Uni-
verzitního zdravotního centra v Oklahoma Memorial Hospital (do 1989).
Od r. 1989 pracuje jako soukromý anesteziolog v Midwest City Regional
Hospital v Midwest City (stát Oklahoma) dodnes. 

Kromě zmíněné atestace I. stupně z chirurgie absolvoval řadu postgra-
duálních kvalifikačních školení a kurzů, takže v roce 1976 se stal FFARCS
(což znamená Fellow Faculty of Anaestetics of Royal College Surgeon by
Examination“, a dále mj. vlastní Certificate of High Professional Training in
Anestesiology (1979), Diploma of American Academy for Pain Management
(1992), vysvědčení AHA jako „Instructor in Cardipulmonary Resuscitation“, atd. 

Byl členem Britské lékařské společnosti, Anesteziologické asociace Velké
Británie a Irska, v současnosti  působí v Oklahomské státní lékařské asociaci,
Oklahomské anesteziologické společnosti, Americké lékařské společnosti,
atd. Jeho výzkumný zájem se zaměřoval především na oblast audiovizuál-
ních programů zaměřených na míšní anestézii.

Stejně jako za mlada Vernon i jeho ratolesti ve volném čase holdují ly-
žování, a samozřejmě jako každý správný Čech také rád cestuje a poznává
daleké kraje. Na závěr svého vyprávění zpráva, která určitě potěší jeho
plzeňské přátele: 

„Te� zrovna mám před sebou tři radostné události. S manželkou Jarou
jsme se vrátili z Číny a Jihovýchodní Asie, byla to fantastická cesta, a naše
děti si najednou řekly, že se vdají a ožení. Carolyn (32) se hodlá vdát v
Arizoně a náš mladý (Vernon jun. –  42) pro změnu v Anglii. Čeká nás tedy
jedna svatba v květnu a druhá v září v Newcastlu. A pak snad dorazíme do
Česka trochu vydechnout a sejít se se starými přáteli – to bude na závěr ta
třetí radostná událost, na kterou se vždy velmi těším.“ My, kteří jsme s „bejbim“
studovali, se určitě na setkání těšíme také – bude o čem povídat.                

(jn)

mohla KSČ odpustit a tak Jiří Heřt, v době, kdy patřil k nejlepším českým
anatomům s mezinárodním renomé, musí fakultu opustit. I jako závodní
lékař nejprve v Tesle Nýřany, později v Chomutově však kromě kvalitní
zdravotnické práce pokračuje i ve výzkumu, nyní však zaměřeném na mor-
fologii motýlů, lepideptorologii, a stává se i v této oblasti významným od-
borníkem. Také je však zapojen do výzkumu znečištění ovzduší v oblastech
uhelných pánví, je i předsedou Spolku lékařů v Chomutově.

Po pádu totalitního režimu v r. 1989 byl Jiří Heřt požádán, aby se znovu
zapojil do osteologického výzkumu. Spolupracuje s plzeňskou i pražskou
lékařskou fakultou, publikuje další knihy, je na stážích a přednáškových po-
bytech na předních osteologických pracovištích v Davosu, Curychu, Heidel-
bergu. V r. 1993 obhajuje doktorskou disertaci a krátce nato je jmenován

profesorem. Svou pozornost zaměřuje i na nové problémy moderní doby.
Jeho exaktnímu a kritickému myšlení jsou nepřijatelné nevědecké přístupy
tzv. alternativní medicíny. Jiří Heřt je odhaluje v třech knihách, v před-
náškách a diskusích, je předsedou Klubu skeptiků Sisyfos, je členem etické
komise Vědecké rady České lékařské společnosti.

Osmdesátka nic nemění na jeho elánu, schopnosti přesně formulovat,
diskutovat, brilantně přednášet. Jiří Heřt i nyní patří bezesporu k nejvýrazněj-
ším a nejvýznamnějším osobnostem, ke kterým se naše fakulta může hlásit.

Přejeme jubilantovi hodně životního elánu, pevné zdraví, ničím nez-
menšenou chu
 do práce a radost z úspěchů na poli kritického myšlení.

doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc. prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc.,
Anatomický ústav LF UK v Plzni

MUDr. VERNON C. HOFMANN

PŘEDSTAVUJEME ABSOLVENTY PLZEŇSKÉ LÉKAŘSKÉ FAKULTY
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ZE ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY LF UK V PLZNI 17. 4. 2008
Proběhlo habilitační řízení MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D. odborné

asistentky Ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni a sekundární
lékařky Gynekologicko porodnické kliniky FN Plzeň v oboru Anatomie,
histologie a embryologie. Habilitační přednáška zněla Kmenové buňky – jak
získat “eticky čisté” embryonální kmenové buňky, jak pečovat o dospělé
kmenové buňky in vitro, jak je daleko od teorie k praktickému využití.

VR schválila zkušební komisi pro průběžné a státní zkoušky v dok-
torském studijním programu Dermatovenerologie : Předseda prof. MUDr.
Karel Pizinger, CSc., členové prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. - 3. LF
UK v Praze, prof. MUDr. Vladimír Resl, CSc., prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
- 1. LF UK v Praze, doc. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D., doc. MUDr. Karel
Ettler, CSc. - LF UK v Hradci Králové, doc. MUDr. Jan Filipovský, CSc.,
doc. MUDr. Petr Panzner, CSc., as. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D.

VR odsouhlasila doc. MUDr. Antonína Pařízka, CSc. z Gynekologicko-
porodnické kliniky VFN - 1. LF UK v Praze jako nového člena zkušební

komise pro státní doktorské zkoušky a komise pro obhajoby disertačních
prací programu Gynekologie a porodnictví

VR odsouhlasila jako nového člena oborové rady programu Gynekologie
a porodnictví MUDr. Jiřího Boudu, Ph.D.

VR schválila nového člena komise ke SZZ z vnitřního lékařství pro obor
Tuberkulóza a respirační nemoci as. MUDr. Davida Havla.

VR schválila návrh prof.Slípky  - předsedy ediční komise - na doplnění
komise a redakční rady PLS ( Pilsen Medical Report) o MUDr. Jaroslava
Nováka, odborného asistenta Ústavu tělovýchovného lékařství, externího
člena doc.Mgr.Vladimíra  Sládka, PhD. z Katedry antropologie  Filozofické
fakulty ZČU, o zahraniční členy doc. RNDr.Vieru  Pospíšilovou, CSc.  z LF
KU  Bratislava a prof. Dr.Tima Hordera z University of Oxford a za stu-
denty o MUC. Lukáše Nedorosta ze třetího ročníku LF.

VR přijala informaci o nadále probíhajících jednáních o zřízení univerzit-
ních nemocnic. (r)

Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UK V PLZNI 6. 5. 2008
Akademický senát (dále AS) vzal na vědomí Výroční zprávu o hospo-

daření LF UK za rok 2007 s potěšitelnou informací o závěrečném zisku cca
2 milionů korun. Té bude použito na vyrovnání ztráty z minulých let.
Úkolem do budoucna je dřívější ztrátu zcela vyrovnat. 

Ve výhledu na rok 2008 je třeba počítat ve srovnání s rokem 2007 s nižší-
mi dotacemi (chystá se přijetí nižšího počtu zahraničních i našich studen-
tů) a vyššími mzdovými náklady. Plánovaný rozpočet však je přesto vyrov-
naný. AS jej jednomyslně schválil.

AS projednal návrh Legislativní komise UK na „depuraci“ vnitřních před-
pisů.  Cílem je sjednotit vnitřní předpisy LF a UK. Proto byl vypracován
návrh „Statutu fakulty“ tak, aby vnitřní předpisy UK a LF byly v souladu.
Vsouvislosti s tím je nutné sjednotit i Volební a Jednací řád AS LF UK
vPlzni a Univerzity Karlovy. Z toho důvodu přijal AS usnesení prodloužit
volební období AS na 3 roky.  Návrh nového znění Volebního a Jednacího
řádu  připraví pověřená skupina AS prof. MUDr. A. Skálová, DrSc., MUC.
E. Müllerová a MUC. P. Beneš).

AS projednal změny Řádu imatrikulací a promocí UK (bez připomínek)
a změny Řádu menzy UK. AS doporučil přesně definovat, jak je právo stu-

denta na stravování limitováno a vysvětlit pojem  „právo na stravování za
studentskou cenu“. 

Velmi široká diskuse se rozvinula k navrhovanému zákonu o Univer-
zitních nemocnicích, který předpokládá vznik „univerzitních nemocnic,
a.s.“, na nichž by se univerzita podílela vlastnictvím tzv. blokačního minima
34 % akcií. AS LF UK v Plzni po všeobecné diskusi:
a) Považuje návrh tohoto zákona v jeho znění předloženém Ministerstvem

zdravotnictví a paragrafovaném 5.5.2008  za zcela nepřijatelný.
b) Podporuje vedení Univerzity Karlovy a lékařských fakult v jejich snahách

tento návrh zablokovat. 
c) Podporuje prohlášení zástupců studentů  a podporuje studenty v jejich

zákonných snahách na situaci upozornit veřejnost; vyzývá Akademickou
obec k podpoře studentského protestu. 

d) Podporuje zákonné aktivity k upozornění veřejnosti na danou situaci.
AS LF UK v Plzni spolu s vedením LF UK v Plzni svolá v této věci
Akademickou obec.

(jn)

11. DUBEN - DEN BOJE PROTI HLUKU
Na 11. dubna připadá Mezinárodní den boje proti hluku. Proč právě boj

proti hluku? Nadměrný hluk představuje v současnosti závažný rizikový
faktor, ohrožující zdraví velkých skupin obyvatelstva. Uvádí se, že hlukem
vokolí železničních tratí je u nás ohroženo okolo 14 tisíc obyvatel, hlukem
ze silničních komunikací dokonce 230 tisíc obyvatel. Samozřejmě se při-
pravují opatření, jak míru hluku snížit - budováním protihlukových zábran,
obchvatů, regulací rychlosti jízdy, zkvalitněním autoparku a dalšími způso-
by. Hlukem trpí nejen orgán sluchu, ale postižení uvádějí poruchy spánku,
soustředěnosti, hluk ovlivňuje negativně i srdečně cévní systém. Takový
dopad má dlouhodobá expozice hluku již od hranice 60 decibelů. Za tichou
oblast se z dnešního pohledu pokládá hladina hluku ve výši 20-30 dB (šumění
listí odpovídá cca 20 dB). S hlukem máme zejména ve městech každý své
vlastní zkušenosti - v blízkosti komunikací, při návštěvě hudební produkce
ve stylu disko, při dlouhodobém vyřvávání autorádia, v některých průmys-
lových provozech, při fandění ve sportovních arénách apod.

Dotázali jsme se odborníka, doc. MUDr. Zdeňka Kasla, CSc., jaká je situace
v této oblasti z jeho pohledu:

Setkáváte se na klinice s případy zřejmého poškození sluchu hlukem a jaký
je trend výskytu těchto potíží?

Jaké další potíže kromě poruch sluchu pacienti uvádějí?
Co doporučujete v takových případech?
Může sluchu uškodit, navštěvuje-li vyznavač disko tance pravidelně hudební

produkce tohoto žánru, ač v mezidobí hlukem ohrožen není?
Co můžeme udělat v prevenci těchto postižení?  
A zde jsou jeho odpovědi: 
Do náplně naší práce patří samozřejmě i péče o zaměstnance z rizika

hluku. Audiologické pracoviště kliniky se dlouhodobě věnuje této proble-
matice. Vypracovali jsme systém sledování a hodnocení vývoje poruch
sluchu z hluku a z něj pramenící pravidla pro preventivní péči. Ta byla při-
jata Ministerstvem zdravotnictví a publikována v metodickém pokynu. 

Zranitelnost či naopak odolnost sluchového orgánu vůči nadměrnému
hluku je individuálně velmi rozdílná. Poškození sluchu hlukem je ale trvalé

a neléčitelné. Rozhodující je proto ochrana proti hluku. Ta je stanovena
zákonem. Ten však nebývá mnohdy, zejména zaměstnanci, plně respektován.
Pak je ovšem pozdě „bycha honit“. S restrukturalizací našeho průmyslu se
zdálo, že rizika hluku ubude. Zavádění nových „moderních“ automatizovaných
a ekonomicky výhodných technologií má bohužel trend spíše opačný. 

Porucha sluchu z hluku je asi u poloviny postižených provázena tinitem.
Většina se s tímto jevem vyrovná – zvykne si a šelest prakticky nevnímá.
Uméně vyrovnaných jedinců se může neurotizující působení šelestu stát
fenoménem daleko více obtěžujícím než porucha sluchu samotná. 

Hluk (nepříjemně vnímaný zvuk) nepůsobí jen poruchu sluchu. Může již
na hladinách do 60 dB způsobit naši psychickou rozladu. Uvažme, jak vní-
máme zvuky ze sousedova bytu, kde jeho syn zdolává první sešit Bayerovy
školy hry na klavír. Naopak ale, jaké pocity nás povznášejí, když totéž činí
naše geniální dítě. Stejný zvuk může být tedy i prvkem příznivě stimulujícím. 

Zdrojem již dříve zmíněné neurovegetativní rozlady při hladinách hluku
nad 60 dB je především komunální hluk. Jeho následky mohou být zejmé-
na u méně odolných jedinců velmi nepříznivé. Jsou však těžko prokazatel-
né a ještě hůře měřitelné. To je celosvětový problém veškeré industriální
společnosti. Problém, který bohužel narůstá, a který by měl být řešen dříve
než-li se staneme stádem hluchnoucích neurotiků. 

Hřmící hudební produkce disko klubů poškozuje spíše obyvatele lokalit
kolem těchto zdrojů. Mladí jsou převážně více odolní vůči hluku a tato
ochrana se zdá být ještě potencována hlubokými frekvencemi na rozhraní
vjemu vibrací, které prokazatelně vyvolávají příjemné opojení. Pokusy
sdobrovolníky, kteří byli vystaveni i několikahodinové hudební produkci
ukázaly, že došlo po této akustické zátěži skutečně k poklesu sluchového
prahu. Změna však byla jen dočasná a připsána byla na vrub únavy a adap-
tace. Naopak zaměstnanci (číšníci), kteří jsou nuceni v těchto sálech ku své
nelibosti pracovat, mohou být postiženi trvalou poruchou sluchu. Tyto
skutečnosti jsou známy již dávno z podobných situací. 

