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PĚTAPADESÁT LET OD VYLODĚNÍ SPOJENCŮ V NORMANDII
V r. 1942 se mu opět podařilo kontaktovat Brity, nyní již o něj měli zájem.
Coby agent Garbo vymyslel s řídícím důstojníkem Harrisem sí 27 vyzvědačů a informátorů. Jejich zprávy, zčásti významné a pravdivé, předával
německé rozvědce. Od srpna 1943 navázal radiovou komunikaci se svými
německými „partnery“ v Madridu. Od ledna 1944 Garbo odvysílal do
Madridu na 500 zpráv o zamýšlené invazi. 5. června chtěl ohlásit ze
Southamtonu, že se armáda připravuje k vylodění. Němci však zprávu přijali až o den později, což Garbo alias Pujol kritizoval: „Nemohu omluvit
takovou nedbalost. Kdyby se nejednalo o moje ideály, přestal bych s tou
prací.“ Tím v německých očích ještě získal na důvěryhodnosti. Nejdůležitější
zpráva však ještě měla přijít - 9.6. napsal přímo německému vedení, že
„Vzhledem k tomu, že Pattonova armáda dosud neopustila jihovýchodní
Anglii je diverzní operace v Normandii pouze zástěrkou k tomu, aby
vylodění v Pas de Calais bylo hladké.“
Němci této Garbově dezinformaci zcela uvěřili a celé další dva měsíce
drželi v oblasti Pas de Calais dvě obrněné divize a několik pěších divizí. To
poskytlo spojencům dostatek času na zpevnění předmostí po vylodění
v Normandii. Paradoxně německá důvěra v Garba se ještě posílila. 29. července 1944 byl samotným Hitlerem za mimořádné služby Třetí říši vyznamenán Železným křížem.
Po válce britská tajná služba veškeré informace o Garbovi tajila, aby
předešla pomstě z německé strany. Juan Pujol nabídku na novou identitu
odmítnul, rozloučil se se ženou a dětmi a v anonymitě strávil zbytek života
ve Venezuele. Zemřel jako 76letý v Caracasu v r. 1988.
Před 10 léty po uvolnění dokumentů o jeho činnosti britský Národní
archiv označil Juana Pujola jako muže, který zachránil Den D.
Podle denního tisku -jnPozn. Den D 6. 6. 1944 zahájil Operaci Overlord nasazením 160 tisíc
vojáků. Vylodění provedly především jednotky Kanady, Velké Británie a
USA, k nim se v zápětí připojily jednotky dalších spojenců - Francie, Polska,
Belgie, Československa, Řecka, Norska a Holandska. Během následujících
týdnů se v severní Francii vylodilo přes dva miliony vojáků. Tuhé boje si
vyžádaly do konce srpna na straně spojenců 226 tisíc ztrát, z toho 53 tisíc
mrtvých, 153 tisíc zraněných a 20 tisíc nezvěstných. Přesné údaje na straně
Němců nejsou uváděny, odhadují se na 288-450 tisíc.

Osud druhé světové války se rozhodoval na řadě bojiš. Po počátečních
úspěších zejména taktiky „Blitzkriegu“ se armády nacistického Německa
a jeho satelitů dočkaly prvních porážek. Bitvy před Moskvou, Leningradem
a Stalingradem vstoupily do dějin jako obrat ve vývoji války na evropském
bojišti. Německo však zdaleka nebylo poraženo, jeho válečná mašinérie jela
na plné obrátky a konec války byl ještě v nedohlednu. Po vstupu Spojených
států do války na straně protivníků Německa se stalo aktuální otázkou
otevření druhé fronty na západě evropského kontinentu. Tu bylo možno
otevřít pouze vyloděním spojeneckých vojsk na vhodném místě kdesi na
západním pobřeží Evropy. Otázka nejvhodnějšího místa k vylodění byla klíčovým problémem úspěchu či neúspěchu celé nesmírně náročné operace.
„Jestliže se nepříteli podaří osmačtyřicet hodin předem zjistit, kde
k vylodění dojde, jsou naše šance na úspěch malé. Dozví-li se to ještě dřív,
bude to pro nás znamenat téměř jistou porážku.“ Tak vyjádřil několik týdnů
před Dnem D hlavní plánovač spojenecké invaze britský generál Frederick
Morgan podstatu jedné z největších válečných akcí všech dob - operace
Overlord („Nejvyšší vládce“).
K dohodě o otevření druhé fronty došlo na teheránské schůzce Velké
trojky (Velká Británie, Sovětský svaz, USA) na sklonku roku 1943. Spojenci
nepochybovali, že o tak obrovské akci se Němci dozvědí, více méně podobnou akci mohli předpokládat a od porážky Francie po celém západním
pobřeží vybudovali systém opevnění Atlantický val. Britská tajná služba se
od začátku r. 1944 soustředila na oklamání nepřátele - přesvědčit jej o tom,
že jednotky se vylodí jindy a jinde. Když padlo rozhodnutí, že místem
vylodění se stane Normandie, zrodila se další rozsáhlá operace Fortitude
(Statečnost). Jejím cílem bylo přesvědčit německé vrchní velení před Dnem
D, že vylodění v Normandii je pouze předehrou a klamnou akcí, jejímž
účelem je odlákat německé zálohy z oblasti severně od Seiny, aby hlavní
spojenecký útok mohl být veden později právě tam. Hlavním smyslem
Fortitude bylo vštípit do povědomí německé zpravodajské služby existenci
naprosto smyšlené 1. americké skupiny armád, dislokované naproti Pas de
Calais v hrabstvích Kent a Sussex.
Tato stopadesátitisícová armáda se ve skutečnosti skládala z maket tanků,
aut, kanónů a vylo ovacích člunů. Několik stovek mužů vždy večer přijelo
a nafouklo atrapy se stlačeným vzduchem a nepříliš pečlivě je zamaskovali
na okraji lesa. Speciální stroje vyrobily otisky tankových pásů. Za svítání tak
byla celá „tanková divize“ postavená proti Pas de Calais k dispozici
kamerám německých průzkumných letadel.
Jiná parta vojáků posela louky stovkami falešných kluzáků a dokázala
vyrobit i umělá letiště. Další muži vyrobili z překližky a lepenky podél
pobřeží lodní překladiště. Současně probíhala i klamná radiová komunikace. Klamný štáb generála Montgomeryho v Kentu zásoboval německé
odposlouchávací stanice klamnými depešemi. Jedním z radiových triků byla
i klamná představa, že 1. kanadská a 3. americká armáda pod velením generála Georgie Pattona jsou rovně určeny k vylodění v Calaiské úžině.
Výhodou spojenců bylo i rozluštění německého šifrovacího systému
Enigma, zatímco Němci spojenecké spojovací kódy neznali a mohli se spoléhat jen na své agenty. Řadu z nich se však britské kontrašpionáži podařilo
odhalit a dokonce „obrátit“, takže do Berlína přicházely depeše, míchající
pravdu s dezinformacemi. Nejdůležitějším dvojitým agentem byl tehdy Juan
Pujol. Rodák z Barcelony se po vypuknutí druhé světové války chtěl z vlastní vůle stát britským špionem. Britské úřady v Madridu a v Lisabonu jej však
odmítly. Vymyslel si tedy jinou cestu. Nabídl své služby pobočce německé
rozvědky v Madridu - a byl přijat. Prošel výcvikem včetně kurzu šifrování.
Dostal za úkol usadit se v Anglii a vytvořit skupinu agentů. Pujol se však
přestěhoval do Lisabonu a začal pracovat na vymyšlené agenturní síti. Do
Madridu posílal věrohodně znějící zprávy, které vypadaly tak, jako by byly
posílány z Londýna.

Operace „Overlord“

1

HELIODOR PÍKA (1897-1949) - ČESKOSLOVENSKÝ HRDINA,
KTERÝ MĚL BÝT ZAPOMENUT
celoročním výcviku a stálém doplňování předává Píka na slavnostním nástupu 27.1.1943 veliteli čs. jednotky plukovníku Svobodovi bojový prapor.
V březnu 1943 se čs. jednotka pod Svobodovým velením vyznamenala
v bitvě u Sokolova. V září 1943 se v Novochopersku vytváří 1. čs. samostatná
brigáda. Na konci roku 1943 je Píka povýšen prezidentem Benešem do hodnosti brigádního generála. Značné úsilí věnuje snaze o zabránění politizace
čs. vojenské jednotky, kde naopak sovětské vedení a komunističtí politici
vMoskvě se snaží dosáhnout přímé podřízenosti sovětskému velení. Projevuje
se to již při Dukelské operaci, při podpoře Slovenskému národnímu povstání a zejména na osvobozeném československém území Podkarpatské Rusi.
Výsledkem tlaku komunistických představitelů na prezidenta Beneše bylo též
složení nové čs. vlády 4.4.1945 v osvobozených Košicích. 8. 5. 1945 přijel ještě gen.
Píka s prezidentem Benešem do Bratislavy, pak se musil vrátit do Moskvy uzavřít činnost Čs. vojenské mise. Byl tehdy dekorován dvěma sovětskými vyznamenáními. V červenci 1945 se konečně vrátil do Prahy a setkal se se svojí rodinou.
Když se v r. 1946 předsedou vlády stal Klement Gottwald, začali komunisté obsazovat vlivná místa také v armádě a Sboru národní bezpečnosti
s cílem postupně je zcela ovládnout. Od r. 1945 zásluhou plk. Reicina měli
v rukou Obranné zpravodajství (OBZ), jak se nazývala armádní kontrarozvědka. Již tehdy začalo sledování generála Píky, kontrolována jeho pošta
a zařízen odposlech všech jeho telefonických hovorů. Agent B. Nyč o tom
v r. 1947 uvedl: „… vyslídil jsem všechny jeho styky, které byly vesměs
zpravodajsky závadné, ale nějaký dokument se mně nepodařilo sehnat.“
Výroba falešných dokumentů však byla běžnou praxí. Připravovaly se i upravené telefonní hovory. Nyč byl jedním z autorů falzifikátu, v němž se popisuje
setkání generála Píky s vedoucím anglické špionážní služby gen. Davidsonem.
Ten se později stal jedním z hlavních důkazů obžaloby proti generálu Píkovi.
Únorový komunistický převrat v r. 1948 významně postihl armádní vedení - byly propuštěny stovky důstojníků, kteří byli nebezpeční svým demokratickým smýšlením. Některým se podařilo emigrovat, mnozí však putovali
do vězení, čekaly je tábory nucených prací, řadu z nich mučení a popravy.
Heliodor Píka, povýšený v r. 1947 na divizního generála, je na seznamu
těch, kteří mají být z armády propuštěni. V té době se výrazně zhoršuje jeho
zdravotní stav, stihne jej těžký žlučníkový záchvat a 9. března je operován
ve vojenské nemocnici. I zde ve vedlejším pokoji se usidlují pracovníci s odposlouchávacím zařízením. Generál Píka o sledování ví a je mu jasné, že
bude vyšetřován. Z nemocničního lůžka bez vědomí rodinných příslušníků
a přes protesty ošetřujícího lékaře je vyveden z nemocnice a deportován do
konspirační vily OBZ.
Výslechy H. Píky a svědků probíhají do konce roku 1948. Řada výpovědí
svědků byla sepsána pod hrozbami pronásledování jejich rodin a často po
duševním i fyzickém mučení. Píkův obhájce dr. Kaiser žádá o propuštění
Píky z vazby vzhledem ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu. Píka prodělal
zápal plic, měl vleklé pooperační komplikace a další zdravotní problémy.
Samozřejmě marně. Marné je také úsilí dosáhnout propuštění obžalovaného na základě Gottwaldovy prezidentské amnestie.
26. ledna 1949 bylo zahájeno neveřejné hlavní líčení. Nebyl předvolán jediný
svědek. Je přečtena obžaloba a generál Píka prohlašuje, že se cítí nevinen. 28.
ledna vynáší předseda soudu plk. O. Matoušek rozsudek: „… gen. Heliodor
Píka spáchal zločiny vojenské zrady a zneužití služební moci podle paragrafu
… a odsuzuje se k vyloučení z čs. armády, ztrátě čestných odznaků a vyznamenání, ke ztrátě čestných práv občanských na dobu 10 roků a k trestu
smrti provazem.“
Krátce po rozsudku přichází nečekaný rozkaz o převozu odsouzeného
z pankrácké věznice do věznice v Plzni na Borech. Byla zamítnuta jeho zmateční stížnost a odvolání. Návrh na udělení práva milosti prezident Gottwald zamítnul. 20. června 1949 bylo generálu Píkovi oznámeno, že poprava se uskuteční následujícího dne. Před popravou se s ním přišel rozloučit
syn Milan se svojí manželkou, Píkova cho u příbuzných na Moravě nemá
telefon a svého manžela již živého neuvidí. Generál syna a svého obhájce
žádá: „Až bude příznivější doba, očiste moje jméno a dokažte moji nevinu.“
V květnu 1968 Vyšší vojenský soud v Příbrami ruší rozhodnutí soudu
z r. 1949. 13.12.1968 soud konstatuje: Obžalovaný generál Heliodor Píka …
zprošuje se v plném rozsahu obžaloby bývalého státního prokurátora
v Praze … protože nebylo prokázáno, že se staly skutky, pro něž byl stíhán.“
K občanské rehabilitaci generála Píky došlo až po dalších dvaceti létech,
kdy se veřejnost mohla dozvědět pravdu o jeho životě a smrti. Jeho památník se objevil u rodného domku ve Štítině, jeho jméno je uvedeno mezi jednadvaceti jmény nezákonně popravených vojáků na budově generálního
štábu v Praze a ani Plzeň na generála Píku nezapomněla. Píkovým jménem
bylo pojmenováno náměstí na Slovanech. V r. 1993 zde byl slavnostně
odhalen jeho pomník. Památník se jménem generála Píky byl v červnu 1999
odhalen též na plzeňském ústředním hřbitově.
Podle: Krist M.: Soumrak svědomí. Dragon Press, Klatovy 2009
(jn)

U nás neobvyklé křestní jméno dostal
novorozenec manželů Ignáce a Johany
Píkových podle řeckého biskupa, v den
jehož svátku chlapec přišel na svět - 3. 7.
1897. Doma mu však jméno vždy zkracovali na „Heluš“. V doškové chaloupce
ve Štítině na Opavsku již pobíhali dva
starší bratři, a dalších šest sourozenců
přibylo. Tři z nich však ještě v dětském
věku zemřeli, nic neobvyklého na začátku minulého století. Z Heluše vyrostl
zdravý venkovský synek, dobře prospívající nejen ve škole, ale také v Sokole či
jako divadelní ochotník a hudebník.
Místní řídící doporučil rodičům nechat
nadaného synka dále studovat, a tak přes
tísnivé rodinné poměry se Heluš stal studentem opavského gymnázia. Coby jedničkář dával na doporučení profesorů hodiny slabším žákům a tím alespoň částečně přispíval na svá studia.
Když v prosinci r. 1914 jeho churavějící otec zemřel, zuřila již několik
měsíců I. světová válka. Školy se měnily v kasárna nebo lazarety a následují rok se zavřelo i opavské gymnázium.
Příbuzní mladému studentovi zařídili místo praktikanta v lékárně v Novém
Bydžově. Zajímavá práce jej natolik nadchla, že po složení tzv. válečné maturity v červenci 1915 uvažoval o studiu farmacie. Jenže je válka, a tak místo
studia musí Heliodor před odvodní komisi a je uznán schopen vojenské
služby. Po tříměsíčním výcviku a povýšení na praporčíka odjíždí v červnu 1916
na haličskou frontu. Po měsíci bojů na frontě se nechá zajmout ruskými vojáky
a je deportován do zajateckého tábora Berezovka. Již v říjnu se nechává zapsat mezi dobrovolníky do nově vytvářeného československého vojska. Dočkal
se až skoro o rok později - po hrdinném vystoupení České družiny v bitvě
u Zborova povolila Kerenského vláda vznik skutečného čs. vojska. Heliodor
konečně může opustit tábor a s čs. vojskem se přemístit na západ do Žitomiru.
Na žádost Francie o posílení jejích jednotek na západní frontě vyplul praporčík Píka s prvním transportem čs. legionářů z Vladivostoku do Anglie,
poté se přesunul do Cognacu, kde se formoval 21. střelecký pluk čs. vojska.
Díky své předchozí farmaceutické erudici byl zařazen do zdravotní služby
v hodnosti poručíka. Jako velitel zdravotnické čety se poté Píka zúčastnil
všech těžkých pozemních bojů na alsaské frontě, v Champagni adalších bojištích, kde zajišoval záchranu raněných. Byl hodnocen v superlativech - zdatný
voják, prokazuje nevšední statečnost, velitelskou rozhodnost a obětavost. Za
své neohrožené činy je vyznamenán řadou francouzských, československých a dalších spojeneckých válečných medailí.
Do samostatné republiky se Heliodor vrátil až v r. 1919. Ihned byl spolu
s dalšími francouzskými legiemi nasazen do bojů o Těšínsko, které si nárokovala též polská strana, záhy poté na slovenskou frontu hájit teritorium
republiky proti Ma arům. V listopadu 1919 je vyslán na studium ve vojenské pěchotní škole v Saint-Cyr ve Francii a krátce na to je rozkazem ministerstva národní obrany přijat za důstojníka z povolání. Tehdy se s konečnou
platností rozplynuly jeho úvahy o lékárnickém povolání. V září 1920 je přidělen jako instruktor do nově zřízené vojenské akademie v Hranicích na Moravě. V r. 1921 se žení s Marií Sehnalovou. Novomanželům se o rok později
narodil jediný syn Milan. V letech 1926-8 se stává jedním ze tří českých
absolventů Vysoké školy válečné v Paříži. V hodnosti majora pak pracuje na
zemském vojenském velitelství v Praze a poté v hlavním štábu. Ve třicátých
letech je vojenským přidělencem v Rumunsku. Počátkem roku 1938 je
povýšen na plukovníka a vyslán do Rumunska a Jugoslávie, kde získává
příslib materiální pomoci v případě německého napadení Československa.
Vrací se do vlasti v den naplnění Mnichovské smlouvy a dozvídá se, že
následující den začnou Němci obsazovat pohraničí. Snaží se alespoň zajistit, aby Němcům padlo do rukou co nejméně vojenského materiálu. Poté,
co Hitler donutí prezidenta Háchu k přijetí německého protektorátu Čechy
a Morava ukrývá množství vojenského materiálu a koncem března odjíždí
do Rumunska rozhodnut zapojit se do odboje. Za Píkou se v červnu 1939
podaří vycestovat i jeho manželce se synem.
Po politickém převratu se Rumunsko přiklání k nacistickému Německu
a Píka s rodinou jsou zatčeni. Podaří se jim však získat povolení odcestovat
a přemisují se do Istanbulu, kde vzniká Píkou vedená zpravodajská skupina.
V dubnu 1941 se stává vedoucím zprvu tajné, po napadení Sovětského svazu
Německem již oficiální vojenské mise. Na základě vzájemné úmluvy mezi
Sovětským svazem a Československem začala být budována čs. jednotka na
území SSSR. V prosinci 1941 se tato jednotka začala formovat v Buzuluku.
Zásluhou Píky se do ní mohou zařadit stovky československých občanů, vězněné v desítkách sovětských gulagů poté, co byli zatčeni po útěku z okupované
vlasti nebo po obsazení Podkarpatské Ukrajiny Sovětským svazem. Po
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POSMRTNÝ OSUD OSTATKŮ HRDINY
lo tělo Heliodora Píky. „Sdělil jsem mu, že leží prakticky neporušené v ústavu
ve sklepě,“ říká profesor. Když ale ke kádi přišli a odklopili víko, tělo generála Píky bylo pryč. A nebylo ani nikde jinde v ústavu. Nikdo netušil, kam
zmizelo. „Nakonec můj asistent doktor Heřt zjistil šokující věc,“ líčí Kos.
V roce 1956 byl Jaroslav Kos na stáži v Kodani. Tehdejší aspirant na asistentské místo, Václav Novák, dostal za úkol uklidit macerační místnost. Zde
na tělo Heliodora Píky narazil, a když podle cedulky zjistil, o koho jde,
nechal ho pod cizím jménem odvézt do krematoria a spálit. Když se Kos
po dvou letech vrátil z Kodaně, Novák mu neřekl ani slovo.
V roce 1968 - když se vše provalilo - už Václav Novák pracoval na
Chirurgickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. Také on byl zrovna na
stáži - na Coloradské univerzitě v Denveru. Profesor Kos nad celou kauzou
ještě dnes kroutí hlavou. Stále ho dokáže rozčílit.
Když v roce 1969 zjistil syn Heliodora Píky Milan, co se dělo s tělem jeho
otce, navštívil doktora Nováka. Od něj dostal jména sedmi osob, které nechal v roce 1956 odvézt ke kremaci. „Popel mého otce skončil podle všeho
v jedné z uren nebo na rozptylové loučce plzeňského hřbitova.“
Doktor Novák se dnes již do minulosti vracet nechce. Podle něj si v roce
1956 všichni v ústavu oddychli, když nechal Píku pohřbít. Jeho tělo znamenalo pro zaměstnance nebezpečí. „Více se k tomu vyjadřovat nechci.
Profesora Kosa si nesmírně vážím, uvedl šestasedmdesátiletý lékař, který
loni jako první obdržel pamětní medaili města Domažlice za přínos k rozvoji zdejší nemocnice.“
(Podle: P. Pechoušek: Popraveného Píku ukrýval ve sklepě. Sedmička
Plzeň, 18.6.2009, č.10, s.7)
(r)

„Anatom prof. Jaroslav Kos tělo popraveného generála Píky schoval před
komunisty do kádě s konzervačními tekutinami a čekal, až ho bude moci
vydat rodině. Osud všechno zařídil jinak.
Prof. Jaroslav Kos anatomii v Plzni přednášel šestařicet roků, od založení
fakulty v roce 1947. Zkoušku z anatomie u něj složilo na šest tisíc mediků. Na
fakultě toho tedy zažil hodně. Na 21. červen roku 1949 ale prý nikdy nezapomene.
Tělo válečného hrdiny Heliodora Píky, který byl po vykonstruovaném procesu popraven v Borské věznici, nemělo být jeho příbuzným nikdy vydáno.
Skončilo v plzeňském anatomickém ústavu.
„Na úmrtním listě bylo napsáno k vědeckým účelům a k výuce studentů,“ vzpomíná Jaroslav Kos.
Zemřelého přivezli bez šatů. Na pravou nohu někdo napsal H. Píka. Tato
nedbalost přivedla tehdy jednatřicetiletého otce dvou malých dětí ke skvělému nápadu: kdo mohl poznat pravé tělo? Rozhodl se ho tedy skrýt před
vědou i režimem. Nabalzamované tělo ukryl do uzavřeného kontejneru
plného konzervačních tekutin v suterénu ústavu.
„Věřil jsem, že komunistický režim padne. Jeho tělo jsem chtěl uchovat
netknuté, aby ho mohli jeho příbuzní někdy pohřbít,“ vzpomíná.
V září začal první semestr akademického roku 1949/1950 a s ním i anatomická cvičení. O měsíc později už se obtížně určitelné lidské ostatky po
pitvách mohly odvézt do krematoria. „K jedné rakvi jsem pak přidal úmrtní list Heliodora Píky,“ líčí Kos.
V době Pražského jara roku 1968 vyhledal profesora Kose Karel Melichar
ze Svazu protifašistických bojovníků. A zeptal se ho, jestli neví, kam se podě-

„OREL PŘISTÁL“ - 40. VÝROČÍ PRVNÍCH STOP ČLOVĚKA NA MĚSÍCI
Nejnamáhavější činností posuzováno podle změn tepové frekvence byl
průlez poměrně těsnými „dveřmi“ při výstupu z lunárního modulu a poté
rovněž při návratu.
Po více než dvou a půl hodinách
strávených na povrchu Měsíce se oba kosmonauti vrátili do velitelského modulu
s 20,87 kg měsíčních vzorků. Vedle vědeckých přístrojů zanechali na povrchu Měsíce vlajku Spojených států a plaketu, na
které jsou dvě kresby Země (západní a východní polokoule), podpisy kosmonautů
a prezidenta USA Richarda Nixona. Nápis
na plaketě říká: Here Men From Planet Earth
Firts Set Foot Upon the Moon, July 1969
A.D. We Came in Peace For All Mankind.
První kroky na měsíci
(Zde lidé z planety Země poprvé vkročili
na Měsíc. Červenec L.P. 1969. Přišli jsme v míru jménem celého lidstva.)
Start návratového stupně lunárního modulu proběhl bez problémů. Na
lunární oběžné dráze se spojil s velitelským modulem Columbia, na jehož
palubě čekal Michael Collins. Eagle po odpojení od Columbie zůstal na
oběžné dráze okolo Měsíce, později dopadl na neznámé místo měsíčního
povrchu. Kosmonauti přistáli 24. července 1969 na hladině Tichého oceánu
380 km od Johnsonova atolu a 254 km od záchranné lodi USS Hornet.
Kosmonauty však nevítala žádná slavobrána na palubě. Bylo třeba počítat
s tím, že kosmonauti mohou z měsíce přivézt lidstvu dosud neznámé mikroby a z přivítání kosmonautů by se tak mohla stát poslední velká událost
v dějinách lidstva. Po přistání kabiny vysadil k ní vrtulník žabí muže, oblečené do speciálních izolačních skafandrů. Do stejných skafandrů se po otevření
poklopu oblékli i kosmonauti, zavřeli poklop a byli dopraveni na letadlovou lo .
Zde byli umístěni spolu s jedním lékařem a jedním technikem v malé
obytné buňce a poté letecky transportováni do nové izolace v Lunar Receiving Laboratory v Texasu, 30 km od Houstonu. Tam v přísné karanténě
setrvali po dobu tří týdnů zcela izolováni od ostatního světa.
Stejné opatrnosti bylo využito po převozu kabiny Apollo. Té se dostalo
postříkání účinným dezinfekčním roztokem hned po přistání, V Lunar
Receiving Laboratory pak byla prohlédnuta centimetr po centimetru, zda
na ní neulpělo něco, co by potenciálně mohlo lidstvo ohrozit.
Po třech týdnech mohli kosmonauti karanténu opustit s atestem plného
zdraví. Čekaly je ovace jásajících krajanů v New Yorku, Chicagu, Los
Angeles a dalších městech, po pár týdnech též v Mexico City. 16.9.1969 při
společném zasedání amerického kongresu ve Washingtonu předali oběma
komorám dvě vlajky USA, které je doprovázely na cestě k Měsíci.
Všichni tři členové posádky Apollo 11 jsou dosud v dobré tělesné kondici. Sešli se při jubilejních oslavách ve washingtonském National Space and
Air Museum před vystaveným modulem Eagle. Vyzvali prezidenta Obamu,
aby zahájil nový vesmírný program - misi k Marsu.
(jn)

Přistát na Měsíci a dokázat tak dosažitelnost tohoto Zemi nejbližšího vesmírného tělesa pro lidstvo bylo odedávným snem obyvatel naší planty. V r.
1869 napsal Jules Verne vědecko-fantastický román „Ze Země na Měsíc“.
O sto let později se Verneovy představy staly skutečností.
16. července 1969 odstartovala mise Apollo 11 z vesmírného střediska Johna
F. Kennedyho na Floridě na svou vesmírnou pou. Předcházely jí samozřejmě
důkladné přípravy - nejdříve vyslání automatických sond, po nich pilotované
programy Merkury a Gemini, nepilotované mise Apollo a teprve poté v r. 1968
Apollo 8 poprvé dosáhl oběžné dráhy Měsíce. Posádku kosmické lodi Apolla
11 tvořili velitel lodi Neil Armstrong (nar. 1930), Michael Collins (pilot velitelského modulu, nar. 1930) a Buzz Aldrin (pilot lunárního modulu (nar. 1930).
Po jednom a půl obletu Země se velitelský a servisní modul oddělený od
posledního stupně nosné rakety Saturn V úspěšně spojil s lunárním modulem
a lo se vydala na cestu k Měsíci. 20. července nad odvrácenou stranou
měsíce Michael Collins z velitelského modulu Columbia zkontroloval oddělený
lunární modul Eagle. Jeho posádka Armstrong s Aldrinem zažehli motory
lunárního modulu a začali svůj sestup na povrch. Přistání bylo plánováno v
jižní části Moře klidu (Mare Tranquillitatis). Počítač naváděl modul na místo
plné velkých kamenů, Armstrong tedy převzal ruční řízení a ve 20:17 UTC
(16.18. EDT) přistál na bezpečném místě, které pohotově nazval Základna
klidu. Armstrong tak mohl na Zemi oznámit: Houston, Tranquillity Base
here, the Eagle has landed!“.
Šest a půl hodiny po přistání 21.7.1969 ve 2:56 UTC (20.7. v 10:56 EDT)
Neil Armstrong uskutečnil první sestup na povrch Měsíce a pronesl památnou větu: „That´s one small step for a man, one giant leap for a mankind.“
(To je malý krůček pro člověka, velký skok pro lidstvo). Brzy se k němu přidal i Buzz Aldrin. Kosmonauti strávili několik hodin navrtáváním měsíčního
povrchu, fotografováním všeho co viděli, sbíráním kamenů a jiných vzorků.
Vybrali též místo pro Early Apollo Scientific Experiment Package (EASEP),
pro systém pomaloběžné televize a pro další vědecké přístroje.
Pohyb při měsíční gravitaci, která je ve srovnání
se Zemí jen šestinová,
popsal Armstrong jako
„možná ještě lehčí než
během simulací“. Kosmonauti vyzkoušeli různé
druhy pohybu včetně
skákání snožmo. S udržením rovnováhy neměli
problémy. Jemný povrch
jim připadal kluzký. Ač
se teplota ve skafandru
neměnila, na slunci byla
helma více ohřívána a
Zleva: Neil Armstrong, Michael Collins
ve stínu modulu Eagle
se cítili chladněji.
a Erwin E. Aldrin Jr.
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7. RÁMCOVÝ PROGRAM EVROPSKÉ UNIE, MOŽNOST FINANCOVÁNÍ
VÝZKUMU VE ZDRAVOTNICTVÍ
charakteru projektu bývají různě velké (od 3 do 30 členů) a délka trvání
projektu je také podle jeho charakteru 3-5letá.
Podrobnější informace jsou uvedeny na oficiálních stránkách Evropské
Komise (EK), http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html.

7. rámcový program EU (7. RP, Seventh Framework Programme, FP7) je
unikátní finanční nástroj EU zaměřený na financování vědy a výzkumu ve
vybraných vědních oborech a výzkumných oblastech v letech 2007 - 2013.
7. RP je v pořadí již sedmý a je poprvé plánován na dlouhé období 7 let
a také s nejvyšší finanční dotací.
7. RP je rozdělen do čtyř specifických programů: spolupráce (cooperation), myšlenky (ideas), lidé (people) a kapacity (capacities).

Spolupráce
10 „priorit“ (demand driven research)
(Cooperation)

Rozpočet
32,2 Mld€

Myšlenky
(Ideas)

průlomový výzkum ve všech vědeckých a
tech. oborech - investigator driven research

7,5 Mld€

Lidé
(People)

Rozvoj vědecké kariéry - posílení vazeb s národními systémy - Marie-Curie fellowships

4,6 Mld€

Kapacity
(Capacities)

Výzkumné infrastruktury, podpora malých
a středních podniků (MSP), regionální klastry
pro výzkum...

4,2 Mld€

Obsahem i finanční dotací je nejvýznamnější specifický program spolupráce. Je naplněn deseti tzv. prioritami, široce definovanými vědními oblastmi, ve kterých je cílem dosáhnout konkurenceschopnosti ve světovém
měřítku a do roku 2013 se stát světovým lídrem v daných oblastech.
Těmito prioritami jsou:
Spolupráce
rozpočet (mld. €)
%Zdraví
5,98
%Potraviny, zemědělství a biotechnologie
1,94
%Informační a komunikační technologie
9,08
%Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie
3,47
%Energie
2,23
%Životní prostředí, včetně klimatických změn
1,89
%Doprava, včetně letectví
4,15
%Sociální, ekonomické a humanitní vědy
0,61
%Bezpečnost
1,43
%Kosmický výzkum
1,43
Program spolupráce je založen na široké mezinárodní spolupráci mezi
jednotlivými členskými státy (member states, MS) a asociovanými státy (AS).
Jednou ročně jsou vyhlašovány tzv. výzvy k předkládání projektů. Témata
pro podávání projektů jsou jasně a jednoznačně popsána v Pracovním
Programu (Work Programme, WP), kde je stanoveno, co se má zkoumat,
jakými metodami, s jakými očekávanými výstupy a také jaká výše dotace je
„závazně“ doporučena. Projekty ve specifickém programu spolupráce jsou
trojího charakteru:
1. kolaborativní (collaborative projects CP) - založené na spolupráci - velké,
střední a malé s maximálním finančním příspěvkem 12 mil €, 6 mil € a
3 mil €.
2. sítě excelence (Network of Excellence. NoE) - spojují špičková evropská
pracoviště v určitém oboru, která spolupracují při dlouhodobých výhledech výzkumu, např. výzkum kmenových buněk, s maximálním finančním příspěvkem 12 mil €
3. koordinační a podpůrné akce (Coordination and Support Actions, CSA)
- ne-vědecko-výzkumné projekty, zaměřené na podporu vytváření sítí,
uspořádání kongresů, konferencí, workshopů, a podobných aktivit, s maximálním finančním příspěvkem 0.5 - 1.5 mil €
Po vyhlášení výzvy k podávání projektů následuje tříměsíční období na
sestavení řešitelského konsorcia v čele s koordinátorem (významné evropské pracoviště v oboru) a přípravu projektu. Projekty se podávají elektronicky a jsou poměrně zdlouhavou a složitou procedurou hodnoceny, aby se
zajistila maximální objektivita hodnocení.V případě splnění požadovaných
kriterií a přijetí návrhu projektu k financování, je koordinátor pozván do
Bruselu ke schvalovacímu řízení a zhruba za rok od podání projektu se
může počítat s první zálohovanou platbou z EK. Finanční prostředky jsou
převáděny přímo na účet koordinátora, který je pak následně účelově distribuuje mezi jednotlivé členy řešitelského konsorcia. Řešitelské týmy podle
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Priorita Zdraví (Health)
Priorita Zdraví je strukturovaná do tří pilířů:
1. Biotechnologie, generické nástroje a technologie pro lidské zdraví
%Vysoce výkonný výzkum - výzkum v oblasti generování, standardizace
a analýzy biomedicínských dat
%výzkum v oblasti detekce, diagnózy a monitoringu s důrazem na neinvazivní či minimálně invazivní přístupy
%výzkum v oblasti předvídání vhodnosti, bezpečnosti a účinnosti terapií za
účelem vývoje biologických markerů, nových in-vitro a in-vivo metod
a modelů včetně alternativ k testování na zvířatech
%inovační léčebné přístupy a zásahy s potenciálem aplikace u širokého
spektra chorob
2. Translační výzkum pro lidské zdraví
%integrace biologických dat a procesů: shromaždování údajů ve velkém
měřítku a systémová biologie, zaměřeno na generování a analýzu dat za
účelem pochopení funkce genů a produktů exprese genů, které se účastní regulace biologických procesů
%výzkum mozku a souvisejících chorob, lidského vývoje a stárnutí zaměřený na procesy zdravého stárnutí a interakce genů s prostředím v souvislosti s mozkovou činností za normálních podmínek i v případě nemocí
%translační výzkum v oblasti hlavních infekčních chorob zaměřený na antimikrobiální resistenci a globální potírání HIV/AIDS, malárie, tuberkulózy a nově vznikajících epidemií; opomíjené infekční choroby
%translační výzkum hlavních chorob: rakoviny, kardiovaskulárních chorob,
diabetu/obezity; metabolických chorob a jiných chronických chorob
(např. osteoartritidy) se zaměřením na vývoj pacient-specifických přístupů v oblasti prevence, diagnostiky i léčby včetně klinických studií, výzkum
v oblasti Slzjeimerovy choroby-nově.
3. Optimalizace poskytování zdravotní péče občanům
%převádění výsledků klinického výzkumu do klinické praxe - pochopit klinické rozhodování v klinické praxi a obzvláště řešit otázky bezpečnosti pacientů a lepšího využití léčiv se zvláštním důrazem na děti, ženy a staré lidi
%kvalita, účinnost a solidarita systému zdravotnictví - zaměřeno na poskytnutí základních strategií pro státy EU za účelem adaptace jejich systémů
veřejného zdravotnictví v souvislosti s nově vznikajícími problémy a s použitím zkušeností států ostatních
%zlepšená prevence chorob a lepší využívání léků
%vhodné využívání nových zdravotních terapií s cílem zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví a zastřešující blok s tématy, která se jednoznačně nedají do pilířů zařadit nebo je v různých aspektech přesahují a zastřešují.

Do programu priority Zdraví se mohou zapojit jakékoliv subjekty působící
v oblasti zdraví, přitom ne všechny mají stejné podmínky pro příjem
finanční podpory z EK (např. akademická pracoviště a malé a střední podniky mají výhodnější podmínky než např. velké farmaceutické firmy a jiní
zástupci průmyslu). Do programu Zdraví je možno se zapojit jako do ostatních priorit specifického programu spolupráce formou podání návrhů projektů (všech tří výše uvedených typů), pro letošní rok bude v pořadí již 4.
výzva otevřena 30. července a uzávěrka bude 19. listopadu 2009. Informace
o 7.RP jsou v češtině na webových stránkách Technologického centra
Akademie věd ČR www.tc.cz nebo na stránkách Evropské komise
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html.
Doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc., národní kontakt pro prioritu Zdraví
v 7. RP, Technologické centrum AV ČR
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XVII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI.
BRNO, 10. - 13. 5. 2009
u pacientů s aortální stenózou. Do studie bylo zařazeno celkem 122 pacientů s aortální stenózou a 101 kontrol. Práce dospěla k závěru, že zvýšená
hladina sVCAM-1 je nezávisle spojena s kalcifikující aortální stenózou
u pacientů s významnou koronární nemocí a zachovanou funkcí ledvin.
Výsledky podporují hypotézu, že neoangiogeneze je důležitým patogenetickým mechanismem aortální stenózy.
MUDr. Michal Šmíd se představil ústně komentovaným posterem s názvem „SROVNÁNÍ VÝVOJE KORIGOVANÉ A NEKORIGOVANÉ MÁLO AŽ STŘEDNĚ VÝZNAMNÉ FUNKČNÍ TRIKUSPIDÁLNÍ REGURGITACE V KRATŠÍM POOPERAČNÍM OBDOBÍ“ (Autoři: ŠMÍD M.,
ČECH J., ROKYTA R., ROUČKA P., HÁJEK T.) Ve své práci studoval dva
soubory nemocných a došel k závěrům, že plastika prstence trikuspidální
chlopně dilatovaného nad 40 mm (při přítomnosti alespoň stopové trikuspidální regurgitace), která je provedena v jedné době se zákrokem na
mitrální chlopni, může zabránit v již poměrně krátkém pooperačním
období následné progresi trikuspidální regurgitace a současně dilataci pravé
komory se snížením její ejekční frakce. MUDr. M. Šmíd byl také prvním
autorem posteru „POROVNÁNÍ ZOBRAZOVACÍCH METOD V PŘESNOSTI MĚŘENÍ AORTÁLNÍHO ANULU A ASCENDENTNÍ AORTY U
PACIENTŮ S VÝZNAMNOU DEGENERATIVNÍ AORTÁLNÍ STENÓZOU“. Jde o rozměry, které jsou velmi důležité v předoperační úvaze u nemocných s významnou aortální stenózou. V práci byla porovnána přesnost
měření aortálního anulu a ascendentní aorty pomocí magnetické rezonance (MR), počítačové tomografie (CT), transtorakální echokardiografie
(TTE), transezofageální echokardiografie (TEE) u pacientů s degenerativní
aortální stenózou a tyto hodnoty srovnány s přímým peroperačním změřením. Bylo zjištěno, že v měření obou rozměrů je nejpřesnější MR, poté
CT a následují echokardiografické metody.
Dále členové kardiologického týmu I. interní kliniky na sjezdu České kardiologické společnosti prezentovali následující posterová sdělení: KOMPLEXNÍ LÉČBA PACIENTA V TĚŽKÉM KARDIOGENNÍM ŠOKU
S MODS NA KARDIOLOGICKÉ JIP (Autoři: Pechman V. a spol.) Autoři
zde ukazují na případu 41letého pacienta, jak náročná a komplexní může
být péče o nemocného, u kterého se akutní infarkt myokardu komplikuje
kardiogenním šokem s těžkým multiorgánovým selháním. U výše uvedeného
pacienta byla kromě složitého ošetření pro nález na věnčitých tepnách na
sále intervenční kardiologie nutná umělá plicní ventilace, intraaortální balónková kontrapulzace, kontinuální hemofiltrace, hrudní drenáž, perkutánní dilatační tracheostomie a celá řada dalších léčebných postupů. Součástí
sdělení byl i přehled užití umělé plicní ventilace, intraaortální balónkové
kontrapulzace a kontinuální hemofiltrace na našem pracovišti za rok 2008.
ATYPICKY SE PROJEVUJÍCÍ FEOCHROMOCYTOM (Lhotský J.
a spol.). V této kasuistice je popsáno onemocnění 63letého muže tímto neuroendokrinním nádorem. Klinický nález, EKG i echokardiografické vyšetření při přijetí budí velké podezření na akutní koronární syndrom, pro
který byla provedena koronarografie s negativním nálezem na věnčitých
tepnách. Dále se autoři u nemocného setkali s příznakem pro feochromocytom netypickým a v literatuře velmi vzácně popisovaným, kdy záchvaty
nevolnosti s akcelerací arteriální hypertenze byly doprovázeny bradykardií.
ČASNÝ ROZVOJ KONSTRIKCE PERIKARDU JAKO NÁSLEDEK
IDIOPATICKÉ PERIKARDITIDY S HEMORAGICKÝM VÝPOTKEM
(Pešková M. a spol.). Konstriktivní perikarditida je vzácné onemocnění
vznikající nejčastěji jako následek perikarditidy, jako komplikace ozáření
mezihrudí či kardiochirurgické operace. K rozvoji konstrikce obvykle dochází s odstupem řady let od vyvolávajícího inzultu. Autoři kasuistiky léčili
64letého nemocného s hemoragickým výpotkem nejasné etiologie s nutností opakované punkce perikardu, u kterého se velmi časně po vyvolávající perikarditidě vyvinula konstrikce perikardu s výrazným klinickým nálezem
(rozsáhlé otoky dolních končetin až obraz anasarky). Byla indikována
perikardektomie, která vedla k vyléčení nemocného.
AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU - ÚSKALÍ SPRÁVNÉ A RYCHLÉ
DIAGNÓZY (Autoři: Rokyta R. a spol.). V tomto přehledovém sdělení byla
kromě některých aspektů nové klasifikace infarktu myokardu z roku 2007
rozebrána především problematika správné a rychlé diagnostiky akutních
koronárních syndromů, která je klíčová zejména pro časnou reperfúzní léčbu.
VYMIZENÍ ZÁTĚŽÍ PODMÍNĚNÉ ISCHÉMIE PO PTA TĚSNÉ STENÓZY ARTERIA SUBCLAVIA SINISTRA U PACIENTA S PŘEDCHOZÍM LIMA-RIA BY-PASSEM (Pešek J. a spol.) Jde o zajímavou kasuistiku
zpracovanou ve spolupráci s lékaři Radiodiagnostické kliniky a Oddělení
nukleární medicíny Lochotín (J. Ferda, F. Šlauf, A. Fikrle), kdy perkutánní
transluminální angioplastika těsné stenózy a. subclavia ministra, lokalizované proximálně od odstupu LIMA, vedla u 65leté nemocné s LIMA-RIA
by-passem k vymizení zátěží podmíněné ischémie v povodí RIA na podkladě odstranění steal fenoménu.
RETROGRÁDNÍ REKANALIZACE CHRONICKÉHO UZÁVĚRU
RAMUS CIRCUMFLEXUS S VYUŽITÍM LEVÉHO RADIÁLNÍHO

Ve dnech 10. - 13. května 2009 se konal již tradičně v Brně XVII. Výroční
sjezd České kardiologické společnosti (ČKS). Zúčastnilo se jej přes 5000
lékařů a zdravotních sester. Novinkou byl nedělní postgraduální vzdělávací
blok pro mladé lékaře před atestací pod záštitou nově vzniklého Českého
kardiovaskulárního vzdělávacího institutu. Na programu sjezdu se podílely
jednotlivé pracovní skupiny ČKS a jeden blok také připravila Slovenská
kardiologická společnost. Celkem bylo předneseno 187 ústních sdělení
a prezentováno 146 posterů. Na kongresu také vystoupil současný předseda
Evropské kardiologické společnosti Roberto Ferrari z Itálie se sdělením
„THE IMPORTANCE OF HEART RATE IN CARDIOVASCULAR DISEASE AND NEW OPORTUNITIES IN PREVENTION“ v rámci sympózia
České a evropské kardiologické společnosti. Jedním z významných zahraničních hostů kongresu byl profesor Bernard Gersh z Mayo Clinic, který se
věnoval léčbě chronické angíny pectoris u diabetiků. V sekci HOTLINES
byly prezentovány výsledky nejnovějších epidemiologických kardiologických studií (TERMOCOOL, SYNTAX, FACS, STICH, INCROSS, JUPITER, AURORA, ATHENA…)
Plzeňští lékaři měli tradičně bohatou aktivní účast. Přednosta I.interní
kliniky doc. MUDr. Martin Matějovič, PhD. předsedal sekci „Srdce a ledviny“, kde sám přednesl přehledovou zajímavou přednášku „KARDIORENÁLNÍ NEBO RENO-KARDIÁLNÍ SYNDROM?“ Rozebral patofyziologii vzájemných interakcí selhání srdce a ledvin, věnoval se významu
renální žilní kongesce, která má v patofyziologii zhoršení funkce ledvin na
základě recentních literárních dat zřejmě větší význam než absolutní hodnota snížení srdečního výdeje. Rovněž zmínil úlohu léčebné ultrafiltrace
a její význam pro tzv. „neurohumorální resetting“ u pacientů s těžkými formami srdečního selhání a retencí tekutin.
Tým kardiologie I. Interní kliniky FN Plzeň prezentoval na XVII. výročním sjezdu ČKS čtyři ústí sdělení a osm posterů v lékařské sekci a jedno
ústní a jedno posterové sdělení v sekci sesterské.
Doc. MUDr. Richard Rokyta, PhD. přednesl v sekci věnované intenzivní
péči v kardiologii, které předsedal, zajímavou práci nazvanou „INTRAAORTÁLNÍ BALÓNKOVÁ KONTRAPULSACE NA KARDIOLOGICKÉ
JEDNOTCE INTENZIVNÍ PÉČE“. (Autoři: ROKYTA R., PEŠEK J., KOZA
J., BERNAT I., POLÍVKOVÁ D., PECHMAN V., TESAŘOVÁ J., ČECH J.)
Intraaortální balónková kontrapulsace (IABK) patří mezi mechanické podpory krevního oběhu. Ve své přednášce doc. Rokyta zhodnotil využití IABK
na kardiologické jednotce intenzivní péče I. interní kliniky od ledna 2005
do června 2008, podal podrobnou charakteristiku léčeného souboru nemocných a ukázal jeho klinický výsledek. Šlo o 53 pacientů s kardiogenním
šokem různé etiologie a 3 nemocné u nichž byla IABK použita jako podpora oběhu před plánovanou vysoce rizikovou perkutánní koronární intervencí. Šest pacientů bylo dokonce se zavedenou IABK úspěšně transportováno do IKEM Praha pro nutnost zahájení účinnější mechanické podpory či zvážení transplantace srdce. Nemocniční mortalita v uvedeném
souboru byla srovnatelná s literárními údaji. As. MUDr. Ivo Bernat upoutal
ústním sdělením „RADIÁLNÍ PŘÍSTUP V INTERVENČNÍ LÉČBĚ
AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S ST ELEVACEMI“. (Autoři:
BERNAT I., KOZA J., PEŠEK J., ŠMÍD M., ROKYTA R.) Srovnával dvouleté hospitalizační výsledky primární perkutánní intervence femorálním
a radiálním přístupem v plzeňské katetrizační laboratoři. Ukázal, proč se
radiální přístup stal na plzeňském pracovišti metodou volby i v intervenční
léčbě akutního infarktu myokardu s ST elevacemi bez kardiogenního šoku.
Jeho zásadní výhodou je absence závažných lokálních krvácivých komplikací. Levý radiální přístup u praváků navíc minimalizuje omezení soběstačnosti pacienta již bezprostředně po výkonu. MUDr. Jan Pešek vystoupil
s přednáškou „VLIV BEZPROSTŘEDNĚ ZAHÁJENÉ LÉKAŘEM
VEDENÉ KPR NA PROGNÓZU PACIENTŮ S PŘEDNEMOCNIČNÍ
OBĚHOVOU ZÁSTAVOU LÉČENÝCH PRIMÁRNÍ PCI“ (Autoři: PEŠEK J., BERNAT I., KOZA J., PECHMAN V., GAJDOŠ P., ROKYTA R.)
Šlo o sledování 92 nemocných resuscitovaných pro zástavu oběhu v přednemocniční fázi. Ve skupině A (52 pacientů) srdeční zástava nastala v přítomnosti lékaře, který ihned zahájil KPR. Ve skupině B (40 pacientů)
srdeční zástava nastala za přítomnosti laika. Hospitalizační mortalita ve
skupině A byla 13,5 % (7 pacientů), ve skupině B 52,5 % (21 pacientů). Četnost propuštění do domácí péče byla ve skupině A 82,7 % (43 pacientů), ve
skupině B 45 % (18 pacientů). MUDr. Gabriela Štěrbáková mluvila ve své
přednášce o „SÉROVÉ HLADINĚ V-CAM-1 U AORTÁLNÍ STENÓZY“.
(Autoři: ŠTĚRBÁKOVÁ G., LINHARTOVÁ K., RACEK J., ČERBÁK R.,
ROKYTA R., TOPOLČAN O.) Časná léze aortální stenózy se stavbou
podobá aterosklerotickému plátu. Hlavním rysem progrese aortální stenózy
jsou kalcifikace, které jsou příbuzné tvorbě kosti. V kalcifikacích se
nacházejí i prvky angiogeneze. Endotel novotvořených cév pak exprimuje
adhezivní molekuly. Normální chlopeň je ale avaskulární. Předpokladem
přednesené studie bylo, že sérová hladina solubilních vaskulárních adhezivních molekul (s)VCAM-1 by mohla odrážet zvýšenou neoangiogenezi
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metabolického syndromu u DM2. Dále předsedal doc. MUDr. O. Mayer,
CSc. bloku České společnosti pro hypertenzi věnovanému vysokému normálnímu tlaku, v němž prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. přednesl přehledové
sdělení o léčebných intervencích.
Prof. MUDr. H. Rosolová, DrSc. předsedala sekci Pracovní skupiny preventivní kardiologie, kde přednesla sdělení věnované kardiometabolickému
syndromu opřené o vlastní data. Jedná se o nový pohled na kardiovaskulární
prevenci zohledňující zejména jednotlivé složky metabolického syndromu
a možnost jejich ovlivnění při kardiovaskulární prevenci. V rámci bloků
Pracovní skupiny preventivní kardiologie byly také předneseny výsledky
studie Post-MONICA, která probíhala mimo jiné i na II. Interní klinice „PARAMETRY TEPENNÝCH VLASTNOSTÍ, JEJICH TRENDY A
VZTAH K RIZIKOVÝM FAKTORŮM KVO V ČESKÉ POPULACI“
(Autoři: Filipovský J., Mayer jr. O., Seidlerová J., Dolejšová M.). Tomuto
bloku předsedal doc. MUDr. O. Mayer, CSc. Doc. MUDr. J. Ferda, PhD.
z Radiodiagnostické kliniky dále přenesl přehledové sdělení „SOUČASNÉ
MOŽNOSTI POUŽITÍ CT PRO KARDIOLOGII“ v sympóziu věnovaném
současným možnostem zobrazovacích metod v kardiologii.
Tradiční doprovodnou akcí byl Kardioběh Jiřího Tomana, kterého se
zúčastnilo přes 100 běžců, a také samozřejmě galavečer. Kongres se velmi
vydařil a je třeba vyzdvihnout bohatou aktivní účast plzeňských lékařů a
sester.
J. Lhotský, R. Rokyta, B. Nussbaumerová

PŘÍSTUPU (Pešek J. a spol.). Sdělení demonstruje zručnost plzeňských
intervenčních kardiologů. Popisuje úspěšnou retrográdní rekanalizaci uzávěru věnčité tepny (tzn.: přes by-pass našitý na větev uzavřené tepny) s využitím radiálního přístupu.
Lékaři z II. Interní kliniky tradičně představili práce zaměřené na kardiovaskulární prevenci.
Snížený poměr systolického krevního tlaku (STK) na kotníku a na paži
(KPI?0,9) užíváme v diagnostice postižení tepen dolních končetin. Souvisí s
kardiovaskulární (KV) mortalitou a morbiditou. V práci „KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO U DIABETIKŮ 2. TYPU A JEHO VZTAH KE KOTNÍKO-PAŽNÍMU TLAKOVÉMU INDEXU“ (Autoři: Nussbaumerová B.,
Rosolová H., Šimon J., Solfronk J., Fiala R.) byla zkoumána asociace mezi
sníženým KPI a KV rizikem diabetiků 2. typu (DM2). Bylo vyšetřeno 253
osob s DM2. Vysoké KV riziko bylo definováno přítomností KV nemocí,
zvýšenými hodnotami kalciového skóre koronárního řečiště dle Agatstona
nebo podle výskytu typických KV rizikových faktorů. Snížený KPI?0,9 alespoň na jedné končetině byl zjištěn u 25 osob (10%), na obou končetinách
u 24 (9%); významně častěji u starších mužů s výskytem KV nemocí, diabetické nohy a vyšším kalciovým skóre oproti osobám s KPI>0,9. S KPI?0,9
korelovala řada KV i metabolických rizikových faktorů; v pozitivní nezávislé
asociaci zůstal věk, kouření, LDL-cholesterol, vyšší kalciové skóre a homocystein, KPI významně predikoval CMP v budoucích třech letech. Hodnota
KPI?0,9 nekorelovala významně s ultrasenzitivním CRP ani s přítomností
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jedinců. Posluchači shlédli rovněž prezentaci krátkého, avšak zajímavého
videa z průběhu této operace.
Autoři: Eret V., Ferda J., Ferdová E., Záhlava J., Hes O., Ürge T. a Hora
M. pokračovali sdělením „Využití PET/CT u nádorů ledvin“. Fyziologické
vylučování 18F-DG (fluorodeoxyglukóza) do moče a variabilita metabolizmu glukózy u renálního karcinomu (RK) je příčinou obtížného hodnocení
PETu izolovaně. Díky kombinaci PET s multidetektorovým CT se významně
zvyšuje senzitivita detekce RK. Diagnostický přínos PET u RK je především
v NM - stagingu u pokročilých nádorů, restagingu po radikální nefrektomii,
detekci recidiv a sledování efektu léčby. PET dokáže detekovat maligní lymfatické uzliny menší než 1cm a nové vzdálené metastázy.18 F-FDG
PET/CT v budoucnu pravděpodobně nahradí u pokročilejších tumorů ledvin CT, CTAG, RTG plic a scintigrafii skeletu.
Předposlední přednáškou autorů Hlaváčová J., Hora M., Ürge T., Jambura J., Kouba J., Toufarová P. a Chudáček Z. „Traumatické léze ureteru
a jejich řešení“ zaujala přednášející posluchače přehledností a dokonalým
zpracováním tématu. Léčebný přístup vyžaduje včasnou operační revizi,
zejména při poraněních močovodů vzniklých v průběhu operačních výkonů
v malé pánvi. Dlouhodobé výsledky u časně řešených traumat močovodů
byly plně uspokojivé o čemž svědčila nejen statistická data, ale i předvedená
rtg. dokumentace.
V posledním odborném sdělení s názvem „Exprese DD3 mRNA v moči a
tkáni u pacientů s benigní hyperplázií prostaty a karcinomem prostaty definitivní výsledky“ grantu IGA NR8918-3 autorů Klečka J.jr., Hora M.,
Holubec L. jr., Pešta M., Topolčan O., Babjuk M., Eret V., Novák K. a Stolz
J. referoval J. Klečka jr o významu prováděné studie, které se zúčastnilo
kromě urologické kliniky také několik dalších pracoviš v ČR. Cílem studie
bylo stanovení exprese mRNA genu DD3 PCA3 z tkáňových vzorků, získaných z biopsií prostaty, a provedení korelace v závislosti na typu onemocnění. U nemocných s karcinomem prostaty chtěli autoři zjistit, zda-li míra
exprese koreluje s rozsahem onemocnění (TNM) a biologickým charakterem karcinomu (Gleason skore). Jako velice slibný genový marker detekce
karcinomu prostaty se v současnosti jeví průkaz mRNA genu DD3 PCA3
(Differential Display Code 3 gen).
V závěru večera poděkovala prim. Toufarová všem přednášejícím za
zdařilé prezentace, diskutujícím za podnětné otázky a zhodnotila kladně
průběh večera.
Prim. MUDr. Pavla Toufarová
zástupce přednosty urologické kliniky

V tradičním květnovém termínu - 27.5.2009 - připravila urologická klinika
odborný program pro přednáškový večer Spolku lékařů JEP v Plzni. Nejprve prim. Toufarová, která večeru předsedala, přivítala všechny přítomné
a vyjádřila uspokojení nad počtem posluchačů.
V úvodní přednášce autorů Hora M., Stránský P., Ürge T., Eret V., Klečka J. „Úloha laparoskopie v urologii“ seznámil posluchače přednosta urologické kliniky doc. MUDr. M. Hora, Ph.D. s problematikou laparoskopie.
I přes dřívější skeptické názory některých odborníků jsou v současnosti laparoskopické operační výkony v urologii běžně užívané. Laparoskopické
operace se provádějí na urologické klinice od r. 2003. Do května 2009 bylo
provedeno 669 výkonů. Z toho 84% byly operace na ledvině a horních cestách močových (nefrektomie, resekce tumoru ledviny, nefroureterektomie,
ablace cyst ledviny, adrenalektomie, pyeloplastiky, nefropexe a další). Operace v malé pánvi (laparoskopické radikální prostatektomie a cystektomie)
se provádí až od r. 2008.
V další přednášce autorů Toufarová P., Běhounek P., Klečka J., Stránský
P., Hora M. „Plazmakinetická vaporizace prostaty“ seznámila prim. Toufarová posluchače s využitím této léčebné miniinvazivní metody při léčbě
BPH (benigní hyperplazie prostaty). Operační výkon se provádí v celkové
anestézii a k jeho provedení je nutné speciální technické vybavení, které
bylo zakoupeno v loňském roce. Během tohoto endoskopického výkonu
dochází při použití speciální sférické elektrody k vaporizaci (odpaření) prostaty a tím k zlepšení odtoku moče. Metoda je vhodná k léčbě rizikových
nemocných s BPH, kteří mají četné komorbidity.Ve srovnání s otevřenou
prostatektomií je mnohem šetrnější a podání transfuzí peri- a pooperačně
vzhledem k dokonalé hemostáze během výkonu není nutné.
V následující přednášce autorů Stránský P., Hora M., Eret V., Klečka J.,
Ürge T., Grégrová H., Dvořáková E.,Hes O.,Chudáček Z., Kreuzberg B.
„Laparoskopická adrenalektomie“ seznámil MUDr P. Stránský posluchače
s tímto náročným operačním výkonem. Laparoskopická adrenalektomie (LA),
je v současnosti považována za zlatý standard při řešení naprosté většiny
nadledvinových tumorů. V minulosti byla adrenalektomie prováděna pouze
otevřeně, nyní díky této metodě a skvělým výsledkům, které jsou srovnatelné s předními světovými pracovišti, je LA považována za výkon, který
lze zkušeným operatérem provést rychle a bezpečně tak, že jeho morbidita
a mortalita je minimální. Pacient profituje zejména z miniinvazivity výkonu
a krátké rekonvalescence. Kontraindikací nemusí být ani předchozí operační výkony v dutině břišní a operace je proveditelná i u výrazně obézních

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ÚSTAVU EPIDEMIOLOGIE
A ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE 3. 6. 2009
na splněná kritéria EU u jednotlivých očkovacích látek (Begrivac, Influvac,
Fluad, Fluarix, Vaxigrip). Byly porovnány zkušenosti se subjednotkovými a štěpenými vakcínami; větší rozdíly mezi nimi nebyly zjištěny. Na závěr byla zdůrazněna potřeba i nadále očkovat každoročně proti chřipce v těchto zařízeních, ale
zejména v běžné populaci, ve které je současná proočkovanost velmi nízká.
V dalších sděleních hovořil J.Hrabák (spoluautorka T.Bergerová) na téma
„Identifikace mikrobů pomocí sekvence genu pro 16S rRNA v rutinní praxi“
a K. Fajfrlík popsal „Možnosti laboratorní diagnostiky parazitárních infekcí“
ve světle současné situace, kterou označil jako „soumrak parazitologie v Čechách“.
(P.Pazdiora, r)

Dne 3. 6. 2009 proběhl v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu pod
předsednictvím doc. MUDr. R. Říčařové, CSc. přednáškový večer Ústavu
epidemiologie a Ústavu mikrobiologie. V první přednášce „Surveillance
invazivních pneumokokových onemocnění, zkušenosti s očkováním“ shrnul
doc. P. Pazdiora současné poznatky o invazivních streptokokových onemocněních s důrazem na jejich sledování v Plzeňském kraji. Připomněl zejména
důležitost prevence těchto onemocnění očkováním zdravotně stigmatizovaných dětí a starších osob. Ve druhé přednášce autoři A. Aišmanová, P. Pazdiora,
M. Švecová a H. Jelínková popsali „Dlouhodobé zkušenosti s očkováním proti
chřipce v zařízeních sociální péče“ za posledních 10 let. V příspěvku byla popsá6

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ KLINIKY
10.6. 2009
Ve třetí přednášce as. MUDr. Pavel Chaloupka na téma: „Možnost řešení
inkontinence moče aplikací Bulkamidu“, seznámil přítomné s novou
jednoduchou a úspěšnou léčbou močové inkontinence, která je vhodná
hlavně u neúspěchů po operačním řešení. Tato léčba je zatím jen výběrová
a finančně nákladná. Gyn.-por.klinika je jedním z prvních pracoviš, které
tuto metodu používá.
Ve čtvrté přednášce as. MUDr. Libora Hradeckého na téma: „Preeklampsie
a některé její imunologické faktory“, autor seznámil auditorium s novými
pohledy na vznik preeklampsie, podrobně rozebral patofyziologii onemocnění s tím, že nové znalosti lze použít v klinické praxi v prevenci a léčbě
tohoto onemocnění dosud ne zcela objasněné etiologie.
Přednáškový večer byl hodnotný, s bohatou diskuzí a velmi dobrou
odbornou úrovní, jak v závěru zhodnotil předsedající doc. MUDr. Jiří
Motáň, CSc.

Dne 10.6. 2009 pořádala gynekologicko-porodnická klinika přednáškový
večer, v němž byla prezentována celkem čtyři sdělení.
První přednášku přednesl as. MUDr. Adam Hudec na téma: „Chyby a omyly
ultrasonografické diagnostiky“. Ve velmi pěkně dokumentované přednášce
demonstroval nejčastější chyby diagnostiky hlavně v prenatální péči a vysvětlil postupy, kterými je možné se těmto chybám vyvarovat. Kvalita USG
diagnostiky se stále zlepšuje, ale zároveň se zvyšují nároky na lékaře, kteří
tato vyšetření provádějí.
V druhé přednášce as. MUDr. Martin Pešek na téma: „Condylomata accuminata jako projev infekce HPV“, upozornil na to, že benigních onemocnění genitálu způsobených infekcí lidským papilovirem výrazně přibývá. Incidence těchto velmi nepříjemných onemocnění, často recidivujících, je v mladé
populaci až 10 %. V současné době je možnost očkování i proti těmto benigním onemocněním jak chlapců, tak děvčat, což není ještě všeobecně známo.
Přednáška byla velmi dobře dokumentována, jednotlivé kasuistiky byly
zajímavé.

doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc.

RAJČATA versus MOBILY
aneb
POMOHOU TYTO ROSTLINY VÝZKUMU VLIVU RADIOFREKVENČNÍHO
ZÁŘENÍ NA ŽIVÉ ORGANIZMY?
(Ohlédnutí za poslední přednáškou v letošním akademickém roce)
Výše uvedená otázka v podtitulu tohoto pojednání neznamená, že konzumací této nepochybně zdravé zeleniny porostou invenční schopnosti
výzkumníků ani to, že osoby vystavené vysokofrekvenčnímu elektromagnetickému poli (VF EMP) budou po požití rajčat více odolné vůči jeho
možným negativním dopadům. Samozřejmě, ani jednu z výše uvedených
možností nelze vyloučit, protože např. antioxidační schopnosti těchto
plodů jsou, jak známo, obdivuhodné. Zde však máme na mysli rostliny
rajských jablíček, které jsou excelentním experimentálním modelem francouzského profesora Alaina Viana (LASMEA Laboratory Université Blaise
Pascal, Clermont-Ferrand), při studiu účinku VF EMP na živé systémy.
Poutavě o tom přednášel dne 25. 6. 2009 dopoledne ve velké posluchárně
Pavlovova ústavu před zraky téměř 60 posluchačů, kterými byli jak studenti a pracovníci fakulty, tak i hosté (prof. J. Vrba a spol. z ČVUT a RNDr. M.
Vojtíšek ze Státního zdravotního ústavu v Praze). Přednáška s názvem
Electromagnetic field effects on living organisms: from plants to human
cells from a botanist´s perspective, na kterou byla pozvánka též na
stránkách květnového vydání tohoto listu (za což patří poděkování), byla
proslovena v angličtině s doprovodem nápadité dokumentace. Uskutečnila
se v rámci návštěvy prof. Viana na pracovišti ústavu patologické fyziologie
LF o kterou tento vědec projevil zájem jako o jedno ze tří míst (vedle Prahy
a Brna), které během týdenního pobytu v ČR navštívil. Důvodem byl náš
dlouhodobý výzkum vlivu VF EMP na vyvíjející se mozek a publikované
výsledky, které prof. Viana zaujaly.
Jak ve svém vystoupení přednášející uvedl, právě rostliny rajských
jablíček se ukázaly být jedinečným živým objektem, který se svými
spolupracovníky ve své laboratoři s výhodou využívá a ve speciální expoziční komoře o objemu 200 m3 zmíněnému VF záření vystavuje. Jak dále
uvedl, oproti vyšším organizmům, včetně člověka, je zde výhoda, že odpada-

jí psychologické momenty přítomné u lidí, kdy vědomí toho, že jsou objektem experimentu již může ovlivnit výsledky. Další výhodou pak je, že v relativně jednoduchém živém systému funguje řada obdobných fyziologických pochodů, jako u vyšších živočichů, ale v mnohem jednodušších podmínkách. Za této situace také interpretace výsledků je snazší a jednoznačnější. Tak je tomu např. u stresové reakce, která vykazuje některé znaky
podobné té u složitějších organizmů, stejně jako podstata energetického
metabolizmu s tvorbou makroergních sloučenin v podobě ATP (adenosintrifosfátu), coby základního zdroje energie pro buňku. Kromě toho je u rostlin výrazný rozdíl v poměru plochy jejich povrchu k hmotnosti, který je
u živočichů mnohem menší. Nicméně, přes relativní jednoduchost ve
srovnání s vyššími organizmy i rostliny je nutné adaptovat na pokusné
prostředí a před účinkem VF EMP musí být umístěny v expoziční komoře
předem po stanovenou dobu. Teprve potom jsou vystaveny přesně definovaným dávkám homogenního působení energie VF EMP (doba expozice 10
min; frekvence 800–1000 MHz; gradient 5V/m). Pokud jde o výsledky vlivu
uvedeného záření na rostliny rajčat, došlo u nich ke statisticky významným
změnám v expresi genů majících vztah ke stresové reakci a navíc se
prokázala významná úloha iontů vápníku v těchto pochodech. Blokádou
vápníkových kanálů či vychytáním jeho iontů byl tento efekt VF EMP potlačen. Další významné změny, oproti neozářeným rostlinám, se týkaly energetického metabolizmu buněk, kdy stejná expozice VF EMP způsobila pokles obsahu ATP v buňkách patrný již 15 min. po ozáření, který však dále
pokračoval a po 30–60 min. dosáhl hodnoty o 30 % nižší než byla ta
výchozí. I zde cílená blokáda syntézy ATP způsobila absenci těchto změn.
V současné době se prof. Vian se spolupracovníky zabývají reakcí humánních kožních buněk (keratinocytů) na expozici různým frekvencím VF
EMP (900; 1800 a 2500 MHz) a velice sofistikovaným postupem, za použití
speciálních měřících zařízení, posuzují expresi 16 genů. V dokumento-
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ústavu. Zde se blíže seznámil nejen s problematikou našeho výzkumu, ale
zúčastnil se též „dola ování“ VF EMP expoziční komory vyvinuté ve
spolupráci s pracovníky Katedry elektromagnetického pole ČVUT v Praze
a kompletované ve vývojové dílně naší fakulty. Vzájemná diskuse přitom
také odhalila některé styčné body předmětného výzkumu našich laboratoří
a tedy i možnosti eventuální a oboustranně prospěšné spolupráce. A co je
podstatné, prof. Vian, který následujícího dne již odjížděl do své vlasti, byl
vřelým přijetím na naší fakultě i na dalších místech naší republiky, která
navštívil, mile a příjemně překvapen. Pozitivní hodnocení svojí návštěvy
vyjádřil nejen nám, ale též organizátorům jeho „Vltava tour“ na francouzské
ambasádě v Praze, kam jsme se s vyjádřením obdobného postoje a s poděkováním za zprostředkování návštěvy obrátili v uplynulých dnech i my.
Nejen organizátorům cesty a programu milého hosta z francouzského zastupitelství, především pak prof. Alainu Vianovi, ale i návštěvníkům přednášky a diskutujícím patří proto naše upřímné poděkování.