Co tedy dělat proti hluku? Vyhnout se mu. Není-li zbytí, pak užít osobní
protihlukové pomůcky.   



V čem je základ lidské důstojnosti? V tom, co člověk je, v jeho přirozenosti.
K ní náleží rozum, vůle, svoboda a láska; člověk tím vystupuje z přírody,
přesahuje ji. Člověk nejedná jen na základě instinktu, ale volí své cesty, je
zodpovědný; může zvolit i zlo. Člověk si uvědomuje sám sebe. Ví, že exis-
tuje, ví také o své smrti, uvědomuje si determinaci své svobody. Ve svém
svědomí vnímá zodpovědnost vůči hodnotám. Člověk potřebuje znát původ
svých darů a své důstojnosti, jinak je nebude schopen správně použít. Dů-
stojnost člověka často zůstává skryta, protože není milován. Lidská důsto-
jnost je daná, lze hovořit o růstu osobnosti, o projevech důstojnosti osoby.
Důstojnost se téměř ztotožňuje s úctou, kterou věnuje člověk člověku.
Pokud se člověku dostává dost úcty, člověk může vnímat svůj život jako
hodnotný a roste jeho schopnost poznávat smysl svého života. Když člověk
postrádá projevy úcty od druhých lidí, ztrácí pocit hodnoty svého života a prožívá
ztrátu smyslu svého života.

Všechna „lidská práva“ jsou křehká a jestliže schází „uznání člověka“ z toho
zásadního a prostého důvodu, že je člověk „tento člověk“,  sama práva nestačí.

Pro člověka je nesmírně důležité, aby během života dospěl právě díky při-
jímání projevů úcty a lásky, především v rodině, k takovémuto sebe potvr-
zení, že je člověk, "tento člověk", tzn. "lidská osoba", a právě proto, že je každý
člověk jedinečný, má jeho život hodnotu nezávisle na tom, do jaké životní
situace se v životě dostane.

Zásada vzdání úcty, tedy uznání a respektování člověka, protože je člověk,
je základní podmínkou každého správného výchovného procesu. Tam, kde
se člověku dostává uznání a respekt k jeho jedinečnosti, tj. výchova v atmo-
sféře úcty a lásky, jej vede k rozpoznání vlastní důstojnosti; tedy k sebepotvr-
zení, že není na světě zbytečný. To je rozpoznání vnitřní hodnoty člověka. A toto
rozpoznání v něm roste, aniž by si toho byl vědom, od dětství, a lze říci, že
jej dostává zadarmo.

Lidská osoba v sobě zahrnuje systém potřeb, které poci
uje jako hodnoty,
ale také povinnosti vůči společnosti i konečnému cíli života. Důležitým znakem
lidské osoby je také její minulost a budoucnost. Netřeba vyžadovat, aby člověk
tady a nyní fungoval jako inteligentní, svobodný a morální člen společnosti.
Lidská osoba je charakterizována možností uskutečňovat v uvědomělé svo-
bodě specificky lidskou činnost. U žádného člověka nejsou potenciální vlohy
lidské osobnosti rozvinuty plně,  ale během celého života se více nebo méně
rozvíjejí ve vztahu ke společnosti a s její podporou. "Lidskou osobou" se
zdůrazňuje individualita člověka, aniž by musel být vyhraněnou osobností.

Aby se dítě stalo tím, čím chce, může, nebo by mělo být, potřebuje bez-
podmínečnou lásku. Je pravdou, že mnozí rodiče často tuto naprostou, bez-
výhradnou lásku a náklonnost svým dětem odpírají. Místo aby jim pomohli
udržet se tam, kde jsou, myslí, že jim pomáhají, když chtějí ,ještě víc". Jako by
jim slibovali své ocenění a lásku, když dokážou víc. To je ta láska spodmínkou.

Ale právě to, nakolik jedince ostatní bezvýhradně milují, určuje vědomí
vlastní hodnoty. Dítě to nerozpozná rozumem, spíše poci
uje bud' dostatek
nebo nedostatek této bezpodmínečné lásky. Aby se dítě mohlo stát tím, čím
skutečně je, musí jasně vnímat svou jedinečnost. Toto vědomí dává bezvý-
hradná láska, která je sdělována různými způsoby. 

Pocit, že mne někdo potřebuje vytváří podklad pro růst vlastní hodnoty.
Každý člověk může svou důstojnost prožívat jinak, v závislosti na výchově,
na působení lidí kolem něho a na vlivu společnosti. Zkušenosti s mnoha
lidmi, kteří se ocitli v krizové životní situaci např. lidé s nevyléčitelnou
nemocí, ukazují, že velmi záleží na tom, na čem člověk svůj pocit hodnoty života
- tj. své důstojnosti - vybudoval.

Uvádím 4 typy důstojnosti:
důstojnost zásluh

důstojnost morálních zásluh
důstojnost v osobní identitě
tzv. Menschenwiirde - člověk je a zůstává lidskou bytostí za všech okol-

ností a má tedy hodnotu lidské bytosti. Tato hodnota je nezcizitelná, neode-
jmutelná. 

Tento aspekt důstojnosti dává opodstatnění mravního požadavku úcty vůči
všem lidským bytostem, bez ohledu na jejich sociální, duševní, či tělesný stav.

Důstojnost není jen otázkou toho, co lidé cítí, nebo co uznává mravní
kultura té které společnosti, ale vyrůstá z obecného pojetí lidství. Přiznání
svobody každému člověku přispívá k zachování jeho důstojnosti.

Nemocní často kvůli těžkému nebo znetvořujícímu onemocnění a kvůli
narušeným životním plánům prožívají ztrátu své důstojnosti. My svým jed-
náním můžeme tento jejich pocit ztráty důstojnosti prohloubit nebo obnovit.
Proto je důležité poznávat, z čeho vyrůstá pocit nebo prožívání vlastní dů-
stojnosti, a co jej ohrožuje.

Chceme-li vrátit pocit důstojnosti nemocným, kteří jej ztratili, musíme si
nejdříve uvědomit, proč k tomu došlo.

Pokud nemocní poznávali svou hodnotu ve společenském postavení,
v radosti z tvůrčí práce, ztrácí ji často zjištěním nevyléčitelné choroby. Ztráta
povolání je jednou z určujících složek osobnosti člověka. Člověku záleží na
tom, jak vypadá v očích lidí, na jejich hodnocení, a trpí tím, že už nebude
mít cenu v očích druhých lidí (důstojnost zásluh). Stydí se za svou nemo-
houcnost. Prožívá svá omezení jako selhání, ztrácí sebeúctu a domnívá se,
že přišel i o úctu druhých lidí.

Důstojnost osobní identity poškozují fyzické zásahy (stomie, amputace),
závislost na technických pomůckách, ale také citové a psychologické újmy
např. ponižování nevhodným oslovováním, jsou oslovováni jako děti, zachází
se s nimi jako s dětmi ("převážeme vám bebíčko"). Někdo může ublížit
znedbalosti, např. vystavení studu (sestra nechá odhaleného pacienta na
chodbě). Důstojnost osob lze narušovat mnoha způsoby - na úrovni fyzické,
emoční (omezovat jejich autonomii, vulgární slova), sociální (bránit v inter-
akci s druhými), dále rozumové i duchovní. To vede k podlomení vědomí
vlastní ceny a sebedůvěry nemocných. Nenápadně a nevědomky jim dáváme
pocítit jejich nemohoucnost a mohou to cítit jako méněcennost a ponížení.

Někdy nemocní trpí tím, že nedokážou být stateční, stydí se za projevy
smutku, za pláč (důstojnost morálních zásluh).

Jak mohou zdravotní pracovníci pomoci nemocným obnovit nebo prohloubit
pocit vlastní hodnoty?

Svou vlídností, zdvořilostí, nasloucháním, respektem k soukromí, oslovením,
komunikací, darováním svého času. A také umožněním návštěv blízkých,
které si sám nemocný přeje. Respektováním svobody, i když je to někdy pro
nemocného riziko. Drobnými pozornostmi (přání k narozeninám) mohou
zlepšit psychický stav nemocného. Dopomáháním nemocným, aby mohli
ve svém životě něco dokončit.. .

... smysl života člověk objevuje tím, že prožívá v životě určité velké
okamžiky. Když ale člověk prožije třeba na konci svého života vrcholný
okamžik, dává to smysl zpětně celému jeho životu.                                     

(Cit.: Viktor Emanuel Frankl)
Je důležité udržet si vlastní důstojnost - musíme se snažit poznat svou

cenu, důstojnost a hodnotu, mít před sebou cíl svého života, hledat smysl
života i v měnících se podmínkách života. Když se to sami naučíme, bu-
deme moci pomáhat svým pacientům.

Pavel Korpa
Práce vznikla v rámci výuky předmětu Lékařská psychologie a komunikace

s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 
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LIDSKÁ DŮSTOJNOST

NOVÍ ABSOLVENTI UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU

V úterý 20. 5. 2008 se sešli senioři, absolventi Univerzity
třetího věku při Univerzitě Karlově v Praze, Lékařské fakultě
v Plzni, na ukončení dvouletého studia na téma Člověk ve
zdraví a nemoci v Šafránkově pavilonu Lékařské fakulty.
Paní doc. MUDr. Zavázalová zhodnotila závěrečné práce,
testy a seznámila všechny přítomné s organizací  slavnostního
ukončení studia – předávání osvědčení v Praze – Karolinu.
Jedna z absolventek přečetla verše na rozloučenou a poděko-
vala organizátorkám za jejich nevšední péči o tyto starší stu-
denty. Odpoledne plynulo v příjemné pohodě, k ní přispěli
manželé Glacovi hudbou a zpěvem, ke kterému se postupně
všichni přidali. Děkujeme pracovníkům ústavu sociálního
lékařství za organizaci studia, krásný závěr studia a za toto
milé odpoledne.

Účastníci U3V LF UK v Plzni   2006-2008
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Jako každoročně byl děkanský den ojedinělou příležitostí k zájmové
pohybové aktivitě studentů a zaměstnanců naší fakulty. Pondělního turna-
je v basketbalu se 12.5. zúčastnila dvě družstva, celkem 15 studentů. Vítězem
se stalo družstvo složené ze studentů prvního a druhého ročníku.

Středečních závodů štafet v plavání se 14.5. se zúčastnila dvě družstva,
celkem 10 studentů. Vítěznou štafetu tvořili studenti Turčinová, Potužník,
Branžovský a Pírek.

Čtvrteční nejmasovější akce 15.5.– turistického pochodu – se zúčastnilo
11 studentů a 60 zaměstnanců. Pochod byl zakončen jako obvykle tábo-
rákem a opékáním vuřtů v zahradě u Ústavu tělovýchovného lékařství.   

Ve čtvrtek se uskutečnily všechny další sporty. Volejbalového turnaje
smíšených družstev se zúčastnilo celkem 21 studentů. Vítězem se stal „Štěpka
tým“ složený ze studentů třetího ročníku. Turnaj proběhl ve výborné spor-
tovní a bouřlivé atmosféře.Studenti byli ohodnoceni za své výkony sladkými
cenami. 

Turnaje v sálové kopané se zúčastnilo 6 družstev.  Letošní ročník byl ve
znamení velké vyrovnanosti družstev, kdy například v semifinále pozdější
vítěz družstvo „ Palestiny“ zdolalo družstvo „Optimistů“ až na penalty. I letos
jsme byli spokojeni nejen se sportovní úrovní turnaje, ale také samotná

účast  45 hráčů potvrdila zvýšený zájem studentů o tento turnaj.  Konečné
pořadí : 1. Palestina 2. Správci kachen  3. FC Šaf

Tenisový turnaj studentů a zaměstnanců Lékařské fakulty proběhl v areálu
Slavie PU Plzeň. Turnaje se zúčastnilo 11 studentů a 3 zaměstnanci. Finále:
Kubeš - Ryšavý 6 : 4.

Turnaje ve squashi se zúčastnilo 15 studentů a 27 studentek. Ti na šesti
squashových kurtech během dvou hodin měli možnost okusit náročnost tur-
najového klání, kdy ženy hrály K.O. systémem a muži začínali ve skupinách.
Z každé pak postoupili dva nejlepší do pavouka a systémem K.O postupo-
vali až do finále. Vítězem turnaje mužů se ve finálovém utkání (O. Břenek
– M. Mašek) stal ve dvou setech Ondřej Břenek a vítězkou mezi ženami (S.
Hyrátová – L. Bínová)  se stala Soňa Hyrátová 2:1 na sety.

Bohužel se stává nešvarem, že v den kdy pan děkan vypisuje volný den
pro sportování studentů a zaměstnanců, někteří vyučující dohánějí termíny
pro vypisování zkoušek a zápočtů z jednotlivých předmětů. Po dohodě s
panem děkanem doufáme, že příště se do sportování zapojí i ti, kteří dosud
nepřišli aktivnímu pohybu na chu
 a účast bude početnější. 

Mgr. Martin Červený

DĚKANSKÝ TĚLOVÝCHOVNÝ DEN 15. 5. 2008

PSI POMÁHAJÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM LIDEM

„Není na světě lepšího psychiatra, než štěně olizující Vám obličej.“ 
Ben Williams
Chovem, předvýchovou, výcvikem a předáváním asistenčních psů se obec-

ně prospěšná společnost Pomocné tlapky o.p.s. zabývá již od roku 2001.
Vycvičené psy předává zdarma do dlouhodobého užívání tělesně
postiženým lidem, zejména částečně nebo zcela upoutaným na invalidní
vozík, ale i nevidomým, neslyšícím a lidem se záchvatovými onemocněními.
Společnost se již od svého založení věnuje také canisterapii. V neposlední
řadě stojí také činnost na poli osvěty z hlediska soužití zdravých a handi-
capovaných lidí a využití asistenčních psů pro jejich snadnější integraci do
společnosti. Součástí je práce s dětmi a mládeží, především formou besed s
praktickými ukázkami ve školách a na různých akcích tělesně postižených.
Působení organizace je celostátní, se snahou pomoci každému, kdo se na ni
obrátí. Význam mají však i aktivity regionální. Pomocné tlapky vycvičily a
předaly přes 75 asistenčních psů tělesně postiženým z různých míst ČR,
včetně několika tzv. "šikovných společníků" a dvou stálých canisterapeutic-
kých psů předaných institucím. 