vaném případě u 13 z nich došlo ke snížení exprese, zatímco u 3 ke zvýšení,
ve srovnání s neozařovanými kontrolami. Za zmínku stojí, že k uvedeným
změnám došlo při dávkách záření, které zdaleka nedosáhly hodnoty SAR
(Specific absorption rate - množství energie absorbované tkání) povolené ve
Francii zákonnou normou (0,4W/kg).
Z přednášky i následné bohaté a zasvěcené diskuse vyplývají ve stručnosti tyto skutečnosti:
- v žádném případě nelze tvrdit, že působení VF EMP na živé organizmy
je bez efektu;
- vůbec však nemůžeme z uvedených výsledků vyvozovat závěr, že účinek
VF EMP (ve sledovaných dávkách) je pro živé systémy jednoznačně
škodlivý;
- lze však konstatovat, že nalezené změny nejsou termického rázu (tepelné
podmínky byly sledovány a nedoznaly změn), jak mnohdy především
technicky zaměření odborníci neradi slyší, ale že existují i netermické
účinky VF EMP, ovlivňující živé systémy.
Závěrem tohoto sdělení stojí za zmínku, že neformální odborná diskuse
s prof. Vianem pokračovala i během oběda v naší menze a také po něm na

Doc. MUDr. František Vožeh, CSc.,
ved. ústavu patologické fyziologie

NOVÍ PROFESOŘI
SE PŘEDSTAVUJÍ
PR
PROF. MUDR. ZDENKA ULČOVÁ-GALLOVÁ, DRSC.
Napsat o dětství a vzdělání profesorky Ulčové
Gallové není tak jednoduché, necháme ji tedy
vyprávět samotnou. Čtenář pozná, že klást
otázky paní profesorce není třeba.
Narodila jsem se v Plzni, 12. 3. 1954. Když
mi bylo sedm měsíců, tatínek se svým ekonomickým vzděláním dostal umístěnku do
Hořovic. Rodiče, dva kufry a já jsme začali žít
na periferii tohoto městečka v místě, kde už
začínala pole a louka a v dálce vpravo se rýsoval sad Cikánka a nahoře pak Obecní les.
Prožila jsem skutečně zdravé, bouřlivé, bezstarostné, svým způsobem fantasticky svobodné dětství a „jinošství“ v partě ostatních
dětí z „bytovek“ okořeněné hrami na četníky a na zloděje se zaměřením
soustavného tak dobrodružného vypleňování zahrádek našich rodičů
a sousedů, dětství protkané výprasky i pochvalami, nezapomenutelnými
oslavami konce roku, kdy se s upřímnými nehmotnými přáníčky chodilo
z bytu do bytu, dětství někdy prosmutnělé četným žalováním sousedky
Mračkové, přibarvené výhružnými pohledy sousedů Pondělíčků (čtyři
rodiny), gurmánsky ochucené a loudivé vynikajícími houbovými řízky
a chleby se sádlem a cibulí sousedů Chmelíků a Kinclů, také Štajnerů,
pohlazené soutěžními černobílými fotografiemi dětí „z ulice“ pana Uzla,
uprošené svozy maximálního počtu dětí ředitelskou „šestsetrojkou“ na
konec ulice Obránců míru řidičem Plecitým zvaným Tatíkem - to jsou jen
záblesky mého dětství zatím částečně zpracovaného i v knize „Čekání na
Kateřinu“ (Petrklíč, 2001), a v připravované knize „Nedosáhnu na nebe“.
Základní škola na Vísce a loutkové divadlo v téže lokalitě také formovalo moje doposud příliš neusměrňované dětství. Již tehdy starší paní
učitelka Kuchtová, obdivována námi, prvňáky, jednou koncem roku
předala mé mamince lísteček (stále v mé rodině uchováván), na kterém
jsem vysokým dětským písmem na otázku, čím jednou budu, napsala:
“Paní doktorkou Vyhnalovu…-“ Byla to moje dětská lékařka, skvělá a obětavá žena, můj první opravdový hmatatelný životní vzor.
Jsem dodnes vděčná panu řediteli Míkovi za jeho praktické a progresivní zavedení povinné i nepovinné výuky cizích jazyků i na „obyčejné“
hořovické základní škole již od třetí třídy. Mívali jsme i pěvecký kroužek,
který vedla paní učitelka Ječmínková, vždycky elegantní a nekompromisní. Svěřovala mi sóla a dvojzpěvy především na školních besídkách v zámeckých prostorách nebo v sále hořovické radnice. Zrovna sbor zpíval
písničku Vzorné dítě, a já končila sólovými slovy …“… a k tomu všemu
přece stačí udělat jen krok…“, ten krok jsem udělala pěkně velký, tak
velký, že jsem najednou zmizela v otvoru pro nápovědu. Paní učitelka
stála zády ke mně, ale obličejem ke sboru, zpočátku si ničeho nevšimla,
obecenstvo se domnívalo, že se jedná o další výborně připravenou kulturní vložku našeho vystoupení, tleskalo jako o závod. Při vystupování po
krátkém žebříčku zpátky na podium jsem klidně dozpívávala písničku ….“
Ale já to nechám radši až na příští rok….“ A přitom jsem se stále ukláněla
a couvala dozadu, na původní místo pro sólový zpěv. Jen snad první řady
rodičů a přátel školy zaznamenaly, že už opravdu nemám bílé punčocháče a čistou jednoduchou halenku. Dozpívali jsme ještě další písničky
a v zákulisí jsem pak dostala zasloužený pevný učitelský záhlavec za to, že
přidávám do repertoáru prvky, které nacvičené nebyly. Upřímně řečeno,
byli jsme tehdy všichni šastni, že to odneslo jen to oblečení.
Hudební škola na náměstí v sídle bývalého kláštera nám také poskyto-

vala četná dětská dobrodružství. Např. nauka učitele Kemfa v místností
obklopené bustami českých hudebních velikánů bývala velmi humorná.
Často jsme museli vyukávat rytmy v taktu metronomu, a když byl
náhodou pan učitel odvolán z důvodu náhlého telefonického hovoru do
ředitelny, posouvali jsme záměrně ručičku na přístroji do rychlejšího
chodu…jednou jsme zase oblékli bustám čepice a šály…a také neopatrně
přiložili do kamen v učebně nenaříznuté jedlé kaštany, které během vyučování praskaly tak mocně, že se pan učitel polekal tak, až spadl z otáčecí židličky u klavíru. Hrávala jsem na akordeon. Paní učitelka Kovářová
mne připravila i na několik vystoupení v překrásném sále Josefa Slavíka
hořovického zámku. Nejdříve mě stupnice a cvičení moc nebavily, ale
později, když mistři Fábera s Bláhou zkoušeli hořovické akordeony přímo
ve výrobně a pak na vystoupení v již zmíněné hořovické radnici ukázali
sílu svého umění, uprosila jsem svého tatínka, aby koupil místo šedesáti stodvaceti basový akordeon a právě ten, který oživil mistr Fábera. Od té
doby jsem řeč svého akordeonu začala vnímat daleko citlivěji. Mám ten
hudební nástroj stále a vím, že ho vlastně pořád ke svému životu potřebuji.
Miládka Kettnerová a já jsme se na Gymnázium v Hořovicích dostaly
ještě dříve, než jsme prošly přijímacím řízením. Bylo to v osmé třídě základní školy, kdy si pro nás přišla paní profesorka Holubová a odvedla nás
do své maturitní třídy franštinářek, abychom studentkám ukázaly, jak
takové malé holky hovoří plynně francouzsky. Asi jsme tehdy opravdu
„válely“, pamatuji si, jak nám po té hodinové konverzaci dala paní profesorka každé za odměnu tehdy pro nás velmi vzácnou velkou oříškovou
čokoládu.
Majestátní architektura dominantní budovy Hořovic, hořovického
Gymnázia mne vždycky velmi přitahovala svou hrdou podobou. Pamatuji
si, jak moji rodiče chodili na brigády a společnými silami s ostatními
nadšenci dostavovali k hlavní budově přístavek - tělocvičnu.
I na Hořovickém gymnáziu jsem měla štěstí na výborné profesory, na
netradiční výuku a skvělou soudržnost spolužáků.
Pan profesor Soukup, ředitel hořovického gymnázia, latinář, který
připravil základ pro studium dalších románských jazyků a porozumění
terminologie, byl to on, který ještě než vážně onemocněl, pozval si svoji
maturitní třídu k sobě domů a každému z nás promluvil ze srdce do
našich tak dobře poznaných neklidných duší. Poslechla jsem ho a vydala
se v roce 1974 do Plzně.
Patřila jsem jednoznačně mezi studenty, kteří další svoje vzdělávání
brali velmi vážně. Již během studia mne zaujal obor gynekologie a porodnictví, který přednášel přednosta prof. MUDr. František Macků,CSc.,
výborný operatér a člověk se šarmem diplomata. Od 4. ročníku jsem
začala pracovat na klinice jako studentská vědecká síla pod vedením paní
doc. MUDr. Věry Rokytové, CSc., ženy, která výborně obstála ve svém
oboru tehdy obsazovaném především muži. Vzpomínám si na chu
prvního našeho společného „vítězství“ studentské vědecké práce nazvané
„Využití orálního glukozového testu u rizikových těhotných“.
V době studií na naší LF UK jsem využila nabídky pobočky západočeských spisovatelů, kterou tehdy vedl pan spisovatel Rudolf Hrbek a kde
jsem se setkávala s řadou významných osobností plzeňského literárního
života (např. Josef Hrách, Marie Váňová píšící pod pseudonymem Eva
Schmidtová, Pavel Francouz, Jaroslava Málková, aj.). Již tehdy jsem psávala a publikovala krátkou prózu, prakticky od svých deseti let, a pravidelná měsíční setkávání se současnými básníky a spisovateli jsem považovala
za svoji „druhou“ plzeňskou školu. Když mi ve druhém ročníku naší fakul8

Japonsku, USA a Itálii. Získat ale zahraniční stáž k prof. Mettlerové do
Kielu, abych mohla pokračovat ve studiu spermiových antigenů, bylo pro
mladého pracovníka po nejednoduchém, opakovaném, a značně unavujícím žádání v minulé době téměř nemožné.
Ale na mě se přeci jenom usmálo štěstí zcela z jiného konce. Moji
myšlenku klinického zkoušení lokální imunosuprese (-modulace) pomocí
Hydrokortizonu v gelovém nosiči a v příslušném aplikačním schématu
musela tehdy odsouhlasit komise pro imunosupresivní terapii SUKLu
(Státní ústav pro kontrolu léčiv). Přednesla jsem požadavek před komisí,
která před sebou viděla jen mladou holku a kdoví co ještě. Předseda
komise, tehdy doc. MUDr. Švihovec, DrSc. uprostřed mé řeči najednou
pohlédl na hodinky a rychle se omluvil, že musí na požární komisi.
Nevzdávala jsem se a pokračovala ve sdělování plánování léčby. Pak se ale
zvedla něčí vrásčitá ruka, že si musíme uvědomit možný vznik malformací v orofaciální oblasti, že je to prokázáno u kuřecích embryií při přímém
působení kortikoidů... A tak jsem se objednala k prof. MUDr. Kočandrlemu, DrSc. a k MUDr. Budínské, CSc. do pražského IKEMU, tedy na
pracoviště, které při transplantacích podává obrovské dávky kortikosteroidů, a ponechává léčbu dlouho i v období reprodukce. Můj nápad se
oběma pracovníkům zalíbil, napsali mi dobrozdání a pak SUKL studii
konečně povolil--- .
Anonymní oponentské posudky k naplánované studii ze SUKLu se mi
však staly osudovými. V jednom z nich se totiž psalo mimo jiné i o Cunninghenově metodě. Velmi jsem se jí chtěla naučit a „obtěžovala“ jsem
úřednici SUKLu tak dlouho, až mi diskrétně prozradila jméno oponenta.
Vydala jsem se za ním. „Vy jste mi přišla dát do huby?....“
„... já jsem se přišla od Vás naučit metodu, která je v reprodukční
imunologii dost důležitá...“ Doktor Taylor, vědec typově velmi podobný
Ing. Šafandovi, a já, jsme začali plánovat pokusy.
Byla jsem tehdy hodně „nabitá“ skvělými nápady, kombinacemi,
současnými poznatky ale omezenými možnostmi. … „Hergot, ženská, proč
nejste někde v zahraničí? Co tady vůbec pohledáváte?....“ A tak jsem se mu
svěřila, že bych ráda do některého evropského centra reprodukční
imunologie, ale že jen vrším žádosti a negativní odpovědi. Po několika
dnech Dr.Taylor přišel, a řekl mi, že chce ihned můj životopis v angličtině, že tu právě má na návštěvě dánského rektora Aarhuské univerzity....
a pak asi za měsíc přišel na rektorát UK v Praze dopis, ve kterém se
objevila tato věta „ ...žádáme o mladého vědeckého pracovníka v oboru
reprodukční imunologie, nejlépe ženu a nejlépe z Plzně....“ a tak jsem
vyrazila--Na gynekologicko-porodnické klinice v Aarhusu a v Ústavu mikrobiologie a imunologie jsem měla možnost pokračovat ve studiu antigenů
spermií a zkřížené imunoreaktivity především s Mycoplasma hominis,
naučila jsem se odebírat ovulační hlen speciální vakuovanou stříkačkou a
další jeho zpracovávání, docházela jsem pravidelně do poraden pro
neplodnosti, přednášela jsem možnosti lokální imunosuprese (-modulace). Když jsem v roce 1987 končila stáž a můj manžel opakovaně
nezískal povolení zajet za mnou do Dánska, napsala jsem prof. Edwardsovi (on a dr. Steptoe se proslavili v r. 1978 první úspěšnou in vitro fertilizací, po které se narodila zdravá Louisa Brownová), zda bych svoji metodu další léčby neplodnosti nemohla přednést na třetí světové konferenci
Evropské společnosti lidské reprodukce a embryologie, kterou právě
pořádá. Z ušetřených peněz skromného stipendia jsem si všechno uhradila a jako jedna z nejmladších účastnic vystoupila.
Už přístav Harwich a především tudorovská Cambridge mne okouzlily.
Byl červenec, kolem chodili mladí lidé v promočních trojhranných kloboucích a černých přehozech, dokvétala pozdější flóra a já s kufrem
brouzdala parkem. Hledala jsem současně to nejlevnější ubytování, nebo
ušetřený západní peníz se rychle rozptyloval za cestu, kongresový poplatek a jogurty, ze kterých jsem žila.
Bombastický úvod skvělého řečníka prof. Edwardse mého prvního
„západního“kongresu byl vystřídán vážnou klavírní hudbou dr.Steptoea.
I když potlesk postupně zeslaboval, koncert se přesto protahoval do temných večerních hodin. Pamatuji si jako dnes, jak jsem byla tak opravdově
hrdá na to, že malý český člověk se dostal mezi takové světové velikány.
Seděla jsem způsobně mezi nimi, a pozorovala současně všechny ty hlavy
pomazané, které jsem většinou znala jen z jejich výborných publikací.
Cítím to jako dnes, jaké jsem měla o autorech, o světových vědcích tak
nádherné téměř „nadlidské“ představy a současně jsem se těšila z momentu, jak se jim osobně představím, potřesu pravicí a přiznám se k tomu, že
jejich publikace důvěrně znám, a že z některých dokonce i čerpám...
Koncert náhle ustal, poslední zatleskání, pořadatel vyzval účastníky k občerstvení. Stála jsem zrovna u stánku se slanečky, stojím ve frontě, když
se přiženou právě ti světoví mnou nekriticky obdivovaní velikáni, hlava
nehlava se cpou mezi nás, rukama berou ty chudinky naložené rybičky za
ocásky, aby je vecpali do svých hladových úst. Z manžetových knoflíčků a
okrajů rukávů košil a sak odkapával na hlavy menších účastníků kongresu sladkokyselý olej.
Další den jsem přednášela v sekci reprodukční imunologie po prof.
Voisinovi z Francie. Když dotyčný nastoupil před pultík, a přednesl tři

ty napsal Jaroslav Dietl, uznávaný scénárista Čs.televize, že z mého textu
povídky udělal scénář, že jsme vlastně spoluautory, a že mám za ním přijet na Kavčí hory a zúčastnit se losování Matesa ( vytáhla jsem číslo pět ),
měla jsem právě krátce před zkouškou z anatomie. Seděla jsem v kuchyni
našeho těsného bytu s navršenými odbornými knihami a s hadrem na
hlavě, v ruce držela ten lákavý doporučený dopis a uvažovala jsem nahlas,
zda odjet či ne. Můj poctivý táta mě poplácal po ramenou a pronesl:
“Zdendo, je . Na anatomii můžeš jít ještě potom dvakrát.“ Na anatomii
jsem šla jednou a s pochvalou od pana profesora MUDr. Kosa, k panu
Dietlovi ještě třikrát.
„Bezstarostný“ život na kolejích v Máchově 20 byl propleten řadou
nádherných zážitků, zvláště po zkouškách, ale ty zveřejním jinde.
Po promoci v r.1979 jsem nastoupila na Gynekologicko porodnickou
kliniku LF UK a FN v Plzni jako tzv. interní aspirant, student, který vedle
tříleté přípravy k atestaci má zvládnout v témže časovém rozpětí i
vědecko-výzkumnou práci zakončenou titulem CSc. - Candidatus
Scientiarum. Nedokázala jsem se orientovat v rozpracované a chaotické
„vědecké pozůstalosti“ specifických těhotenských proteinů as. MUDr.
Macha (emigroval v době mého nástupu do Německa). A v té krátké době
mého iniciálního přešlapování oborem jsem úplně náhodou potkala na
naší klinice pana primáře Mathesia, kterého upřímně zajímalo moje další
zaměření. Dostala jsem od něho několik knih a vzácných překladů od
jeho pana bratra, ale také směr – seznámila jsem se tedy s tehdy doc.
MUDr.Vladimírem Zavázalem, CSc. Přivítání na jeho ústavu bylo zcela
neobvyklé : „... podívejte se na tuhle separátku od Mettlerové a Scrabieho...
chci, abyste ji co nejrychleji zreprodukovala...“ A tak jsem se dostala do
laboratoře, která byla vybavena chromatografickými kolonami--- Po
nešastné události, která postihla přednostu Ústavu klinické imunologie
a alergologie, jsem v analýze antigenů spermií dočasně pokračovala pod
vedením Ing. Jiřího Šafandy, CSc. v Ústavu patologické fyziologie.
Pamatuji se, jak v nevytopených místnostech jeho laboratoří např. o sobotách, nedělích nebo v období vánočních svátků jsme teple oblečeni
a občas s teplými rukavicem pilně pracovali, jak jsme počítali výtěžnost
proteinů antigenních směsí spermií, elektroforeticky separovali tehdy
pomocí diskových elektroforéz, porovnávali, imunochemicky charakterizovali a znovu připravovali další vzorky pro pokusy ....Nejednou jeho laboratoří zaznělo to zvučné, šafandovské, když jsem horlivě přistoupila
k plánovanému pokusu a ruka se mi nejednou zachvěla: “Proboha, děvucho, co jste to zase provedla...“ Šafandovy nesmrtelné acetonové prášky,
přísný vědecký duch i zvláštní přátelská povaha lákaly do jeho opravdové
laboratoře i jiné výzkumníky (tehdy as. MUDr. Kotyzu, CSc., as. MUDr. P.
Pučelíka, CSc. a jiné). Nejednou jsme všichni seděli kolem stolu, krájeli si
poslední zbytky chleba se špekem a vydávali se pak „kilometrovkou“ do
svých domovů. Občas jsme přicházívali až i po půlnociSkloubit klinickou práci (pondělí až čtvrtek, služby), laboratorní
zaměření (pátky, soboty a neděle, a téměř všechny svátky) a ještě VUML
(povinné školení Večerní univerzity marxismu-leninismu) bylo opravdu
velmi náročné. Navíc jsem dojížděla do Jazykové školy tehdy na Národní
třídu v Praze každý třetí týden v sobotu a studovala jsem dálkově arabský
jazyk. Současně jsem postupně zaváděla a modifikovala testy pro
zjišování imunologické příčiny snížené plodnosti, a současně jsem
nahlížela pod pokličku výzkumných pracoviš v Ústavu pro matku a dítě
v Praze, kde se mnou ihned začal spolupracovat prof. MUDr. Jiří Presl,
DrSc. a MUDr. Bukovský, DrSc. (nyní žijící v Americe), později doc.
MUDr. Mardešic, CSc., na Gynekologicko-porodnických klinikách v Brně
a v Olomouci, později v Bratislavě. V Olomouci si mě všiml doc. MUDr.
Křikava, CSc. a pan profesor MUDr. Gazárek, CSc., v Bratislavě pak doc.
MUDr. Bardoš, CSc. a všichni postupně začali posílat páry se suspektní
imunologickou příčinou neplodnosti na Gynekologicko-porodnickou
kliniku do Plzně. Poměrně dlouho trvalo, než jsme příslušné protilátky
proti spermiím objevili. Snad i proto, že inverzní mikroskop, nutný
k detekci těchto protilátek mladému vědeckému pracovníkovi ani
lékařská fakulta ani fakultní nemocnice nekoupila. Byla jsem v té době
velmi netrpělivá a nevzdávala jsem se vlastnostmi buldoka získat tento
přístroj stůj co stůj. Nakonec se objevil inzerát, a anotovaný mikroskop
značky Meopta došel do Plzně z uranových dolů z Příbrami. Mám ho ve
výzkumných laboratořích dodnes jako záložní nebo pro mediky, když se
právě sejde více experimentů najednou.
Sice jsem úspěšně dokončila svoji CSc. („Imunologie ženské sterility –
imunologická reaktivita spermatozoidálních antigenních frakcí a její klinické hodnocení“) a I. atestaci z gynekologie a porodnictví v roce 1983, ale
problematika reprodukční imunologie mne zaujala natolik, že jsem tehdy
požádala Ministerstvo zdravotnictví ČR o výjimku - změnu v atestaci
(místo II. v gynekologii a porodnictví za již specializovanou a to klinickou
imunologii). V roce 1985 jsem založila na Gynekologicko-porodnické
klinice v Plzni Poradnu pro imunologii reprodukce, která pracuje pilně
dodnes.
Nápad s lokální imunosupresí (-modulací) v oblasti hrdla děložního
u žen s pozitivními protilátkami proti spermiím byl ihned přijat v reno
movaných zahraničních publikacích a hlavně citován v Německu,
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kingu (orientační závod na 90-100 km). Při pohárových závodech tohoto
velmi náročného sportu se stal Ivan Ulč-junior se svými psími svěřenci
mistrem republiky za rok 2007.
Snad jako každý patriot tohoto regionu si opravdu velmi ráda pochutnávám na našem plzeňském pivu a také na marcipánové čokoládě, tato
kombinace se ostatně vražedně podepisuje na slovanském tvaru mého
těla.
Nepatřila jsem nikdy mezi výborné sportovce, leč velmi ráda lyžuji atˇ
na Šumavě, nebo v Alpách, jezdím na kole, běhám s pejsky a občas se
„motám“ s kajakem na Litické přehradě nebo na Radbuze.
K mému životu patří akordeon i klavírní koncert - Čajkovského B-moll,
počítač - psací stroj, nápady a plány. Plánuji pokusy, výzkum, cesty,
nákupy. Prostě plánuji všechno a ráda.
Od roku 1973-1985 jsem působila v rodině externích pracovníků pro
mezinárodní tábory míru jako tlumočník pro africké dětské delegace jednak i proto, že jako teenager jsem strašně toužila být Fričem, Holubem,
Hanzelkou nebo Zikmundem. Svoje sny jsem si tedy realizovala prací
v období letních prázdnin s cílem seznámit se s africkou kulturou a hlavně
s cílem uchovat si a prohloubit konverzaci v cizích jazycích. Až v roce
1981 jsem se dostala do Alžírska jako tlumočník a lékař pro dětskou
československou delegaci. Naivní africké umění obdivuji, mám i několik
hudebních afrických nástrojů a tradičních masek.
Velmi se mi líbí chytrý humor Vladimíra Renčína, knihy Oty Pavla,
Karla Čapka, Maxima Gorkého a Ernsta Hemingwaye, četla jsem ráda životopisy např. o MUDr. Kálalové-di Lottiové, Louisi Pasteurovi, Indiře
Ghandiové, Marii Curie-Sklodowské, o Albertu Schweitzerovi, ...a cestopisy o Africe jsem přečetla snad všechny.
Z lidských vlastností nesnáším hloupost, takovou tu sprostou vychytralost, pomstychtivost a lhostejnost, nemám ráda nikotinismus, násilí
a zbraně, dále občerstvení typu „McDonald“. Netajím se tím, že se mi
nelíbí sádroví trpaslíci.
Nějaké slovo na závěr?
Trochu je mi líto, co všechno odnesl čas, vážím si naopak toho, co pozitivního přinesl. Chybí mi však stimulující osobnosti jako byli moji
učitelé, dokonce se nesnadno smiřuji s tím, že vlastně nenápadně vstupuji na jejich místo a hledám instinktivně mezi svými studenty nadšeného
badatele.
(r)

věty, přerušil se náhle v celé místnosti elektrický proud, přednášková
místnost potemněla, ale profesor nepřestával mluvit, dokonce i zažertoval. Měla jsem takovou trému a hrůzu z toho, že se to stane i mě. NestaloPůlhodinová přestávka lákala do parku. Ukolébaná chvilkou prvního
většího přednáškového úspěchu jsem chodila mezi vzrostlými borovicemi
a občas pohlédla na zem. To co jsem uviděla, zatajilo můj dech. U lavičky
se blyštěl zlatý řetízek. Nikde nikdo a moje bujná fantazie ihned vyloudila nákup odborné literatury, a čokolády bez cukru pro mého tatínka, byl
diabetikem, nenápadné naslouchátko pro moji maminku (byla po náletu
v Plzni sluchově postižená) a angličáky pro mého malého synka, a zcela
aktuální klinickou farmakologii pro mého manžela....
V areálu školy byl i zlatník. Podíval se významně druhým okem, protáhlým skleněným nástavcem na mě, na řetízek, na mě a zase na řetízek
a pak řekl: „To není zlato, to nelze vykoupit...“
Vrátila jsem se na místo nálezu, položila řetízek zpět na viditelné místo
a čekala chvilku opodál. Zanedlouho se pro řetízek shýbla starší paní,
která v těch místech venčila psa. Také se nejdříve rozhlédla....ale to už jsem
byla otočená zády k ní.
Těžištěm mé výzkumné práce se tak stala definitivně a především
imunologická problematika snížené plodnosti mužů a žen. Během let
jsem se stala hlavní řešitelkou či spoluřešitelkou jedenácti grantových
výzkumných úkolů a pěti mezinárodních výzkumných projektů. Obhajobou doktorské disertace na téma „Imunologické příčiny neplodnosti“
jsem se stala v r. 1991 jedním z nejmladších „DrSc.“ v oboru gynekologie
a porodnictví. Významná ocenění ( např. v r. 1996 na Universitě v Nishimonii a v Kyotu, v r. 1997 Cenou spolku lékařů v Plzni, v r. 1997 Pawlikovou cenou, v r. 1999 nejlepší publikovanou prací v zahraničí apod.) jsou
jen výsledkem soustředěné práce na moji mikrospecializaci, jsou významné také především proto, že jsem v životě měla prostě štěstí potkat tak
vzácné stimulující osobnosti, kam beze sporu patří prof. MUDr. Zavázal,
DrSc., Ing. Šafanda, CSc., prof. Tage Hjort, MD, prof. MUDr.Jiří Presl,
DrSc. a další.
Čím je člověk mladší, tím je odvážnější, nadšenější a někdy až buldocky
neústupný. A jak léta běží, krok za krokem k sobě získává výzkumníky
„stejné krevní skupiny“, i když přicházejí většinou z jiných pracoviš.
Dveře středního věku Vás pak vtáhnou do různých funkcí - vedu sekci
reprodukční imunologie České imunologické společnosti, jsem členkou
výboru České imunologické společnosti, osm let jsem působila ve výboru
Evropské společnosti reprodukční a vývojové imunologie, opakovaně
jsem také byla ve výboru Mezinárodní společnosti pro imunologii reprodukce, atd. Působím v redakční radě časopisu „Moderní gynekologie
a porodnictví“.
V r. 2001 jsem byla jmenována docentkou na 2. LF UK v Praze .
Za velkou poctu a uznání práce v reprodukční imunologii považuji to,
že jsem měla možnost stát v čele Evropského kongresu reprodukční
imunologie konaného v Plzni v r. 2004.
12. 5. 2008 jsem byla jmenována prezidentem, doc. JUDr. Gašparovičem, CSc., profesorkou.
Na otázku co má a naopak co nemá ráda nám paní profesorka
odpověděla:
„Obdivuji a miluji svoji rodinu (manžel - klinický farmakolog, syn - 4.
ročník LF UK Praha), nebo bez jejího pochopení a výrazné pomoci
především v počátečním tvrdém a nekompromisním startu v reprodukční
imunologii, bych současných výsledků na tomto poli nikdy nedosáhla.
Dokáži ocenit rozum, cílevědomost, svědomitost a píli.
Mám ráda psy, kteří mi zatím nikdy neublížili. Vlastníme střední
kníračku Nessie a belgickou ovčačku Izar, obě velké závodnice v dogtrek-

Prof. Ulčová-Gallová přebírá jmenování od prezidenta Slovenské republiky
Ivana Gašparoviče

PŘEDSTAVUJEME ABSOLVENTYPR
PLZEŇSKÉ LÉKAŘSKÉ FAKULTY
PRIM. MUDr. RŮŽENA HAJNOVÁ ROZ. NOVÁKOVÁ
přidělili bydlení na česko-polské hranici s poznámkou, že má dvě ruce
a může se naučit pracovat v lese....Od práce v lese kdesi na hranici mámu
zachránili její kolegové. Byla známou dermatoveneroložkou, a tak jí
pomohli sehnat práci v nemocnici v Karlových Varech, kde později vybudovala kožní oddělení a systém péče o venericky nakažené pacienty.
V padesátých letech bylo v tomto regionu mnoho lidí nakažených nejen
kapavkou, ale bylo i mnoho neléčených luetiků.“
V Karlových Varech Růžena Nováková maturovala. Inklinovala sice
k výtvarnictví nebo architektuře, nakonec však rozhodla rodinná medicínská tradice. Na lékařskou fakultu se hlásila v r. 1957 do Prahy, tam však
byly přísné kádrové prověrky, proto jí doporučili nezůstávat po přijetí
v Praze, ale odejít na pobočku LF UK v Plzni. „ Až po roce 1989 jsem zjistila, kolik kádrově nežádoucích nás bylo do Plzně odsunuto, nejen studentů, ale i pedagogů. Promovala jsem v r. 1964. V té době byla absolventům přidělována místa jejich dalšího působení, tzv. umístěnky, a já
dostala Aš. Jediná možnost jak se vyvázat z umístěnkového řízení bylo

Růžena Nováková se narodila 13.6.1940 v Praze. Z raného dětství má
v paměti zážitky z války – nálety a bombardování Prahy, život ve sklepě
při ohlášení poplachů, houkání sirén. Připomene si také barikády ve
dnech Pražského povstání, postřílené Vlasovce hned za domem, kde
bydlela, mrtvoly, plavající po Vltavě. Po válečném běsnění přišly na řadu
krátce již příjemnější vzpomínky:
„ Na základní škole jsem se potkala se skvělým učitelem, velmi osvíceným člověkem Josefem Hurníkem, otcem hudebního skladatele Ilji
Hurníka. Byly to nezapomenutelné chvíle, kdy jsme s panem učitelem zpívali písně, pan učitel hrál na housle a jeho syn Ilja na klavír.Recitovaly se
básně, hrálo se divadlo.“ Školní idyla však netrvala dlouho.
Na začátku padesátých let postihly rodinu soudy bez soudů, zabavování
majetku... „Dostali jsme tzv. zelenou kartu, tj. příkaz odstěhovat se do tří
dnů z vlastního domu v Praze do pohraničí. Tatínek, který byl radiologem
a založil radiologický ústav v Praze, již tehdy nežil, zemřel naštěstí na
začátku války na následky radiového záření. Zelenou kartou mamince
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Od sedmdesátých let se postupně začala řešit též problematika transsexuality. V Brně jsme byli první, kde se podařilo i díky iniciativě pacienta dosáhnout nejen úspěšné operační přeměny muže v ženu, ale i změny
rodného čísla. Dodnes s touto, dnes velmi šaramantní, dámou středního
věku při setkáních vzpomínáme na těžké začátky. I dnes musí pacient projít řadou vyšetření a podstoupit jednání u komise odborníků, než dojde
k vytoužené změně pohlaví. Dnes se novou identitou mohou pochlubit již
na dvě stovky našich klientů. Diagnostika transsexualismu není ale pro
lékaře jednoduchou záležitostí. Přání pacienta a konečný výsledek nemusí
vždy ladit. Zažili jsme i takové případy, které skončily sebevraždou, ale
i takové, kdy změnou pohlaví chtěl jedinec zahladit kriminální minulost...
Sexualita je přirozenou součástí našeho života, měla by však být vždy
intimní záležitostí páru, nikoliv věcí veřejnou. Otevřená informovanost
v otázkách sexu v období dospívání je na místě, ale zkreslené a glorifikované či jednostranné informace o sexualitě mohou být na škodu věci.“
Prim. MUDr. Růžena Hajnová působila na Psychiatrické klinice v BrněBohunicích od r. 1973 do r. 1992. Od r. 1992 se stala primářkou nově
založeného Sexuologického oddělení FN. Pod jejím vedením se rozvíjelo
spektrum působení, vzniklo specializované oddělení pro výkon sexuologických ochranných léčeb nejprve v Psychiatrické léčebně Brno-Černovice a o rok později ve věznici Kuřim. Začala se řešit sexuální problematika tělesně postižených, problematika onkologických pacientů atd.
Byli přijati mladí kolegové, kteří postupně skládali nástavbové atestace ze
sexuologie (na základ z psychiatrie či gynekologie), oddělení se stalo jedním ze školicích míst v republice (oddělení se později přestěhovalo do FN
u sv. Anny.)
Prim. MUDr. Růžena Hajnová je zároveň soudní znalkyně a je autorkou i řady publikací věnujících se sexuální výchově dětí předškolního
a školního věku. Nadále – nyní již jako stále aktivní důchodce - přednáší
a teoreticky i prakticky usiluje o dotvoření systému péče o sexuální
devianty a delikventy a tím vytvoření ochrany společnosti. Stranou jejího
zájmu nezůstává ani sexuální výchova dětí a mládeže, sexuologická péče
o pacienty s onkologickým onemocněním a seniory. Vedení Sexuologického oddělení FN u sv. Anny již předala do mladších rukou. Své mnohaleté zkušenosti však nadále uplatňuje v Psychiatrické léčebně v BrněČernovicích a ve věznici Kuřim na odděleních, která pro léčbu sexuálních
deviantů před lety založila. S manželem, universitním profesorem JUDr.
Petrem Hajnem žijí v Brně. Vychovali tři dnes již dospělé potomky a mají
radost, že pokračuje medicínská i právní větev rodu. Oba synové vystudovali právo a dcera v medicíně zvolila nelehký obor geriatrie.
(r)

těhotenství. Studentka-matka si pak mohla najít místo svého působení
sama. Volná byla neatraktivní psychiatrie a rentgen. Zvolila jsem psychiatrii...
Plzeňskou Psychiatrickou kliniku tehdy vedl prof. Eugen Vencovský.
Byl to moudrý a skvělý pedagog, který zastával názor, že pokud má člověk
psychiatrii poznat, musí působit i v léčebně, klinika nestačí. Tak jsem se
seznámila i s léčebnou v Dobřanech a na klinice jsem zažila počátky
výzkumu a uplatňování psychofarmak v léčbě duševně nemocných.“
V roce 1966 Dr. Hajnovou požádal primář Dermatovenerologické
kliniky doktor Patejdl, zda by nepřevzala do péče část mužské klientely,
která trpí sexuálními dysfunkcemi. Primář Patejdl byl v Plzni známá osobnost a nešlo tedy jeho nabídku odmítnout. Začala spolupráce dermatovenerologa a psychiatra na poli sexuologie. Sexuologie jako samostatný
obor v té době neexistovala, i když existoval samostatně v Praze
Sexuologický ústav, který založil a vedl prof. Josef Hynie.
Prim. Patejdl ale po r. 1968 odešel do zahraničí, a v Plzni po něm osiřela
sexuologická ambulance. „ Padlo osudové rozhodnutí, Hajnová to dělala
s Patejdlem, tak v tom bude pokračovat... Nastoupila jsem proto nejdříve
na školicí místo v Sexuologickém ústavu v Praze. Po návratu do Plzně
jsem se pak kromě již zmíněné ambulance věnovala dětské psychiatrii,
která tenkrát byla také v plenkách. Od našich učitelů jsme se snažili „odkoukat“ a „odposlouchat“ co nejvíce, dalo by se říci, že jsme kopírovali
jejich „know-how“. Psychiatr, má-li proniknout k duši pacienta, musí
s ním navázat i dobrou slovní komunikaci a získat jeho důvěru.“
Začátkem 70. let ale Dr. Hajnová odchází za svým manželem do Brna.
V Brně se obnovila Právnická fakulta a její manžel zde zakládal obor
hospodářského práva.
„Prof. Hynie mi doporučil navázat kontakt s MUDr. Dagmar Bártovou,
která byla tehdy jediným psychiatrem na Moravě, který se zabýval mimo
psychiatrii i sexuologií. Na krajském národním výboru byli sice zpočátku
názoru, že jeden sexuolog na Jihomoravský kraj stačí, ale po mé poněkud
agresivní argumentaci, že do sexuologie patří i péče o sexuální devianty
a tím vytváření ochrany společnosti, změnili názor a při Psychiatrické klinice v Bohunicích místo druhého sexuologa vytvořili. Vznikla tak sexuologická ambulance při Psychiatrické klinice FN Brno. Začala postupně
léčba sexuálních deviantů a delikventů a jejich dispenzarizace. V té době
se o sexu a sexuálních problémech ještě moc otevřeně nehovořilo. Díky
profesoru Hyniemu se ale stále otevřeněji začalo jednat i o problematice
homosexuality, prosadit názor, že se nejedná o naučené chování ale
o vrozenou orientaci nebylo v té době vůbec snadné. Dlouho trvalo prosadit v zákonech, že homosexualita přestala být za splnění určitých podmínek trestná. Dokonce jsme byli svého času jedním z prvních států
v Evropě, který tento problém řešil takto osvíceně.

PŘEDSTAVUJEME ABSOLVENTYPR
PLZEŇSKÉ LÉKAŘSKÉ FAKULTY
MUDr. ANTONÍN SOMOL
červená nit se táhla studiem výuka marxismu-leninismu. Shrnutí tohoto
období „brain washingu“: systematické potlačování individuality se snahou o likvidaci lidské důstojnosti. Vojenská katedra: absolutní ztráta času,
který se mohl věnovat studiu nebo individuálnímu rozvoji ducha i těla.
O skutečné vojně jsem byl pravdivě a do nervy drásajících detailů informován frontovým vojákem - vlastním otcem. Snad právě z úcty k němu
jsem se „neulil" ani z jediného vojenského cvičení, na která jsem byl velmi
frekventně povoláván. Rok základní vojenské služby jsem absolvoval na
ošetřovně spojovacího a protichemického útvaru v borském lese, poskytoval jsem tamtéž zdravotnické služby pilotům vrtulníkové letky. Směl
jsem jeden den v týdnu stážovat na interním oddělení plzeňské Vojenské
nemocnice.
Zpět k popromočnímu života běhu. Na umístěnku jsem nastoupil do
OÚNZ Cheb – Nemocnice s poliklinikou Mariánské Lázně. Nejprve dva
měsíce na gynekologicko-porodnickém oddělení. Po onemocnění kolegy
přeložení na internu. Zde jsem se po II. atestaci stal primářem. Na oddělení jsem založil JIP s převážně kardiologickým zaměřením. Publikoval
jsem odborná, populárně naučná a místopisná pojednání. Napsal jsem
publikaci „Sto let Městské nemocnice v Mariánských Lázních“ (1994).
V roce 1968 a po následném zákazu opět v roce 1990 jsem spoluzakládal
Svaz českých lékařů v Mariánských Lázních. Regionálně jsem vedl studii
MONICA (WHO). Spolupracoval jsem s Výzkumným ústavem balneologickým (VÚB) v rámci společné studie výskytu akutního infarktu myokardu a komplikací hypertenze v závislosti na meteorologických a klimatických vlivech. Organizoval jsem odborné konference s mezinárodní účastí
a lékařské semináře. Na interním oddělení jsem odborně připravil desítky
lékařů z lázeňských ústavů, z VÚB a dalších pracoviš k atestaci I. stupně
z interny. Na oddělení jsem léta doškoloval studenty lékařství z Plzně
a Prahy. Přednášel jsem pro místní Univerzitu třetího věku. Roku 1998
jsem byl jmenován odborným asistentem nynějšího Ústavu lázeňské medicíny 1. LF UK Praha v oboru interny pro bakalářské studium v Marián-

MUDr. Antonín Somol se narodil 12.června 1942 na Volyni. Předškolní
a školní léta trávil v malebných Františkových Lázních, kde žil s rodiči
a starší sestrou ve státním bytě. Odtud dojížděl do Jedenáctileté střední
školy v Chebu, kde maturoval v roce 1959. V témže roce začal studovat
medicínu na LF UK v Plzni. Promoval v roce 1965. Dejme nyní MUDr.
Somolovi slovo:
„Moje rozhodnutí studovat medicínu bylo výrazně motivováno vážným
onemocněním mého otce, který byl v bojích 2. světové války opakovaně
těžce zraněn a následně plně invalidizován. Často se u nemocného otce
střídali lékaři, kteří se těšili vážnosti u místních obyvatel i lázeňských
pacientů. Již v útlém věku jsem vnímal jejich hluboce lidský a taktní přístup k nemocnému člověku. Teprve v dospívání jsem si uvědomil, že za
tím byla též úcta k člověku, který byl připraven obětovat i život za
osvobození vlasti. Podnětem ke studiu lékařství pro mne bylo též poutavé
vyprávění mého strýce Evžena Somola o jeho medických létech a pozdější
práci obvodního lékaře v Litoměřicích. Můj nejstarší bratranec Jiří Somol,
neméně poutavě vyprávěl o svém studiu veterinárního lékařství. Jako
malému klukovi mně líčil jak uzdravovali slony, žirafy, papoušky a pod.
Od medických let jsem toužil stát se internistou. Moje představy
o tomto oboru nabyly konkrétních obrysů již po prvních přednáškách
profesora Karla Bobka o vnitřním lékařství. Nezvratné bylo moje rozhodnutí po prvních vizitách na interní klinice, vedených tímto vzácným
člověkem. „Fiškusoval“ jsem nějaký čas na tzv. „spojce“ interní kliniky,
pod vedením tehdejšího asistenta Dr. Karla Opatrného a asistenta Dr.
Josefa Šacha. Interní propedeutice nás učil vynikající as. Dr. Josef Hůla.
Podrobné popisování všech vynikajících osobností z řad učitelů, se kterými jsem se během studia na LF setkal by bylo nad rámec tohoto sdělení.
Krátce k teoretickým ústavům. Spíše než jednotlivé obory mne zaujaly
osobnosti učitelů. Jednoznačně nejvýrazněji na mne zapůsobil profesor
Otto Slabý, který nám předával odborné vědomosti i lidský šarm, jež mne
provázely po zbytek studia medicíny i v mojí následné klinické praxi. Jako
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Jako mnoho Čechů rád cestuji, zajímá mne historie medicíny a regionu,
mým hobby je filokartie (sbírání pohlednic). V mladších létech jsem
holdoval jachtingu, volejbalu, stolnímu tenisu, krátce také golfu, podnikal
jsem pěší túry. Te mi již zdravotní důvody sportovní aktivity výrazně
omezují.“
A my dodejme, že MUDr. Somol je též autorem oblíbených monografii
se vztahem k historii. V posledních letech z jeho „autorské dílny“ vyšly
např. „Lékařství v Mariánských Lázních (historie, lékařství a lékárníci)“ v r.
2006, „Pohlednice z minulosti Františkových Lázní“ v r. 2008 a další.
(r)
Pozn.: Ve Facultas nostra č. 56/únor 2007 jsme přinesli recenzi publikace autorů Somol A., Švandrlík R.: Lékařství v Mariánských Lázních.
Městské muzeum, Mariánské Lázně 2006.

ských Lázních. Mám akreditaci evropského experta pro hypertenzi. Jsem
členem České kardiologické společnosti a České společnosti pro hypertenzi. Byl jsem na zahraničních stážích a konferencích v Německu, Holandsku, Polsku, Finsku a Portugalsku.
Podílel jsem se na projektu lithotryptického centra Reitenberger, a.s.,
specializovaného na problematiku urolitiázy. Účastnil jsem se na založení
Hemodialyzačního střediska společnosti National Medical Care v Mariánských Lázních (dnes Fresssenius). V r. 1991 jsem v Mariánských
Lázních spoluzakládal Lions Club.
Z „rodinné anamnézy“ mohu stručně připomenout svatbu v r. 1971.
Žena je praktickou lékařkou pro děti a dorost. Mám syna Petra, který je
doktorem počítačových věd. Pracuje v Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, kde se zabývá též umělou inteligencí.

AKADEMICKÝ SENÁT LF UK V PLZNI DNE 24.6.2009
Senát prodiskutoval a schválil zprávu o činnosti Lékařské fakulty UK
v Plzni v r. 2008. V dalším jednání senát projednal a schválil kandidáta na
rektora Univerzity Karlovy. Naším kandidátem pro další funkční období je
stávající rektor UK prof. RNDr. V. Hampl, DrSc.
Děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. J. Koutenský, CSc. seznámil AS s dokumentem „Program celoživotního vzdělávání“. V tomto programu by byla
podstatou možnost studia bez přijímacího řízení, za úplatu za vzdělání;
bude-li student úspěšný, mohl by již od druhého ročníku studovat řádně
a dokončit magisterské studium nebo po prvním ročníku studium ukončit
s certifikátem o absolvování. Předpokládaná cena jednoho ročníku studia
je 150 000 Kč pro všeobecný směr a 200 000 Kč pro stomatologii.
AS dále na návrh MUC. Petra Beneše schválil drobnou úpravu formulace v dokumentu „Informace o přijímacím řízení na rok 2009/2010“.

Na nové členy Ekonomické komise LF UK v Plzni byli navrženi a jednomyslně schváleni: dr. Bolek, doc. Fínek a MUC. Beneš. Nové složení ekonomické komise fakulty je: za AS: doc. MUDr. J. Fínek, Ph.D., doc. MUDr.
E. Kasal, CSc., MUDr. L. Bolek, Ph.D., prof. MUDr. J. Filipovský, CSc.,
MUC. Beneš, za LF: prof. MUDr. V. Třeška, DrSc., Ing. I. Ratajová, Ing. J.
Vlasová, prof. MUDr. Z. Rušavý, Ph.D.
Informaci ze zasedání Akademického senátu UK přednesla doc. Korabečná.
Na závěr zasedání proběhla diskuse o vztahu LF UK v Plzni k Fakultě
zdravotnických studií při ZČU, AS schválil návrh na zasílání zápisů ze
zasedání AS LF UK v Plzni členům AS pouze elektronickou formou a dr.
Bolek přislíbil, že zpoždění purifikace předpisů LF UK v Plzni bude
napraveno.
(r)

ODBORNÁ I LAICKÁ VEŘEJNOST SE ZAJÍMÁ O GENETIKU
V posledních letech jsme svědky zvýšeného zájmu veřejnosti o genetiku,
obrázky různě stylizovaných dvoušroubovic DNA na nás útočí snad ze všech
populárně vědeckých časopisů Zeptali jsme se proto doc. RNDr. Marie Korabečné, Ph.D. na její zkušenosti s přednášením a popularizací oboru, jemuž se
věnuje, jak vnímá tento trend a jaké nároky klade proces popularizace.
M.K. - Zájem o přednášky pro různé typy auditoria je skutečně značný.
Je vždy třeba pečlivě zvážit komu je přednáška určena - nepodcenit ani
nepřecenit publikum - to bývá obzvláště těžké při přednáškách pro odborníky z jiných oborů. Pravidelně se snažím zúčastňovat Interdisciplinárního
semináře pořádaného kolegy ze Západočeské univerzity každoročně v lednu
na zámku v Nečtinech. Letos bylo několikadenní setkání věnováno evoluci
a darwinismu z pohledu různých oborů. Byla jsem vyzvána, abych se ujala
přednášky o genetice člověka - těžký úkol, uvážíš-li, že mezi posluchači budou nejen špičkoví odborníci z biologických oborů (prof. Zrzavý, doc. Flégr),
ale také fyzikové, technici, matematici, sociologové, linguisté a teologové - při
čemž každé jednotlivé jméno účastníka v jeho vlastním oboru něco znamená.
Výhodou bylo to, že jsem řadu účastníků už znala z minulých setkání a rozhovorů. Takže přednáška o názvu „Epigenetika, čipy a my lidé“ se líbila, diskuze
byla bohatá, každý si našel ten svůj kousek. Hodně jsem vycházela z poznatků a zkušeností získaných na nejrůznějších kongresech, při přípravě této
přednášky ve mne ještě doznívaly dojmy z Philadelphie, kde jsem se zúčastnila každoroční konference American Society for Human Genetics - to je
přehlídka nových technologií, excelentních studií a skvělých speakerů - mnohdy nositelů Nobelových cen nebo alespoň zakladatelů významných směrů
lidské genetiky. Důsledkem přednášky v Nečtinech byly další akce - byla jsem
pozvána, abych přednášela o novinkách v molekulární genetice ve vztahu
k taxonomii pedagogům v Pedagogickém centru Plzeň v rámci jejich dalšího
vzdělávání, na odpoledním interdisciplinárním semináři na ZČU, o přednášku
s epigenetickou problematikou projevili zájem kolegové z Biologické fakulty
Jihočeské univerzity, o obecnější přednášku o problematice lidské genetiky
mne požádal prezident Evropského kulturního klubu doc.RNDr. P. Zamarovský, CSc. Bohužel jsem poslední dvě přednášky z důvodů horečnaté nemoci, která mne náhle přepadla, nemohla uskutečnit - snad se to podaří
v následujícím období.
J.N.: Jak bys zhodnotila jednotlivé akce, jsou si podobné, nemůže se z toho
časem stát rutinní záležitost?
M.K.: Musím říci, že zatím mám z každé jednotlivé přednášky tohoto typu
radost. Je to vždy o setkávání s lidmi, o vzájemné interakci, tématické zadání
je také vždy jiné - takže příprava je někdy dost náročná. Ale jde to - a je to
vzájemně obohacující - snažit se vysvětlit středoškolským učitelům, jak analýzy
DNA pomáhají při určování třeba i vymřelých druhů… Obtížné bývá strefit

se přesně na tu úroveň znalostí, na které jsou posluchači, pokud se zjistí, že
nejsou tam, kde bych je potřebovala mít, je to nutné i za cenu improvizace
napravit. Takto získané zkušenosti se snažím pak využívat při výuce našich
studentů - jestli to funguje - to musí posoudit oni…
J.N.: Jaké máš v tomto směru plány?
M.K.: Jsem členkou Česko-slovenské společnosti pro forenzní genetiku společnost se stala řešitelkou jednoho z projektů financovaných z ESF
a zaměřených na další vzdělávání odborných pracovníků (tedy pro zasvěcené OPVK 2.4.). V rámci projektu mám úkoly zaměřené na vzdělávání
právníků o možnostech DNA analýz a také odbornější přednášky pro postgraduální studenty. Příjemnou zkušenost jsme v tomto směru získali při
školení tlumočníků z jazyka německého loni na podzim - potřebovali znát
problematiku, aby mohli úspěšně překládat znalecké posudky - německy
trochu umím, tak jsem se toho mohla za spolupráce dlouholetého kolegy
z pražské laboratoře ujmout. Každopádně jsem obdivovala entuziasmus
překladatelů, s jakým se vrhali do pro ně naprosto neznámých vod. Díky
tomu po půldenním sobotním úsilí v příjemném prostředí zámku v Třešti
už docela hezky plavali ve vodách plných dvoušroubovic a DNA profilů
a věděli, jak se to řekne česky i německy…

Z přednášky na Interdisciplinárním semináři ZČU v Nečtinech (leden 2009)
(foto doc. RNDr. P. Zamarovský, CSc.)
12

J.N.: Kam chodíš pro inspiraci?
Mám radost z každé didakticky zdařilé učebnice, z každého pěkného schématu, které někde najdu - hlavně čerpám z odborných článků - pro potřeby
popularizace hlavně typu review. A velkým zdrojem inspirace všeho druhu
jsou konference a kongresy - loni touto dobou uprostřed prázdnin to byl například velký mezinárodní genetický kongres v Berlíně s plenárními přednáškami nositelů Nobelových cen - to je nejen přehlídka vynikající vědy, ale
také vysoce profesionálního stylu přednášení - zaujala mne například přednáška profesorky Christiane Nüslein-Volhardové (Nobelova cena 1995 za

objevy v oblasti genetické kontroly embryonálního vývoje) nebo prof. Richarda
Axela (Nobelova cena 2004 za objevy týkající se olfaktorické recepce). Příští
takový kongres bude až v roce 2013 v Kjótu - genetikové jsou nuceni bilancovat a přehodnocovat - po pěti letech je možné očekávat docela zásadní
změny paradigmatu. Tak jen doufám, že do té doby nezestárnu, nezlenivím
a nezblbnu a budu ještě schopna všechny ty fantastické věci vnímat, alespoň
trochu jim rozumět a pak někomu vyložit, co že se to v té genetice pořád
děje….
(r)

CO VÁS ZAJÍMÁ
MŮŽE MUŽ PORODIT DÍTĚ?
Využili jsme příležitosti a paní primářce položili ještě několik dalších
dotazů, souvisících s jejím oborem.
V Brně se konal pochod gayů a lesbiček, v rámci celosvětové akce. Jak se
na to dívají sexuologové? Pokud se jedná v jejich případě o variantu normy
- je nutné dávat to na odiv tímto způsobem, resp. jaksi provokovat většinovou populaci?
Pochody gayů a lesbiček jsou v posledních letech módou. Sexuologové to
většinou nekomentují. Je to v rámci demokracie jejich svobodné rozhodnutí
dávat svoji orientaci najevo. Většinou se toho ale účastní akcentovaní jedinci a těch mezi nimi najdeš hodně. Ti osobnostně vyrovnaní zůstávají stranou.
V Číně mají dnes o 32 milionů více chlapců než dívek. Co tomu říkají
sexuologové – nevyrazí ty miliony mladých Číňanů zanedlouho „lovit“ k
nám?
Nevím zda jenom v Číně se rodí více chlapců než dívek, ale obecně se rodí
více chlapců než dívek. V dospělém věku se poměr pohlaví vyrovnává, protože mužské plody a potomci mají větší úmrtnost v dětství a dospívání. Tak
jich příroda vyrobí pro jistotu více (muži jsou prostě zranitelnější). V Číně
se také ženské plody dávají pryč, při politice jednoho dítěte, která tam stále
panuje, je více žádoucí mužský potomek.
Jak se dívají sexuologové na swingers party? Psycholog Vojtěch Benda
radí návštěvu takového klubu velmi pečlivě zvážit. Pozitiva - jsou-li nějaká
(že se např. člověk dostane víc mezi lidi) asi převáží negativa - riziko rozchodu s partnerem(kou), nákaza pohlavní chorobou a jiné. Co na to sexuoložka?
Jako psychiatr a sexuolog mohu říci jen to, že vše, co vybočuje ze zavedené normy párové sexuality je rizikové a nepřináší jedinci dlouhodobé
uspokojení. Naše mladá populace se v posledních letech opila tzv. sexuální
svobodou, kdy vše co chci je dovoleno, a neuvědomuje si, že jim chybí základní kultura obecně v chování, vyjadřování, ale chybí i v sexuálním
chování a soužití. Vzory které vyhledávají, jsou vyloženě patologické. Je to
chyba výchovy jak doma, tak ve školách. Zvolím-li rizikový způsob svého
sexuálního chování, musím počítat s jeho následky. Na to mnozí přicházejí až v naší ordinaci.
(r)

Je to více než rok, co jsme nejen v bulvárních médiích mohli sledovat
průběh těhotenství a poté šastný porod holčičky, které dal život americký
transsexuál Thomas Beatie. Na své „mateřství“ je natolik pyšný, že byl
ochoten sdělit svůj příběh i médiím. Ne vždycky byly všechny okolnosti
jeho těhotenství přesně interpretovány. Ze zpráv v denním tisku je patrné,
že Thomas se narodil na Havaji jako Tracy Lagondinová, ve svých 23 letech
se rozhodl pro změnu pohlaví. Ponechal si však ženské reprodukční orgány,
které umožňují otěhotnět za pomoci umělého oplodnění. Žije v manželském svazku se svojí ženou Nancy, nechal si však odoperovat prsa, takže
nemůže kojit. Nancy je bývalou kulturistkou a sama již má dvě dospělé
dcery. Poté, co Thomas loni porodil dcerku Susan Juliette, obletěla nedávno
svět zpráva, že šastně skončilo i jeho druhé těhotenství a roční Susan má
malého bratříčka. Thomas Beatie se tak stal pravděpodobně první dvojnásobnou „otcomatkou“ (ten termín navrhli již někteří komentátoři v tisku)
na světě.
My jsme se na názor zeptali sexuoložky prim. MUDr. R. Hajnové. Zde je
její odpově :
„Neznám přesně zákony jednotlivých států USA, kterými se řídí změna
pohlaví. Panuje tam značný liberalismus. V některých státech stačí, že dotyčný prohlásí, že se cítí člověkem opačného pohlaví, začne se tak chovat
a oblékat, nechá si udělat drobné kosmetické úpravy a bere hormony.
Vlastní pohlavní orgány nemusí být operačně dotčeny. Tak tam lze vidět
krásné ženy s bujným poprsím, ale mají zároveň penis nebo naopak
vousaté a chlupaté muže, kteří mají vaječníky i dělohu, ale mají provedenou ablaci mam. Otěhotnění pak není vyloučeno. Vše se tam platí a tak
mnozí z transsexuálů volí nejjednodušší způsob. Totéž je i v některých
státech Evropy.
U nás ze zákona musí být zabráněno reprodukčním schopnostem jedince,
tzn. že u transpozice FM musí být provedena hysterektomie a ovarektomie,
bez ní není možné přiřadit jedince k opačnému pohlaví, i kdyby byl sebevíc
virilního vzhledu a bral již hormony. Totéž platí i při transpozici MF.“
Tolik k problému odbornice. Zdá se, že podobné případy jako u uvedeného Američana Thomase se zatím podle naší legislativy v ČR nevyskytnou. U nás muž porodit dítě nemůže.

AŽ BUDEME MÍT VRÁSKY
druhým slovem nazvat dobytkem nebo ještě silnějším výrazem. Tahle
mládež ale silně rozčiluje i mě. A to jsem maximálně o deset let starší.
Zatímco center a organizací, které se věnují vyplňování volného času
dětem, od kojenců docházejících s maminkami, až po téměř dospělou
mládež, je spousta míst, kde by se mohl zabavit důchodce je jen poskrovnu.
Pokud si uděláte menší průzkum ve svém okolí, zjistíte, že zhruba 90 %
z dotázaných by dalo přednost práci s dětmi a možná 70 % řekne, že se
starými lidmi by pracovat nešlo. Čím to je? Důvodů bude několik. Co si
budeme namlouvat, zatímco výrazná většina dětí je na první pohled roztomilá (a u miminek to platí i na pohled druhý, nebo neumí mluvit, netahají vás a nedělají rámus vším, čím se dá) o důchodcích v pokročilejším
věku se to říct nedá. Babiček a dědečků, kteří vypadají jako z pohádky, za
život moc nepotkáte. Při práci se seniory se můžete snadno dostat do
jakéhosi vnitřního konfliktu. Máte před sebou člověka, ke kterému přeci
jen chováte určitý respekt a úctu vycházející právě z jeho stáří. Na druhou
stranu tento člověk se chováním v mnohém podobá dítěti. Má svou pravdu a nechce připustit, že se má daný úkol řešit jinak, než jak on uzná za
vhodné. V mnohém žije minulostí a není schopen pochopit, že některé
přístroje zcela změnily způsob svého fungování. Většina důchodců se sice
o technické novinky vůbec nezajímá, ale narazíte-li na dědu, který se něco
nového dozvědět chce, můžete se dostat do úzkých. Nechcete ho jen tak
odbýt a říct, že mobilům nikdy rozumět nebude a a to tedy vzdá, ale nebaví
vás dokola vysvětlovat cosi o elektronice a čipech. A už vůbec nemáte
náladu na to, aby vás on poučoval, že tak to být nemůže, nebo za jeho
mladých let nic takového taky nebylo. A tak zatímco dítěti je většina z nás
ochotna trpělivě odpovídat na všetečné dotazy, komunikaci s důchodci se

Říká se, že vyspělost společnosti se dá velmi dobře zhodnotit podle toho,
jak se dovede postarat o své slabé a nemocné jedince. Nemyslím si, že by
situace v České republice byla dramaticky odlišná od ostatních států
Evropské unie. V této velké skupině lidí, kteří potřebují naši pomoc a péči,
se ale neměří stejným metrem. Skupina lidí, které budu obecně nazývat
„staří“ a nebo „důchodci“, zůstává jaksi pozadu a to jak po stránce finanční,
tak zdravotní a bohužel i v oblasti mezilidských vztahů. Poj me se tedy
podívat, jaké slasti či strasti s sebou stáří přináší.
V jakých situacích se vlastně s důchodci v běžném životě potkáváme?
Většinou je vídáme v čekárnách lékařů, v prostředcích veřejné dopravy
nebo v obchodech. A naše zkušenost s nimi? Většinou ne příliš pozitivní.
Během čekání u lékaře se často dozvíte o jejich zdravotním stavu i to co
byste rozhodně vědět nechtěli. Své obtíže někteří rádi konzultují se svými
vrstevníky, a aby se navzájem slyšeli, musí mluvit nahlas. Uvědomme si ale,
že se baví o věcech, které jsou pro ně jako jedny z mála aktuální. Zatím co
my řešíme, kam pojedeme na dovolenou, oni uvažují o novém preparátu na
klouby z reklamy. V tramvaji zase můžete narazit na důchodce až agresivní.
Naštěstí jsou v menšině, ale jistě jste se také setkali se situací, kdy bylo
v tramvaji více volných míst, ale přistoupivší starší dáma se nevybíravým
způsobem dožadovala právě toho místa, na kterém jste seděli vy. Samozřejmě si neušetřila poznámku o nevychované mládeži pronesenou zplna
hrdla po celém vagónu. Pro to nemám obhajobu. Ale nechat stát babičku
o holi v přeplněné tramvaji, to v pořádku rozhodně není. Důchodci mají na
mušce také hlučné náctileté. Většinou ve skupince vstoupí do tramvaje,
pustí si na maximum hudbu podivného žánru a začnou na sebe pokřikovat,
co dělali včera a co plánují na dnešek. Nezapomenou se přitom za každým
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zabralo třikrát více času a cesta po schodišti dolů byla na koordinaci pohybu ještě náročnější. Nebylo to ale až tak těžké v porovnání s lezením po
kolenou při sbírání rozsypaných léků. Špunty do uší napomohly simulaci
poruchy sluchu. Pro staříky s takovou vadou musí být obrovský problém
třeba i koupě jízdenky u okénka nebo návštěva úřadu. Přes plexisklo je pokladním špatně rozumět i za normálních okolností. Jestliže díky špuntům
řeč o běžné hlasitosti slyšíte jako šepot, pak snad nemáte šanci u přepážky
uspět jinak než s odezíráním ze rtů. A ztuhlé prsty z našich podpisů vykouzlily čmáranici, za kterou by se styděl každý prvňáček. Vyzkoušet si dopředu stárnutí na vlastní kůži byla zajímavá zkušenost a možná, kdyby stejnou
šanci mělo více lidí, přispělo by to k větší toleranci a porozumění.
Trvale se omílá diskuze kolem výše důchodů. Nejsem ekonom a nechci
se hlouběji financemi zabývat, ale pokud někdo celý život pracoval a odváděl daně, měl by se o něj stát a příbuzní postarat. Určitě není v pořádku,
že si starý člověk z důchodu pokryje jen nájem, jídlo a léky. V tomto ohledu Česká republika zaostává. Zatímco jsou lázně zaplněné německými
důchodci, kterým tu pobyt hradí pojišovna, českého důchodce zde
nepotkáte.
Z televizních obrazovek a titulních stran časopisů na nás neustále útočí
kult krásy a mládí. Být starý dnes znamená být na obtíž. Stáří se, stejně jako
smrt, považuje za něco, s čím nechceme mít nic co do činění. Ale proč?
Vždy čeká na každého z nás. Je stejně tak přirozené, jako dětství. „Staří lidé
už to mají za sebou, jsou minulost. Děti jsou naše budoucnost! Mládí
vpřed!“ Ale uvědomme si, že bez minulosti by nebyla ani přítomnost. Vše,
co dnes máme, je tu díky našim předkům. To, co vyrostlo z našich rodičů
i z nás, je zásluhou našich babiček a dědečků. Nezaslouží si proto tito lidé
lepší zacházení? Vždy jednou my všichni zestárneme a určitě bychom
nechtěli, aby se k nám pak společnost chovala špatně. Postoj společnosti ke
stáří se proto musí změnit. Pokud chceme, aby se k nám generace našich
dětí, vnuků a pravnuků chovala lépe, musíme pro to něco udělat. Až proto
příště potkáte nějakého starého pána, nedívejte se na něj jako na „dědka“.
Zkuste ho pozdravit, usmát se, … někde se přeci začít musí.
Jana Kidorová
Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komunikace
s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru.

preventivně vyhýbáme.Tím ale podporujeme bludný kruh jejich izolace od
současnosti. Na první nezodpovězený dotaz, na první odmítnutou diskuzi,
se nabalují další a další nepochopené skutečnosti. Na konci je starý člověk,
se kterým se skutečně o současných věcech mluvit nedá, avšak jen jeho
vina to rozhodně není.
Komunikace se starými lidmi obecně bývá problémem. S celkovým shonem, který je dnes v módě, se z mnoha rodin vytrácí chvíle, kdy si všichni
členové sednou a jen tak si povídají. V naší rodině, od dob, kam moje pamě
sahá, jsme si vždy povídali hodně a často. Od svých kamarádů a spolužáků
ale vím, že se tak ve spoustě domácností neděje. Rodiče nemají na děti čas
a ty si potom nezvyknou mluvit ani se svými rodiči, natož s prarodiči. A to
je velká škoda. Mnozí z našich babiček a dědečků jsou živoucí studnice
moudrosti. Opravdu. Pokud si najdete chvilku a zaposloucháte se do jejich
vyprávění, uslyšíte fakta. Pravdivá, bez té „omáčky“ pro lepší stravitelnost.
Díky jejich životním zkušenostem se komentář politických událostí, dříve či
později, ukáže být pravdivým. Přiznávám se, že ne vždy mě baví svého dědu
poslouchat, obzvláš, když to samé slyším po sedmé. Ale musím uznat, že se
děda ve svých předpovědích příliš nemýlí. A proto všem doporučuji, až
příště pojedete navštívit svoje prarodiče, přisedněte si a pobídněte je, a vám
vyprávějí třeba něco ze svého života. Určitě je velmi potěší váš zájem. Když
budete trpěliví, dozvíte se spoustu zajímavostí, jindy možná obohatíte své
obzory nebo si získáte podnět k zamyšlení. V každém případě ale budete
mít spoustu času na to, abyste vnímali hlas vašeho dědečka či babičky,
abyste si je pořádně prohlédli a především, jednou, až tu oni nebudou, nebudete mít výčitky, že jste se jim málo věnovali, a budete mít na co pěkného
vzpomínat.
Tím, jak člověk stárne, mění se nejen jeho pozice ve společnosti, ale
pociuje i změny na svém těle. Na téma vetchého zdraví ve stáří bychom
našli spoustu anekdot. A proč ne. Pokud jsou opravdu vtipné, měli bychom
si udržet nadhled, vždy humor je kořením života. Pokud ale pocítíte
ztuhlost kloubů a bolesti páteře na vlastní kůži, uvědomíte si, že ta nesnesitelná pomalost babiček vstupujících do tramvaje není zkouškou vaší
trpělivosti, ale má reálný základ. Během cvičení z psychologie jsme si mohli
sami na sobě vyzkoušet, jak jednou zub času zamává s naším tělem. Největší
problém nám dělaly ztuhlé klouby. Zdolat jedno patro schodů nám pak

MILÝ DENÍČKU,
chodí do zdravoáku. Co se bude dít až budu doktor? Te ještě můžu říkat,
že jsme to ještě nebrali, i když mi to asi nikdo neuvěří, ale za tři roky? Úplně
si dokážu představit ty situace v budoucnu, kdy se u nehody budou lidé
rozhlížet a volat: „Je tady někdo doktor?“ a kdokoli z nás lékařů, kdo bude
prozrazen okolím, bude muset zasáhnout. Výmluvy typu: „Pardon, já jsem
internista a tenhle člověk očividně krvácí, v tom já se nevyznám, to je práce
pro chirurga.“ Rozhodně nezaberou a pokud ano, tak jedině v tom ohledu,
že pověst dotyčného bude v troskách, nehledě k jeho sebehodnocení a o následcích pro raněného ani nemluvím. V tu chvíli bude každému a nejvíce
raněnému, úplně jedno, že dotyčný lékař dokáže identifikovat artérii, velmi
poutavě pohovořit o její funkci v těle, popsat choroby, které ji mohou
ohrožovat nebo v nejlepším případě, celý problém vyřešit s pomocí správného vybavení a těch pravých léků.
Ano deníčku, já si tady stěžuji na malou pozornost věnovanou výuce
první pomoci na této škole a záměrně zapomínám na výuku ARA, která nás
také čeká. Píšu záměrně, protože první pomoc s lékařským vybavením není
ta správná první pomoc v nenadálých situacích. Neznám nikoho, a to myslím vážně, kdo si s sebou na rodinné výlety nebo třeba jen na cestu do práce
bere kromě svačinky a jiných normálních věcí taky infúze, ampulky s adrenalinem a jinými léky nebo třeba vakuové dlahy či defibrilátor. Největší vybavení, které s sebou nosí mí známí je pár rukavic v kapse, rouška v peněžence a šátek okolo krku a i to je, řekněme si upřímně, hotový lékařský
luxus oproti vybavení jiných. Prostě není možné chodit všude s krosnou
plnou lékařského vybavení. Ale přesně o první pomoci s vybavením se nám
informací ještě dostane, kdežto o té první pomoci, pravé laické, jsme slyšeli
jen jeden semestr a naposledy …
Jistě, zase jsem napsala laická, když ji zvládne laik, tak proč ne medik, potažmo
doktor. Zvládne, asi ano, ale je tu TEN jeden obrovský rozdíl! Chyby u laiků
se všeobecně tolerují, cení se, když se vůbec laik snaží pomoct. Od doktora
se to samo sebou očekává a jakákoli chyba po tolika letech studia je neomluvitelná a zase nikoho nebude zajímat, že první pomoc takzvaných „holých
rukou“ jsme měli jen jeden a ještě k tomu úplně první semestr našeho studia.
Chápu, prostě se musíme my budoucí lékaři snažit, pamatovat si z toho
půlroku co nejvíce.
Ale kdyby to bylo jen o paměti. Největší problém, deníčku, vidím v tom,
že a to opravdu bohužel, první pomoc není o paměti ani vědomostech. Je
o rychlém rozhodování, zručnosti, klidném vystupování a logickém
uvažování. A ani jedna z těchto věcí se nedá naučit pouhým čtením a vyzkoušet pouhým testem. Praxe je stěžejní! Prostě ti to musí přejít do krve.
Jak se říká, kdyby tě o půlnoci vzbudili musíš umět ošetřovat.