Asistenční pes umí mnoho věcí. Rozsvěcí a zhasíná světlo, pomůže se
sundaváním rukavic či ponožek a dokonce i svetru či kalhot. Postiženému
člověku donese určený předmět – mobilní telefon, ovladač na televizi či
dokonce léky a předá je nemocnému správným způsobem na správné
místo. Podává do ruky či na klín spadlé předměty. Dokáže i otevřít lednici
a donést v nepoškozeném stavu jídlo či svačinu. Umí rozepnout zip na
oblečení či tašce a otevřít i zavřít dveře. Pouští dokonce i počítač. Může
pomoci s manipulací s invalidním vozíkem a pokud postižený z vozíku
spadne, pes přivolá pomoc. Může také pomoci při udržování rovnováhy
upostižených, kteří chodí s chodítkem či o holích. Také může být cvičen
speciálně pro nemocné s atrofií krčního svalstva, kterým umí pozvednout
hlavu, aby se neudusili. A mnoho dalšího...

Pro výběr štěněte k výchově asistenčního psa je důležitý už samotný
výběr rodičů. Pro svoji klidnou, inteligentní a dobráckou povahu je ideál-
ním psem retrívr – a
 zlatý nebo labradorský. Lidé dříve preferovali světlé
psy, protože černí jim připadali spíše jako čertíci, ale nyní je poptávka stran
barev srsti vyrovnaná. Štěňata musí vyrůstat v harmonickém prostředí za
dozoru školených vychovatelů. Dětství si užijí jeden rok a pak začíná
trénink. V období předvýchovy si psa vezme budoucí „adoptivní rodina“
domů, kde si pes přibližně rok zvyká na nové prostředí a lidi. Je veden k
hygienickým návykům a hlavně k upevnění silné vazby na člověka. Štěňata
si zvykají na invalidní vozík, cestování autem i hromadnou dopravou a také
na větší kolektiv lidí. Samotný výcvik asistenčního psa pak trvá podle potře-
by osm a víc měsíců. Pes v té době bydlí přímo u cvičitele a je cvičen k
potřebám konkrétního klienta. Psi se tedy dostanou ke klientům asi ve
dvou letech věku. Pejsci i fenky jsou kastrováni. Před předáním psa klien-
tovi pak musí klient prokázat, že se umí o svého psa správně postarat a že
se s ním umí pohybovat bezpečně na veřejnosti. Pomocné tlapky takové
testy provádějí přímo v obchodním domě Tesco. Předáním psa však
spolupráce klienta a cvičitele nekončí, protože klient musí opakovaně
prokazovat dobrou spolupráci se psem a také že se o svého pomocníka
náležitě stará při opakovaných přezkoušeních. Služební doba psa se pohy-
buje kolem osmi let. Pak přichází na řadu psí důchod, kdy si psa často
nechává jako domácího mazlíčka rodina postiženého, nebo se pes vrací
zpět ke cvičitelům. Psi a výcvik u Pomocných tlapek odpovídají evropským
standardům. Postižený dostává asistenčního psa zdarma a výcvik je finan-
cován z grantových projektů, nadací a laskavými sponzory. Přitom výcvik
jednoho psa stojí asi 200 tisíc korun. 

Pomocné tlapky také provozují canisterapii - tj. léčebný kontakt mezi
člověkem a psem. Jedná se o aktivity za pomoci psa, kde se pomocí
přirozeného kontaktu člověka a psa zaměřují na zlepšení kvality života
klienta a obecnou aktivizaci, terapii za pomoci psa, která je cíleným kon-
taktem, kde nasměrování a úkoly určuje odborník (fyzioterapeut, psy-
cholog, speciální pedagog apod.) a canisterapie se tak stává podpůrnou
metodou celkové rehabilitace klienta. Je možné také vzdělávání za pomoci
psů, kde pedagogové využívají pozitivní vliv psů na žáky se specifickými
potřebami nebo jako součást zážitkové výuky. A
 už se ale jedná o kterýkoli
typ canisterapie, ke všem je potřeba příprava ze strany canisterapeutického
týmu. Pomocné tlapky proto poskytují zájemcům potřebnou průpravu ve
formě teoretického kurzu pro canisasistenty, zkoušek psů a praxí u zku-
šeného terapeuta, tzv. mentora. Pomocné tlapky navštěvují domovy dů-
chodců a domovy pro mentálně a tělesně postižené děti, kde mohou oby-
vatelé psy hladit, mazlit se s nimi a podat jim pamlsky. Jednou z možností
rehabilitace dítěte se spastickým držením horních končetin je tzv. piško-
tování, kdy dítě dostane do ruky piškot, který se pes snaží jemným lízáním
získat, a tak šetrně rozevírá postiženému dítěti spastickou ruku. Další
možností je položení psa k neklidnému dítěti, které se jeho působením
zklidní. Pes musí být samozřejmě po canisterapii rekreován, nejlépe
dlouhou procházkou a proběhnutím se, protože léčení nemocných lidí mu
ubírá sílu.

Na Pomocné tlapky jsme se nakonec jeli jedno nedělní odpoledne podí-
vat na chovnou stanici nedaleko Rokycan. Uvítal nás už zdaleka štěkot
avlnící se spletenec asi dvaceti smetanových, hnědých a černých retrívrů.

Skotačili jako o závod, naoko se prali a byli dosti nevycválaní. Však si také
musí užít, než se stanou zodpovědnými průvodci postižených lidí. Žádné
mazlení s námi se ale nekonalo, protože oni mají své cvičitele a pak
dostanou svého klienta, takže není žádoucí, aby se přátelili s každým...
Pomazlit se ale hned přišla dosti vzdálená příbuzná jezevčíka - střapatá
fenka Baruška, pak taky fenka teriéra a kocouři. Když jsme se vraceli domů,
byli jsme úplně nabiti pozitivní energií a jakékoliv choroby se nám zdály na
hony vzdálené. Nejen lékař léčí.

Další informace získáte na www.pomocnetlapky.cz
(bp)

Psi pomáhají...
(ilustrační foto)
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JIŘÍ SUCHÝ HOSTUJÍCÍM UČITELEM FAKULTY

Legenda české kulturní scény, básník, textař,
grafik a divadelník Jiří Suchý přijal pozvání a v rám-
ci volitelného předmětu Kulturní seminář- film
adivadlo uvedl film „Zločin v šantánu“, na kte-
rém se spolu s Jiřím Menzelem autorsky a herecky
podílel. Čtyřicet let starý film odměnili studenti
potleskem, což spolu s živými reakcemi během
projekce svědčí nejen o nestárnoucím půvabu
písniček a hereckého projevu dvojice S+Š, také
ale o tom, že satirická a trochu černá komedie
podle literární předlohy Josefa Škvoreckého je v
mnohém aktuální i dnes. Jiří Suchý při této
mimořádné příležitosti přijal z rukou děkana fa-
kulty doc. MUDr. Jaroslava Koutenského, CSc.
pamětní medaili. Fakulta tak symbolicky ocenila
mimořádné dílo autora, který stále má co říci i
generaci, která je prvním představením divadla
Semafor vzdálena půl století.  FB

MUC. KVĚTA PECKOVÁ

PŘEDSTAVUJEME ÚSPĚŠNÉ SPORTOVCE NAŠÍ FAKULTY

Květa Pecková se narodila 16. 9. 1985 v Lito-
měřicích. Ve svém rodišti také chodila do školy
ana zdejším gymnáziu i odmaturovala - 17. 5. 2005.
Od dětských krůčků ji maminka - úspěšná čes-
koslovenská reprezentantka - učila chodit a pak
běhat na lyžích. V Litoměřicích moc sněhu nepa-
dá a na hory to je dost daleko, takže přesto, že se
se sestrou naučily lyžovat velmi brzy, se závodním
lyžováním si nic nezačaly. Rodiče jako zkušení
sportovci dobře věděli, jak je pro mladý organis-
mus důležitá všestrannost, a tak různé sporty byly
i pro jejich ratolesti odmala nedílnou součástí
života. Ač oba úspěšní reprezentanti Českoslo-
venska - matka v lyžařském běhu, otec ve veslo-
vání - k vrcholovému sportu Květu nesměrovali.
Příliš dobře věděli, co vše by musela obětovat
vúsilí o pomyslné vavříny. Z řady sportů, které
měla možnost si vyzkoušet, se nakonec Květa ve
třinácti letech nadchla pro atletiku. Do oddílu
vLovosicích (nedaleko Litoměřic) ji v roce 1999
přivedla mamka. Za dohledu trenéra Drahomíra
Venclíčka. tak udělala první kroky pod odborným
trenérským vedením.

Toho na trenérském postu později vystřídali
rodiče, matka Květa a částečně i otec Zdeněk
dceři žádné úlevy v tréninku nepřipouštěli a na vý-
konnosti to bylo znát. Postupně se začaly dostavo-
vat první sportovní úspěchy, nejdříve v dorostenec-
ké, později i v seniorské kategorii. To se již roz-
hodla věnovat se atletice naplno, postupně začalo
přibývat medailí a diplomů z vrcholných soutěží. 

Z těch nejvýznamnějších úspěchů bychom
vtréninkovém denníku určitě našli následující:
Kategorie dorostenek (2001-2002): 1. místo na
mistrovství ČR (dále MČR) v krosu, 1. místo v sil-
ničním běhu na 6 km, 2. místo na MČR v běhu
na 3000 m, 3. místo na halovém MČR v běhu na
3000 m, 3. místo na letním MČR v běhu na 3000
m. Kategorie juniorek (2003-2004): 3. místo na
MČR v krosu, 3. a o rok později 2. místo při me-
zistátním trojutkání ČR - Slovensko - Ma�arsko
v běhu na 3000 m, 2 x 1. místo na MČR v běhu
do vrchu, 1.místo na MČR v silničním běhu na
10 km, 2. místo na halovém MČR na 3000 m, 2.
místo na letním MČR na 3000 m. Kategorie do
22 let (2005-2007): 2. místo na MČR v běhu na
5000 m (2006), 2. místo na MČR v krosu (2007),
2. místo na akademickém MČR v běhu na 1500 m
(2007), 3. místo na MČR v běhu na 1500 m (2007). 

„Na nějaké doplňkové sporty už mi moc času
nezbývá“, říká úspěšná běžkyně, „ale ráda hraji
volejbal, chodím plavat a jezdím na kole. Nějaké
nereálné výkonnostní cíle si v současnosti nekla-
du, já se atletikou spíše bavím, takže uvidím, co
mi tento rok přinese. Jsem ráda, že mě přijali do
Sportovního klubu Olymp Praha, jednoho z na-
šich nejsilnějších atletických kolektivů. V atletické
extralize družstev budu mít možnost zazávodit si
s těmi nejlepšími i jinde, než jen na mistrovství
ČR. Samozřejmě se budu snažit svému novému
klubu vypomoci k co největšímu zisku bodů
amedailovému umístění. 

Studium a sport se skloubit určitě dá - když se
chce, všechno jde. Myslím dokonce, že sport je
při studiu skoro nutnost, protože si nedovedu
představit celý den se jenom učit bez jakéhokoliv
pohybu. V přípravném období naběhám tak 70-
90 km týdně. Za rok to souhrnně dělá okolo
3200 km. Stíhám ale trénovat jen jednofázově,
takže tím je počet kilometrů hodně ovlivněn.
VPlzni trénuji asi nejvíce v Borském parku, pro-
tože to mám z domova nejblíže. Tak jednou
týdně chodím běhat do Štruncových sadů na sta-
dion. Tréninkový plán mi od r. 2004 píše pan Jan
Mairich, trenér Olympu Praha. 

Mezi atlety žádný sportovní vzor nemám, nikdy
jsem si na to příliš nepotrpěla... jak už jsem řekla,
běhám si jen tak pro zábavu. Více se mi zamlou-
vají silniční běhy a dráha, přespoláky (krosy) s vý-
jimkou Běhu okolo zámečku v Radčicích u Plzně
moc neběhám. Silniční Běchovice jsem prvně bě-
žela v roce 2002 jako dorostenka, to bylo jenom
6 km (22:47 min), a potom v roce 2004 jako
juniorka již celou klasickou tra
 10 km (40:20
min). Není to žádný extra čas, ale tehdy to na

juniorky stačilo. Plánuji si ale svou reputaci
vylepšit a běžet o několik minutek lépe, snad to
vyjde letos. 

Jakému oboru bych se chtěla věnovat po pro-
moci? V tom zatím tápu, jsem ale teprve v polovi-
ně studia, a tak doufám, že na to během té druhé
poloviny přijdu. Škola mě ale baví, takže se nebo-
jím, že bych si nevybrala. Na zdejší LF se mi líbí,
jsem moc ráda, že jsem se nakonec rozhodla
právě pro Plzeň, protože jsem dlouho nevěděla,
kterou fakultu zvolit. Ta spokojenost souvisí také
s tím, že jsem tu našla dobré kamarády. Stáž
vzahraničí jsem letos nějak propásla a doufám že
mi to vyjde příští rok.

Na nějaké koníčky mi moc času nezbývá, pro-
tože většinu dne mi zabere škola a trénink, ale
když přece jen nějaký volný čas vyjde, jdu do kina
nebo plavat. Ale za můj pobyt v Plzni jsem
objevila jeden velký koníček, který mě už asi
nepustí, a tím je plzeňské pivo: Nejlépe chutná
po tréninku.“

Skromné závodnici přejeme, aby jí letní sezó-
na vyšla podle jejích představ. Pokud se jí bude
dařit jako dosud, nemusí ji minout ani reprezen-
tační dres při světové  Univerziádě 2009 v Bě-
lehradě.                                                          

(jn)

Jiří Suchý přebírá pamětní medaili z rukou děkana
LF UK v Plzni doc. MUDr. J. Koutenského, CSc.
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS ...