další zkouškové je za námi a se Záchranáři se připravujeme na jarní Red
Gross Camp. Už se moc těším …
Ale proč ti tentokrát píšu? Zase kvůli rozhovoru s prváky, udělala jsem to
zase! Když já si nemůžu pomoct, znáš mě, jak jsem vysazená na první
pomoc. Zase jsem se ptala, jak letos vypadal předmět první pomoc a zase
jsem se dozvěděla, že nedošlo k žádné změně od doby, kdy jsme ji měli my.
Dokonce i zápočet se dává za stejnou hloupost jako jsme ho dostali my.
No chápeš to? Prokazovat znalost první pomoci tím, že zodpovíš několik otázek v teple počítačové místnosti? V pohodlí, kdy nejsi v žádném
obrovském stresu, nikdo po tobě nechce rozhodnutí o životě a smrti, nikdo
se k tobě neupíná jako k jediné naději…
A to jsem ještě ani nezmínila to, že otázky v testu jsou co se týče vztahu
k první pomoci většinově naprosto nevypovídající. K čemu je vlastně
člověku v terénu znalost čísla na leteckou záchrannou službu, když momentálně panikaří u bouračky a nemůže si vzpomenout co má dělat? Řekla
bych, že k ničemu, navíc stejně dobře postačí zavolat na notoricky známá
čísla 155 nebo 112 a dispečeři si poradí. A za číslo a podobné veledůležité
správně zodpovězené otázky dostaneš zápočet, a tím pro tebe celá věc
jménem první pomoc končí, neuvěřitelné!
Víš o tom, že naprostá většina předmětů tady na medicíně je ukončena
zkouškou? A většinou dvou nebo vícekolovou? Už tohle samo o sobě řadí
předmět první pomoc na poslední příčky důležitosti v cestě stát se dobrým
lékařem, někam k tělocviku. Ale i ten je evidentně důležitější, protože se mu
všichni musíme povinně věnovat tři roky, zato první pomoci jen půl rok.
No, abych byla spravedlivá, většina předmětů zde tak dlouho netrvá, ale
i tak je standardní doba vyučování jednoho předmětu o celý jeden semestr
delší než u první pomoci.
Ještě jedna zajímavá věc, víš o tom, že přednášky v tom jednom semestru
jsou jednou za čas a praktika jen jednou za dva týdny? Za tak krátkou dobu
se ani při sebelepší vůli ze strany vyučujících první pomoc procvičit nedá.
Já vím, já vím, te si určitě myslíš, a proč by to nemělo stačit, vždy na
medicínu jsou přijímáni samí inteligentní lidé a ti základy první pomoci,
vymyšlené i pro naprosté laiky, snadno pochopí. Ano, s největší
pravděpodobností máš pravdu, ale copak pouhá teorie stačí k tomu vžít si
vzorce chování? Pravda k tomuto předmětu náleží i praktika, ale v těch
jsme, ostatně stejně jako ostatní skupiny, stihli jen pořádně procvičit KPR,
zkusit si pár obvazů a to bylo z té praktické stránky za celý semestr vše.
Promiň, ale to mi přijde hrozně málo.
Občas se mi v mysli vrací takové ty okamžiky běžného života, kdy se u nás
někomu něco stalo a celá rodina se obrátila na mě s tím, že já jsem ta, co
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ale aspoň nějaký dobrovolný kreditový předmět na procvičení první pomoci „holých rukou“ by vzniknout mohl. Kdo chce by měl šanci se procvičit
a kdo ne, no … jeho chyba. Znáš mě, to bych ani nebyla já, kdybych se s tím
nepokusila něco udělat. Každý rok píšu do ankety, jak je první pomoci
málo, založili jsme Sdružení dobrovolných záchranářů LSS o.s., kam pořád
přijímáme členy a tak jim umožňujeme si praktickou první pomoc vyzkoušet a taky jsme podnikli několik pokusů přesvědčit naši proděkanku,
a nám povolí pořádat kreditový předmět: Praktická první pomoc. Ty víš, že
minimálně poslední zmíněná věc je naprosto k ničemu, prý nemáme dostatečné vzdělání. Zajímalo by mě, co vlastně takové „dostatečné vzdělání“
v tomto případě je. Schopnost vymyslet a namaskovat reálnou situaci
a ohodnotit ji podle standardů Červeného kříže, tudíž vlastně první pomocí
pro laiky (přesně toho o co jde), to evidentně není, protože TO my zvládáme.
Takže nám nezbývá než verbovat lidi do našeho dobrovolného, se školou
naprosto nesouvisejícího, Sdružení dobrovolných záchranářů a doufat, že
alespoň ti, co projdou tímto výcvikem budou pořádně vědět co a jak dělat
v případě jakékoli nečekané nehody. No a ti ostatní se snad k ničemu
takovému nikdy nedostanou.
A pokud ano, drž jim palce deníčku, protože slyšet od uplakaných
pozůstalých (nejhůře vlastních rodinných příslušníků) větu: „Proboha jsi
doktor, co vás na té škole učili!“ nikdo z nás nechce, zvláš když cítí, že mohl
udělat něco jinak …
M. Miklíková, 6. skupina
Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komunikace
s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru.

Víš, že jezdím jako zdravotník na tábory a nebýt těch 6 let v Mládeži červeného kříže, plných praktického procvičování, jen těžko bych si tehdy na
táboře věděla rady. Kluk byl vysoký tak metr dvacet, mohlo mu být něco
okolo deseti a při oddílovém programu, fotbalu, na něj spadla velká fotbalová brána. Tou těžkou kovovou hranou přímo na břicho. Když jsme tam
doběhli, celý oddíl vyděšeně stál okolo něj, vedoucí brečela a trochu hysterčila a on tam, chudák, jen tak vystrašeně ležel. Mohlo mu být cokoli od
prosté modřiny po vážné vnitřní krvácení, … tohle nikdy bez vyšetření
nemůžeš vědět. Ale první pomoc na místě nespočívala jen v jeho ošetření,
musela se taky uklidnit vedoucí, odvést a uklidnit děti, zavolat pomoc a to
všechno pokud možno hned a v klidu. A myslím, že čím víc zkušeností
s podobnými situacemi člověk má, by jen maskovanými, tím lépe se se stresem té reálné vyrovná. Mě se dokonce stalo to, že mi mozek přepnul, už to
pro mě nebylo hrůzné zranění, ale automatická věc, která se dá zvládnout,
žádný třes v rukou nebo panika. Skoro zázrak, v mém případě, když si
vzpomenu, jak se i třesou ruce, když se stane někomu z rodiny nějaká banalita. Automat, který situaci s klidem a grácií zvládl, ošetřil, uklidnil a efektivně snížil možnost psychické újmy všech zúčastněných na minimum.
A nějak podobně, vlastně ještě lépe, by podle mě měla první pomoc
v podání fundovaných lidí vypadat (a kdo by jako měl být fundovanější než
doktor?) a to prostě nejde, když o podobných věcech slyšíš jeden semestr
a stejně si nikdy nic podobného nevyzkoušíš. Nejde přemýšlet nad tím, co
děláš, abys to udělal co nejlíp a zároveň uklidňovat okolí, když bys nejvíc ze
všeho potřeboval uklidnit sám, protože to co vidíš, vidíš poprvé.
No jo, chápu, že nějaké převratné změny ani pořádně nastat nemohou,

KOMERCIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
ztrpčují pacientům pobyt v nemocnici a znepříjemňují lékařům a lékařkám
služby. Nemluvě o tom, že tyto malicherné spory mohou u některých lékařů
narušovat koncentraci, což se může negativně projevit při péči o pacienta,
ba dokonce při jeho léčbě. (Což by se stávat nemělo, ale i lékař je jen člověk …)
Uvedeným příkladem jsem chtěl demonstrovat, že společnost je tvořena
jedinci s odlišnými potřebami a ty by měly být respektovány i během hospitalizace. Nejsou-li ve zdravotnictví mechanismy nastaveny tak, aby se
zlepšovala kvalita péče o pacienta, mělo by dojít k vytvoření větší
konkurence ve zdravotnictví - a to privatizací některých nemocnic. Důležité
je vytvoření pevného právního rámce pro tyto soukromé subjekty, například aby nedocházelo k rušení některých nevýdělečných oddělení. Je
nezbytné, aby došlo k uvědomění občanů, že lékařská péče stojí peníze a že
se nejedná o malé částky. Zavedení příplatkové nadstandardní péče neznamená konec bezplatného zdravotnictví, jak by se mohlo zdát z tvrzení některých politických partají. Samozřejmě je nutné vymezení pravidel pro
standardní léčbu na daných odděleních a vytvoření kontrolních mechanismů, aby nedocházelo k šetření na pacientech. Komercializace ve zdravotnictví by neměla být postrachem pro starší občany, ale měla by se stát
tématem konstruktivních diskusí, které by osvětlily skutečný stav věcí.
Nejsem zastáncem privatizace zdravotních pojišoven a jejich metamorfózy v akciové společnosti. Filozofií akciové společnosti je tvorba zisku
a mně osobně nepřipadá morální tvořit jakýkoli zisk z peněz určených na
veřejné zdravotnictví. Na druhou stranu - jsou státem vlastněné zdravotní
pojišovny v opravdu dobrých rukách? Hospodaří se s našimi penězi na
zdraví rozumně a šetrně? Např. je opravdu nutné, aby VZP měla pro svou
pobočku v Plzni pronajaté komerční prostory v hotelu Marriott, kde se
pronájem nepočítá v desítkách, ale stovkách tisíc?
Mám naprosté pochopení pro emoční vypětí některých účastníků debat
o veřejném zdravotnictví, vždy se jedná o peníze na naše zdraví, a to je
velmi ožehavé téma. Stačí se jen podívat na aféru kolem regulačních
poplatků. Je důležité vyvolat ve společnosti diskuzi o komercializaci
zdravotnictví, řídit se věcnými fakty a neplést do této problematiky politické ambice. Porozhlédnout se po okolních zemích, jaké zkušenosti mají
s touto problematikou. Podal jsem jen stručný nástin a jsem si vědom, že
téma je vhodné pro rozsáhlejší analýzu s přihlédnutím k dílčím aspektům.
Z mého pohledu je zbytečné strašit postarší občany, naopak bychom jim
měli veškeré změny náležitě vysvětlit, aby nedocházelo k informačním
šumům, které jen zastírají skutečné problémy. Vytvoření konkurenčního
prostředí v rámci nemocničních zařízení, v rozumné míře, při zachování
stávajících dobře fungujících struktur by se mohlo pozitivně odrazit na
kvalitě poskytované péče. Jsem přesvědčen, že by to byl krok správným
směrem. Inu, proč nemít koláč makovější, když si to můžeme dovolit?
Jan Kordík, 4. skupina
Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komunikace
s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru.

„Chtějí-li pacienti lepší kyčelní kloub než je běžně montován, budou si
moci připlatit“. Známá to argumentace zastánců komercializace zdravotnictví. Co všechno by to znamenalo pro pacienty a lékařské pracovníky?
Máme se opravdu bát rozprodeje zdravotnických zařízení a privatizace
pojišoven? A co víc, máme se bát o své zdraví, pokud nepatříme mezi
movitější vrstvu obyvatel? Někteří politici straší tímto tématem postarší
občany a svým ochranářským postojem se snaží získat jejich sympatie.
Nerad bych se dále věnoval politické scéně v České republice, ale nemohu
se tomuto tématu nevyhnout.
Jako pacient v nemocnici bych uvítal lepší lůžkové vybavení a milý personál. Toliko k mým potřebám. Nejsem náročný pacient, ani nepatřím mezi
chronické nespokojence, kteří svými stížnostmi znepříjemňují život nemocničnímu personálu. Moje potřeby by v dnešní době splnilo nejedno zdravotnické zařízení.
Pro ilustraci uvádím příklad: Pan Mirek je majitelem prodejny střešních
tašek a podílí se i na jejich instalaci. V nemocnici byl hospitalizován po
operaci kyčelního kloubu. Jelikož by se do zaměstnání rád v budoucnu
vrátil se vší silou a zdravím, poradil se se svým švagrem, ambulantním ortopedem, který implantát je pro něj nejvhodnější. Potřebám pana Mirka
nejvíce vyhovoval implantát renomované německé firmy. Ačkoliv pan
Mirek považuje investici do implantátu za rozumnou, od operujícího lékaře
se dověděl, že implantát dané značky není hrazen zdravotní pojišovnou
v žádné míře, a tak pan Mirek leží na pooperačním lůžku se „standardním“
kloubem.
Z jeho společenského postavení vyplývá časté telefonování a neustálé
cvakání do služebního notebooku. Rád by zachoval bezproblémový chod
firmy i během své hospitalizace. Poněkud rušné jednání pana Mirka je na
obtíž spolupacientovi v pokoji, panu Karlovi. Pan Karel je na oddělení
znám jako milovník telenovel a televizních seriálů a velmi trpí neustálým
vyrušování ze strany pana Mirka. Dochází mezi nimi k hašteřivým sporům,
ačkoliv za zdmi nemocnice vystupují oba jako důstojní pánové. Většina
hádek končí sentencí pana Mirka: „Rád bych Vás nerušil při sledování televize, ale jednolůžkový pokoj ve zdejším lékařském zařízení bohužel není
k dispozici.“
Třetí obyvatel, pan Ladislav v požehnaném věku dva a osmdesáti let se
hádkami nenechá rozptylovat. Příčinou jeho neotřesitelného klidu je
z menší části apatie, z větší pak sedmdesáti procentní ztráta sluchu způsobená dlouholetou dirigentskou praxí. Pan Ladislav se zdá být ideálním
pacientem, ale kvůli své gurmánské zálibě se často dostává do křížku se sestrami roznášejícími jídlo. „Tuto beztvarou hmotu nevezmu do úst!“ křičí na
sestru (přičemž křik je způsoben spíše sedmdesátiprocentní hluchotou než
špatným vychováním). Sestra odpoví nepublikovatelnou větou ovšem v hlasitosti, kterou pan Ladislav při poškozeném sluchovém aparátu není
schopen registrovat.
Tyto drobné i větší neshody, můžeme je nazvat žabomyšími válkami,
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DĚKANSKÝ TĚLOVÝCHOVNÝ DEN
Tradiční pochod v oblasti Boleveckých rybníků přivedl 19. 5. aktivní vyznavače turistiky do cíle na zahradě Ústavu hygieny. Odtud několik obrázků:

8. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY.
PLZEŇ, 13. – 20. 6. 2009
Českých akademických her pořádaných v Plzni se zúčastnilo
necelých dva a půl tisíce sportovců z univerzit celé ČR. Naše
fakulta, protože by byla jako osamocená fakulta v Plzni
odsouzena na pasivní přihlížení v oblasti sportu po boku své
mateřské Univerzity Karlovy v Praze, se mohla ČAH účastnit
samostatně. To, že si nevedla vůbec špatně, potvrzuje 15. místo
v pořadí hodnocených 42 českých vysokých škol, jejichž sportovní representanti získali na hrách bodované umístění
v „Poháru Univerzit“.
Za katedru tělesné výchovy musím říci, že jsme pyšní na naše
sportovce, kteří dokáží skloubit tak těžké studium na LF s profesionálním přístupem i v oblasti sportu.
Lékařská fakulta se zúčastnila ČAH nejen jako jeden z účastníků, ale díky pochopení vedení LF i jako pořadatel spolu se
Západočeskou univerzitou. Ústav tělesné výchovy LF se stal
pořadatelem a garantem šesti sportů (badminton, golf, kuželky,
nohejbal, squash a stolní tenis) z celkových dvaceti devíti
uskutečněných. Podrobné propozice sportů jsou k nahlédnutí
na www.ceskeakademickehry.cz.
Pomoc LF spočívala také v pomoci studentů (mediků) jako
dozoru na jednotlivých sportovištích. Patří jim dík, že ve
zkouškovém období byli ochotni pomoci dobré věci.

Obr. 1

Obr. 2

Občerstvení u táboráčku (aby nepřijeli hasiči) s opékáním
buřtů určitě každého z pochodníků potěší

Je-li hezké počasí, lze dopřát pohody znaveným údům
(v pozadí Ústav hygieny)

Výsledky našich sportovců, kteří se umístili na bodovaných
pozicích:
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Ledvinová Lenka (hod kladivem 64,69m)
Ledvinová Lenka (vrh koulí 14,57m)
Pecková Květa (1500m; 4:37:12s )
Beneš Jan (orientační běh, krátká tra 37:52´)
Sahánková Jana (badminton, čtyřhra žen)
Sahánková Jana (badminton, dvouhra žen)
golfové družstvo ve složení Matějka Tomáš, Valentová Romana, Koželuhová Eva, Doškář Petr
(523 ran) o dvě rány za třetí UP Olomouc
Obr. 3

Martin Červený

Jak optimálně doplnit tekutiny radí účastnicím pochodu
prof. MUDr. V. Zeman, CSc.

KONGRES MORPHOLOGY 2009, 7. - 9. 9. V PLZNI
Ve dnech 7.- 9. září 2009 se uskuteční v kongresovém centru
Šafránkova pavilonu naší fakulty mezinárodní morfologický kongres
MORPHOLOGY 2009. Kongres je 45. sjezdem České a Slovenské
Anatomické společnosti a současně 46. symposiem Společnosti histo- a
cytochemické. Je organizován plzeňskými morfologickými pracovišti –
Anatomickým a Histologicko-embryologickým ústavem LF UK, pod
záštitou doc.MUDr. Milady Emmerové, CSc., hejtmanky Plzeňského
kraje a doc.MUDr. Jaroslava Koutenského, CSc., děkana LF UK v Plzni.
Sjezdu se zúčastní na 150 domácích a zahraničních odborníků, kteří

prosloví přes 60 přednášek a 80 vývěskových sdělení. Tématikou je
buněčná a molekulární morfologie, klinická anatomie, cyto- a histochemie, embryologie a vývojová biologie, experimentální morfologie,
antropologie, ale i výukové programy v morfologii. Úvodní přednášky
budou věnovány perspektivám anatomie v moderní době a letošnímu
dvojímu výročí Charlese Darwina. Vedle toho vystoupí v úvodu svými
přednáškami dva mladí autoři, vyznamenaní v soutěžích Anatomické
společnosti a Společnosti histo- a cytochemické, sponzorovaných firmami Olympus a Nikon.
(JAS)
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CHYSTÁ SE KONGRES HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY
V PLZNI, 10. - 11. 9. 2009
V Plzni proběhne v měsíci září 2009 18. kongres hyperbarické a letecké
medicíny. Rok 2009 představuje pro specifický medicínský obor významné výročí. V r. 1969 byl zahájen experimentální provoz jednomístné léčebné barokomory na I. interní klinice v Plzni, rok poté (1970) byl zahájen
provoz rutinní. Plzeň se tak stala v tehdejším Československu v pořadí
čtvrtým městem, kde mohla být realizována "léčba kyslíkem v přetlaku".
Zakladatelem tohoto unikátního pracoviště byl z podnětu přednosty
interní kliniky Fakultní nemocnice profesora MUDr. Josefa Sovy, DrSc.
docent MUDr. Rudolf Barcal, CSc. Byla při tom řada jeho spolupracovníků, a to především docent MUDr. Milan Hadravský, CSc. z Biofyzikálního ústavu LF UK v Plzni, ale i současná hejtmanka Plzeňského
kraje docentka MUDr. Milada Emmerová, CSc., tehdejší sekundární
lékařka na kardiologickém úseku I. interní kliniky.
V polovině 80. let byla pořízena komora středního typu do nové
lochotínské nemocnice a na počátku devadesátých let minulého století
byla instalovaná podobná barokomora v borské části FN na Oddělení
klinické farmakologie pod vedením docenta MUDr. Otty Mayera, CSc.
Široké využití hyperbaroxie na obou těchto pracovištích svědčí pro
úspěšnost tohoto léčebného způsobu, který bývá dokonce ze strany některých medicínských odborníků nedoceňován.
18. sjezd hyperbarické a letecké medicíny bude určitě fórem, na němž
zazní nejnovější poznatky v těchto odvětvích medicíny. Díky mladé generaci specialistů v těchto oborech lze očekávat, že hyperbarická medicína nadále nabídne účinné léčebné postupy mnoha nemocným v rámci
komplexní terapie jejich zdravotních potíží.
Na organizaci sjezdu se rozhodujícím způsobem podílí as. Dr. Růžička,
Ph.D. z Biofyzikálního ústavu LF UK v Plzni.

Přehled léčebných barokomor na území ČR (komory poskytující hyperbarickou oxygenoterapii) Stav k 1.8.2009:
Fakultní nemocnice v Praze, IV. interní klinika, U nemocnice 2, 128 08
Praha 2-Nové Město
Nemocnice Na Homolce, Anesteziologicko-resuscitační oddělení,
Roentgenova 2, 151 19 Praha 5 - Motol
Ústav leteckého zdravotnictví, Gen. Píky 1, 160 60 Praha 6 - Dejvice,
barokomora je umístěna v areálu Ústřední vojenské nemocnice!
Vojenská nemocnice Praha, Anesteziologicko-resuscitační oddělení. U
vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 - Střešovice
Hyperbarická komora, poradna pro potápěče, Ke stadionu 1745, 272 01
Kladno
Nemocnice České Budějovice, Oddělení úrazové a plastické chirurgie,
Boženy Němcové 54, 370 01 České Budějovice
Fakultní nemocnice Plzeň, Oddělení klinické farmakologie, E. Beneše 13,
305 99 Plzeň-Bory
Fakultní nemocnice Plzeň, I. interní klinika, alej Svobody 80, 323 18
Plzeň-Lochotín
Zdravotnické zařízení, ambulance hyperbarické oxygenoterapie Most, J. E.
Purkyně 270/ 5, 434 64 Most
Medea s.r.o., MUDr. Kriška P. a MUDr. Krišková Z., Hyperbarická
oxygenoterapie, Masarykova 94, 400 01 Ústí nad Labem
Prajzko Hronov, a.s., soukromé sanatorium, Husova 223, 549 31 Hronov
Pharmavit s.r.o, soukromé sanatorium, Masarykovo náměstí 55, 537 01
Chrudim
Centrum hyperbarické medicíny , Nemocnice Pardubice, Kyjevská 44,
532 03 Pardubice
Městská nemocnice Ostrava, Anesteziologicko-resuscitační oddělení,
Nemocniční 20, 728 80 Ostrava
Přehled mobilních potápěčských barokomor v záchranných složkách ČR.
Stav k 1.3. 2005:
Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy , Sokolská 62, 121 24 Praha 2 Nové Město
HBOx Kladno, hyperbarická komora, poradna pro potápěče, Ke stadionu 1745, 272 01 Kladno
Odborné učiliště požární ochrany MVČR, Vodárenská 471, 373 12
Borovany
Oddělení speciálních potápěčských činností a výcviku Policejního prezídia ČR Policie ČR, Správa Jihomoravského kraje, Kounicova 24, 611 32
Brno
Vojenský záchranný útvar VZÚ 9519, Libušina ul., 771 00 Olomouc
OKD Hlavní báňská záchranná stanice, Lihovarská 10/ 1199, 716 03
Ostrava – Radvance
(Přehled léčebných barokomor na území ČR: Ing. Karel Petřík)
Milada Emmerová, hejtmanka Plzeňského kraje – ( r )

Historie hyperbarické medicíny v České republice:
1974 - ustavení Odborné pracovní skupiny Tlakové komory v rámci
Čs.bioklimatologické společnosti při ČSAV
1975 - první celostátní seminář Odborné pracovní skupiny Tlakové
komory (OPS – TK) v Ostravě
1991 - OPS – TK Čs.společnosti patologické a klinické fyziologie České
lékařské společnosti J. E. Purkyně
1995 - Asociace pracovníků v hyperbarické medicíně České republiky
(APHM)
2004 - Hyperbarická medicína a oxygenoterapie (HMO) – ustavení
oboru zákonem č.95/2004
2004 - Česká společnost hyperbarické medicíny České lékařské
společnosti JEP
2005 - IPVZ, katedra vnitřního lékařství, vzdělávací program, vznik
akreditační komise
2006 - ustavení akreditovaných pracoviš pro postgraduální vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ NA LFUK V PLZNI
V akademickém roce 2008/09 byl zahájen 21. ročník studia Univerzity
třetího věku. Zájem o tuto formu vzdělávání přesahuje kapacitu
poslucháren. Zapsáno bylo 142 seniorů. Při zápisu nezohledňujeme předcházející vzdělání a posluchači jsou zpravidla v důchodovém věku.
Zápisné činí na naší fakultě 150 Kč na 2 semestry. Hlavní téma přednášek
je „Člověk ve zdraví a nemoci“. Posluchači obdrží před každou přednáškou podrobné téze. Jednotlivé přednášky a termíny konání jsou uveřejněny na www. stránkách fakulty. V červnu skončil první ročník studia,
který byl zakončen testem z probírané látky a kolokviem.Posluchači si
připravili krátká sdělení na téma stáří a zhodnotili studium, srozumitelnost, kvalitu přednášek i organizaci studia. V letošním roce se zúčastnili
tématického zájezdu do lázní Konstantinovy Lázně, kde byli seznámeni s
historií lázní, procedurami a indikacemi, které se zde léčí, prohlédli si výstavu skla a zámek v Bezdružicích.Někteří absolvovali také kurzy základů
práce s počítači.
Zápis do druhého ročníku se uskuteční 22. září 2009, zapisujeme pouze
absolventy prvního ročníku. Celé studium je čtyřsemestrové a je ukončeno předáním osvědčení v Karolinu.
Další forma vzdělávání seniorů je Akademie třetího věku, navštěvuje ji
kolem 130 posluchačů. Přednášena jsou témata zdravotní a sociální týka17

jící se především problémů seniorů, ale i jejich bezpečnosti, trénování
paměti, právních aspektů, sociální a zdravotní péče v komunitě a dalších
témat. Také tyto přednášky a termíny jsou na www. stránkách fakulty.
Absolventi Univerzity třetího věku si založili Klub aktivního stáří, kde
se trvale setkává kolem 20 posluchačů. Náplně si většinou určují sami,
např. nácvik masážních technik, vliv počasí na zdraví, trénink paměti,
zahrady kolem nás, památky Plzně a regionu, měření cholesterolu, tuku,
krevního tlaku. Zúčastnili se také Tělovýchovného dne fakulty a Otevřených dveří Policie ČR a výstavy Technomanie, semináře mezioborové
aktivity ZČU.
Velice děkujeme všem přednášejícím, kteří ochotně a rádi seniorům
přednášejí. Nás těší velký zájem posluchačů, jejich pozornost a řada dotazů
ke každé přednášce. Díky patří i Mgr. Míkovi, který se aktivně ujal výuky
práce s počítači.
Tyto všechny aktivity pro seniory lze uskutečnit za podpory z grantového projektu.
Dr. Techlová, Stříbrná, Zavázalová – ústav sociálního lékařství

PŘEČETLI JSME ZA VÁS…
kem testu mohlo řadu rodičů napadnout dosáhnout potratu a pokusit se
pak znovu o potomka žádoucího pohlaví. (M.Mužíková: Holka, nebo
kluk? Kvůli testu jsou spory. PD č.140, 17.6.2009, s.10)
Práce na počítači má svá rizika. Mohou se projevit dvojitým viděním,
pálením očí, bolestí hlavy či oteklými zápěstími. Hrozí i syndrom karpálního tunelu. Práci na počítači uznala jako rizikovou i Evropská unie. Mezi
preventivní opatření patří větší formát písmen, správné uložení klávesnice, pravidelné přestávky a automasáž zápěstí. (M.Šrámková: Počítač
škodí zdraví. Jak se můžete chránit? PD č.142, 19.6.2009, s.24)
Operace pomocí robotnického systému Da Vinci byla provedena
v ústecké Masarykově nemocnici u pacienta s nádorem jazyka. Robot
manipuluje speciálními noži na dlouhých ramenech, operatér je ovládá na
dálku pomocí konzole, stojící vedle operačního stolu. Systém byl vyvinut
pro potřeby kosmonautů, v případě potřeby umožňuje provádět zákroky
i na obří vzdálenosti. (D.Cestrová: Lékaři operovali s robotem od kosmonautů. PD č.142, 19.6.2009, s.8)
Léto je obdobím, kdy se lidé častěji obracejí o radu na kožní lékaře.
Lidé přicházejí nejčastěji s problémy spojenými se sluněním, časté jsou
případy sluneční alergie nebo kopřivky. V naší populaci převažuje fototyp
2 a 3, který vyžaduje střední až vysoký stupeň ochrany před ultrafialovým
zářením. Přestože se zlepšila informovanost lidí o riziku zhoubných nádorů kůže, většina se před nebezpečným zářením chrání nedostatečně. U
moře, v jižních zemích a ve vyšších nadmořských výškách je třeba chránit
kůži krémy s vyšším ochranným faktorem. (M.Kunešová: Rakovinu kůže
se daří odhalit častěji a dříve. PD č.142, 19.6.2009, s.3)
„Vstupujeme do nového stadia vývoje evropské civilizace. První velké
změny přijdou do sedmi osmi let“ odhaduje šéf geologického ústavu AV
ČR Václav Cílek. „Ubývání levně získatelných surovin je faktem. Platí to
o ropě, hliníku, stříbru, zlatu, mědi, niklu a dalších. Jakýkoliv nedostatek
nebo jeho náznak vytvoří spekulační prostor. Málokdo si uvědomuje, že
dozrává mentálně úplně nová generace lidí, kteří se narodili v devadesátých létech. Dost se liší od dnešních třicátníků. Mají potřebu
obrovského sebeprosazení, zároveň jsou hodně agresivní a poznali jen
ekonomický růst. Mají až nereálná očekávání, ale při tom jim spíše hrozí
nezaměstnanost. … V nejistých podmínkách se může snadno stát, že nám
bude chybět energie. Jsem proto zastáncem dostavby Temelína. Ostatně,
ekologové se již před lety rozdělili a většina z nich je pro jadernou
energii.“ (J.Mašek: Nová generace je tu. Bude se bouřit. MfDnes, č.143,
20.6.2009, s.A12)
Občerstvení při dlouhé jízdě na kole, zvláště v letním horku, je nutné.
Mimořádně důležitá je úhrada tekutin, které organismus ztrácí potem.
Prevence dehydratace je současně prevencí přehřátí. Jako vhodné nápoje
lze doporučit oslazený a mírně též osolený vlažný čaj, některé minerálky,
při kratších vyjíž kách i vodu či ředěné džusy. Před jízdou a během ní se
vůbec nedoporučují alkoholické nápoje včetně piva. Na celodenní výlet je
třeba myslet už den předem, jednak se dostatečně „zavodnit“, jednak si
připravit alespoň 3-4 láhve s nápoji a pravidelně každých patnáct minut
z nich „ucucávat“. (iDnes.cz: Na kole pijte minerálku, ne pivo! 14 dní.
22.6.2009, s.7)
Syndromem spánkové apnoe prý trpí až třicet procent mužů mezi
třicátým až šedesátým rokem. V drtivé většině se tento syndrom projevuje chrápáním. Pomocí senzorů lze při spánku zjistit, zda je pacient touto
chorobou postižen. Řešení nabízí používání inhalátoru CPAP nebo plastická operace, zabraňující zapadání jazyka při spánku. (P.Pechoušek: Mám
syndrom spánkové apnoe. Lékaři umějí vyřešit chrápání. Sedmička Plzeň,
č.11, 25.6.2009, s.1 a 7)
S problémy se mohou setkat pacienti, kteří se nechají přeregistrovat
k nové zdravotní pojišovně Média. Lékařům, kteří s ní nemají uzavřenu
smlouvu, se nabízí tři způsoby řešení: uzavřít pro ně nevýhodnou smlou-

Plzeňští neurochirurgové provedli úspěšnou operaci hydrocefalu u novorozence díky nové metodě pomocí elektromagnetického systému
Axiemod. Firma Medtronic nákladnou technologii plzeňským lékařům
zapůjčila k zdarma k vyzkoušení. Pokud je hydrocefalus diagnostikován
již v průběhu těhotenství, mají malí pacienti velkou šanci, že je porucha
nebude v životě nijak omezovat. (J.Novotný: Zachránili malého Marka.
MfDnes, 28.2.2009, s. B2)
Vlna veder v Chorvatsku zabíjela, ministr zdravotnictví varoval před
pobytem na slunci a doporučoval pitný režim. Na vedra zřejmě doplatil
i pomatený 37letý český turista, který byl zadržen při pobíhání v lesích
u Varaždínu. Vůbec si nepamatoval, jak se do této oblasti údajně ze
Záhřebu dostal. (INT: Čech (37) zešílel z horka. Blesk 27.5.2009, s. 23)
Milovníci zakouřených hospůdek a kaváren vyhráli - tak komentuje
řada deníků hlasování českého parlamentu o návrhu, zda restaurace
budou kuřácké nebo nekuřácké. Poslanci schválili tu nejmírnější variantu,
restaurace nyní pouze povinně u vchodu označí, zda je kouření u nich
povoleno, zda zakázáno, či zda jsou zavedeny stavebně oddělené prostory pro kuřáky a nekuřáky. Podle předsedkyně České koalice proti tabáku
K. Langrové „Česká republika by nebyla výjimkou v tom, jak se tabákové
firmy snaží lobovat za to, aby úbytek kuřáků byl co nejpomalejší. Výjimkou jsme v tom, že se u nás účinná opatření skutečně odkládají.“
(A.Čabanová: Nový zákon: kouření vítězí. Lid.nov. 11.6.2009, s.1) (Pozn.red.:
Úplný zákaz kouření v restauracích po řadě evropských zemí zavedlo
naposledy i Turecko. Máme kam si jít pro příklad.)
Při zkoumání rostlinných hormonů se výzkumníkům z olomoucké university podařilo objevit látku Pyratine-6. Jde o uměle vyrobenou substanci na bázi cytokininů, výrazně zpomalující stárnutí buněk. Její účinek se
zatím podařilo prokázat na lidské pokožce. Olomoučtí výzkumníci
navázali kontakt s firmou Senetek, která již krém zavedla na trh v USA.
Stejně jako u rostlin i u živočichů rostlinné cytokininy „dostávají buňky
do kondice“. (S.Drahný: Rostlinný hormon oddaluje stárnutí. MfDnes, č.
143, 13.6.2009, s.C10)
Srovnali jsme se s tím, že za nezvládnuté požitky civilizace platíme
obezitou, alergiemi, rakovinou, neplodností, škála se rozšířila o gamblerství, poruchy příjmu potravy, závislost na počítačové pornografii atd.
Podle SZO nějakou formou duševní poruchy trpí 460 milionů lidí.
Alespoň lehké neurotické příznaky jeví třetina populace. Mnoho lidí
prožije život s nerozpoznanou duševní poruchou - u nás je takových asi
jeden a půl milionu. Čtvrtinu mužů, hospitalizovaných na psychiatrických
odděleních, tvoří alkoholici. Z výdajů na zdravotnictví putuje do psychiatrie u nás jen 3,5 procenta, druhý nejnižší podíl v Evropě. Citelně se
nedostává klinických psychologů, sociálních pracovníků a psychiatrických
sester. (T.Šimůnková: Duševně zesláblí (nejen) Češi. MfDnes č. 143,
13.6.2009, s. D5-6)
Čtyřicet šest lidí bylo usmrceno na silnicích západních Čech za prvních
pět měsíců letošního roku - o dvanáct více než loni. Přibylo i těžce
zraněných. Podle policie stále více lidí přeceňuje své řidičské schopnosti,
svůj podíl má i bezohlednost a alkohol. (M.Vejvodová: Za pět měsíců
zahynulo na silnicích skoro padesát lidí. PD č.138, 15.6.2009, s.2)
Městská charita v Plzni nabídla v červnu seniorům možnost udělat si
bezplatný test, který odhalí Alzheimerovu chorobu. Podle statistik jí trpí
každý třetí člověk starší 80 let. Nemoc se dá poznat už dvanáct let před
jejím propuknutím. Čím dříve je rozpoznána, tím účinněji ji lze léčit.
(M.Kunešová: Plzeňané si mohou udělat test na Alzheimera. PD, č.140,
17.6.2009, s. 2)
Texaská firma InteliGender zavedla do prodeje levný a rychlý test na
určení pohlaví ještě nenarozeného dítěte. Rodiče sami již v desátém týdnu
těhotenství mohou rychle a levně zjistit pohlaví potomka. Někteří
odborníci však již vyslovili obavy, že by v případě nespokojenosti s výsled18

výrazně prodlužuje. Dosavadní experimenty na zvířatech ukázaly, že zvířata
s 30% restrikcí energetického příjmu žijí o pětinu déle. Současný experiment s makaky po dvaceti letech ukázal u „střídmých“ opic, že jsou výrazně
biologicky mladší než srovnávací skupina. Měly méně tukové tkáně, nikoliv
však svalů, méně umíraly na nemoci stáří a zaznamenaly nižší úbytek mozkové
hmoty. (M. Lázňovský: O hladu se stárne pomaleji. Lid. Nov. 10.7.2009, s.19)
Ve městě Bundanoonu v australském Novém Jižním Walesu si obyvatelé odhlasovali úplný zákaz prodeje balené vody. Vedlo je k tomu
poznání, že společnost vyrábějící nápoje hodná z podzemních rezervoárů
města nabírat vodu, převážet ji do Sydney a v plastových láhvích jí posílat
zpátky do městečka s dvěma tisíci obyvateli. Na hlavních třídách budou
nainstalovány kohoutky, z nichž poteče pitná voda pro kohokoliv. (Australané už nechtějí balenou vodu. Lid. Nov. 10.7.2009, s. 9)
Méně než polovina žen ve věku od 15 do 49 let v Plzeňském kraji užívá
hormonální antikoncepci. To je nejméně z celé republiky. Ne pro všechny ženy je hormonální antikoncepce vhodná. Bývá vysazena při sklonu
k trombotickým onemocněním. Účinnost antikoncepce je dána číslem,
kolik žen při užívání otěhotní. U hormonální antikoncepce je to asi jedna
ze sta, nikdy však nelze vyloučit, že si antikoncepční pilulku zapomněla
vzít. (M.Kunešová: Ženy v Plzeňském kraji berou antikoncepci nejméně ze
všech. PD č. 162, 14.7.2009, s. 2)
O jednom z tzv. adrenalinových sportů hovořil akrobatický skokan do
vody M. Navrátil. 24letý sportovec objíždí jako jediný Čech seriál Cliff
Diving Series, kdy jednotliví účastníci předvádějí divákům technické
kousky při skocích až z 26- až 28-metrové výšky. Při nezdařeném dopadu
je riziko úrazu vysoké. (J.Zelenka: 26 metrů pádu. Přežití je největší odměna. PD č.162, 14.7.2009, s. 12)
Jak policisté, tak lidé z Národní protidrogové centrály varují před
novým, nebezpečným trendem na našich silnicích. Řidiči pod vlivem drog
už nejsou ničím výjimečným. Naopak, marihuana i pervitin v těle šoféra
se s malou nadsázkou stávají převážně u mladých řidičů něčím naprosto
běžným. Za první pololetí letošního roku policie odhalila 600 řidičů na
drogách. Policejní statistiky však mohou být jen špičkou ledovce.
(J.Korbel: Tuzemské silnice ovládli zfetovaní řidiči. PD č.162, 14.7.2009, s.7)
Při blížící se bouřce je třeba po zablesknutí počítat do třiceti. Je-li
totiž zpoždění mezi výbojem a hromem menší než 30 vteřin, je třeba si
najít bezpečný úkryt, samozřejmě nikoliv pod osamělými stromy nebo
na vyvýšenině. V každém případě se doporučuje opustit vodu. I při
dodržení bezpečnostních zásad však může dojít k tragickému zásahu
bleskem, jak dosvědčuje případ z Jeseníků. (ČR: Bouře přinesly smrt!
Blesk 20.7.2009, s. 3)

vu, poslat pacienta k jinému lékaři nebo si nechat za lékařská vyšetření
zaplatit v hotovosti s tím, že pacient si sám peníze od pojišovny
dodatečně vymůže. Pojišovna Média se hájí tím, že pojištěncům může
nabídnout něco víc než konkurence. (M.Kunešová: Změníte pojiš ovnu,
můžete být bez lékaře. PD č.147, 25.6.2009, s. 1-2)
Novou nadějí pro pacienty s roztroušenou sklerózou je léčba interferonem beta. Průběh této autoimunní nemoci dosud neznámé příčiny lze tak
zpomalit, snad i zastavit. Léčbu hradí pojišovna. V ČR s ní žije okolo 13
tisíc lidí. (fs: Roztroušená skleróza: Lékaři zavádějí nový způsob léčby. PD
č.147, 25.6.2009, s.7)
Nejčastějším onemocněním při cestách do zahraničí jsou onemocnění
trávicího ústrojí. Připadá na ně 36 % případů, hlášených pojišovně. Mezi
častá onemocnění patří i problémy dýchacích cest (17 %) kožní problémy
(13 %) a záněty ucha (12 %). V prevenci onemocnění trávicího ústrojí se
doporučuje nejíst jídla připravovaná na ulici, pít balenou vodu, nedávat
do vody led, omývat ovoce či zeleninu a konzumovat jen tepelně
připravená jídla. (J.Gáfrik: Lidé na dovolené trpí nejčastěji problémy se
zažíváním. PD č. 151, 29.6.2009, s. 20)
Úskalí dovolených v zahraničí se projevilo rekordním počtem hospitalizovaných Čechů v r. 2008 – 422 případů znamená dvojnásobek dosavadního rekordu z r. 2004. Dalších 43 lidí zemřelo. Podle vyjádření experta
na turistiku T.Okamury žádný národ v přepočtu na obyvatele necestuje
do neobvyklých míst častěji než Češi. (lep: Dovolená v cizině končí čím dál
častěji v nemocnici. MfDnes č.155, 4.7.2009, s. 1)
Z dovolené si Češi často vozí exotické choroby. Letos např. již v 1. pololetí žloutenka typu A a E postihla 29 osob, bacilární úplavice 58 lidí
a horečka dengue devět lidí. Malárie nehrozí jen v tropech, ale komár
může turistu nakazit kdekoli v letištní hale. V Německu, Rakousku i Švýcarsku stejně jako doma se můžeme nakazit od klíšat, v Asii je častou
nemocí psů vzteklina, i v Chorvatsku se lze nakazit leischmaniózou,
smrtelně může skončit nákaza amébovou úplavicí. (L.Petrášová: Češi si
z cest vozí nový typ žloutenky. MfDnes č. 155, 4.7.2009, s.4)
V britském tisku se objevila zpráva, že tým vědců v Newcastlu vyrobil
sperma z embryonálních kmenových buněk. Ač zatím odborníci nejsou
přesvědčeni, že jde o „autentické“ spermie se všemi biologickými charakteristikami, některé listy zprávu komentují slovy, jako „britští vědci
prokázali, jak zbyteční muži jsou“, či „chlapi jsou odsouzení ke zkáze
jakožto nadbyteční“. Britské zákony dosud zakazují používání spermií
nebo vajíček vytvořených v laboratoři k léčení neplodnosti. (jbs, čtk: Jsou
muži na vyhynutí? Metro č. 131, 9.7.2009, s. 5)
Dieta s omezeným přísunem energie, ale bohatá na důležité živiny život

VZPOMÍNKA NA PRIM. MUDr. VLADIMÍRA KŘÍŽKA, DrSc.
ného ústavu balneologického profesora Přerovského se v období 19681969 očekávalo jeho jmenování ředitelem ústavu. V období normalizace
však již k němu nedošlo.
Mezi jeho koníčky patřila historie světového lázeňství a Mariánských
Lázní. V této oblasti napsal rovněž množství článků a publikací. Světového
ohlasu dosáhla jeho kniha „Obrazy z dějin lázeňství“, která vyšla také v Německu, USA, Japonsku a dalších zemích. Byl členem Společnosti J.W.Goetha.
Inicioval obnovení pomníku profesora Samuela von Basche, vynálezce
měření krevního tlaku, který v Mariánských Lázních pobýval 40 sezón.
Prim. MUDr. Vladimír Křížek, DrSc. zemřel 2.5.2003 v Mariánských
Lázních. Jeho syn RNDr. Richard Křížek je matematikem.
(MUDr. Antonín Somol, Mariánské Lázně)

Před 85 léty, 24. 7. 1924 se v Praze narodil Vladimír Křížek. Po ukončení studií na pražské lékařské fakultě promoval v r. 1950. Jako medik byl
žákem profesora Jana Broda v Institutu klinické a experimentální medicíny. V letech 1968 až 1993 pracoval jako primář klinického oddělení
Výzkumného ústavu balneologického v Mariánských Lázních. Zabýval se
výzkumně urolithiázou a dosáhl světově významných objevů. Sestavil
největší soubor cystinuriků na světě. Zveřejnil přes 300 odborných prací
a autorsky se podílel na několika monografiích. Jeho široké jazykové
znalosti jej předurčovaly k bohaté mezinárodní odborné spolupráci. Byl
například prezidentem 33. světového balneologického kongresu v r. 1998
v Karlových Varech, kterého se zúčastnili balneologové z 29 států. Tisk jej
uváděl jako „legendu české balneologie“. Po odchodu ředitele Výzkum-

VZPOMÍNKA NA PRIM. MUDr. JIŘÍHO HORÁČKA, CSc.
tohoto pracoviště, takže během krátké doby se stalo oporou veškeré
klinické práce. Horáček začal znovu vědecky pracovat. Své výzkumy
shrnul v kandidátské práci „Sekčně ověřené plicní karcinomy u horníků
jáchymovských dolů v letech 1927 - 1966“. V práci využil i dochovanou
archivní dokumentaci po svém předchůdci docentu Dr.med. Herbertu
Kulichovi, který byl německé národnosti a oddělení patologie vedl od
třicátých let ještě krátce po skončení války.
Primář Horáček byl jedním z nejčinorodějších primářů karlovarské
nemocnice. Zemřel před dvaceti lety 1.srpna 1989 v Karlových Varech.
Smrt jej bohužel zastihla náhle ve věku šedesáti let v plné síle a s mnoha
nedokončenými plány.
Text: MUDr. Antonín Somol

Dvojnásobné jubileum si letos připomínáme u prim. MUDr. Jiřího
Horáčka, CSc. Narodil se v Praze před 80 léty 28.června 1929. Ještě za
studií se stal členem Československé strany sociálně demokratické. Po
sloučení s Komunistickou stranou Československa proti tomu protestoval
a následovalo vyloučení. I když byl vynikajícím studentem, po promoci
nedostal příležitost věnovat se vědeckému výzkumu, naopak musel nastoupit na umístěnku na Slovensko do OÚNZ Piešany (1953-1954) na
místo sekundárního lékaře. Odtud přešel do Dolní Krupé u Trnavy jako
obvodní lékař a ředitel psychiatrické léčebny. Do Čech se mohl vrátit až
v roce 1957. Na nějaký čas zakotvil na Vojenské lékařské fakultě UK v
Hradci Králové u profesora A.Fingerlanda.
Protože nebyl dobře politicky zapsán, neměl valnou naději na univerzitní kariéru. Proto raději v roce 1962 přijal místo na patologicko-anatomickém oddělení v ostrovské nemocnici a později v r. 1964 v Karlových
Varech. Po svém příchodu do Karlových Varů podstatně zlepšil provoz

Písemnictví: Jana a Otakar Boříkovi: Hospice, špitály a nemocnice
v Karlových Varech. KAVA-PECH, Dobřichovice 2004.
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VZPOMÍNKA NA PROF. MUDr. O. KUTVIRTA
Kutvirt původně medicínu studovat nechtěl, měl zájem o literaturu.
Teprve na naléhání rodiny se zapsal na lékařskou fakultu v Praze. Ale i tady
se zprvu přidal k literárním kruhům, psal a přispíval do různých českých
časopisů, ale zkoušky neskládal. Teprve po nějaké době, spíše na přání
matky, se začal studiu řádně věnovat. Však také promoval až v roce 1896,
11 let po maturitě.
V roce 1900 se stal asistentem na otiatrické klinice u profesora Emiliána
Kaufmanna, v roce 1907 jím byl habilitován pro nemoci ušní, nosní a krční.
V příštím roce již byl vedoucím ORL oddělení ve Vinohradské nemocnici,
od roku 1911 byl zástupcem přednosty ORL kliniky. V roce 1913 po
Kaufmannově smrti se stal přednostou kliniky.
Prof. MUDr. Otakar Kutvirt zemřel v Praze před 80 lety dne 25. 7. 1929.
(r)

V Plzni dne 29. 3. 1867 narodil jeden ze zakladatelů české otorinolaryngologie Otakar Kutvirt Pocházel z vlastenecké české rodiny, jeho otec byl
představitelem Sokola na Plzeňsku, mimo jiné i náčelníkem místní jednoty.
Mladý Kutvirt měl jako student gymnázia velký malér, když nafackoval
německým studentům, kteří se posmívali jeho trikolóře na kabátě.
Pozdější profesor Kurtvirt vystudoval gymnázium v Plzni. Jako mnoho
jiných lékařů měl velmi nečitelné písmo. Měl s tím problémy již na gymnáziu. Jeho slohová cvičení a kompozice vzbuzovaly u profesorů nelibost,
a to nikoli pro svůj obsah, ale pro velmi obtížnou čitelnost.
Po maturitě při maturitním večírku se jej tak jako všech ostatních vyptával jeho třídní a učitel češtiny, čím chce být. Mladý Kutvirt řekl, že by se
chtěl pokusit vystudovat medicínu. Profesor češtiny zauvažoval: „No, myslím, že je to docela dobrá volba. Na medicíně nejsou písemné zkoušky“.

JINDŘICH MATIEGKA (1862-1941) - VÝZNAMNÝ ČESKÝ ANTROPOLOG
zpřístupnil bohatý obsah kostnice v prostorné kryptě pod kněžištěm
proboštského chrámu sv. Petra a Pavla. Štědře podporoval různé humanitární organizace a krajinské muzeum v Mělníku, jehož byl čestným členem.
Na staveniště Kulturního domu prodal svou vinici Šafránici. Svůj rektorský plat proměnil v nadaci pojmenovanou podle jeho zesnulé manželky na podporu mělnického reálného gymnázia, na které i jinak pamatoval knižními dary a mezi jehož absolventy nalezl i svého nejmilejšího
žáka - později univ. prof. Dr. Jiřího Malého. Město Mělník zvolil za místo,
kde dožil poslední léta svého života a kde byl po své smrti pochován v rodinné hrobce na místním hřbitově.
Jindřich Matiegka zemřel po krátké nemoci v Mělníku v pondělí 4.
srpna 1941 v 5 hodin ráno ve věku nedožitých 80 let. Za důstojné místo
posledního odpočinku tohoto významného člověka byl vybrán ambit
hřbitova na Chloumku. Tělesné ostatky prof. J. Matiegky sem byly převezeny z Prahy v roce 1998, kdy proběhly oslavy 650. výročí založení Univerzity Karlovy.Ve dnech 31.8. - 4.9.1999 se v Praze a Humpolci konal
IV.Mezinárodní kongres Aleše Hrdličky "World Anthropology at the Turn
of the Centuries". V jeho rámci 4. 9. 1999 proběhl v Mělníku 1.Memoriál
Jindřicha Matiegky. Vznikla tak nová tradice, která do Mělníka opakovaně
přivádí nejvýznamnější osobnosti současné české i světové antropologie.
Uve me několik úryvků z publikace „Tělesné vlastnosti českého lidu“
(1917): V kapitole III (Pevnost kostry) autor uvádí: Návštěvníci českých kostnic mají příležitost povšimnouti si rozměrů a pevnosti kostí ukládaných tam po
staletí. České lebky vyznačují se zajisté svou pevnou stavbou. „Tvrdé palice
české“ jsou odedávna známy a pověstné. Častěji se ovšem používá tohoto
obratu v přeneseném smyslu a naráží se tím na duševní pevnost a neústupnost
českého lidu; než v kostnicích byly nezřídka nalezeny lebky, které mají přímo
neuvěřitelně těžká a přece vyhojená poranění, jako úplné rozpoltění lebky od
strany ke straně, mnohonásobné hluboké rány, odseknutí velkých částí kostí
atd., což podává výmluvné svědectví o tom, že možno uvedenou průpově vykládati i doslovně. Ostatně byla poměrná tlouš ka stěn lebek českých zjištěna
také německým anatomem WELCKEREM přesnějším měřením. Zvláštní doklady pro pevnost českých lebek podávaly některé lidové hry a sázky. Tak
zachovaly se - jak sdělil K. KÖPL v "Českém lidu" - v místodržitelském archivu
dvě položky z účtů z r. 1551, podle nichž jakýsi venkovan hlavou rozbil pro
podívanou kuchyňské dveře na trosky, a po druhé dva venkovani hlavami se
potýkali a též několik věder sobě o hlavy rozbili, za kteroužto podívanou
obdrželi od pána po dvou tolarech.
V kapitole IX (Tělesná krása) autor píše: Již r. 1595 poznamenává vlašský
jezuita Giovanni Bolero, zvaný Bensius, při popisu české říše, že Čechové jsou
postav vysokých, jak muži tak ženy, a pěkného vlídného vzhledu, u srovnání s
jinými národy. A že lid český jest lidem hezkým, nejen v tom smyslu, že se mezi
ním vyskytují četní jednotlivci, zvláště ženského pohlaví, jež možno nazvati
hezkými nebo krásnými, ale že lid všeobecně průměrně jest hezkých tváří
a statných postav, jest známo, cizinci, kteří k nám zavítali, často potvrzeno
a každému zřejmo, kdo zná také cizinu. Jedeme-li ze severu na jih a všímámeli si přitom obecného lidu, nikoliv cizinců v městech dlících nebo usazených,
umíme překročujíce hranice českého území oceniti švarné postavy hezkých
našich dívek kulatých neb oválných tváří s růžovými lícemi a s živým okem,
když jsme jinde seznali ony hubené figury podlouhlých tváří s mizejícím
obočím nad mdlým okem anebo ty hranaté postavy s dlouhým obličejem na
tlustém nebo vydutém krku. Je zajisté význačné, že STRATZ do svého
známého díla o kráse ženského těla pojal několik podobizen Češek, ale nikdy
k tomu účelu, aby na nich znázornil nějakou vrozenou vadu.
V Závěru díla pak autor píše: Z předcházejících statí plyne, že se český lid
může honositi výbornými tělesnými vlastnostmi a že se vyznačuje některými
znaky, jako středním, spíše vysokým vzrůstem tělesným, značnějším zastoupením hnědého typu, a to větším počtem hnědovlasých, ale zároveň větším
množstvím modrookých jedinců, poměrně krátkou lebkou, objemným

Jindřich Matiegka se narodil 31.března
1862 v Benešově jako syn soudního
adjunkta Josefa Matiegky a jeho manželky
Elišky rozené Ebertové. Do obecné školy
chodil v Litoměřicích, po absolvování gymnázia v Praze se věnoval studiu medicíny
na Karlově univerzitě. Po promoci v roce
1887 se usadil v Lovosicích, kde působil
jako panský a praktický lékař. Zde se po
roce oženil s dcerou soudního rady Marií
Stránskou, která byla vnučkou váženého
mělnického kupce Václava Prokopa. V Lovosicích se manželům Matiegkovým narodilo jejich jediné dítě, dcera
Ludmila, později doktorka filosofie a profesorka dívčí reálky, rozvíjející
svoji vědeckou činnost zejména v oblasti egyptologie. Od roku 1892 rodina trvale žila v Praze. Matiegka působil jako městský lékař, od r. 1898 jako
zemský zdravotní inspektor a později i jako zdravotní rada zemského
výboru. V r. 1895 na Národopisné výstavě v Praze zřídil antropologické
oddělení. V r. 1897 podal habilitační spis „Vzrůst a vývin, tělesné vlastnosti a zdravotní poměry mládeže královského hlavního města Prahy“.
Habilitoval se na Filozofické fakultě Karlovy univerzity sice už v roce
1897, ale skutečným, tedy placeným mimořádným profesorem byl jmenován teprve po 11 letech, v r. 1908. Byl to tehdy první ústav tohoto oboru
v Rakousku a jen největší evropské univerzity měly obdobné katedry. 16.
září 1918 se konečně dočkal jmenování skutečným řádným profesorem
(titul a charakter řádného profesora měl však již od r. 1915).
Po osamostatnění přírodovědecké fakulty v r. 1920 (v letech 1921-22
byl jejím děkanem) založil prof. Matiegka při Karlově univerzitě
Antropologický ústav a k němu přiřazený „Paedologický ústav hlavního
města Prahy (pro výzkum dítěte a dorůstající mládeže)“
J. Matiegka tak přičlenil k antropologii nový obor - antropologii dítěte.
Od r. 1923 až do své smrti v r. 1941 vydával vědeckou revuí „Antropologie“ a několik svazků „Anthropologické knihovny“. Vydávání těchto
časopisů, do nichž přispívali naši i zahraniční antropologové umožnila
především nadace založená Matiegkovým přítelem, známým americkým
antropologem českého původu Dr. Alešem Hrdličkou.
V letech 1929-30 se J. Matiegka stal rektorem magnifikem Univerzity
Karlovy a opět díky velké hmotné podpoře přítele Dr. Hrdličky vybudoval
na Karlově univerzitě Muzeum člověka (dnes nesoucím Hrdličkovo
jméno). K svým sedmdesátinám byl Matiegka vyznamenán čestným doktorátem přírodních věd.MUDr. et RNDr. h. c. Jindřich Matiegka byl
schopný organizátor, vynikající učitel a vědec. Jeho klasické práce se týkají zejména prehistorické antropologie. Vědecky zpracoval kostrové nálezy
pleistocenního člověka z Předmostí na Moravě ve dvousvazkové monografii „Homo předmostensis, fosilní člověk z Předmostí na Moravě“. Mezi
další význačné monografie J. Matiegky patří Pozůstatky slavných mužů
a žen a jejich identifikace (1912), Tělesné vlastnosti českého lidu (1917),
Somatologie školní mládeže (1927), Všeobecná nauka o plemenech (1929)
a Filosofie somaticko- anthropologická (1935). Jeho publikační činnost
byla velmi bohatá a dosáhla téměř tří set větších i menších prací z oblasti
antropologie, prehistorie, morfologie, pedologie a medicíny. Prof. Matiegka si velmi oblíbil město Mělník a jeho okolí a trávil v něm prakticky
všechen svůj volný čas. "Ne sice rodem, ale srdcem víc než Mělničan",
říkával rád sám o sobě. Našel zde svoji milovanou manželku, zde s ní
prožil těžká válečná léta a zde ji také pochoval, když náhle zemřela dne
14. března 1928. Láska k mělnické rodačce se proměnila v lásku k Mělníku samotnému, jehož byl čestným občanem. V letech 1915 -1919 se
svým oblíbeným žákem Jiřím Malým, kostelníkem Antonínem Kautským
a s pomocí ostatních studentů odborně srovnal, prostudoval a veřejnosti
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lidu, stačí poznati, že si venkovský lid, který je přece jádrem českého národa,
dosud zachoval svou přirozenou, zdravou podstatu a že zvláště není lidovými
chorobami, především alkoholismem, tuberkulosou a příjicí zachvácen tou
měrou, jak se to pozoruje jinde. Naproti tomu jest známo, jak značně lze
tělesnou zdatnost a výkonnost zvýšiti účelnou výchovou a výcvikem. Bume si
proto vědomi své síly, važme si svých tělesných předností, chraňme svého
zdraví a zdokonalujme svou přirozenou zdatnost - a český národ bude pro
veškerou budoucnost nejlépe opatřen!
(J.Novák)

mozkem, dobrým vývojem kostry a svalstva atd. Svými tělesnými znaky se liší
český lid poněkud od ostatních národů evropských, i od svých nejbližších
sousedů i od nejbližších příbuzných, a je tak v mosaikovém obrazu evropských
národů zvláště vyznačeným kamenem nebo spíše skupinou kamenů; viděli
jsme totiž, že český lid nejeví jednotného složení, nýbrž místní odchylky, a to
některými směry dosti dalekosáhlé. Vše, co lidské tělo zdobí, jeho zdatnost
a krása závisí ovšem - nehledě k náležitému, po předcích zděděnému založení
- nejprve na zdraví. Není zde místa šířiti se o zdravotních poměrech českého

ITALŠTÍ RENESANČNÍ ANATOMOVÉ 16. STOLETÍ
Jeckelmannem sestavil dohromady kostru, kterou později daroval
Univerzitě v Basileji. Preparát „Basilejská kostra“ je Vesaliovým jediným
zachovaným anatomickým preparátem a v Anatomickém muzeu v Basileji
také nejstarším anatomických preparátem na světě.
V r. 1543 vydal ve Švýcarsku sedmisvazkové dílo De humani corporis
fabrica, základní dílo o anatomii člověka, které věnoval císaři Karlu V.
Ilustrace jsou dílem Ticiánova žáka Stephena von Balcara. Jen o několik
týdnů později vydal pro své studenty zkrácené texty Andrea Vesalii suorum de humani corporis fabrica librorum epigone, kterou dedikoval
Filipu II. Španělskému, synovi císaře.
Dílo obsahuje řadu objevných poznatků, např. první podrobný popis
kosti klínové, popis tří částí hrudní kosti, popis pěti až šesti obratlů kosti
křížové, přesný popis hlemýždě ve spánkové kosti, krevní oběh pupečníkem lidského plodu, popis předstěry a jejích spojů se žaludkem, slezinou a tlustým střevem, objev apendixu, popis nepárové žíly vena azygos,
a do té doby nejúplnější popis mozku. Jako první popsal mechaniku plicní ventilace.
Brzy po vydání uvedených publikací byl Vesalius pozván jako císařský
lékař ke dvoru císaře Karla V. Informoval benátský senát, že opouští profesorské místo na Universitě v Padově, odmítl nabídku přesídlit na
Univerzitu v Pise, a v průběhu následujících dvanácti let doprovázel dvůr.
Léčil zranění z bitev a turnajů, prováděl chirurgické zákroky i posmrtná
pozorování. Po abdikaci Karla V. pokračoval na císařském dvoře jako
oblíbenec následníka Filipa II., od nějž získal doživotní penzi a byl jmenován falckrabětem. V r. 1555 vyšlo doplněné vydání De Corporis.
V r. 1564 se Vesalius vydal na poutní cestu do Svaté země. V Jeruzalémě
obdržel naléhavou výzvu od benátského senátu, aby opět přijal profesuru
na Univerzitě v Padově. Místo se uvolnilo poté, co zemřel jeho přítel a žák
Fallopius. Po bouřlivé plavbě Jónským mořem jeho lo ztroskotala
u ostrova Zakynthos. Zde Vesalius po přestálých útrapách záhy ve věku
necelých padesáti let 15. října 1594 zemřel. Nacházel se tehdy v takové
bídě, že kdyby za něj neznámý dobrodinec nezaplatil pohřeb, byly by jeho
pozůstatky hozeny zvířatům.

ANDREAS VAN WESEL
(Vesalius) (1514-1564)
Andreas van Wesel se narodil v Bruselu
31.12.1514 na území tehdy habsburského
Nizozemí. Jeho pradědeček Jan van Wesel
vystudoval lékařství na univerzitě v Pavii
a později sám medicínu vyučoval na nově
založené univerzitě v Leuvenu. Dědeček
Everard van Vesel byl dvorním lékařem
císaře Maxmiliána, zatímco jeho otec
Andries van Wesel byl Maxmiliánovým
lékárníkem a později komorníkem jeho
následníka Karla V. Andries vedl svého
syna k tomu, aby pokračoval v rodinné
tradici. Již za středoškolských studií si
mladý Andreas osvojil řečtinu a latinu. Na
Univerzitě v Lovani (Louvain) začal v r. 1528 se studiem společenských
věd, v r. 1532 však se rozhodl přestoupit na Univerzitu v Paříži a věnovat
se dále medicíně. U profesorů Jacquese Duboie a Jeana Fernela prostudoval Galenovy teorie a snad díky jim projevil hlubší zájem o anatomii.
Když vypukly válka mezi Svatou říší římskou a Francii, vrátil se v r. 1536
do Leuvenu. Zde také o rok později svá studia dokončil. Tématem jeho
závěrečné práce byl komentář k deváté knize arabského klasika Rhazese
„Paraphrasis in nomum librum Rhazae medici arabis ad regem Almansorum de affectum singularum corporis partiím curatione“. Kvůli rozporům
se svými profesory opustil záhy Leuven a nakrátko se usadil v Benátkách.
Ani tady však dlouho nevydržel a ještě v r. 1536 se přestěhoval do Padovy,
aby zde dokončil práci na doktorátu. Ten poté získal o rok později.
Hned poté mu bylo na Univerzitě v Padově nabídnuto profesorské
místo chirurgie a anatomie. Současně byl hostujícím učitelem na univerzitách v Bologni a v Pise. Tehdy se nikdo ani nepokusil přezkoumat
Galenovy poznatky, byly pokládány za nenapadnutelné. Vessalius na
rozdíl od ostatních anatomů prováděl pitvy sám bez asistenta, studenti
přihlíželi bezprostředně u pitevního stolu. Pro studenty vypracoval šest
velkoformátových ilustrovaných anatomických tabulí, které v r. 1538
vytisknul pod titulem Tabulae Anatomicae Sex. O rok později vydal
doplněnou Gelenovu anatomickou příručku Institutiones Anatomicae.
V r. 1538 též publikoval práci o pouštění žilou - venesekci. Jednalo se
o oblíbenou terapii téměř na všechny choroby, otázkou bylo odkud
nechat krev pouštět. Podle klasického řeckého Galenova postupu bylo
nejvýhodněji pouštět žilou poblíž postiženého orgánu. Podle zásad arabské a středověké praxe však byla venesekce prováděna ze vzdálenějších
míst a v menším množství. Vesaliova práce tehdy podpořila Galenův
názor, na jeho podporu uvedl i několik anatomických schémat.
V r. 1539 se o Vesaliovy poznatky začal zajímat hlavní soudce Padovy.
K pitvám mu poskytl těla popravených zločinců. To Vesaliovi umožnilo
zpracovat velmi podrobná anatomická vyobrazení, obvykle ve spolupráci
s vyhlášenými kreslíři a rytci. Jejich kvalita byla výrazně lepší než u předchozích.
V r. 1541 při pobytu v Boloni zjistil Vesalius, že většina Galenových
zkoumání se opírala spíše o anatomii zvířat než člověka. V antickém Římě
nebyly pitvy na člověku povoleny a Galen používal opic, o nichž byl
přesvědčen, že jsou člověku anatomicky velmi podobné. Vesalius napsal
opravné doplňky ke Galenovým Opera omnia a začal pracovat na svých
vlastních anatomických textech.
Uve me několik příkladů Vesaliových nových poznatků. Jako první
popsal, že srdce má čtyři oddíly, dvě komory a dvě síně, že játra mají dva
laloky (Galén uváděl pět), že krev vytéká ze srdce a nikoliv z jater, že dolní
čelist je jedna kost (nikoliv dvě, jak Galen pozoroval u zvířat), že krev
neprostupuje mezikomorovým septem atd. Odhalil nepravdivost tvrzení,
že muži mají o jedno žebro méně než ženy. Definoval nervy jako cesty
sloužící přenosu pocitů a pohybů, vycházející z mozku a nikoliv ze srdce,
jak se předpokládalo od dob Aristotelových.
V r. 1543 provedl Vesalius veřejnou pitvu mrtvoly popraveného
těžkého zločince ve švýcarské Basileji. Ve spolupráci s chirurgem Franzem