Ke 100. výročí úmrtí mecenáše Hlávky uvedl časopis UK v Praze Forum
(č. 1/08) rozsáhlé pojednání o samotném Josefu Hlávkovi a Hlávkově
nadaci. Jedním z příspěvků byl i článek prof. MUDr. J. Kosa s titulkem
„Vzpomínky na život v Hlávkových kolejích“.  „Při nástupu jsem v kanceláři
koleje složil zálohu na jeden měsíc ve výši 240 Kč a zároveň podal žádost
o stipendium. Obdržel jsem je celé, ve výši 200 Kč měsíčně, a tím měl vys-
taráno na celý rok, ani jednou jsem nemusel nic doplácet. V ceně 8 Kč
denně bylo započítáno úplně vše: bydlení s osvětlením a úklidem, stravo-
vání, praní prádla, výuka cizím jazykům a šermu, ve vyšších ročnících gym-
nastika v tělovýchovném zařízení Marathon v Černé ulici. Zbývalo jen plnit
základní podmínku, a tou byl výborný prospěch.“ (Plné znění je na str. 29-
30 časopisu Forum 1/08). 

V témže čísle je uveden redakční článek „Chirurgové z LF Plzeň léčí játra
na etapy“.  V článku, vycházejícího z rozhovoru s doc. Skalickým se uvádí:
„Jeden cyklus „vypalování“ metastázy jater trvá asi dvanáct minut. Nejvíce
jich při jedné operaci lékaři odstraní šest. Zákrok dokáží v Plzni provádět
také laparoskopicky, nebo dokonce jen pomocí jednoho vpichu jehlou do
nemocné tkáně.“ (Redakce, s. 9)

V měsíčníku „Nemocniční speciál“ (č. 11/07) v článku „Léčba bolesti
ve FN Plzeň“ upozorňuje MUDr. Jan Lejčko na sedmnáctileté zkušenos-
ti s ambulantní léčbou bolesti, zahrnují v současnosti okolo 6000
pacientů ročně. Popisuje též zkušenosti s použitím implantace dávko-
vacích systémů (J.Lejčko, s.2). 

Ve Zdravotnických novinách č. 51-52/2007 pod titulkem „Ve šlépějích
J.W.Goetheho“ je uveden rozhovor s prof. MUDr. et RNDr.  J. Slípkou. Na
otázku „Co se za těch několik desítek let, od vašich začátků v r. 1948, v
tomto oboru změnilo?“ Prof. Slípka odpovídá: „Věda pokročila úžasným
způsobem. Když si dnes vezmu své třicet let staré poznámky z přednášek,
neodvážil bych se podle nich dnešním studentům přednášet. Řada věcí,
které věda považovala za vyřešené, už dnes neplatí. Tehdy medicína vys-
tačila s obecným pohledem na lidské tělo a jeho mikroskopickou stavbu.
Dnes už ale musíme studovat molekulární pochody buněk a tkání, což je
nesmírně náročné.“ (B.Nedorostová, plný text na s. 22-23).

V čísle 4/2008 Zdravotnických novin pod titulkem „Sexuolog je pod
elektronkovým mikroskopem“ je uveden rozhovor s absolventkou plzeňské
LF UK MUDr. Růženou Hajnovou, jednou z představitelek české sexuolo-
gie. Na otázku „Lidé jsou dnes v otázkách sexu daleko otevřenější. Je to tak
dobře nebo by mělo alespoň něco zůstat „pod pokličkou“? Dr. Hejnová
odpovídá: „Sexualita byla, je a měla by být intimní záležitostí páru, ne věcí
veřejnou. Je také dobré naučit se o sexuálním životě otevřeně v páru hovo-
řit, získávat v dospívání potřebné nezkreslené informace, není ale žádoucí
dávat svoji sexualitu okázale a veřejně na odiv.“ (M.Ježek, plný text na s. 22-24).

V čísle 5/2008 Zdravotnických novin pod titulkem „O něco lepší sous-
tružník než lékař“ je uveden rozhovor s dalším odborníkem naší LF doc.
MUDr. Milanem Hadravským, CSc. Na otázku „Kolik komor jste podle
svého návodu sestrojil a kde slouží pacientům? Doc. Hadravský odpovídá:
„Podílel jsem se na konstrukci celkem pěti hyperbarických komor. V Plzni
jsou dvě. Ta starší v plzeňské Fakultní nemocnici na Lochotíně pracuje

sdrobnými úpravami od roku 1986 a obsluhuje ji bývalá ministryně
zdravotnictví, docentka Emmerová. Jedná se o komoru vyrobenou v pod-
statě podle technické dokumentace, kterou jsem kreslil propisovačkou na
pytlíky od svačin, kupodivu ale dodnes funguje. Druhá komora slouží
pacientům na oddělení klinické farmakologie v plzeňské nemocnici na
Borech. Podle mých návrhů byla sestrojena i komora v Českých
Budějovicích, vyrobená v plzeňské Škodovce. Další komoru, která je v
Hostinném v Podkrkonoší, vyrobila soukromá firma. Jako konzultant a
údržbář jsem stále ve styku s tamními pracovníky a dvakrát třikrát do roka
tam vyjíždím. (B.Nedorostová, plný text na s. 22-23).

V čísle 7/2008 Zdravotnických novin pod titulkem „Nové metody od-
straňování nádorů jater“ přibližuje autorka činnost a pracovní výsledky
Chirurgické kliniky FN Plzeň (B.Nedorostová, s. 14-15).

V čísle 12/2008 Zdravotnických novin uvádí autorka pod titulkem
„Unikátní embryologická sbírka slouží výzkumu i studentům“ reportáž
osrovnávací sbírce zárodků člověka a různých živočichů v Ústavu histolo-
gie a embryologie plzeňské LF UK a přináší rozhovor s doc. MUDr. J.
Kočovou, CSc.  Na otázku „V embryologii a histologii se zabýváte studiem
vývoje struktury krevních a mízních cév, což se ukázalo jako velice důležité
i pro klinické obory; čím konkrétně?“ doc. Kočová odpovídá: „V oblasti
končetin se zaměřuji na studium vývoje tepen a žil za normy i za patolog-
ických stavů – například u varixů a trombóz. Od končetinových cév jsem se
později dostala k dalším oblastem lidského těla, a sice ke studiu velkých ela-
stických tepen i malých cév peritonea. Spolupracuji také s dalšími
odborníky, zvláště s patology a klinickými angiology – současný výzkum je
vždy práce týmová. (B.Nedorostová, plný text na s. 16-17)

V březnovém čísle měsíčníku ZČU „Stady“ (č.3/2008) pod titulkem
„Předány pamětní medaile“ jsou uvedena životopisná data dvou laureátů
pamětních medailí Filozofické fakulty ZČU prof. MUDr. et RNDr. Jaro-
slava Slípky, DrSc. a prof. PhDr. Ing. Ladislava Tondla, DrSc. (J.Fiala, s. 14-15).

V březnovém č.3/2008 „Listů Prahy 1“ pod titulkem „Jubilejní rok Josefa
Hlávky“ je podán přehled hlavních životopisných dat známého mecenáše,
jeho aktivit a výčet hlavních akcí k letošnímu stému výročí jeho úmrtí.
Zpražských staveb Hlávkových je vyobrazena bývalá Zemská porodnice
UApolináře a Hlávkovy domy ve Vodičkově ulici.  Je vyobrazen i Hlávkův
pomník v této pražské lokalitě. Samotného Hlávku by asi nepotěšilo, že celé
rozsáhlé přízemí jeho domů zaujímá podnik rychlého občerstvení
McDonald´s, můžeme jen doufat, že nájem současného provozovatele, uza-
vřený s Hlávkovou nadací na oplátku za kompletní rekonstrukci domů,
vdohledné době vyprší (O.Szymanská, s.1).   

V Plzeňském deníku z 18.4.2008 je uveřejněna významná sta
 o průkop-
níku otolaryngologie plzeňském rodákovi MUDr. Otakaru Hechtovi, od
jehož narození 1. května uplynulo 120 let (O. Bořík, J. Boříková). 

V tomtéž čísle  v článku „Z ´opice´ se většina lidí vyspí zadarmo“ popisu-
jí autorky úskalí práce na plzeňské záchytce, kdy se navíc daří vybrat úhradu
jen od čtvrtiny ošetřených, takže na ostatní doplácíme všichni několika mi-
liony ročně. Varovné je upozornění, že stále více se opíjejí děti (P. Petříková,
M. Kunešová, s.3).   (JB+JN)

MEDIVADLO NAPOSLEDY ANEB VŠE DOBRÉ NĚKDY SKONČÍ

Jak už název článku napovídá, tohle je ohlédnutí a rozloučení s naší
medickou divadelní aktivitou. Čas je neúprosný, šestý ročník se státnicemi
drtivý, tak bohužel „umění“ muselo jít dočasně stranou. Navíc naši
nemedičtí členové už dostudovali a pracují, dva z nich mimo Plzeň, což
nějaké pravidelné zkoušky činí takřka nemožné. Došlo tudíž k smutnému,
ale nutnému rozhodnutí náš spolek rozpustit. Nikomu se samozřejmě
nechtělo, ale zatím se nenašel nikdo, kdo by si vedení spolku a případné
hledání nových členů a her vzal na starost. Tímto bych i nenápadně chtěl
pobídnout kolegy mediky, co čtou tento článek, zda by neměli chu
 v na-
šem díle pokračovat. Vždy
 by byla škoda, kdyby duch Medivadla vymizel.
Věřím, že se mezi vámi najdou další blázni, co si vedle čtení tun knih
dokážou najít čas na „blbnutí“ a mají chu
 ho zprostředkovat i ostatním.
Nebo možná někdo by se rád pustil do něčeho vážnějšího než jsou Monty
Pythoni. To už je na vás!

Zvykem takovýchto článků bývá ohlednutí za dosavadní aktivitou a
úspěchy či neúspěchy. Ani tento nebude výjimkou. Začínali jsme nesměle,
zkoušeli jednoduchá divadelní cvičení, vzájemně se poznávali a učili se, jak
se uvolnit sami před sebou, což je první krok k uvolnění se před diváky.
Premiéru měl náš spolek v tělocvičně Boleveckých kolejí, chtěli jsme
nejprve otestovat náš um před svými kolegy a kamarády z fakulty. Secvičili
jsme několik krátkých vtipných scének od různých autorů a byli zvědaví,
jaká bude odezva. A odezva byla velice pozitivní. Dokonce se nám někteří
odvděčili formou „dobrovolného odchodného“. Tenhle pojem by možná

stál za vysvětlení. Při všech našich vystoupeních náš spolek držel dobrý zvyk
nevybírat vstupné, nenutili jsme diváky kupovat zajíce v pytli. A po před-
stavení jsem nechal kolovat svojí čepici, aby se ti, komu se podívaná líbila,
mohli i nějak hmotně vyjádřit.

Po vystoupení v tělocvičně jsme opustili bezpečí almy mater a hráli vPlzni
na Církevním gymnáziu a pak i v malém divadle Dialog v rámci festivalu
HaDR, což už bylo s novou sérií skečů od známé britské humoristické sku-
piny Monty Python. Z toho jsme měli strach, protože upravit jejich scénky
do divadelní podoby a jen trošičku se přiblížit těmto mistrům absurdního
humoru byl úkol nelehký. Ovšem smích, potlesk a následné pozitivní hod-
nocení nás povzbudilo a s naším vystoupením jsme vyrazili do Prahy na
setkání příznivců Červeného trpaslíka a britského humoru Trpaslicon. Jeden
z našich členů byl také pořadatelem, domluvil tam naší účast a jelo se. Sešli
se tam i velcí znalci a příznivci Pythonů, trochu jsme se obávali jejich kri-
tiky, ale nakonec ozvy na stránkách o festivalu byly velice dobré. „Vystřihli“
jsme si ještě jedno představení na Církevním gymnáziu a vypravili jsme se i
do jižních Čech do malé vesnice Nahořany, která je tamním místem kul-
turních akcí. I tam jsme sklidili ovace a nějakou korunu do čepice.

Pro naše poslední vystoupení jsme si vybrali opět plzeňské divadélko
Dialog, tentokrát už ne v rámci festivalu, ale na vlastní pěst. Pozvali jsme
všechny přátele, co náš kus ještě neviděli, někteří se přišli podívat i podruhé.
Derniéru jsme si patřičně užili, nehráli jsme jen pro lidi v sále, ale i pro sebe.
Bylo více než příjemné ještě jednou slyšet smích v sále a potlesk na závěr.



Když jsem psal tento článek, chtěl jsem, aby do něj nějak přispěli i ostat-
ní. Oslovil jsem je tedy, aby uvedli, co jim členství v našem spolku přineslo.
Závěrem tedy budu citovat některé z členů Medivadla, což třeba povede
další mediky k tomu, aby na nás navázali.