BARTLOMEO EUSTACHI
(Eustachius) (1500 nebo 1514 – 1574)
Bartolomeo Eustachi pocházel ze San
Severina nedaleko města Macerata. O jeho
mládí moc známo není. Dostalo se mu
vynikajícího vzdělání, ovládal latinu, řečtinu i arabštinu. Byl současníkem Vesaliovým. Spolu s ním a Colombem je pokládán
za zakladatele oboru vědecké anatomie
člověka. Na počátku své anatomické kariéry kritizoval Vesalia, že se příliš odchýlil od
Galenových poznatků. Později však na základě vlastních původních zkoumání široce
ocenil Vesaliovy zásluhy a vysoce ocenil
jeho práce.
Díky svým vědomostem a dobré pověsti
se stal lékařem kardinála Borromea, později známého jako svatý Karel
Boromejský. Byl současně lékařem kardinála Giulia della Rovere, kterého
doprovázel do Říma. Po smrti Colomba byl jmenován profesorem
anatomie v Sapienze. Zdejší univerzita byla reorganizována na Římskou
univerzitu papežem Alexandrem VI. a velkoryse vybavena jeho následníky
- papeži Leonem X. a Pavlem III.
Důvodem jeho povolání na profesorské místo na této univerzitě bylo
úsilí papeže mít na své univerzitě nejkvalitnější učitele. Toto postavení
pak Eustachiovi nabídlo možnost plně se věnovat původní výzkumné
práci. Té dokázal plně využít. Ve své první práci napsal komentář k Erotionově „Lexicon“. Postupně publikoval pojednání o ledvinách, o zubech,
o krevních cévách, o nepárové žíle (vena azygos) a o řadě dalších anatomických struktur. V r. 1570 se stal osobním lékařem kardinála
Perretiho, poté samotného papeže Sixta V.
Z dalších jeho anatomických studií jsou známé především jeho objevy
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Často byli přítomni kardinálové, arcibiskupové a jiní vysoce postavení duchovní. Colombo byl uznáván nejen jako anatom, ale také jako fysiolog.
Jako první používal živá zvířata k demonstraci různých funkcí, zejména
pohybu plic a srdce. Tvrdil, že tímto způsobem se lze naučit během hodiny více než tříměsíčním studiem Galena.
Často bývá předmětem diskuse vzájemný vztah dvou významných
anatomů Colomba a Vesalia. Někdy bývá Colombo uváděn nesprávně
jako Vesaliův student. Co však je pravdou byla jejich vzájemná rivalita.
Když v r. 1543 převzal Colombo v Padově po Vesaliovi výuku anatomie,
v několika případech opravoval před studenty Vesaliova chybná tvrzení.
Týkalo se to např. jeho srovnávání vlastností hovězího a lidského oka.
Ačkoliv Vesalius dosti ostře napadal zastaralé galenovské představy,
Colombo jako první si dovolil kritizovat jeho vlastní chyby. Když se
Vesalius vrátil, byl Colombovými výroky uražen. Veřejně se pak Colombovi vysmál, nazval jej ignorantem a prohlásil opakovaně, že skromné
znalosti anatomie Colombo načerpal stejně od něj. Přes Vesaliovy
poznámky však je zřejmé, že Colombo mu byl vždy spíše rovnocenným
kolegou než jeho studentem. Ostatně sám Vesalius se v publikaci De
Fabrica o Colombovi zmiňuje jako o velmi dobrém příteli a přisuzuje mu
řadu objevů. Na první pohled je zřejmá rozdílná cesta ke vzdělání obou
významných anatomů. Zatímco Vesalius studoval na universitě v Leuvenu, Colombo své anatomické studium začínal jako chirurg. Colombo
také jako svého učitele chirurgie a anatomie často zmiňuje Giovanniho
Loniga, nikdy však se nezmiňuje o Vesaliovi.
Svoji jedinou publikaci De Re Anatomica Libri XV publikoval Colombo
krátce před svou smrtí v r. 1559. Věnoval ji Papeži Pavlu IV., jehož byl
důvěrným přítelem. K jeho důležitým anatomickým prioritám patří objev
plicního oběhu a studie o funkci srdce a významu srdeční kontrakce. Na
ně později navázal William Harvey objevem velkého krevního oběhu. Často
citované je též Colombovo pojmenování klitoris jako „Amor Veneris“.
Colombo zemřel v Římě před 450 léty v r. 1559.

v oblasti vnitřního ucha. Správně popsal spoj středoušní dutiny s nosohltanem, nesoucí dodnes jeho jméno (Eustachova trubice - tuba auditiva). Jako první také popsal svaly, ovládající kladívko a třmínek vnitřního
ucha, a složité uspořádání hlemýždě ve skalní kosti. Studoval přesnou
anatomii zubů a fenomén první a druhé dentice. Objevil nadledviny
(1563). V myologii studoval úpony kývače hlavy (m. sternocleidomastoideus), svalu kostrčního (m. coccygeus), zdvihače hlavy (m. splenius capitis), zdvihače očního víčka (m. levator palpebrae superioris) a dalších.
Popsal fetální oběh a objevil chlopeň na levé straně ústí dolní duté žíly,
sloužící u plodu správnému směřování toku krve z této cévy skrze foramen ovale do levé síně. Termínu Eustachova chlopeň se dnes používá pro
chlopeň při ústí dolní duté žíly do srdce.
V anglické terminologii se užívá označení Eustachian cushion (Eustachův „polštář“), pro nějž máme frekventovaně užívaný název torus tubarius. Jde o slizniční val uložený za ústím Eustachovy trubice v nosohltanu
(je způsoben chrupavkou Eustachovy trubice). Existuje i Eustachova tonsila - tonsila tubaria - lymfatická tkáň umístěná při ústí tuby v nosohltanu.
Dnes již neužívaný název tuber Eustachii označoval vyvýšeninu při
fenestra vestibuli (ovalis) na mediální straně středoušní dutiny.
Jeho největším dílem jsou anatomické grafické listy („Bartolomaei
Eustachii Tabulae Anatomicae“). Na 32 vyobrazeních jsou pečlivě vyryty
anatomické obrazy ledvin, ucha, srdce a cév, vnitřních orgánů, hrudníku
a břicha, mozku a míchy, nervů a na čtrnácti vyobrazeních jsou uvedeny
svaly. Obrazy jsou doprovázeny textem. Dílo dokončil v r. 1552, z obav
před církevní exkomunikací však je nikdy nepublikoval. Některé z vyobrazení připadly jeho dědicům, větší část však byla uložena ve Vatikánské knihovně. Zde byly objeveny Lancisim, významným papežským
lékařem na začátku 18. století, a poté vydány nákladem papeže Klementa
XI. Celé dílo tak vytisknul až v r. 1714 vydavatel Giovanni Maria Lancii,
další dvě vydání následovala v r. 1744, a poté v r.1783 a 1790.
Rytiny ukazují, že Eustachius prováděl pitvy velmi pečlivě a snažil se ze
všech sil podat obrazy tvaru, velikosti a relativního postavení orgánů v lidském těle co nejpřesněji. Skutečnost, že se jeho dílo stalo bestsellerem až
více než sto let po jeho smrti též ukazuje rozsah náboženských omezení
vůči anatomům v období renesance.
S velkou vytrvalostí studoval jemnou stavbu orgánů. I to, co se zdálo
být na první pohled příliš nepatrné, studoval pečlivě pomocí zvětšovacích
skel (jakýmsi primitivním mikroskopem). Struktury, které nemohl prozkoumat v přirozeném stavu, podrobil maceraci v různých roztocích nebo
je udělal zřetelnějšími pomocí injekcí či vysušením. Anatomické údaje
uvedené na grafických listech jsou tak významné, že lze tvrdit, že pokud
by měl autor více štěstí a mohl je publikovat okamžitě po jejich vzniku,
anatomie by ke své přesnosti dosažené v 18. století, mohla dospět
nejméně o dvě století dříve. Díky uzamčení Eustachiova díla v papežské
knihovně tak dosáhly věhlasu pozdější mnohé anatomické objevy, které
by jinak jen potvrdily to, co již dříve popsal Eustachius.
Bartolomeo Eustachi zemřel v Římě 27. srpna 1574.

GABRIELE FALLOPPIO
(Fallopius) (1523-1562)
Gabriele Falloppio se narodil ve
vznešené ale chudé rodině v Modeně
v r. 1523. Za velmi skromných podmínek však dokázal dosáhnout vysokého vzdělání, i když za cenu zapsání do řad duchovenstva a v r. 1542
přijetí místa kanovníka v modenské
katedrále. Ve Ferraře, která byla
pověstná vysokou úrovní své lékařské
fakulty, vystudoval medicínu a v r.
1548 promoval. Ve Ferraře také přijal
hned po promoci místo profesora
anatomie. O rok později však přešel
na univerzitu do Pisy, která se tehdy
stala nejvýznamnější univerzitou v Itálii. V r. 1551 jej toskánský velkovévoda Cosimo I. povolal na Univerzitu v Padově na místo vedoucího ústavů
anatomie a chirurgie. Stal se tak vlastně nástupcem předchozích věhlasných anatomů na tomto místě Vesalia a Colomba. Byl současně profesorem botaniky a správcem univerzitních botanických zahrad.
Jeho vědecké poznatky se týkaly především anatomie hlavy. Významně
doplnil vědomosti o uspořádání vnitřního ucha, popsal podrobně
bubínek a jeho vztah ke kostěným strukturám vnitřního ucha. Popsal také
kruhové a oválné okénko kostěného labyrintu (fenestra cochleae a fenestra vestibuli). Byl prvním, kdo popsal spojení mezi dutinkami bradavkového výběžku kosti skalní a středouším. Objevil slzovod (ductus nasolacrimalis) a podrobně popsal kost čichovou (os ethmoideum) a její dutinky.
Cenné poznatky přinesl i v oblasti anatomie kostí a svalů, v mnoha případech opravil a doplnil poznatky Vesaliovy. Studoval pohlavní orgány
obou pohlaví, např. popsal vejcovod, pro nějž bývá užíváno jeho jméno
(Tuba uterina Fallopii). Po něm je také pojmenován aquaeductus Fallopii,
kanál, kterým prochází lícní nerv po odstupu od sluchového nervu.
Významný byl i jeho přínos praktické medicíně. Jako první používal
ušní zrcátko k vyšetření ucha. Napsal řadu chirurgických pojednání, např.
o vředech a nádorech a o poraněních hlavy. Byl pokládán za odborníka
v oblasti sexuality. Ve svém pojednání o syfilidě obhajoval používání kondomů a v tomto směru provedl z našeho hlediska první klinické pokusy.
Zajímal se o všechny způsoby terapie. Napsal dokonce pojednání o vlivu
koupelí a termálních vod, o projímadlech, o složení drog. Během svého
života vydal jedinou publikaci - Anatomia - v r. 1561 v Benátkách. Rukopisy jeho zmíněných pojednání vyšly tiskem až v r. 1575 v Norimberku.
Gabriele Falloppio zemřel ve věku 40 let 9.10.1562 v Padově.

MATTEO REALDO COLOMBO
(Renaldus Columbus) (cca 1516-1559)
Matteo R. Colombo se narodil v lombardské Cremoně v rodině lékárníka
Antonia Colomba. O jeho dětství není
příliš známo, základní vzdělání nabyl
v Miláně a chystal se pokračovat v otcově
profesi. Lékárna jej však zaujala jen nakrátko, záhy se nechal zapsat do učení
u chirurga Giovanniho Antonia Loniga.
Učňovská léta trvala plných sedm let. V r.
1538 se zapsal na univerzitu v Padově,
kde si záhy získal výbornou pověst jako
mimořádně nadaný student anatomie.
Ještě jako student byl na univerzitě pověřen vedením oddělení sofistiky. V r. 1542
nakrátko přesídlil do Benátek, aby asistoval svému prvnímu učiteli Lonigovi.
V r. 1543 se vrátil do Padovy aby nastoupil na místo po Andreasu
Vesaliovi, který odcestoval do Švýcarska dohlédnout na tisk své nejvýznamnější publikace „De Humani Corporis Fabrica“. Colombo setrval v Padově dva roky, poté na příkaz Cosima de Medici odcestoval do Pisy.
Cosimo de Medici reorganizoval zdejší universitu a Colomba pověřil
funkcí prvního profesora anatomie. Zde navázal rozsáhlou spolupráci
s Michellangelem. Zamýšleli společně vypracovat anatomickou publikaci,
která by konkurovala zmíněné knize Vesaliově De Fabrica. Tento záměr
se však neuskutečnil, snad i pro pokročilý věk Michellangelův.
V r. 1548 Colombo nastoupil místo na Papežské univerzitě v Sapienze
v Římě. Zde prováděl až čtrnáct pitev ročně. Jeho anatomické demonstrace navštěvovaly stovky lidí, bývá uváděno dokonce sedm set přihlížejících.

(J.Novák)
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FRIDTJOF NANSEN – VĚDEC A POLÁRNÍK (1861-1930)
těch hrůzně líčených trudech dlouhé zimní noci. Všichni vypadají zdrávi
a dobře živeni a vede se jim co nejlépe. Odkud by také mohla nemoc přijíti?
Při té nejlepší stravě všeho druhu, které máme do sytosti, při dobrém bytě,
dobré ventilaci, pohybu ve zdravém vzduchu po libosti, při žádném přepracování, při poučné a zajímavé četbě všeho druhu, při zábavě a hře v karty,
šachy, domino a halmu, při hudbě a vzájemném vypravování - jak by tu kdo
mohl onemocněti? … 6.1.1895 Hurá! Te jsme na nejsevernější šířce, které
kdy bylo dosaženo - 83˚ 34´ severní šířky. Nevadí, a to praská (pozn.: o konstrukci lodi), „Fram“ te to jistě vydrží. Nemůžeme nalézt ani jediné uvolněné
podpěry u roubení, ale přes to ještě všechno mužstvo půjde spát v plném odění,
hotovo jsouc utéci se na led …14.3.1895 V poledne jsme konečně opustili za
hromových pozdravů „Frama“. Věděl jsem příliš dobře, že mnoho vody uplyne,
než budeme spáti a jísti opět pod hostinnou střechou. Že to však tak dlouho
bude trvati, jak ve skutečnosti to trvalo, toho tehda nikdo z nás ani ve snu se
nenadál. … 8.4.1895
(-)
Led je čím dál horší a nepostupujeme nic. Museli jsme jeti jen přes samé
ledové balvany. Byli jsme nuceni sáně po všecken čas skoro nositi. Byli jsme
asi na 86o14´severní šířky. … 17.6.1895 … Znovu dolehl mi k uchu zvuk štěkajícího psa. Byli jsme asi přece jen na jižní straně Země Františka Josefa. Brzo
slyšel jsem volání a viděl z ledového hřbetu temnou postavu. Rychle jsme se
k sobě blížili. Smekl jsem klobouk, podali jsme si ruce se srdečným „How do
you do?“ Na straně jedné civilizovaný Evropan v kostkovaném anglickém šatě,
korektně oholený, učesaný, a rozšiřující vůni parfémového mýdla, na straně
druhé divoch oblečený ve špinavé hadry, zamazaný olejem a sazemi, s dlouhým nečesaným vlasem a zmuchlaným vousem, černý od kouře, s obličejem,
ve kterém přirozenou plavou barvu naprosto nebylo možno rozeznati pod
tlustou vrstvou mastnoty a sazí. Po několika slovech se zastavil a pravil rychle:
Nejste Nansen? - Ano jsem. - By Jove, zblázním se radostí, že vás tady vidím. … (2)
Nansen byl profesorem zoologie a později též oceánografie na Royal
Frederick University v Oslu. Přispěl několika průkopnickými objevy v oborech neurologie a dynamiky tekutin.
Byl jedním ze zakladatelů neuronové teorie. Ta spočívala v poznatku,
že nervová sí sestává z jednotlivých nervových buněk. Začal se studiem
nervové soustavy u bezobratlých živočichů a brzy se zaměřil na studium
problému, jak jsou jednotlivé nervové buňky navzájem propojeny. Na
strukturu nervového systému panovaly tehdy dva názory - jednak zda nervový systém má stejně jako např. oběhový systém souvislou stavbu vzájemně spojených buněk (retikulární teorie) nebo zda se skládá z oddělených neuronů jako základních stavebních prvků (neuronová doktrína).
Ještě před svými arktickými výpravami v únoru 1886 odjel do italské
Pavie studovat nervový systém spolu s nositelem Nobelovy ceny
Camillem Golgim. Později přesídlil do Neapole, kde v bádání pokračoval.
Jeho práce ukázaly, že nervové buňky jsou obklopeny membránou a že
nejsou vzájemně spojeny. Své objevy opublikoval v uznávaných mezinárodních časopisech, zajímavé však je, že doktorát obdržel až poté, co
je uveřejnil také v norštině, a to až v r. 1897.
Po návratu Framu se zaměřil na výzkum o chování a původu oceánských proudů. Po osamostatnění Norska od Švédska v r. 1905 byl kandidátem na hlavu státu v případě, že by se Norsko stalo republikou.
Výsledky referenda však určily Norsku monarchii. Nansen byl v letech
1906-1908 pověřen funkcí velvyslance v Londýně. Po I. Světové válce
vykonával funkci vysokého komisaře Společnosti národů. Diplomaticky
dojednal návrat válečných zajatců, zejména ze Sovětského svazu, za návrat domů mu vděčilo na 450 tisíc bývalých vojáků. Sehnal také finanční
prostředky na potravinou pomoc občanům Sovětského svazu v období
hladomoru v letech 1921-1922. Dostalo se jí podle různých pramenů 7 až
22 milionům strádajících. Vedl řecko-turecká mírová jednání. Byl
angažován v humanitární pomoci Arménům, postižených tureckou genocidou v r. 1915. V r. 1922 mu byla udělena Nobelova cena míru. Zemřel
13.5.1930 v Oslu.
Osobnost významného polárníka a vědce připomínají např. Nansenovy
ostrovy, nacházející se v Karském moři, v souostroví Země Františka Josefa
a v souostroví Williama Smíthe v Antarktidě, Mount Nansen v Antarktidě,
Nansenův kráter na Měsíci a na Marsu a dokonce i asteroid 853 Nansenia.
(1) Mowat F.: Polární vášeň. První přechod Grónska. Odeon, Praha
1973. S. 162-180.
(2) Nansen F.: Na Severní točnu. Díl I. a II. J.Otto, Praha 1897
(J.Novák)

Narodil se 10.10.1861 v tehdy ještě švédské
Christianü (nyní Oslo). Byl znám jako průkopník lyžování. Záhy se začal zajímat o polární expedice. Již v r. 1882 se vypravil na lov
tuleňů u pobřeží Grónska. Poté, co se
dozvěděl v r. 1883 o Nordenskiöldově
„lyžařské“ výpravě do Grónska, pojal úmysl
přejít tento největší ostrov světa na lyžích
z východu na západ. V r. 1888 se Nansenovi
podařilo shromáždit dostatek prostředků a s
dalšími pěti nadšenci se s tuleňářskou lodí
Jason vydal na cestu. Vyrazili 5.6.1888 z Islandu, 17.6. u pobřeží Grónska je Jason
vysadil na dva čluny asi 50km od pevniny. Do
10. srpna byly posádky nuceny pádlovat, případně nechat se unášet na ledových krách proudy a větrem dalších více
než 200 km, než našly vhodné místo k vylodění. Samotný přejezd ostrova
jim pak zabral dalších 41 dnů, po nichž dorazili ke Godhanskému fjordu
na západní straně ostrova.
Úryvky z Nansenova líčení cesty: „Celé tři dny, od poledne 17. srpna do
rána 20. srpna, nás prudká bouře a nepřetržitý déš věznily ve stanu. Po celou
tu dobu jsme leželi ve spacích pytlích a opouštěli je pouze v době jídla nebo na
jiné pochůzky. Dávky potravy jsme snížili na minimum. Vycházeli jsme z toho,
že když není co na práci, nemusíme také tolik jíst. …8. září: Neustálý mráz,
teplota vzduchu v poledne vystoupila pouze na minus 20-15˚, to nebylo vůbec
nic příjemného. Naše tváře pokrývala často taková vrstva ledu, že nám vousy
a vlasy přimrzaly k pokrývkám hlavy a bylo těžké mluvit, protože jsme
nemohli otevřít ústa. A museli jsme to snášet, protože jsme neměli možnost se
holit. … 22. září. Cestou zpět jsem měl smůlu a propadl se do jedné trhliny.
Zůstal jsem viset za paže a moje situace nebyla vůbec jednoduchá. Průrva byla
úzká, ale bylo velmi těžké zachytit se lyžemi na kluzkém okraji. Avšak po
chvilce námahy se mi přece jen podařilo vyškrábat se ven.“ (1)
V r. 1893 se Nansen vypravil na svoji nejproslulejší polární expedici na
lodi Fram. Ke snaze přeplout zamrzlý Severní ledový oceán jej inspiroval
článek prof. Mohna, popisující putování zamrzlé lodi Jeannette (18891891), která byla rozdrcena ledem u Novosibirských ostrovů a jejíž trosky
byly objeveny na jihozápadním pobřeží Grónska. Toto putování bylo dokladem podmořských proudů, které by mohly pomoci překonat oceán
směrem k Severnímu pólu.
Fram vyrazil na sever 24.6.1893, za necelé tři měsíce v oblasti severně
od Kotelného ostrova (Novosibirské souostroví) uvízl v ledu. Po ročním
pasivním unášení zamrzlé lodi proudy bylo jasné, že tato cesta až k dosažení severního pólu nepovede a proudy přes pól nemíří. Nansen se
proto rozhodl spolu s přítelem Hjalmarem Johansenem pokusit se o dosažení pólu po svých. Nesmírně odvážné rozhodnutí znamenalo opustit
lo bez návratu nazpět, jedinou šancí byl poté pokus dosáhnout po ledu
nejbližší pevniny vzdálené téměř 800 km od místa zahájení pochodu. Oba
odvážlivci vyrazili na cestu 14.3.1985 se třemi saněmi, dvěma kajaky a osmadvaceti psy. 8.4. dosáhli 86˚ 14´, dosud nejdále kam na severu vstoupila
lidská noha.
Zde se obrátili k návratu. Nenaplnilo se jejich očekávání dosáhnout
pevniny na 83˚ a v červnu byli nuceni použít kajaků ke zdolání volné
mořské hladiny. 24.7. dosáhli skupiny ostrovů. Na jednom z nich si k malé
jeskyni přistavěli chatrč z kamení a mrožích kůží. Při přezimování jim za
potravu sloužilo maso ledních medvědů a mroží tuk. V květnu 1886 se
vydali na další cestu. Po měsíci putování, bez možnosti orientovat se o své
pozici, zcela náhodou na jednom z ostrovů narazili na členy britské
polární expedice, vedené Frederickem G. Jacksonem. Od něj se dozvěděli,
že se nachází na souostroví Země Františka Josefa. Poté se Nansen s Johansenem vrátili do Vardö v severním Norsku. Krátce po nich dorazila
k norským břehům též lo Fram s kompletní posádkou. Nansenova arktická výprava tak byla jednou z mála, která se obešla bez obětí na životech.
Několik líčení z Nansenova deníku: … 25.12.1893 Vánoce. Teploměr 38˚
C pod nulou. Podnikl jsem v divukrásném svitu měsíčním procházku na jih, ale
probořil jsem se jednou nohou na čerstvém ledě a skrz na skrz jsem se promočil. Ale taková nehoda při takovém mrazu mnoho nedělá; voda ihned
ztuhne v led a nestudí příliš. Naopak brzy člověk cítí se zas v suchu. …
27.12.1893 Skoro se stydím za ten život, který vedeme. Není zdání po všech

NANSENOVA DISERTACE V KNIHOVNĚ PROFESORA SLÍPKY
Při projednávání obsahu tohoto čísla Facultas nostra si člen naší redakční rady pan prof.
MUDr. et RNDr. J. Slípka, DrSc. vzpomněl, že
ve své knihovně má unikátní otisk původní

práce Fridtjofa Nanesena „The Structure and
Combination of the Histological Elements of the
Central Nervous System“. Rozsáhlá práce,
pravděpodobně Nansenova disertace, byla
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otisknuta v „Bergens Museum Arbok“ v r. 1887.
Sama textová část zaujímá 215 stran, na 10
stranách obrazových příloh je uvedeno 113
obrázků, doprovázejících předchozí text.

The Structure Combination
of the

Histological Elements
of the Central Nervous System.

By

Fridtjof Nansen,
Curator of Bergen·s Museum.

Bergens
Museums
Arbok
1887

Část pojednávající o výsledcích vlastních
výzkumů osahuje kapitoly o struktuře nervových
trubic (nerve-tubes) a o struktuře gangliových
buněk u bezobratlých, o vzájemných spojeních
gangliových buněk a o funkci protoplasmatických procesů, o nervových elementech druhů
Amphioxus a Myxome, o vzájemných spojích
nervových trubic a o funkci gangliových buněk.

Neuvěřitelně početné
literární odkazy zahrnují od r. 1804 do r. 1887
k šesti stům citací, mezi
nimiž nechybí Johanes
Evangelist
Purkynje,
Franz Vejdovský, Sigmund Freud a další.
Z ilustrací uvádíme na
ukázku tabuli V s obrázky 43-48. Velice pečlivě
provedené kresby byly překresleny pomocí camera
lucida přímo na kámen.
Preparáty byly fixovány
kyselinou chromoctoosmičelou (chromo-acetoosmic acid). Znázorňují
gangliové buňky a jejich
části zvětšené 1150-2070
krát u Nereis virens, Obr. 43-48: Všechny ilustrace jsou kresleny pomocí camera lucida přímo na
Lumbricus agricola a kámen. Preparáty byly fixovány kyselinou chromoctoosmičelou. Gangliové
buňky a jejich části (zvětšené 1150-2070krát) u bezobratlých Nereis virens,
Patella vulgata.
Lumbricus agricola a Patella vulgata.
Prof. Fred Walberg,
vedoucí Anatomick Institutt na Universitetet i
Oslo, který otisk disera nemůže dojít k řešení, usedne prý na tuto letitace prof. Slípkovi poslal, připojil ještě jednu po- tou lavici a duch Nansena mu pomůže problém
známku na adresu slavného rodáka. V ana- vyřešit. Prý to funguje. Pro nás však je
tomickém ústavu mají tzv. Nansenovu lavici. Nansenova lavice trochu z ruky.
Když někdo hloubá nad nějakým problémem
(r)

Z PLZNĚ NA SEVERNÍ PÓL
(SI JEL ZAPLAVAT PROF. MUDr. V. ZEMAN, CSc.)
Každoročně převážná
většina českých turistů, vyhledávajících pro svoji dovolenou nějakou zahraniční destinaci, míří z našeho
středoevropského prostoru
na jih. Severním směrem
cestující turisté jsou určitě
v menšině, a těch, co si dokonce za cíl své cesty zvolí
krajiny v oblasti polárního
kruhu bys asi spočítal na
prstech jedné ruky. Z těch
přímo na nejsevernější bod
planety snad najde od nás
cestu jen pár dobrodruhů.
Mezi ně se letos zařadit
i prof. MUDr. Václav Zeman, CSc., vedoucí Ústavu
tělovýchovného lékařství
v Plzni. Šastně se již vrátil,
a tak jsme využili příležitosti ke krátkému rozhovoru.
Jak se dnes na začátku
21. století cestuje na severní pól, neuvažujeme-li o lyžích, psím spřežení, vzducholodi či jiném
překonaném dopravní prostředku?
K Severnímu pólu jsem cestoval s americkou společností, která
pořádá expedice do polárních oblastí. Cesta se uskutečnila na ruském
atomovém ledoborci „50 let vítězství“ (50 let pobedy), který byl spuštěn
na vodu v r. 1995, 50 let po vítězství nad fašismem. Je 130 metrů dlouhý
a má čtyři patra nad základní palubou. Je schopen prolomit led o síle 2
až 3 metry. Oproti vžité představě led neřeže, ale najede na něj oblou
přídí a prolomí ho.
Je to složité dostat se na palubu takového pro nás exotického plavidla?
A kolik turistů se na takovou plavbu vydalo?
Účast na expedici znamenala pro mě nutnost zajistit si řadu dokumentů včetně pojištění, dokladu o dobrém zdravotním stavu a ruských
víz na základě zaslaných dokumentů expedičního týmu. Předpokladem
účasti byla také znalost angličtiny, která byla oficiálním jazykem celé
expedice. Do jiných jazyků se netlumočilo, s výjimkou některých základních pokynů, které byly tlumočeny pouze do čínštiny. 120 účastníků

pocházelo z 21 států celého světa. Češi jsme byli dva. Kromě Němců,
Rakušanů a Švýcarů jsme také byli jedinými zástupci střední Evropy.
Jaký je vlastně časový program neobvyklého „zájezdu“?
Sraz účastníků byl 9.7. v Helsinkách, kde byl zajištěn v hotelu první a poslední nocleh cesty. Cestu do Helsinek a zpět si každý zajistil ve vlastní režii.
Odtud se 10. 7. časně ráno v jednu hodinu třicet minut pokračovalo letecky
do Murmanska (69˚ N). Následovala prohlídka Murmanska (který má od
konce 2. světové války čestný název „Gorod geroj“- Město hrdina) včetně
vysloužilého ledoborce Lenin, který zde našel trvalé kotviště a slouží jako
muzeum. Odpoledne jsme se nalodili na náš ledoborec a večer vypluli.
Návrat do Murmanska byl plánován, nepřihodí-li se něco mimořádného, na 21.7.
Ledoborec by samotní turisté celoročně asi těžko vytížili. Co dělá v turistické „off-season“?
Ledoborec má během roku své úkoly. Turisty vozí maximálně třikrát za
rok. Letos to však byla pouze tato jediná plavba. Jinak je využit k prorážení
ledu konvojům lodí, které vozí rudu a další suroviny trasou severně od Sibiře.
Ledoborce jsou majestátní lodi zvláštního poslání, kde asi leccos, zejména na ruské lodi, podléhá utajení. Mohli jste se vydat na obhlídku z kajuty kromě řekněme osobní hygieny a podávání jídla?
Na ledoborci jsme se mohli pohybovat zcela volně. Bez doprovodu jsme
nesměli pouze do strojovny a k reaktoru, s doprovodem jsme se však podívali i tam. Dokonce jsme měli přístup i na kapitánský můstek a mohli tak
sledovat náročnou práci námořních důstojníků přímo při plavbě. Ti nám
velice ochotně vysvětlovali, co nám nebylo jasné…
Časy se zřejmě mění. Takže te k vlastnímu putování – kudy vás kapitán
v polárních pustinách vedl?
Zamířili jsme nejprve k Zemi Františka Josefa rozkládající se mezi 80-82˚
severní šířky. Zde na 191 ostrovech (objevených teprve r. 1873 rakouskouherskou expedicí pod vedením Čecha, námořního důstojníka Julia Payera)
je bohatý polární život - jsou domovem tuleňů, mrožů, polárních lišek
a zvláště ledních medvědů, kteří zde rodí svá mlá ata. Je to přísně chráněné,
lidmi neosídlené území a jen málokdo dostane od ruské vlády povolení
k návštěvě. V minulosti zde fungovalo několik polárních stanic, které sloužily jako východiště k dalším cestám na sever. Poslední stanice, jejíž zbytky
jsou ještě v uspokojivém stavu, byla opuštěna v roce 1963.
Asi pro tak obrovskou lo není snadné najít v odlehlém souostroví vhodné kotviště. Nebo tam dokázali Rusové nějaký přístav vybudovat?
Na Zemi Františka Josefa jsme navštívili 12. 7. mys Teggenhoff na ostrově Halland a 13. 7. Rudolfův ostrov na severu souostroví. Ledoborec zakotvil
obvykle 1-2 km od příslušného ostrova. Přesuny na pevninu se uskutečnily
vrtulníkem, nebo rychlými čluny typu Zodiac. Na ostrovech byla převážně
sněhová pokrývka a led, místy však už byl povrch bez sněhu. Počasí bylo
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v případě selhání motoru a třeba ročního zamrznutí lodi v ledu - měli by
pro vás dost potravy?
Osobně se samozřejmě nemohu srovnávat s těmi, kteří na pól kdysi došli,
nebo se snažili dojít pěšky. Tito lidé podávali mimořádné výkony a prokázali obrovskou dávku odvahy, odříkání a sebeobětování a mají můj hluboký
obdiv. Nicméně i mne dosažení pólu stálo velké úsilí. Nešlo ani tak o fyzickou zátěž, jako spíše předchozí dlouhodobé pracovní vypětí zajistit si prostředky k pokrytí nemalých nákladů. Účast v podobné expedici je totiž
finančně velmi náročná a nemáte-li nějakého sponzora, což v mém případě
ani nepřicházelo v úvahu, je třeba dosažení Severního pólu hodně obětovat.
Takováto cesta ostatně nikdy není bez rizika. Stačí si uvědomit, že na
Severním pólu jste přes 1000 km od nejbližší civilizace (Špicberky). V případě náhlého vážnějšího onemocnění nebo úrazu by jistě nastal problém.
A na možnost havárie reaktoru raději nemyslet. I když by se našlo určitě
řešení, odpovídající současným možnostem, už jen pomyšlení na pobyt
v polární krajině by nikoho nenadchnul. Déletrvající zamrznutí v ledu by
myslím nepřicházelo v úvahu ani při havárii. Záchranný ledoborec by mohl
být u nás do 5-7 dnů. Nevím, zda by byla možná evakuace vrtulníky, záleží
na jejich doletu. Letadlo by v létě asi na pólu nepřistálo. Naštěstí nic podobného nebylo třeba.
Od mládí jsem rád četl o dobývání Severního pólu, osobně jsem ale svoji
cestu na pól až do nedávné doby nepovažoval za možnou. Motivaci jsem
však měl velikou, a tak jsem využil nabízené příležitosti CK.
Jak dlouho v této letní době trvá na Severním pólu noc? Zapadá vůbec
slunce za horizont?
Na Severním pólu trvá den i noc přibližně půl roku. Takže v červenci
slunce samozřejmě nezapadalo. Nemusíme však jezdit tak daleko, nezapadalo ještě ani začátkem července v Murmansku.
Jaká byla zpáteční cesta?
Dne 16.7. večer se ledoborec vydal na jih. Obdivuhodně se mu dařilo
plout zpět v původní prolámané stopě, kde led přece jenom nebyl tak kompaktní. Samozřejmě trasa nebyla zcela identická, protože celá původní
stopa byla driftujícím ledem posunuta západně. K Zemi Františka Josefa
jsme připluli opět 19.7. Tentokrát jsme si prohlédli mys Norway na ostrově
Jackson, kde přezimovali polárníci Nansen a Johansen při své expedici roku
1895/96. Pólu se jim tehdy dosáhnout nepodařilo. Připluli jsme také těsně
k vysoké skále Rubini Rock, která ční strmě z moře a je hnízdištěm mnoha
druhů ptáků. Poslední zastávkou byla návštěva Hooker Island, kde v zátoce
Tichaja Buchta byla až do roku 1963 rozlehlá ruská polární stanice. Její
zbytky jsou stále dobře zachované.
Nansen i Johansen by se asi hodně divili, kdyby se u ostrova objevilo
plavidlo typu „Pja děsja lět pabědy“. Mimochodem, ten ledoborec na volném moři musel pěkně uhánět?
Ledoborec na volném moři dosahoval rychlosti až 20 uzlů, což odpovídá
přibližně 40 km/hodinu. Není to rychlost závratná, ale když si uvědomíme,
že ji dodržuje ve dne v noci, tak ujede značnou vzdálenost. Jižně od Země
Františka Josefa už bylo stále více volného moře, až nám zmizely i kry a dne
21. 7. večer jsme vpluli do Murmanské zátoky a zakotvili v přístavu.
Následoval koktejl s kapitánem a večeře na rozloučenou. Časně ráno 22.7.