Katka Brániková: „Díky našemu divadlu jsem poznala plno bezvadných
lidí, se kterými jsem si užila spoustu legrace a navázala nezapomenutelná
(alespoň pro mě) přátelství. Byla to příjemná epizoda mého jinak vcelku
spořádaného života. Děkuji za ni.“

Zdeněk Purkar a Soňa Hegerová: „Aktivní relaxaci. Objevení místa
jménem Nahořany a otištění fotky našeho vořecha ve Facultas nostra.“

Štěpán Kovář: „Tak za prvý jsem zjistil, že je úplně normální když mod-
řín mluví. To jsem nevěděl. Za druhý že poslední večeři namaloval
Mikelandželo. Te� už to vím a nebudu ze sebe dělat vola.“

Tom Matoušek: „Kromě ukojení mé perverzní touhy exhibovat vždy
avšude - exhibovat či neexhibovat, to je to oč tu běží - mi divadlo dalo
hlavně skvělé přátele - to je asi to, co je na amatérské scéně to
nejdůležitější.“

Honza Jambura: „Člověk se odreagoval od školy a dalších stresů a  byl se
zajímavejma lidma.“

Á�a Ňaršanská: „Za prvé, divadlo mě naučilo nebát se mluvit na veřej-
nosti a nemít trému. Osvobodit svoji mysl a zapomenout na starosti se
školou. Divadlo mi dalo spoustu nových přátel a samozřejmě legrace a
veselých zážitků na cestách za poznáním a překonáváním sama sebe. Byla
to prča.“

A tohle už je definitivní tečka za naším divadelním spolkem.
David Hirman

95 LET OD TRAGÉDIE NA ZLATÉM NÁVRŠÍ

Na pondělí 24. března 1913 byl přichystán na
Labské boudě v Krkonoších „VII. mezinárodní ly-
žařský závod distanční na 50 km o věčně putovní
cenu Českého zemského svazu lyžařského“.
Vpředvečer závodu se za příjemného teplého jar-
ního počasí na místo startu sjížděli nejen všichni
špičkoví domácí závodníci, ale i tři němečtí lyžaři,
z nichž Frank Walter a zejména Oswald Bartel
platili za vážné favority. Pro české borce bylo
vdobě vypjatých národnostních třenic v tehdy ještě
c.k. rakousko-uherském pohraničí otázkou národní
prestiže zahraniční, a zejména německou kon-
kurenci porazit. Na místě již byli i Češi Južík
Scheiner, Karel Jarolímek a Jan Feistauer, tedy
domácí elita. Až za soumraku se do chaty do-
stavil Bohumil Hanč, stále uznávaná veličina. Měl
za sebou již řadu let úspěšného závodění, přivezl
si trofeje z takových lyžařských center, jako bylo
Nové město na Moravě na Českomoravské vr-
chovině či šumavský Špičák. Po tříleté vojenské
službě se v r. 1911 oženil, zakoupil a opravil zchá-
tralý domek v osadě Hrabačov, stačil splatit dluhy,
a rodinné štěstí kalilo jen časné úmrtí prvního
synka Vlastimila. Manželce Slávce slíbil, že rok
1913 bude jeho poslední sezónou. Lyžování bylo
nedílnou součástí jeho života a mělo jí zůstat
inadále. Hanč lyžoval vždy nejen pro své potě-
šení, ale již jako závodník předával své zkušenosti
mladým adeptům. Byl též aktivním Sokolem, hrál
ochotnicky divadlo, byl připraven každému po-
moci v nouzi. Jako uvědomělý vlastenec pokládal
úspěchy v lyžařských závodech s mezinárodní účastí
za otázku národní cti.

A to byl hlavní důvod, proč se odhodlal v onen
krásný jarní den ještě jednou nastoupit na start
obtížného závodu přesto, že s chotí toužebně oče-
kávali vytoužený přírůstek do rodiny.

V den startu  panovalo nadále příjemné jarní
počasí. Stavitelé tratí hlásili, že na Martinovce již
skoro není žádný sníh, ani na Luční a Obří boudě
není po sněhu ani potuchy, jinde se objevovaly
holiny. Vytýčit padesátikilometrovou tra
 byl
perný oříšek. Nová tra
 proto vedla od Labské
boudy k Martinovce, sedlem mezi Mužskými
kameny a Velkým Šišákem na jižní bok Vysokého
Kotle, na Sněžné jámy, Violík, Novou Slezskou
boudu, Voseckou boudu, zpět na Violík a přes
Harrachovy kameny na Labskou boudu. Tento
okruh měli závodníci absolvovat dvakrát, poté je
čekal ještě třetí kratší okruh a cíl na Mísečkách.
Na občerstvení byl připraven horký čaj, čokoláda
a pomeranče. 

Ten den se na cestu na hřebeny vydal ještě
jeden nepřímý účastník - Hančův oddaný kamarád
a fanda Václav Vrbata. Znal Hanče jako svého
bratra a ač věděl o jeho rozhodnutí již pověsit
závodní lyžování na hřebík, správně předpokládal,
že se jeho přítel nechá zviklat a ještě naposled
svým německým soupeřům ukáže, kdo je na kr-
konošských pláních pánem. A v takovém případě
chtěl být svému příteli nablízku, mít pro něj
v těžkém závodě slovo povzbuzení a souznění. 

Start byl stanoven na 6.30 ráno než dále ubude

tající sníh. Ještě před tím prošli všichni lékařskou
prohlídkou u lékaře závodu MUDr. Šimera. Na
svá místa se rozešly dvojice kontrol. Na start
přicházeli závodníci oblečeni jen na lehko - již po
ránu bylo 8 stupňů nad nulou, mlha se trhala a
nebe jasnilo, a tak stačily lehké šponovky, spor-
tovní košile s vyhrnutými rukávy, žádná čepice ani
rukavice. Z osmi přihlášených nastoupilo na start
šest. Pražáci Jarolímek a Scheiner, Hanč a Feis-
tauer z Českého krkonošského spolku Ski Jilem-
nice a Němci Rath z Berlína a Bartel z Polubného. 

Závod sám měl od začátku dramatický průběh.
Hanč se zprvu ujal vedení, pak však při průjezdu
na Violíku nesprávně odbočil a propadl se až na

chvost závodního pole. Vrátil se však na tra
 a
postupně dojížděl jednoho soupeře za druhým,
až se spolu s Jarolímkem a Bartlem znovu dostal
do čela závodu. Jarolímek v závěru prvního kola
odpadl, Hanč předjel i Bartla a za 2 hodiny a 31
minut vjížděl u Labské boudy do druhého kola.
Tak brzy jej pořadatelé nečekali, chybělo zde
proto slibované občerstvení. Na trati zbyli jen
čtyři borci, Rath a Jarolímek vzdali pro bolestivé
odřeniny. 

Mezitím však na hřebenové pláně klesla hustá
mlha, slunce se schovalo v mracích a zvedl se
ostrý vítr. Začalo mžít, později se spustil prudký
liják, severní vítr začal mrazit. Lehce odění závod-
níci tak spíše než mezi sebou začali boj s ne-
příznivými silami přírody. První ze čtveřice vzdal
marný boj Bartel. „Nemohu dál, jde o zdraví
amožná o život“ a sjel k Labské boudě. Hanč
dojel v 10:37 ke Sněžným jamám a pustil se dále
k Violíku. O tři minuty později promočenému
aprokřehlému Faistauerovi a po něm i Scheine-
rovi došly síly. Feistauer dokonce vysílením omdlel
a s omrzlou tváří a rukou se probral až v boudě.
Hanč zbyl na trati sám. Na Novoslezské boudě
mu půjčil rukavice kontrolor - malíř Muttich.

V11:52 na Violíku se jej snažil další kontrolor dr.
Valna upozornit, že ostatní soupeři se již uchýlili
do bezpečí a v závodě nepokračují. Vichřice však
tuto informaci Hančovi nedonesla. Mezitím na
Labské boudě sbor rozhodčích rozhodl, že pro
nepřízeň počasí se závod přerušuje. Jak to však
sdělit Hančovi? Sami závodníci, nyní již odpočatí
a dobře oblečení, a s nimi řada rozhodčích, na-
bídli svou pomoc a znovu se vydali do venkovní
sloty na pomoc obdivovanému kamarádovi.

Byl to Rath kdo první na zhrouceného Hanče
narazil. Situaci vylíčil spisovatel František Kožík*:

„Rath mhouřil v metelici oči. Marně pátral po
známé siluetě svého sportovního soka a přítele.
Sjel se srázu. Co je to? Na zemi zahlédl ležet
postavu. Zastavil se. Tváří k zemi ležel zde muž v
bílé čepici přes oči a uši, v kabátě, s lyžemi
zkříženými. Byl živ. snažil se povstat. Rath na
něho volal německy, pak česky. Muž však jeho
slova nevnímal. Sklonil se tedy k němu a pomohl
mu vstát. Ale muž, vyčerpán k mdlobám, upadl
znovu. Rath chápal, že neš
astník je v nebezpečí
zmrznutí. Chtěl ho začít třít sněhem. Rozepnul
mu kabát. Zděsil se. Pod kabátem se objevila
košile a na ní závodní číslo - 26. Číslo Hančovo!
Teprve nyní pohlédl Rath muži pozorně do pro-
modralého zasněženého obličeje. Ano, Hanč!
Nebylo času pátrat, kde vzal Hanč kabát. Ne-
ztráceje ani vteřinu odepnul Rath lyže Hančovi
i sobě, zabodl je do sněhu a snažil se přítele pode-
přít, aby ho dovlekl do Labské boudy. Šlo to
těžce. Vichřice se do nich opírala, bořili se do sněhu.
Sněhová bouře se vztekala kolem nich. Rath vzal
Hanče kolem boku, jeho levou ruku si zavěsil
přes rameno, do pravé mu vnutil hůl a pokusil se
ho vléci dál. Hanč se však obracel po lyžích, jako
by v něm ještě vládla myšlenka po dokončení
závodu. Klopýtal, padal a prosil: Počkej! Odpoči-
nout! Po šedesáti krocích to už nešlo dál. Rath si
tedy naložil Hanče na záda a pokusil se ho nést.
Podařilo se mu urazit asi 500 metrů. Ale zapadal
do měkkého rozmoklého sněhu až po pás. Síly
ho opouštěly. Pomoc nepřicházela. ...Rath se
rozhodl pro poslední řešení. Vrátil se na návrší
pro své lyže a ze všech sil se probíjel vánicí k Lab-
ské boudě. U Hanče se zastavil, posadil jej zády
proti větru a ještě chvíli třel jeho ztuhlé tělo. -
Jedu pro pomoc! Vytrvej, vydrž! - Projel skoro
dva kilometry do Labské boudy, jak dovedl
nejrychleji. Okamžitě byla zorganizována pomoc.
Závodníci se rychle oblékali a spěchali pro lyže.
Dva horalé vlekli rohačky. Občas museli proti
bouři postupovat po čtyřech. Konečně našli Hanče
tam, kde jej Rath opustil. Přátelé jej okamžitě
zabalili do pokrývky, snažili se jej posílit kapkami
koňaku. Jeho ple
 byla teplá, když se však
Scheiner naklonil k jeho hrudi, zatajil dech hrů-
zou. Srdce už mlčelo. Šest mužů táhlo rohačky
sHančem na Labskou boudu jak nejrychleji mohli.
Vichřice zuřila jak toho nikdo nebyl pamětní-
kem. Do boudy vnesli Hanče ve 3.10. Lékař
MUDr. Šimer provedl oživovací pokusy. Ale brzy
poznal, že nejde o zmrznutí a dal tělo přenésti do
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tepla. Ještě hodinu zkoušeli přátelé závodníci
zachránit Hanče třením, umělým dýcháním, přik-
ládáním zahřívačů. - Potřebuji kafrovou injekci,
je to ochrnutí srdce náhlým ochlazením – uvažo-
val lékař. Ale taková injekce v lékárně chyběla.
Všichni měli hrdlo sevřené, když vynesli mrtvého
kamaráda před chatu a odevzdali dřevařům, kteří
jej měli odvézt na Martinovku a dále vozem do
Špindlerova Mlýna. Ten, jenž hory tolikrát pře-
mohl, opouštěl je tichý a bezmocný.“

Hančova tragedie nebyla bohužel toho dne
jedinou ...... Inž. Fisher,  jeden ze zachránců, kteří
se vydali hledat pohřešovaného Hanče, dostal na
Mísečných boudách informaci od místního ně-
meckého dřevaře, že ve vánici na hřebenech na
něj jakýsi muž česky něco volal, čemuž on ne-
rozuměl a spěchal do úkrytu.  Přes trvající nepo-
hodu vyrazil okamžitě inž. Fišer nazpět na návrší
Krkonoše. V mrazivé vichřici u ukazatele letní
cesty do Špindlerova Mlýna spatřil dvoje zabod-
nuté lyže, u nich ležící postavu bez čepice, jen ve
vestě,  v zimou zkroucené poloze. Fišer obrátil
bezvědomého čelem k sobě a začal jej usilovně
třít. Obličej byl promodralý, tělo však dosud
nezkřehlé. Byl přesvědčen, že se jedná o Hanče.
Na místo poté dorazili další lyžaři, ochotní po-
moci se záchranou, všechno úsilí však bylo marné.
Nakonec naložili mrtvé tělo na saně, z nichž
shodili tlumoky a další zavazadla do sněhu a  ne-
božtíka táhli na Mísečky. Cestou potkali trojici
turistů, sjíždějících z Labské boudy rovněž na
Mísečky. Fisher jim sdělil: - Hrozné neštěstí!
Vezeme Hanče! - Odpově�: -To není možné.
Hanč leží mrtvý v Labské boudě! – Teprve poté
pohlédl Fisher neš
astníkovi lépe do tváře a zjis-

til, že jde o novou obě
 děsivé vichřice. Na
Mísečkách nikdo zemřelého nepoznal. Lékař ze
Špindlerova Mlýna, který se později dostavil,
konstatoval smrt ochrnutím srdce. Teprve druhý
den, již opět krásně jarní, když se přišel ptát na
zmizelého jeho bratr, se zjistilo, že mrtvý bez
kabátu a bez čepice je Hančův přítel Václav Vrbata. 

Co spolu prožili při posledním setkání v životě
dva přátelé-sportovci je samozřejmě zahaleno ta-
jemstvím. Snad nejblíže pravdě je opět líčení spi-
sovatele Kožíka*:„Hanč cítil, jak ho mráz sežehuje,
jak mokrý šat tuhne a mrzne mu na těle. Únava
na něho padala. Únava a úzkost, jakou dosud ne-
poznal. Věděl, že bojuje s nebezpečím. Postupoval
proti vichřici jen s největším úsilím,. Nohy i ruce
trnuly. Dlaně už nemohly udržet hole. A přece tě-
lo, zeslabené a rozbolavělé, poslouchalo jeho vůli:
vpřed! Vpřed! Každý krok byl bolestí. A ke všemu
pochopil, že zbloudil. Octl se na Zlatém návrší,
kudy mělo vést poslední kolo. Přepadla ho úzkost,
úzkost opuštěných ve sněhové bouři, kteří po-
znávají, že jejich síly jsou u konce. Ale náhle se
mu srdce zachvělo radostí.  Zahlédl postavu.
Kontrola? Někdo ze závodníků? Tak se setkali.

- Tys přece přišel? - Čekám na tebe. - Viděls
Bartla? Číslo dvacet tři? - Nikdo tu nejel. - Musím
dojet. - Počkej. Máš na sobě led. - Vrbata strhnul
si s hlavy čepici a nasadil ji Hančovi. Svlékal si
kabát. Hanč vrtěl hlavou a mával odmítavě ru-
kou, ale Vrbata se naklonil a křičel nyní ze všech
sil: - Musíš si ho vzít! - Přisvědčil tedy. - Děkuji Ti,
Václave! Musíš zpátky! Je� dolů! .... V té chvíli,
krátce po poledni, dostoupila vichřice největší
síly a stala se z ní ledová smrš
. Zastihla oba
lyžaře na místě, které patří k nejnebezpečnějším.“ 

Další děj jsme již popsali. Vyčerpaný Hanč
spocitem podivné oslabující křeče v hrudi se
znovu zhroutil. S nesmírnou námahou našel
vkapse píš
alku a po chvíli z ní vyrazil hvízdnutí.
V kleče se vlekl ještě kus cesty po sněhu. Tak jej
našel závodník Rath. 

Václav Vrbata byl š
asten, že mohl příteli po-
moci. Sjížděl po stráni k Mísečkám, do bezpečí.
Neměl by však přece jen ještě Hančovi nějak
pomoci? V tom zaslechl hvizd píš
alky. Otočil se
a stoupal zpátky k hřebenům. Volal Hančovo
jméno, vichřice ho však přehlušila. A náhle se
zděsil. Ve vánici před sebou spatřil pár zabod-
nutých lyží. Poznal v nich lyže Hančovy. Jsou-li
zde lyže, kde je Hanč? Zoufale vyjížděl na různé
strany a vracel se k lyžím. Snažil se marně proni-
knout zrakem vánici. Zděšení nad zmizením
přítele ho ochromovalo. A nakonec, věrný až k
smrti, se vrátil k Hančovým lyžím, vedle nich
zabodl svoje, schoulil se do klubíčka proti smršti
a čekal. Tak ho našli mrtvého. 

Příběh věrného přátelství dvou sportovců se
navždy zapsal do historie českého sportu. Jméno
Bohumila Hanče nese od roku 1923 mistrovský
závod na 50 km, jenž se letos jel již po jedenaosm-
desáté. Podle Kožíkovy předlohy natočil režisér
Čeněk Duba film Synové hor, v němž hlavní role
ztvárnili Josef Bek a Jiří Vala. A každoročně tisíce
návštěvníků Krkonoš si u mohyly Hanče a Vrbaty
či u pomníčků na Zlatém návrší tuto událost z doby
před 95 léty připomenou. Za den Horské služby
nebylo možno vybrat vhodnější datum.    

J. Novák
*/ Kožík F.: Synové hor. Praha, STN 1966 

(3. vydání).

ŠEDESÁT LET HORSKÉ SLUŽBY NA ŠUMAVĚ

První organizace Horské služby na Šumavě vznikla v r. 1948. V součas-
nosti HS Šumava pokrývá rozsáhlé území ohraničené horou Ostrý a hrází
Lipenské přehrady.  

Zimní sezóna 2007/2008 začala od 16.11.2007, kdy byl zahájen provoz ve
všech střediscích (Špičák, Železná Ruda, Zadov, Kramolín a další malá stře-
diska v oblasti ). V oblasti Šumava zasahovali členové Horské služby v 729
případech, u 201 případů posádky RZS zajiš
ovaly další ošetření v nemoc-
ničním zařízení. Jednalo se vesměs o těžké a středně těžké úrazy. V šesti pří-
padech zasahovala letecká záchranná služba u velmi těžkých úrazů. Byly
zaznamenány dva smrtelné případy selhání srdce při běžeckém lyžování.
Čtyřikrát byla vyhlášena hledačka s celkem 19 hodinami pátrání v terénu
a331 kilometry najetými vozidly Horské služby  (skútry, čtyřkolky, osobní
vozy).   

V pořadí úrazovosti podle počtu v zimní sezóně vedou Krkonoše s 2582
případy, Jeseníky (844), Šumava (729), Orlické Hory (596), atd. 

Pro bližší ilustraci ošetření úrazů v oblasti Šumava: Špičák 343 případů,
Zadov 159, Kubova Hu
 16, Kramolín 21 případů. Celkový nárůst za letošní
sezónu je 160 % ve srovnání s loňskou statistikou za stejné období. V zimní
sezóně 2006/2007 bylo ošetřeno pouze 279 případů, hlavní roli však hrála
velmi mírná zima, kdy se v oblasti lyžovalo pouze cca 40 dnů.

Poslední smrtelnou nehodou byl v sezóně 2004/2005 náraz lyžaře do
stromu na Špičáku při nezvládnutém sjezdu (10.02.2005).

Ošetření lyžařů vedeme v evidenci paušálně, nevyhodnocujeme stati-
sticky, zda postižený umí či neumí lyžovat. K úrazům se dostaneme větši-
nou až po ohlášení nehody a nejsme oprávněni šetřit, kdo nehodu zavinil
a jak probíhala. Pouze každého bez rozdílu ošetříme a předáme dle závaž-
nosti úrazu dál (domů, do nemocnice, do péče RZS, LZS apod.). 

V posledních třech letech vykazovala HS Šumava následující počty úrazů:
v sezóně 2005/2006  celkem ošetřeno 690 úrazů, v sezóně 2006/2007 279
úrazů a v poslední sezóně 2007/2008 729 úrazů. K nárůstu v poslední
sezóně lze jen poznamenat, že ve velkých střediscích se stále častěji lyžuje
na technickém  sněhu, dochází tak k prodloužení sezóny. Sníh je rychlejší
a tvrdší.  Dochází též k rekonstrukci dopravních zařízení, zvyšuje se kapaci-
ta přepravy lyžařů.  Významnou roli hraje i technické vybavení lyžařů,
zejména změna lyžařské výzbroje. Na carvingových lyžích se jezdí jinak, je
jiná technika krojeného oblouku. Toto vše hraje v úrazovosti svoji roli. 

Při ošetření úrazů neprovádíme dechové zkoušky na požití alkoholu, toto
je věcí policie. Úrazy, kde by byl postižený na mol, jsme zatím nezare-
gistrovali.

K limitům lyžařských areálů lze pouze uvést, že na Šumavě je dán limit
šířkou sjezdové trati  v lesním porostu. Další rozšiřování je komplikováno
legislativou, množstvím finančních prostředků středisek a v neposlední řadě
orientací sjezdovek dle světových  stran ( obvykle na jih). Při rozšíření sjez-
dovek již není reálné udržet zde dobré sněhové podmínky. Tato proble-
matika však nepřísluší Horské službě, ale provozovatelům lyžařských areálů. 

HS Šumava má celkem 10 zaměstnanců (na Špičáku 4 záchranáři, náčel-
ník oblasti a administrativní pracovník, na Zadově 2 záchranáři, v Kra-
molíně 2 záchranáři). Na zimní sezónu jsou od 15.12 do 31.03. ještě přibráni
2 sezónní zaměstnanci pro oblast. Záchranáři vykonávají svoji práci jako
hlavní pracovní poměr a jsou zaměstnanci Horské služby ČR, o.p.s.,
celoročně. Kromě toho HS Šumava registruje ještě 19 dobrovolných členů
v okrscích: Špičák, Zadov, Kubova Hu
, Kramolín a Kle
. Tito členové jsou
sdruženi pod Horskou službou ČR, o.s.. HS ČR, o.p.s. poskytuje této dobro-
volné základně materiál, oblečení, zajiš
uje školení apod. Navenek nelze na
svahu poznat, kdo je dobrovolný a kdo profík.

Členství v Horské službě je dáno  předpisy HS ČR, o.s., zejména dosažení
věku 18 let při podání přihlášky, horní věková hranice k podání přihlášky
je 35 let. Podmínkou je dále dobrá fyzická kondice, zvládnutí horolezecké
techniky, výtečné lyžařské umění, pozitivní morální vlastnosti apod.
Uchazeč má mít též bydliště ve vymezené náborové oblasti (každá oblast
HS má oblast náboru danou interně), po přijetí za čekatele HS musí zdárně
ukončit letní a zimní školu HS do 4 let od přijetí za čekatele, po přijetí za
člena HS musí každoročně zvládnout předepsané prověrky fyzické zdat-
nosti (letní a zimní část), odsloužit předepsaný počet služeb v okrsku
aúčastnit se všech školení v oblasti (rovněž letní část a zimní část). Tyto
povinnosti má obdobně i profesionál (prověrky fyzické zdatnosti, školení,
kurzy, apod.). Dobrovolný člen se může stát zaměstnancem až po několika
letech dobrovolnictví, pochopitelně pokud je v oblasti volné pracovní
místo.

Uplynulou sezónu lze charakterizovat jako průměrnou. Výjimečný byl
minimální spad srážek (od začátku listopadu prakticky sníh nepadal).
Voblasti došlo jen k minimálním ztrátám na materiálu a technice. Nebyly
žádné mimořádně náročné a těžké pátrací akce a hledačky. V současnosti
již započala příprava na léto. Prakticky nemáme nějakou mimosezónu.
V létě nás čekají především úrazy na kole. V přípravě je výstavba terénní
stanice na Prášilech pro pracovní obvod HS Špičák. Dvě stanice již stojí
(Kvilda a Stará Pec na Lipensku). Tyto stanice umožňují vyšší kvalitu služeb. 

Michal Jan�ura, náčelník Horské služby Šumava.
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STO DEVADESÁT LET OD NAROZENÍ IGNÁCE SEMMELWEISE

Ignác Semmelweis se narodil v početné ku-
pecké rodině v tehdejším Budíně 1. července 1818.
Byl německé národnosti, avšak sám se celý život
považoval za Ma�ara přesto, že se ma�arsky
nikdy dobře nenaučil. V Budíně také absolvoval
gymnázium, prošel zde dvěma ročníky filozofie
a pak jej otec poslal do Vídně studovat práva.
Ignáci se však práva nezamlouvala, přestoupil
na medicínu, po roce se vrátil do domovského
Budína studovat 2. a 3. ročník, pak však zase
odcestoval do Vídně, kde v r. 1844 promoval.
Rozhodl se pro porodnictví, ještě téhož roku
dosáhl magisteria. O rok později dosáhl i magis-
teria chirurgie. Poté v r. 1846 zamířil na asis-
tentské místo porodnické kliniky prof. Kleina,
jež byla tehdy největším porodnickým ústavem
na světě. Mívala 6-8 tisíc porodů ročně. V r. 1839
byla porodnice rozdělena na lékařskou část a tzv.
babickou školu pro porodní asistentky. Na II.
klinice se stal vedoucím dr. Fr. Bartsch.  

V době Semmelweisova nástupu na porodnic-
kou kliniku všude, nejen ve Vídni, byla kletbou
porodnických ústavů nejen v Evropě, ale i v Ame-
rice horečka omladnic (febris puerperalis). De-
sítiprocentní úmrtnost se přijímala jako celkem
snesitelná. Rodičky umíraly velmi rychle za příz-
naků otravy krve. Nápadné bylo, že porody v do-
mácnosti byly proti této metle rodiček daleko
odolnější a úmrtnost mimo ústavy zřídka kdy
přesahovala jedno procento.  

Za příčinu horečky omladnic se považovaly
dva činitelé. Za zevní faktor byly považovány
vlivy ovzduší, označované jako genius epidemi-
cus. Za druhý příčinný faktor byly považovány
změny v krvi rodičky způsobené těhotenstvím
a změny v pevných částech těla, zejména v po-
hlavním ústrojí. Semmelweis se stal asistentem
na klinice, která se řáděním puerperální horečky
vyznačovala nejhůř v celé Evropě, jako dokládá
vývoj úmrtnosti: 1839 - 5,4 %, 1840 - 9,5 %, 1841
- 7,7 %, 1842 - 15,8 %, 1843 - 8,9 %, 1844 - 8,2
%, 1845 - 6,8 %, 1846 - 11,4 %). Ve skutečnosti

byla nemocnost ještě výrazně vyšší, nebo
 ne-
mocné šestinedělky byly často převáženy na jiná
oddělení. 

Semmelweis si záhy uvědomil rozdíl v úmrt-
nosti mezi klinikou Kleinovou a Bartschovou
babickou školou. Táž budova, tytéž správní po-
měry, stejné jídlo, stejné prádlo, stejné ošetření
- ale u Kleina umíralo 3krát, 5krát, někdy i 10krát
více rodiček než u Bartsche.  Semmelweise kaž-
dodenní doslova kupy mrtvol a marné pátrání
po příčině uvádělo v zoufalství. 

Na správnou cestu jej navedla téměř náhoda,
spíše však bystrý úsudek. V březnu 1847 jej za-
rmoutila zpráva, že zemřel prof. Kolletschka,
kterého při pitvě poranil jeden z žáků do prstu.
Koletschka onemocněl oboustranným zánětem
pohrudnice, pobřišnice, perikardu, mozkových
blan a hnisavým zánětem oka. U Kolletschky
byly příčinou smrti mrtvolné částky, zanesené
do krevního oběhu. Semmelweis uvažoval:
Cožpak u rodiček, umírajících záhy po porodu,
nedochází také ke vnášení mrtvolných částeček
do krevního oběhu? A tehdy si odpověděl: ano,
nebo
 profesoři, asistenti a studenti při tehdej-
ším studiu mrtvol přicházejí často do styku
s mrtvolami a mrtvolný zápach, který dlouho
ulpívá na rukou, svědčí o tom, že obvyklé oby-
čejné mytí vodou a mýdlem k úplné očistě ne-
stačí. Začal proto užívat chlorového vápna a to-
též nařídil všem studentům, opouštějícím pi-
tevnu. A tak jestliže v první polovině roku 1847
zemřelo 12% rodiček, v následujících měsících
úmrtnost poklesla na 3 % a v r. 1848 činila jen
1,2%. Postupně také poznal, že infekční  činitel
se může přenášet též vzduchem. 

Přes prokazatelně výborné výsledky Sem-
melweisových opatření nebyla tato všude stejně
příznivě přijímána. Na podporu  vystoupil např.
Hebra, Škoda, Haller a další. Škoda ve vídeňské
Akademii dokonce uvedl: „Semmelweisův objev
je jedním z nejvýznamnějších pokroků, jež
medicína vůbec učinila.“  

V únoru 1850 byl Semmelweis habilitován
docentem „pro theoretické porodnictví s prak-
tickými demonstracemi na fantomu“. Nikoliv
tedy pro praktická cvičení na mrtvolách, v nichž
viděl nepostradatelný pramen svých dalších
studií. Aniž se rozloučil se svými přáteli, opustil
Vídeň. Jen několik dnů po svém jmenování
docentem se vrátil do Budapešti. 

Tady nevěděli nic o jeho převratných objevech
a dvorní rada Birly dokonce učil, že horečka
omladnic je vyvolána nečistotou střev a všelé-
kem jsou proto projímadla. Postupně si však i v
Budapešti Semmelweis vydobyl pověst hledaného
a úspěšného lékaře, zejména po zlepšení po-
měrů a léčebných výsledků v nemocnici sv.
Rocha, kde pracoval. Po smrti Birlyho se stal
jeho nástupcem na univerzitní klinice. Znovu se
pustil do nápravy provozního i  jiného nepořád-
ku, přednášel studentům i porodním asisten-
tkám, chodil na vizity, vedl rozsáhlou adminis-
trativu, zkrátka činností v Budapešti byl plně
uspokojen. V r. 1857 se oženil a stal se postup-
ně hlavou početné rodiny. 

Přes všechny dobré výsledky však jedna věc
Semmelveisovi znepříjemňovala život - a tou
bylo stálé odmítání, či kritika jeho dosavadních
poznatků, jím samým mnohokrát ověřených.
Viděl, že musí publikovat. Několik ma�arsky
psaných příspěvků do „Orvosi hetilap“ ještě žád-
ného mezinárodního věhlasu nezaznamenalo,
pak se však pustil do rozsáhlé monografie, které
dal název „Die Aetiologie, der Begriff und die
Pofylaxis des Kindbettfiebers“ (O etiologii,
pojmu a profylaxi horečky omladnic). Vyšla v r.
1860 a autor si od jejího vydání sliboval, že se
„stane požehnáním praktického života a zažene
hrůzy z porodnic“.   

Semmelveis v knize shrnul velmi obšírně, jak
došel ke své teorii, zachytil chronologicky všech-
ny fáze svého myšlenkového postupu a vyvrátil
podrobně námitky svých odpůrců. Nevybíravými
slovy útočil na nejvyšší představitele tehdejšího
medicínského světa.

Paradoxně úspěch knihy nebyl nijak oslnivý,
spíše nevalný. Přesto však postupně během še-
desátých let 19. století přibývalo jeho příznivců
ba i významných vědeckých jmen, která stála
bezvýhradně za jeho učením. Jeden s nových
vedoucích vídeňské babické školy, ač původně
Semmelveisův odpůrce,  pronesl dokonce pla-
mennou obranu jeho nauk. Dokonce prohlásil,
že „už se nesmí vyskytnout odborník, který by
o správnosti Semmelweisových názorů nebyl
přesvědčen.“   

Semmelweis sám však tato vítězství svých
teorií už nevnímal. Stával se náladovým, jednou
krajně veselý, jindy rozzuřený k zběsilosti. Od r.
1865 se začaly projevovat vážné duševní po-
ruchy.  Byly mu doporučovány lázně Jeseník, ale
pro horšící se stav nakonec z plánovaného
pobytu sešlo. Na radu lékařského konsilia jej
rodina převezla do ústavu pro choromyslné ve
Vídni. Když mu bylo bráněno v procházce do
města, začal zuřit, takže mu musela být přilože-
na svěrací kazajka. Při kontrole objevil ošetřující
lékař na prostředníku pravé ruky drobné po-
ranění, údajně po nějaké gynekologické operaci.
Rána zesnětivěla, provalila se do kloubu a po-
stupně se vytvořily četné hlízy na pravé paži,
později v oblasti hrudníku a za příznaků pyo-
pneumothoraxu 13.8.1865 zemřel. Sekční nález
zněl: četné hlízy, překrvení mozkových blan,
překrvení a úby
 mozku s chronickou vodnatel-
ností, šedé zvrhnutí míchy. 

Semmelveis nebyl prvním, kdo poznal příčiny
horečky omladnic a cestu k její prevenci. Již v r.
1786 k podobným závěrům došel Demnan a v
první polovině 19. století četní další angličtí
lékaři. V r. 1843 Američan  Wendell Holmes razil
jasné these o porodnické čistotě. Semmelweisovi
však je nutno přiznat nesmrtelnou zásluhu, že
aniž znal anglosaské zkušenosti, byl první, kdo
s přísnou logikou stanovil celý a jasně skloubený
postup poporodní infekce a jak ji předcházet.
Byl fanatikem v hledání pravdy a dokázal ji zau-
jatě bránit.    

J. Novák

MUDr. JAN MATĚJČEK - KLATOVSKÝ LÉKAŘ A MUZIKANT
Naše minulost je jako řada perel významných

událostí poskládaných za sebou v linii času do
náhrdelníku historie a její velké milníky jsou
spojeny se jmény výrazných osobností. O každé
z těchto individualit můžeme v archivních ma-
teriálech, knihách či jiných zdrojích nalézt větší

či menší množství informací. Avšak naši historii
v daleko větší míře tvoří každodenní drobné
události, které na první pohled nijak neovlivňu-
jí své okolí ani jeho budoucnost, jejich protago-
nisty jsou obyčejní lidé, kteří nejpozději po
několika málo generacích potomků zmizí beze

stopy z povědomí svého okolí i minulosti lidst-
va jako takové. Někde mezi těmito dvěma ex-
trémy stojí jedinci, kteří byli pro své současníky
výraznou osobností, avšak jejich působení neza-
nechalo trvalé, po nemnoha desetiletích dohle-
datelné stopy. Takovouto osobností byl i MUDr.
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Jan Matějček, od jehož úmrtí uplynulo letos 23.
února čtyřicet let. 

Narodil se 13. ledna 1894 v Plánici v rodině
místního regenschoriho a emeritního ředitele
okresní hospodářské záložny manželům Janovi
a Rozálii Matějčkovým. Vystudoval gymnázium
v Písku  a 5. června 1920 byl promován ve velké
aule Karlovy univerzity v Praze doktorem vše-
obecného lékařství. Po ukončení studia v lednu
následujícího roku nastoupil jako sekundární
lékař do klatovské okresní všeobecné nemoc-
nice a roku 1922 si otevřel v Klatovech ve
Šmilovského ulici vlastní praxi pro léčení tu-
berkulózy, zkoušení krve, mikroskopická vyše-
tření a bezbolestné ošetření chrupu, kterou pro-
vozoval až do 60. let minulého století. Z jeho
lékařského působení se zachovala kromě inze-
rátů po otevření ordinace pouze zpráva, uveřej-
něná v lednu 1929 v časopise Večer, o tom, že:
„...venkovští lékaři na Klatovsku, Sušicku a Plá-
nicku, vesměs krajích zavátých sněhem, jsou
mlčenlivými hrdiny při plnění svých povinností
a navštěvují nemocné, nejčastěji postižené chřip-
kou, ve vzdálených místech. I za cenu vlastního
zdraví. Jedním z nich je například klatovský
lékař MUDr. Jan Matějček, který jako řada ji-
ných podniká svízelné cesty do míst nejodlehlej-

ších. V těchto dnech si někteří lékaři pořídili po
jeho vzoru lyže a tam, kde selže každá snaha
o proniknutí sněhem, pokračuje se v samaritán-
ské cestě po lyžích…“

Daleko více informací máme o umělecké čin-
nosti MUDr. Matějčka. Nejen že byl výborným
hráčem na varhany, lesní roh či violoncello, ale
byl také dirigentem, organizátorem místního hu-
debního života (v roce 1947 stál u zrodu Or-
chestrálního sdružení a hudebního odboru ČSD
v Klatovech), a především výborným basistou.
Základy hudebního vzdělání získal u svého otce
a v Písku u B. Jeremiáše a L. Vymetala, zpěv stu-
doval u K. Wallersteina, E. Fuchse, F. Vlčka
a také u E. Buriana. Po I. světové válce zpíval
jako elév v opeře Vinohradského divadla, od
roku 1926 býval častým hostem v plzeňské ope-
ře (Carmen, Jakobín, Komedianti, Prodaná ne-
věsta, Hubička atd.). Jeho domácnost hostila
často přední české pěvce a skladatele, na druhé
straně přímo jemu coby nadšenému propagá-
torovi soudobé písňové tvorby věnovali některé
ze svých písní J. Klička, Jar. Klička, J. Jindřich
i Vl. Štědroň. 

Manželka Irena vytvářela dlouhá léta MUDr.
Matějčkovi pevné rodinné zázemí pro aktivní
apestrý život. Jejich soužití přineslo nejen pokra-
čování rodu, ale také rodinné lékařské tradice.

Mgr. Ivana Sieberová
(čerpáno z archivu Vlastivědného muzea

Dr. Hostaše v Klatovech)

630 LET OD ÚMRTÍ KARLA IV.
ČESKÉHO KRÁLE A ŘÍMSKÉHO CÍSAŘE

Křestní jméno pozdějšího císaře po narození 14. 5. 1316 bylo Václav,
jak si přáli rodiče Eliška Přemyslovna a panující český král Jan
Lucemburský. Ti se však mezi sebou mírně řečeno hašteřili, a malý
chlapec to dost odnášel. Královský otec jej dal dokonce již ve třech letech
zavřít na tři dny do sklepa na hradu Lokti, aby za ním matka nemohla,
později byl internován na Křivoklátě. Nakonec svého syna ve věku sedmi
let v r. 1923 odvezl do Paříže na dvůr královského švagra Karla. Malý
Václav po příjezdu do Paříže od svého strýce a kmotra přijal jméno Karel
a jak bylo zvykem, byl oženěn se stejně starou Blankou z Valois. Pobyt
v Paříži posloužil Karlovi k nabytí rozsáhlého vzdělání – uměl německy,
francouzsky, latinsky a italsky, na češtinu se ani nedostalo. Po krátkém
pobytu v Lucembursku a v Itálii se v r. 1933 vrátil do Čech,
aby se z popudu české šlechty ujal za otcovy nepřítom-
nosti správcovství Českého království. V dospělém
věku byl na tehdejší dobu vysoké (173 cm) statné
postavy. Poté, co papež Klement VI. (před
zvolením papežem jako Pierre de Rosieres
Karlův učitel v Paříži) povýšil v r. 1344 pražské
biskupství na arcibiskupství byla zahájena stav-
ba katedrály sv. Víta. V r. 1346 byl Karel
zvolen a poté korunován římským králem
(jako Karel IV). Po bitvě u Kresčaku 26.
8.1346, v níž padl jeho otec Jan Lucem-
burský, se Karel stal českým králem a spolu
s manželkou Blankou v r. 1347 byl korunován
arcibiskupem Arnoštem zPardubic. K této
příležitosti dal zhotovit novou královskou sva-
továclavskou korunu a další královské insignie. 

České království se stalo centrem římské říše
aPraha Karlovým sídelním městem. Vedle univerzity
(viz Facultas nostra č.63/2008) založil císař Nové Město
Pražské s prostorným Dobytčím a Koňským trhem (dnes
Karlovo a Václavské náměstí), hrad Karlštejn, byl postaven nový
kamenný most, Praha i celé české království zažívaly hospodářský,
umělecký a kulturní rozvoj jako nikdy v minulosti.  Se svými postupně
čtyřmi manželkami měl jedenáct dětí, z nichž Václav IV. a Zikmund  jej
na českém královském trůnu následovali. Karel IV. zemřel 29. 11. 1378 na
zápal plic, který u něj zkomplikoval dlouhodobý pobyt na lůžku po
zlomenině krčku stehenní kosti. Císařovy kostěné pozůstatky byly před-
mětem vědeckého zkoumání, takže lze poměrně přesně vystopovat
pozůstatky zranění a chorob, které jej za jeho poměrně dlouhého života
potkaly. 

Ač je označován jako „král míru“, který vynikal spíše státnickým
uměním než zbraněmi, zejména ve svém mladším věku prožil po boku
svého rytířského otce šarvátek a bitev nepočítaně. V Itálii, kde nakrátko
zastupoval zájmy otcovy, málem přišel o život. Ve své autobiografii po-

pisuje např. bitvu u hradu San Felice (bylo mu šestnáct): „ Tehdy poradi-
vše se vyšli jsme na pole na den svaté Kateřiny , kteréhož dne hrad měl
být vydán v ruce nepřátelské. A tak o poledni s tisíc dvě stě helmami a se
šesti tisíci pěšími začali jsme boj proti nepřátelům, jichž bylo aspoň právě
tolik nebo více. A boj trval od poledne až do západu slunce. A z obou
stran byli pobyti téměř všichni oři a něco koní, a byli jsme téměř pře-
moženi, a oř, na kterém jsme seděli, byl také zabit. A zdviženi od našich,
tak stojíce a dívajíce se spatřili jsme, že jsme již takřka přemoženi a téměř
v zoufalém položení. A hle, v touž hodinu nepřátelé počali utíkati se
svými korouhvemi. A tak z boží milosti obdrželi jsme vítězství, a osm set

helem na útěku jsme zjímali a pět tisíc pěších pobili. A tak tímto
vítězstvím vysvobozen byl hrad svatého Felixe.“ 

V Itálii opakovaně unikl pokusům o zavraždění. V r.
1331 ještě za života svého otce v Pavii se vyhnul otravě

jen díky tomu, že na hod velikonoční byl na
bohoslužbě v době, kdy se jeho čele� již zcela

věnovala hostině. Jed byl do jídla namíchán na
pokyn odpůrce lucemburské nadvlády milán-
ského hraběte Azzy.

Nejvážnější onemocnění však postihlo
Karla IV. v říjnu 1350. Došlo k ochrnutí všech
čtyř končetin, náhle vzniklou tetraparézu či
tetraplegii, jež císaři znemožnila plný výkon
vladařských povinností na dlouhých deset
měsíců. Na řadě míst říše se již dokonce vedly
diskuse na téma co dělat v případě císařova

skonu. Po necelém roce však ku podivu všech
došlo k úplné úpravě. Jako výklad Karlových

potíží se objevuje nejčastěji otrava, za možné trav-
iče byli pokládáni někteří čeští šlechtici, králův bratr

Jan Jindřich a dokonce i jeho tehdejší cho
 Anna
Falcká, v jejímž případě snad se mohlo jednat spíše o příliš

silný nápoj lásky, který Karlovi namíchala. 
Podle prof. Lesného*  však se nejspíše jednalo o polyradikuloneuritis,

zánět nervů a míšních kořenů, jež způsobuje úplné a dočasné ochrnutí,
jaké postihlo Karla. Jde o chorobný stav zásadně benigní, ale může být
i životu nebezpečný náhlým ochrnutím postihujícím dýchací svalstvo.
Počáteční obrna všech čtyř končetin a konečná úplná úprava jsou pří-
znaky, které vysvětlují obraz tohoto onemocnění. Podobná ataka císaře
postihla ještě v r. 1371, trvala čtyři měsíce a mohlo se jednat o recidivu. 

Na exhumovaných kosterních ostatcích byl na levé straně krční páteře
nalezen nepochybný otisk krevního výronu. K němu mohlo dojít v důsled-
ku zranění po pádu s koně či ještě spíše po úderu dřevcem při některém
z rytířských turnajů, jichž se Karel v mladém věku a pod cizím erbem
inkognito ještě jako český král a římský císař s oblibou zúčastňoval.
Beletristicky příčinu tohoto nálezu zpracovala A.Vaňková**: „Bušek



(pozn.: z Velhartic) projel až do půli lesíka, tam, kde byl nejhustší, než
pochopil, že zlé tušení ho tentokrát nezklamalo. Karlův kůň tiše stál se
skloněnou hlavou a nozdrami se třel o krvácející pánovu tvář. Bušek
zděšeně seskočil a přikročil k ležícímu. Šikmá sečná rána se táhla z čela
přes kořen nosu na pravou tvář. V krvi z roz
atého obočí mizelo levé oko
celé. Hlava nepřirozeně zvrácená ke straně svědčila o neš
astném pádu.
Vypadal tak dokonale mrtev, že Bušek nad ním několik nekonečných
vteřin zůstal bezradně stát se srdcem zkamenělým hrůzou. Tichoučký sten
ho vyburcoval. Žije! Bušek rychle přiklekl. Něžně a opatrně posunul tělo
z balvanu, na kterém leželo šíjí, a  krvácející hlavu uložil pohodlněji.
Pro
atá tvář vypadala hrůzně, ale zkušený zrak rychle odhalil, že není
zasažené žádné oko, a rána ačkoliv poškodila kost čela i tváře, lebku
neprorazila. Na krku v místě, kde se při pádu setkal s balvanem, nabíhala
znepokojivá krevní podlitina. Hluboká mdloba při úderu do hlavy byla
obvyklá.“

O čtyři roky později v květnu 1355 při návratu z korunovace v Římě se
štěstím s manželkou Annou Svídnickou unikl plamenům spiklenci
zapálené radnice, v níž nocoval. Beletristicky zpracovala tuto epizodu
rovněž spisovatelka A. Vaňková*: „Tápali dusivým kouřem. Najednou se
kolem rozsvítilo, jak začaly šlehat plameny. Kdosi proti nim běžel. Karel
poznal Gambacortova sluhu. Měl plnou náruč mokrých roušek. „Vynesu
císařovnu!!“ zasípal a rozkašlal se. „Utíkejte, Vaše Veličenstvo, jde o život!“...
„Vezmu ji sám, ty nás ve�!!“ Z mokrých hadrů se kouřilo. Karel zabalil
vyděšenou Annu, jak mohl nejlépe, a rozběhl se za sluhou ke schodům.
Košile na něm začínala doutnat. Za chvíli mi chytnou i vlasy, pomyslel si
s úlekem. Co ona pak? V plamenech seběhli po schodišti. Sluha vpředu

už vypadal jako pochodeň. Přidal a vrhl se do Arna (pozn.: řeka protéka-
jící Pisou). Karel i se svým břemenem za ním. Zasyčelo to jako z pekla a
mrak bílé páry se smísil s černým dýmem. Vynořili se. Dům který opustili
stál v plamenech. Voda příjemně chladila popálené tělo. „Není ti nic?“
zeptal se starostlivě Anny, která vytrvale kašlala. „Ne, já se koupu ráda,“
odpověděla k jeho překvapení a rozesmála se. „To budeme mít na co
vzpomínat!“ To tedy budeme, pomyslel si nevrle, ale radost nad
zachráněním přemohla mrzutost. „Tiše,“ okřikl je nesměle sluha. Radši
snad přeplaveme. Mám na druhé straně dům, jestli mi Vaše Veličenstvo
prokáže tu čest“. „Z duše rád, příteli,“ řekl Karel vlídně. Obrátil se k Anně,
která se držela pilíře. Proud při nízké hladině nebyl silný, ale už prve si
všiml, že moc plavat neumí. Spolu se sluhou vzali Annu mezi sebe a prou-
dem přes hlubinu ji dopravili spojenými silami.“ (konec citace)

A jak nakonec konflikt dopadl? Hned za svítání se spojily české houfy,
doprovázející císaře, prosekaly si vstup do města a nakonec po rozkolu
v nepřátelských řadách zvítězily v nelítostné celodenní řeži. Před odjez-
dem z města byl Karel přítomen popravě sedmi spiklenců. Až pak na-
stoupil s celým doprovodem cestu k domovu. 

Karel IV. jak je zřejmé oplýval nejen státnickou moudrostí, ale také
osobní statečností a odvahou. Právem byl v lidovém hlasování označen
jako „osobnost 2. tisíciletí“. 

*Lesný I.: Zprávy o nemocech mocných. Praha, Horizont 1989.
**Vaňková L.: Orel a had. Praha, Melantrich 1990.

(J. Novák) 

ZAKLADATEL ČERVENÉHO KŘÍŽE HENRY DUNANT
SE NARODIL PŘED 180 LÉTY

Henri Dunant se narodil 8. května 1828 v Že-
nevě. Otec byl jedním ze ženevských radních,
matka dcerou ředitele ženevské nemocnice. Po
vzoru lidumilných rodičů se i mladý Henri stal
brzy členem společnosti, která vyhledávala a oše-
třovala invalidní osoby. Chodíval také do vě-
zeňských cel předčítat vězňům. V r. 1854 vstoupil
do služeb Compagnie des Colonies Suisses de
Sétif se zájmy v severní Africe. Několik let se
služebně pohyboval po Alžírsku, Tunisku a dal-
ších zemích. Stal se dokonce prezidentem Finan-
ční a průmyslové společnosti s kapitálem tehdy
obrovským – jednoho miliónu franků. 

Do jeho života úspěšného podnikatele zasáhla
náhoda. Na radu svého přítele – šéfa generálního

štábu  vojsk císaře Napoleona III. generála de
Beauforta zhlédnul krutý průběh bitvy u severo-
italského Solferina, ve které proti sobě stanulo na
jedné straně vojsko Rakousko-Uherska, na
straně druhé vojsko francouzsko-italské. Celkem
čítaly obě armády okolo 320 000 vojáků. Po
skončení bitvy se počet padlých odhadoval na 40
tisíc, stejný počet však na bojišti zůstal těžce
raněných. S obrovským pohnutím sledoval
Dunant jejich osud. Zranění zůstávali na bojišti
den, dva, týden, v žáru slunce i letních lijácích,
neošetření, hladoví a žízniví, umírali v hrozných
bolestech a utrpení. Během bitvy sice pracovaly
na obou stranách polní lazarety, ale protože byly
označeny různými barvami a symboly, nikdo je
nerespektoval. I ony byly zataženy do bitevní
vřavy,  ranění ani ošetřující nebyli ušetřeni. Pro
nedostatečnou nabídku pitné vody pili ranění
z louží. Mrtví se ukládali do společných hrobů,
při tom se nikdo moc nepřesvědčoval o tom, zda
mezi pohřbívanými ještě není někdo přeživší.
Ranění nepřestávali sténat, nebylo těch, kdo by
poskytnul pomoc všem potřebným. 

Bitva se do mysli Dunantovi vryla velmi
hluboko. Ovládla jej jediná myšlenka – jak pomo-
ci všem, co tady bezmocně leželi, a jak pomoci
potřebným i v dalších válečných konfliktech. 

V roce 1862 vydal svědeckou výpově� „Un
Souvenir de Solférino“ (Vzpomínka na Solferino),
v níž se pokusil vylíčit vlastní otřesné zážitky
anakonec zformulovat návrhy na nápravu. Proti
snaze o likvidaci co největšího množství životů
kladl úsilí co nejvíce jich zachránit. Navrhoval,
aby se všem potřebným mohla poskytnout po-
moc hned na bojišti, se souhlasem obou válčících
stran, a aby tu byli k dispozici vyškolení lékaři
aošetřovatelky, zřetelně označení a respektovaní
spolu se zraněnými a zajatými jako neutrální.
Navrhoval svolat mezinárodní kongres a v jed-
notlivých zemích založit příslušné organizace.
Vrámci Společnosti pro veřejné blaho se sešla
zvláštní pětičlenná komise (generál Dufour, práv-

ník Moynier, lékaři Maunoir a Appia a H. Dunant)
aby v únoru 1883 založili organizaci, která byla
předchůdkyní Červeného kříže.

26. října 1863 se do Ženevy sjelo 62 delegátů
ze 16 zemí. Čtyřdenní jednání  bylo korunováno
úspěchem - účastníci se shodli nejen na zásadách,
ale i na emblému budoucí mezinárodní organi-
zace. Byl přijat barevný protiklad státní vlajky
Švýcarska, kde se organizace zrodila - červený
kříž v bílém poli. O rok později 8. 8. 1864 byla
vŽenevě přijata Ženevská konvence pro zlepšení
osudu raněných na bojištích. Jejím cílem bylo
zaručit ochranu raněným a nemocným, lékařům,
zdravotníkům a zdravotním zařízením, označe-
ným symbolem Červeného kříže. Ratifikace
probíhala postupně, až v r. 1882 v Bruselu byla
společnost Červeného kříže prohlášena za mezi-
národní.  

Dunant dosáhl svého cíle. Ve věku necelých
čtyřiceti let se mohl zase začít věnovat podnikání.
Na to však již ztratil jakoukoliv motivaci. V r.
1867 zbankrotoval. 

Určitou dobu se protloukal téměř jako bezdo-
movec. Na dlouhá léta zmizel z očí veřejnosti
anikdo ani netušil, jak získává prostředky na
skromné živobytí. V r. 1882 jej dokonce při mezi-
národním kongresu Červeného kříže již dávno
pokládali za mrtvého. Znovu se objevil na veřej-
nosti v r. 1895, v předvečer mírové konference
vHaagu se snažil získat přední evropské politiky
pro myšlenku trvalé mírové spolupráce.   

Když se v r. 1907 udělovala první Nobelova
cena míru, získal ji spolu s F. Passym, zakla-
datelem francouzského Svazu za mír i Henri
Dunant. Ocenění bylo pro něj obrovským
zadostiučiněním.  

Henri Dunant zemřel 30.10.1910 v Heidenu ve
věku 82 let. Nikdy se neoženil, nezanechal také
žádné potomky. Prožil dlouhý, snad nakonec
úspěšný, ale málo š
astný život.    

J. Novák  
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PRANOSTIKA

Když máj vláhy nedá, tak se červen předá.
Pláče-li červen a neoschne žitko, v zajících,

v koroptvích budem mít řídko. 

Odvaha znamená vědět, 
čeho je třeba se bát a čeho ne.

Prožitek není to, co se vám stane; prožitek je to,
jak naložíte s tím, co se vám stalo!

ŽIVOTNÍ MOUDRA
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INTERNATIONAL STUDENTS MEDICAL ASSOCIATION IN PILSEN
(ISMAP)

The redaction of “Facultas nostra” decided to write brief information
about the activity of ISMAP. The information was based on the web sites
of ISMAP (www.ismap.cz), where everybody can obtain the most recent
data about the  activity of that association. 

The association was formed by various students of the Medical Faculty in
Pilsen. It is a heterogeneous group of people, with different nationalities,
traditions and beliefs but united to achieve common objectives. They are:

- helping to develop a better integration of students within a local com-
munity;

- providing information for upcoming students, guiding them in their
merging with the society and the already existent students;     

- aiding students to get access to diversified projects, academic events
and study contents/materials, aiming to assist them in becoming better
doctors in the future..

ISMAP was founded in 2007. It has the president (Mr. Luis Miguel Paulo),
vice president (Mr. Tiago Pacheco), Secretary (Miss Hena Haq) and several
subcommittees: archives, scientific, cultural, media-marketing. welfare and
sports. 

One of the most recent events organized by the ISMAP were the final games
of the student football league 2007-2008. There were 10 teams participating
in the competitions since Autumn 2007, playing one-round round-robin system.
The winner of the basic round of competition was “Tass Team” with 22 points
of 9 games and goal score 51:27, while the team of “NoName” on the second
place reached 21 points and goal score 100:47. The top scorer of the basic
round was Mr. Shtaya with 44 goals. Quarter-finals on the play-off principle
were on the program on April 5 – there are the results: Tass Team – Vakas
9:6, NoName – Orange 6:0, Bolevecka – Galacticos 15:3, Kamikaze – Birds
of Plzen 6:12.  In the semifinals (April 12) Tass Team lost to Bolevecka 3:5
and NoName beat Birds of Plzen 6:4. In the finals, which was held like all
other games in the gymnasium in the Bolevecka students´ dorm NoName
beat Bolevecka 11:7 (winners´ team list and scored goals: Alisher, Farid 6,
Shtaya 4, Caiado  3, Grewel, Qasem, Suhrob and M.Natour). 

Redaction of “Facultas nostra” will offer the ISMAP a space for pub-
lishing the news of their activities. All readers of the faculty periodical will
have the opportunity to get better insight to the life of our foreign colleges.  

(jn)  