slunečné, teplota lehce
nad bodem mrazu, ale
silný vítr.
Předpokládejme, že
pro vrtulníky jsou na
ostrovech vyhlédnuty
vhodné přistávací plochy. Co však v případě,
že se na nich uvelebí
nějaká rodinka polárních medvědů? U volní
vrtulníku místo?
Z hlediska naší bezpečnosti byl vždy první
let vrtulníkem na ostrov průzkumný. Pokud v místě přistání byli lední medvědi, čekalo se, až prostor opustí. Pak byl vysazen zajišovací tým, který
vyložil stany a zásoby. Vzhledem k rychlým změnám počasí totiž nebylo
nikdy možno vyloučit výrazné zhoršení (silný vítr, špatnou viditelnost), kdy
by nebylo možno účastníky dopravit rychle zpět na ledoborec. Pak by se
postavily stany, ve kterých by bylo nutno vyčkat zlepšení počasí. Na každém
ostrovu nám bylo vymezeno území, ve kterém se můžeme pohybovat. Na
jeho okrajích stáli ozbrojení strážci jako ochrana před ledními medvědy.
Mimo ochranné pásmo bylo možno jít ve větší skupině s doprovodem.
Doporučení pro případ objevení se medvědů bylo jediné: shluknout se do
houfu. To prý ale stejně všichni udělají i bez instrukcí.
Zajímavé by bylo, jak dlouho by všichni v houfu vydrželi, kdyby si opravdu
nějaký huňáč usmyslel jít si zblízka vetřelce prohlédnout. A co ostatní fauna?
Jak na ostrovech, tak mimo ně při plavbě ledoborcem jsme především
viděli řadu ledních medvědů, několikrát i přímo při lovu a při „zpracování“
tuleňů. Viděli jsme i tuleně, mrože a velryby. Samozřejmě množství ptáků.
Jak plavba dále pokračovala?
Od Země Františka Josefa pokračovala plavba již prorážením ledu v souvislém ledovém poli a 15. 7. (pátý den plavby) jsme se dozvěděli, že v nočních hodinách se očekává dosažení pólu. Na našich GPS i na lodním GPS,
jehož obraz se přenášel na monitory do všech kajut, jsme už viděli svítit 89˚.
Krátce před půlnocí to bylo 89˚ 59 minut a ve 23,57 SEČ se objevilo očekávaných 90˚ 00´ 00´´ - ledoborec dosáhl Severní pól. Následoval přípitek
přímo na palubě a šli jsme spát. Poněvadž led díky oceánským proudům
neustále driftuje, bylo nutno 16.7. najít pól znovu, a to přímo na ledu. To
netrvalo dlouho a mohli jsme se k němu vydat pěšky. Bylo dost času na to,
aby se každý nechal vyfotografovat nebo nafilmovat u příslušné značky.
Při dosažení určité mety na zemském povrchu, jakou představují vrcholy
hor a zcela určitě také zemské póly, bývá zvykem umístit na dotyčné místo
státní vlajku. Zavlála 15.7.2009 na Severním pólu česká vlajka?
Zavlály 16.7. hned dvě. Poblíž pólu vyvěsili organizátoři všechny státní
vlajky všech účastníků expedice, tedy i naší. Kromě toho jsem vezl vlajku
ČR, kterou jsem koupil v Plzni a se kterou jsem se na pólu nechal vyfotografovat a nafilmovat. Mimochodem objevení obchodu, kde by ji měli
v požadovaném rozměru, mi dalo dost práce.
Stát na nejsevernějším bodě planety je jistě úchvatné, zejména vyjde-li
počasí. Jak daleko jste se prošli směrem na jih?
Je to zvláštní pocit stát na vrcholu zeměkoule, mít pod sebou všechny
poledníky světa a několika kroky je překročit. Jdete-li přes pól, jdete jedním
směrem na sever a pak na jih. Z pólu už jiná cesta než na jih nevede.
Nemůže zde také foukat žádný jiný vítr než jižní. Na pólu máte současně
všechny časy celé zeměkoule. Prakticky si tam ovšem každý přiveze ten svůj.
My tedy náš SEČ, který platil i na ledoborci. Pouze pro ruskou posádku
platil čas moskevský. Kolem pólu nám bylo vymezeno bezpečné území
pouze několika set metrů. V plánu byla delší trasa, byla však zrušena pro
nestabilní ledové pole a tudíž nebezpečí vzniku trhlin v ledu.
Rusové jsou známi oblibou „morževanija“, jak říkají v našem pojetí zimnímu plavání. Využil jste jako správný otužilec možnosti zaplavat si na
Severním pólu?
Bylo nám nabídnuto koupání v brázdě za ledoborcem ve vodě, ze které
byly pečlivě odstraněny kusy ledu. Voda byla mínus 1,4 ˚C, vzduch plus
0,7˚C. Samozřejmě jsem si tam zaplaval, jsem zvyklý na studenou vodu ze
své předchozí aktivity „zimního plavce“. Severněji na zeměkouli plavat už
opravdu nelze. Když jsem o tomto svém plavání informoval našeho polárníka Viléma Rudolfa z Prahy, který jako jeden z mála Čechů došel na pól
pěšky (a který mne pro expedici inspiroval), sdělil mi, že neví o žádném
jiném občanu ČR, který by kdy na pólu plaval. Bylo by to hezké, mít takovéto prvenství, ale možná, že se po přečtení článku přihlásí další.
Překvapila mne nepříliš velká zima na pólu, i když ostrý vítr (samozřejmě
jižní) pocit chladu znásobil. Chybělo nám jenom slunečné počasí. Obloha
byla pokryta nízkými mraky, ale viditelnost byla poměrně dobrá. Oslava
dosažení pólu se konala jak na ledě, tak potom večer na lodi. Vzpomínal
jsem na všechny ty, kteří se kdy pokoušeli o dobytí pólu a nejednou za tuto
polární vášeň zaplatili svými životy.
Jak byste porovnal výkony polárníků, snažících se, tehdy ještě marně,
dosáhnout pólu před sto a více lety, se současnou polární turistikou? A co
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A na závěr - nejpříjemnější (nejpřekvapivější) zážitek? Kůže z ledního
medvěda či jiný typický suvenýr ?
Hluboký zážitek, o kterém jsem se už zmiňoval, ve mne zanechal „pobyt“
na Severním pólu.
Největším překvapením pro mne tam byla poměrně vysoká teplota
vzduchu. Byl jsem připraven tak na minus 10 až 20˚C, teplotu kolem nuly
jsem opravdu nečekal. Nejcennější suvenýr z cesty byl certifikát o dosažení
Severního pólu a o plavání v této lokalitě. Také jsem si na lodi zakoupil
pohlednice s polární tématikou, které bylo možno opatřit razítkem s datem
dosažení pólu. Nepřicházelo v úvahu nejen nic ze zvířecích trofejí, ale byl
přísný zákaz cokoli na jakýkoli ostrov dovézt, nebo odtud odvézt, i kdyby
se to týkalo třeba jen kousku dřeva z vysloužilých polárních stanic.
(jn)

jsme pak lo opustili a v 9.00 hodin odletěli do Helsinek. Tam jsme měli
ještě jeden nocleh v hotelu a už jen individuální program. 23.7. odpoledne
jsem odlétal do Prahy, kde v té době byla silná bouřka a museli jsme přistát
v Brně. To byla asi také jediná drobná komplikace celé expedice.
Napadá mne ještě jedna komplikace, které se nevyhnuli ani zkušení
polárníci Nansen s Johansenem. Nansen si ve svém deníku postesknul, že
lenošivý životní styl při přezimování na ostrově Jackson s dostatkem medvědího masa a tím téměř „přežíráním“ vedl u obou k několikakilogramovému přírůstku na tělesné hmotnosti. Na lodi jste určitě nestrádali
a pohybu o moc více, než měli oba Norové jste také neměli. Jaký byl dopad
na tělesnou hmotnost účastníka?
Jídla bylo skutečně neomezené množství, takže jsem musel být poněkud
„vybíravý“. Přesto můj váhový přírůstek byl během expedice 1 kg.

TVRDÝ OŘÍŠEK: JAK HODNOTIT VĚDU
na tom, že bádání o literatuře je totéž, co třeba výzkum hmyzu, matematika, aerodynamika či biochemie – a že ve všech těchto oborech lze nastolit
stejná pravidla na vědecký výstup.
Jestliže se nesmyslná kritéria úzce propojí s ekonomickým tlakem,
důsledkem bude, že badatelé a badatelské instituce budou bez ohledu na
skutečné vědecké cíle vyhledávat především takové typy aktivit, které jim
budou co nejsnáze přinášet body. Kvalita bude nahrazena kvantitou, ber
kde ber. Nebude důležité, zda je daný výzkum pro obor podstatný, ale kolik
přináší bodů. Někdy bude stačit přizpůsobit vlastní vědeckou práci principům bodování. Možných strategií získávání snadných bodů jsou už dnes
desítky, ba stovky a nepochybuji, že se vědecká komunita v tomto ještě
mnohokrát zdokonalí. Jen ta věda tím bude trpět.
Nejhorší při propojení této metodiky s ekonomikou je to, že už od
začátku je v ní vědomě zakomponována nespravedlnost. U některých
z hodnocených institucí se totiž jejich vědecký výkon poměřuje veškerými
náklady včetně těch, které jsou nezbytné pro jejich provoz a u jiných se tyto
náklady nepočítají, nebo ty jsou hrazeny z jiné rozpočtové kapitoly.
Zastánci nastolované metody tvrdí, že zavádějí systém objektivní a jednoduchý. Ve skutečnosti jde o záležitost snadno manipulovatelnou. Metodika totiž staví na přesných součtech nepřesných čísel. Rada vlády pro
výzkum a vývoj má prostor nejenom operativně rok od roku měnit počty
bodů, přisuzovaných jednotlivým typům výstupů, ale může také rozhodovat
o tom, zda se určitý typ výstupu vůbec uzná jako vědecky relevantní, nebo
ne. Prakticky to znamená, že metodika umožňuje kdykoli dospět k jakémukoli předem stanovenému výsledku.
Metodika se mi tak jeví nikoli jako nástroj hodnocení, nýbrž jako
možnost zdůvodnit předem daná rozhodnutí zdánlivě objektivními daty. Že
tato metodika bude dříve či později s posměchem zrušena, je již dnes jasné
- jde jen o to, jaké škody napáchá do chvíle, než se tak stane.“
(P.Janoušek: Jak Kocourkovští hodnotili vědu. mfDnes, 27.6.2009, s.
D5-D6)
(pokračování)

Otiskujeme polemické příspěvky z deníku mfDnes, zabývající se nově
navrženými kritérii pro hodnocení výsledků vědecké práce. Redakce příspěvky z prostorových důvodů zkrátila, citace však jsou však téměř doslovné.
„Metodika Rady vlády pro výzkum a vývoj je založena na samých
dobrých úmyslech, nebo je naprosto nepopíratelné, že česká věda hodnocení potřebuje. A stejně důležité je to, aby dostupné finanční prostředky
byly rozdělovány efektivně, tedy především vědeckým institucím, které jsou
zárukou, že jejich práce bude přinášet výsledky. Tak v čem je problém?
- V tom, že ona metodika koncepčně stojí na bludu srovnatelném s pytlováním světla. Tudíž nejenže nemůže dosažení daných cílů napomoci,
nýbrž právě naopak může těžce deformovat českou vědu.
Bludem je tu představa, že všechna česká vědecká pracoviště - od humanitních přes přírodovědná a technická až po aplikovaný výzkum - lze objektivně zhodnotit prostřednictvím jednotných kvantifikačních kritérií. Princip
zákonem schváleného postupu je jednoduchý: jednotlivým typům vědeckých výstupů (studií v různých typech časopisů, knihám, patentům atd.) se
přidělí určitý počet bodů, což umožní kvantifikovat práci jednotlivých pracoviš a jejich zřizovatelů. Na toto kvantitativní hodnocení bude přímo
navázáno financování vědy: ten, kdo si nahrabe dost bodů, dostane dost
peněz. Kdo je málo produktivní, dostane málo.
Na první pohled je tato metoda logická a svůdně spravedlivá, zvláště když
její zastánci argumentují tím, že se to tak „ve světě“ běžně dělá. Ve
skutečnosti v žádné jiné zemi na této planetě není kvantifikační hodnocení
takto nesmyslně absolutizováno.
Pro srovnání: představte si, že by nějaká rada moudrých rozhodla, že
propříště už existuje pouze jeden jediný sport, a tudíž výkony ve všech
odvětvích - od hodu diskem přes krasobruslení a fotbal až po šachy - budou
nadále hodnoceny výhradně podle jednotných bodových tabulek. Že je to
nesmysl, protože každý sport je jiný a nelze jej hodnotit podle kritérií, jež
neodpovídají jeho charakteru? Čert to vem, doba si to žádá!
Pokud jde o vědu, zdá se, že mnozí propadli těžké slepotě, nebo trvají

HISTORIE LETECTVÍ – NĚKDY SLÁVA, NĚKDY TRAGICKÉ KONCE
Na konci 18. století G.Cayley zveřejnil první studie o fyzice létání a aerodynamice. Poprvé definoval pojmy jako vztlak a odpor a rovněž sestrojil
první spalovací motory, použitelné pro pohon letadla. Dalším pokrokem

Pokusy dostat se do výšin nekončily často dobře již od samého počátku.
První zaznamenané zprávy o pokusech vznést se do oblak se datují do doby
2 tisíc let před naším letopočtem. Tehdy se v Číně pokoušeli vynést vzhůru
pomocí upravených draků a z výše využít možnost pozorovat nepřátelské
území. Ke zdokonalení draků k těmto účelům byli jako pokusní králíci
využíváni vězni, které tehdejší konstruktéři připoutali k draku a nechali
vynést do výše. Mnohé z těchto pokusů skončily smrtelným pádem.
V Číně znali též princip horkovzdušného balónu od 3. století př.n.l.
Arabský vynálezce Abbas Ibn Firnis v 9. století pomocí několika umělých
křídel se snesl z ochozu cordóbské Velké mešity a seskok díky tomuto
primitivnímu padáku přežil jen s malými zraněními.
O konstrukci jakéhosi vznášedla usiloval i Leonardo da Vinci v 15. století. Na svých nákresech, které se však nerealizovaly, vypodobnil jakousi
ornitoptéru a „vzduchovou vrtuli“.
V r. 1709 se pokusy o sestrojení vznášedla těžšího vzduchu pokoušel na
dvoře krále Juana V. Portugalského v Lisabonu Bartoloměj de Gusmao.
Za první uznávaný let člověka se pokládá přelet Francouzů F.P. de
Roziera a L. d´Arlandese na vzdálenost 8 km horkovzdušným balónem, sestrojeným podle bratří Montgolfierů. Směr letu nebylo možno ovládat a ten
letěl tam, kam vál vítr. Létání balónem se postupně zdokonalovalo, začalo
se využívat parních strojů. K pozorovacím účelům jich využívala armáda
Seveřanů v americké občanské válce.
Velkým pokrokem byla konstrukce vzducholodi La France v r. 1884,
poháněné elektrickým motorem. S ní Ch. Bernard a A.Krebs urazili 8 km
za 23 minut.

Vzducholo Passarola, navržená Portugalcem Bartolomějem de Gusmao,
nebyla nikdy realizována.
26

byl „monoplán“ sestrojený Francouzem F. du Templem v r. 1874. S ním
uskutečnil první úspěšný motorem poháněný let v historii.
Následovala řada více či méně zdařilých pokusů o konstrukci letadla
těžšího vzduchu. V Německu O.Lilienthal využíval princip kluzáku podle
hesla „nejdříve skoč a potom le“. Absolvoval více než 2500 letů s různými
typy kluzáků. Při svém posledním letu se zlomilo křídlo kluzáku a letec
dopadl na zem z výše 17 metrů. Zlomil si páteř a zemřel den po svém pádu.
Kluzák podobných vlastností sestrojil v USA O. Chanute.
V r. 1891 popsal S.P.Langley nejnovější poznatky o možnostech létání
v „Experiments in Aerodynamic“. Dokázal sestrojit Aerodrome No. 5, který
u města Quantico 6.5.1896 předvedl dva úspěšné pokusy o vzlet, Po letech
dlouhých 1 km a 700m přistál na hladině řeky Potomac. Let nebyl ještě
pilotován. K tomu došlo až s letadlem Aerodrome A se silnějším motorem.
Pilotován jeho asistentem Ch. M. Manlym v listopadu 1903 však dva

pokusy skončily pádem letadla do řeky. Pilot Manly však oba pády přežil.
Dalšími průkopníky motorového létání se stali bratři Wrightové. Postupně
vylepšovali nejdříve své kluzáky, později motory svých letadel, jejich aerodynamiku a stabilitu, a po stovkách zkoušek včetně využití aerodynamického tunelu jižně od města Kitty Hawk v Severní Karolíně předvedli
17.12.1903 svůj pilotovaný let v aeroplánu „Flyer I“. Při prvním pokusu
Orville Write přeletěl vzdálenost 37 m za 12 vteřin. Při čtvrtém letu téhož
dne jeho bratr Wilbur uletěl 260 m za 59 vteřin. Letadlo se pohybovalo ve
výšce okolo pouhých 3-4 metrů. Závěrečný let skončil tvrdým přistáním
s poškozením rámu předního kormidla, pilot však byl nezraněn. Wrightovi
pokračovali s pokusy v Daytonu (Ohio) a zdokonalovali letadlo. Po těžké
nehodě s letadlem Flayer II 14. 10. 1905 provedli řadu úprav, takže Flyer
III byl již téměř připraven k rutinnímu létání. 5.10.1905 s ním Wilbur Wright
ulétl 39 km za necelých 40 minut.

BRATŘI ORVILLE WRIGHT (1871-1948)
A WILBUR WRIGHT (1867-1912)
dočkali konečně úspěchu - Wilbur
Bratři Wrigtové měli dalších pět souro9.11.1904 a Orville 1.12.1904 dokázali
zenců. Wilbur se narodil 16.4.1867 v Milluletět čtyři okruhy o celkové délce 1244
ville, Indiana, Orville 19.8.1871 v Daytometrů za půldruhé minuty. Na konci
nu, Ohio. Často vzpomínali na oblíbenou
roku mohli bilancovat - okolo 50 minut
hračku, kterou jim jednou otec přivezl.
ve vzduchu a celkem 105 letů nad místModel helikoptéry se jim časem rozpadl,
ními pastvinami, dodnes v Daytonu
a tak si zhotovili sami náhradu. V Daytozachovalými.
nu absolvovali střední školu, jako zdatní
Další zlepšení přinesl Flyer III v r.
cyklisté si otevřeli dílnu na výrobu a opra1905. Orvilla v něm sice potkala vážná
vy jízdních kol (Wright Cycle Copany).
nehoda a lehčí zranění, zlepšení stability
Prosperující firma jim zabezpečovala provšak už umožňovalo „dálkové“ lety. Ten
středky k nákladnému koníčku. Opatřili
nejdelší, trvající 38 minut na vzdálenost
si nejnovější publikace o aeronautoce a v
39 km absolvoval Wilbur v říjnu. Bezr. 1899 začali s pokusy s létáním. Postupečně přistál poté, co mu došlo palivo.
povali jako někteří jejich předchůdci od
Bratři se odmlčeli, zkoušeli neúspěšně
kluzáků k motorovým letadlům. PostupOrville Wright
Wilbur Wright
start a přistání na vodní hladině, cestoně vylepšovali vlastnosti letadla a sílu movali do Evropy referovat o výsledcích svých
toru. Zlepšili ovládání letadla, vyvinuli systém
leteckých pokusů.
ovládání okolo tří os a tedy principy, používané
Zájem o letadlo byl podmíněn možností nést
dodnes.
spolupasažéra. Po několika dalších vylepšeních
Jejich spolupracovník Charlie Taylor postavil
a zkouškách s neživou zátěží se prvním leteckým
aerodynamický tunel, ve kterém vyzkoušeli více
cestujícím stal vedle pilotujícího Orvilla jejich sponež 200 druhů různých tvarů křídel. Ač Wilbur
lupracovník z Daytonu Ch. Furnas. Bratři spoprojevoval podle svědectví přátel větší inicialečně nikdy neletěli, plnili tak slib daný otci. Že
tivu, oba bratři mají na vývoji letadla stejnou
je opatrnost na místě potvrdila krátce poté nejzásluhu. Přestože jim byl znám osud jejich předhorší nehoda Wilbura, jakou kdy zažil. Na závěr
chůdce O. Lilienthala, použili stejné strategie.
předvádění ještě sám vzlétnul sFlyerem III, avšak
Aby si osvojili základní zákonitosti létání, konpo sedmiminutovém letu, zřejmě díky chybné
struovali nejdříve kluzáky. Spolehlivou pilotáž
manipulaci s kontrolními přístroji,tvrdě dopadl na
letadla pokládali za základní princip úspěšného
písčitou přistávací plochu při rychlosti 60-70
a bezpečného létání. Teprve v druhé řadě uvažoPrvní úspěšný let bratří Wrightových
km/h. Nehodu naštěstí odnesl jen odřeninami
vali o konstrukci letadla s motorovým pohonem.
a krvácejícím nosem, letadlo však bylo zničeno.
V r. 1899 sestrojili dvojplošný kluzák s ovlaAby přesvědčili evropské pochybovače o pokrocích v létání, předvedli
datelným sklonem křídel, což jim umožňovalo ovlivňovat směr letu. Pečlivě
vybrali podle meteorologických dat místo ke svým kluzáckým pokusům - u v r. 1908 své nové letadlo evropským divákům. Tisíce přihlížely exhibicím
atlantického pobřeží v lokalitě Kitty Hawk v Severní Karolíně, kde se mohli Wilbura v Le Mans a na mnoha dalších místech ve Francii, mnozí si let
spolehnout na konstantní proudění vzduchu a písečné plochy, vhodné vyzkoušeli jako spolucestující. V říjnu 1908 mezi nimi byla i první ženská
k přistání. Většina pokusů probíhala bez posádky, zátěž byla testována pytli pasažérka E. Bergová, manželka jejich evropského obchodního agenta.
s pískem a kluzák byl při letu zajišován lanem, které bratři přidržovali ze Krátce před ní se první ženskou pasažérkou v historii stala Francouzka
země. 3.10.1900 Wilbur také vyzkoušel první vlastní let. Bratři postupně T.Peltierová, která usedla do letadla pilotovaného L. Delagrangem v Miláně.
Orville v téže době propagoval téměř identický stroj ve Spojených
zdokonalovali kluzák, zvětšovali plochu křídel, stále však nebyli spokojeni
s „nosností“, která neodpovídala jejich výpočtům. Nový prototyp kluzáku, státech. 17.9.1908 však jej potkala tragická nehoda, když ve výšce asi 30 m
sestrojený v r. 1902 s využitím uvedených poznatků, měl daleko lepší letové se mu letadlo vymklo z kontroly. Pád skončil těžkým zraněním obou členů
posádky - spolucestující T.Selfridge na poranění lebky týž den zemřel
vlastnosti než předchozí.
V r. 1903 konečně přistoupili ke konstrukci motorového letadla. Kostru v nemocnici, Orville vyvázl se zlomenou nohou a čtyřmi zlomenými žebry.
svého Flyeru I sestavili z lehkého smrkového dřeva, benzinový motor vy- Po sedmitýdenní hospitalizaci však se k létání vrátil.
V r. 1909 se Orville a sestra Katharine připojili k Wilburovi ve Francii. Při
vinuli ve své dílně a při konstrukci vrtule se opírali o poznatky o činnosti
lodního šroubu a též o své vlastní pokusy v aerodynamickém tunelu. Po exhibicích padaly další rekordy, kterým přihlíželo nadšené publikum. Mezi
několikaměsíčních přípravách a zkouškách motoru a vrtule Wilbur vyhrál pasažéry se zařadili mnozí žurnalisté, politici i vojenští hodnostáři. Wilbur
los a jako první podnikl třívteřinový zkušební let. O tři dny později cvičil první francouzské piloty. Jeden z kameramanů pořídil první
17.12.1903 po drobných opravách Orville jako první uletěl 36,5 metru za 12 letecké záběry.
Po návratu do USA byla trojice Wrightových přijata presidentem Taftem
vteřin. Při dalších dvou letech nejdříve Wilbur a po něm Orville ulétli okolo
60 metrů. Při posledním pokusu Wilbur ulétl 260 metrů za 56 vteřin. v Bílém domě. Sláva Wrightových vyvrcholila 33-minutovým letem Wilbura
V závěru letu však se letadlo rozkymácelo a poněkud tvrdě dopadlo na nad řekou Hudson podél Manhattanu v New Yorku. Oblet Sochy svobody
přistávací plochu. Svědky jejich pokusu bylo pět osob, jednalo se tedy sledoval milión Newyorčanů.
Bratři poté založili vlastní společnost, zaměřenou na výrobu letadel.
o první veřejný let.
O rok později sestrojili bratři Flyer II. Své lety přesunuly do okolí Během sedmi let vycvičili 115 pilotů. Aby pozvedli zájem o létání, sestavili
Daytonu v Ohiu. Mnoho pokusů skončilo nepříliš úspěšnými přistáními, tým placených pilotů, kteří po celé zemi předváděli odvážná propagační
provázenými poraněními obou pilotů, naštěstí jen lehčího rázu. Též letadlo letecká vystoupení. Ne všechna byla úspěšná, jak dokumentují dvě tragické
se vždy znovu a znovu podařilo opravit a dále vylepšit. V závěru roku se nehody. Po necelých dvou letech tak bratři od těchto ukázek upustili.
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toval letadlo, poté již jako důchodce dlouho působil v exekutivách různých
odborných společností. Jednou z nich byla též NACA (National Advisory
Committee for Aeronautics), předchůdkyně současné NASA. V r. 1930 byl
poctěn jako první Medailí Daniela Guggenheima za povznesení aeronautiky. V r. 1936 byl zvolen členem Národní akademie věd.
Orville zemřel 30.1.1948 v Daytonu ve věku 76 let po opakovaném srdečním infarktu. Oba bratři jsou pohřbeni na místním Woodland Cemetery.
(jn)

Bratři Wrightové byli tak zaneprázdněni svými letadly, že se ani nestihli
oženit. Wilbur to dokonce otevřeně přiznal, na obojí - ženu a letadla, by
neměl dost času. V dubnu 1912 cestou do Bostonu onemocněl. Po návratu
do Daytonu mu byl diagnostikován tyfus. Tehdy neléčitelné infekční
chorobě podlehl 30.5.1912.
Orville se poté stal ředitelem Wrightovy společnosti , v r.. 1915 ji však
prodal a spolu s otcem a sestrou Katharine se přestěhoval do nově vystavěné usedlosti v Oakwoodu v Ohiu. V r. 1918 naposledy samostatně pilo-

VÝSTAVA „MOŘE A ŽIVOT“ V ZÁPADOČESKÉM MUZEU
vaná jako „mořská vosa“, zaděnka aljašská, z chobotnic může dokonce
i člověka usmrtit jed chobotnice skvrnité, žijící u pobřeží Austrálie, z ryb
ropušnice obecná či ostnatec paprsčitý, v mangrovníkových porostech se
vyskytuje had vodnář, jehož jed může paralyzovat svaly a postižený se udusí.
Nejrozšířenějším typem otravy je otrava po požití mořských ryb nazývaná
ciguatera, kterou je v tropických oblastech postiženo až 1 milión lití ročně.
Ciguatoxiny produkuje bičíkovec Gambierdiscus toxicus, žijící v řasách na
poničených korálových útesech. Do ryb se dostává s potravou. Patří k nejstabilnějším toxinům, nezničí se ani vařením, chladem či uzením.
Obrovská rozloha světových moří a oceánů svádí k domněnce, že jde
o prostředí, které zůstává ušetřeno neblahým účinkům lidské činnosti. Opak
je však pravdou. Nadměrný rybolov a lov velryb, tuleňů a žraloků, těžba
nerostných surovin, vypouštění odpadů i jedovaté látky, které se řekami
dostávají daleko od míst, odkud pocházejí, jsou těmi nejkřiklavějšími příklady poškozování mořského prostředí. Mořím a oceánům však hrozí stejné nebezpečí jako suchozemským ekosystémům. Je to patrné na příkladu
korálových útesů, které představují jeden z nejbohatších ekosystémů vůbec.
Na 60 % jejich rozlohy je v současnosti ohroženo a 10 % rozlohy již bylo
nenávratně zničeno.
Na závěr jedna zajímavá poznámka: staří Římané chovali v kamenných
nádržích dravé murény a krmili je masem odsouzených otroků. Od té doby
pochází povel „Ad murénás“.
(jn)

Ve dnech 8.5.-2.8. probíhala ve výstavním sále Západočeského muzea v Plzni
zajímavá výstava „Moře a život“. Návštěvník se mohl nejen na vlastní oči
setkat s nesmírně zajímavými exponáty, ale také se poučit z doprovodného
textu. Většina přírodovědců se shoduje, že právě pramoře a praoceány byly
tím prostředím, v němž život na naší planetě prošel stěžejními fázemi evoluce.
Dnes se mořská hladina rozprostírá na dvou třetinách zemského povrchu,
přesněji na 362 milionech km2, a skrývá pod sebou 98% veškerých zásob
vody na Zemi. Celková hmotnost vody na naší planetě byla spočítána na
1,43 x 1023 kg. Moře a oceány jsou hlavním článkem globálního koloběhu
vody – shromaž ují vodu, přitékající z pevnin a přeměněnou ve vodní páru
ji opět na kontinenty vracejí.
Dnes si asi jen těžko dokážeme představit, že dvě třetiny území naší
republiky byly před 89-87 milióny let mořským dnem a moře z nich ustoupilo „teprve“ před 15 milióny let.
Z jednotlivých exponátů musely návštěvníka zaujmout např. dva velrybí
obratle, každý vysoký okolo dvaceti cm, horní čelisti pilouna a mečouna,
čelisti žraloků, nebezpečných člověku - kladivouna a žraloka tygřího, a také
dolní čelist vorvaně, známého to netvora z Melvilleova románu „Bílá velryba“. Ani se nechce věřit, že roh narvala se vyvinul z levého špičáku horní
čelisti a může dosáhnout až délky 3 m a hmotnosti 10 kg.
Potápěči si musí dát pozor i na další obyvatele moří, kteří se vyznačují
schopností bránit se či získávat kořist pomocí produkovaného jedu. Mezi ty
nejjedovatější se řadí australská medúza čtyřhranka smrtelná, někdy přezdí-

VÝSTAVA FOTOPANELŮ „ALIVE“ V PLZEŇSKÝCH SADECH
17. 6. - 27. 9. 2009
Varovné údaje o současném stavu a výhledech do budoucna:
Kolem 40 milionů lidí na světě je infikováno virem HIV. Jen v r . 2006
zemřelo na AIDS 3 miliony lidí a 4 miliony se virem HIV nakazily.
Díky oslabení podvýživou, nemocemi a jiným strádáním umírá denně
v důsledku chorob 20 000 lidí.
Každý rok zdravotně závadná voda zahubí 5 milionů lidí, 40 procent světové populace nevyužívá žádný systém čištění odpadních vod.
Od r. 2004 se přes 30 milionů lidí stalo ekologickými uprchlíky díky
půdní erozi, povodním, zvýšené hladině moří či suchu, do r. 2050 by se
jejich počet mohl zvýšit až na 150 milionů!
Třetina světové populace nemá žádný přístup ke zdravotní péči, 17 milionů lidí zemře ročně na nemoci, které se dají snadno léčit.
Půl milionu žen každoročně umírá na komplikace související s těhotenstvím a porodem, z 99 % se to týká rozvojových zemí.
Do světových moří a oceánů přitéká každý rok 6 milionů tun znečišujících látek.
Ročně se v Evropě vyhodí 5-6 milionů tun elektronického a elektrotechnického odpadu, který je pro obsah rtuti, kadmia, olova, chrómu,
a dalších látek hrozbou pro životní prostředí. U nás se zatím jen 3 kg tohoto odpadu na osobu ročně dostávají k recyklaci.
Celkem 120 milionů obyvatel velkých evropských měst je vystaveno příliš
vysoké hladině dopravního ruchu. Řešením je vyšší využití veřejných
dopravních prostředků a alternativní způsoby dopravy. Ovzduší velkých
evropských měst, znečištěné dopravou a prachem, zahubí ročně 80 tisíc lidí.
V některých velkých městech (např. v Lyonu a Barceloně) se již osvědčilo
zavedení flotily jízdních kol, které jsou k dispozici volně všem zaregistrovaným zájemcům.
Spotřebováváme 2-3krát více ropy, než činí nově objevená ložiska.
Zdrojů tzv. „levné“ ropy ubývá, v příštím desetiletí lze očekávat, že poptávka přesáhne nabídku.
Tropické pralesy jsou domovem asi 50 % všech známých druhů fauny
a flory. Do r. 2050 však hrozí zánik polovině rozlohy amazonských deštných
pralesů.
Každoročně mizí na Zemi 13 milionů hektarů přirozených lesů, od r.
1900 zanikla polovina rozlohy mokřadů.
Lidoop orangutan má 96 % genů identických s člověkem. Jejich populace ve volné přírodě klesla na 77 tisíc, což je třikrát méně než před patnácti léty.

„Alive“ - to nejsou jen nádherné fotografie zvířat. Jsou to i fakta a čísla
o člověku, způsobu života a o cestách života, jakými bychom se měli ubírat
v budoucnu.“ To jsou slova světoznámého fotografa Yanna Arthuse-Bertranda, uvádějící v letních měsících výstavu velkoplošných fotopanelů v Šafaříkových a Křižíkových sadech. Plzeňanům a návštěvníkům našeho města
se tak dostalo příležitosti prohlédnout si unikátní soubor vynikajících
fotografických záběrů více než 40 autorů a seznámit se podrobněji nejen
s tím, co je na nich vyobrazeno, ale také s mnoha dalšími údaji, svědčícími
o tom, jak nešetrně se k naší planetě chováme a jak pomíjivá by zobrazená
krása mohla být.
Řada údajů působí varovně, mnohé přímo burcují k přijetí co nejúčinnějších opatření k nápravě. Uve me výběr informací, které by nás neměly
nechat lhostejnými.
Od r. 1951 se počet obyvatel země zvýšil na současných 6 miliard, tedy
dvojnásobně, zatímco produkce zboží a služeb se zvýšila sedminásobně.
Pětinásobně vzrostl objem vyrobeného masa a ulovených ryb, sedminásobně
vzrostla spotřeba nafty, čtyřnásobně se zvýšila produkce oxidu uhličitého.
Od r. 1900 se zvýšila spotřeba sladké vody šestinásobně, hlavně pro zemědělské účely.
Při všech těchto údajích však 20% světové populace nemá přístup k bezpečné pitné vodě, 40 % nemá přístup k lepšímu hygienickému standardu,
25% je bez elektřiny, 840 milionů lidí trpí podvýživou, polovina lidstva žije
za méně než dva americké dolary na den. Díky moderním zemědělských
metodám může Země uživit podle odhadů až 12 miliard lidí.Jedna pětina
lidstva v průmyslových zemích vyrábí a spotřebovává více, než potřebuje,
odčerpává tím ve velkém množství přírodní zdroje Země a do značné míry
produkuje rozsáhlé znečištění, zatímco čtyři pětiny v rozvojových zemích
žijí převážně v chudobě. Do r. 2050 se očekává zvýšení počtu obyvatel Země
o další 3 miliardy. Ekonomický růst rozvojových zemí povede ke zvýšenému konkurenčnímu boji o přírodní zdroje s průmyslově vyspělými zeměmi.
Již v současné situaci je jasné, že kdyby každý na Zemi chtěl žít stejným
životním stylem, jako lidé v Západním světě, potřebovali bychom nejméně
dvě další planety jako Země, aby nás uživily. Způsob, jak zlepšit životní
úroveň všech, je dán mimo jiné požadavkem přejit na neznečišující technologie, které budou potřebovat méně vody a energií. Tento cíl je vyjádřen
termínem „udržitelný rozvoj“. Takový rozvoj by se měl zakládat na
hospodářském růstu, který bude respektovat jak člověka, tak přírodní zdroje naší jedinečné planety.
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Přes pokrok v posledních létech stále ještě téměř 90 % našich řek je
znečištěných, více než 12 % silně znečištěných. Kdysi hojná perlorodka říční
v současnosti přežívá jen na horních tocích Vltavy, Malše a Otavy.
Ještě mnohem více zajímavých faktů o životě na naší planetě se lze
dozvědět z expozice v plzeňských sadech. Manažérkou expozice je O.
Menzelová-Kolymanová, spolupořadatelem Město Plzeň, záštitu převzala
JUDr. M. Krejsová. Dík za skvělou poučnou dekoraci městských sadů
v prázdninovém období patří především organizaci „Good Planet“, která
unikátní soubor vybrala.
(jn)

Obchod ohroženými druhy zvířat se odhaduje na 5-10 miliard dolarů
ročně a je jedním z hlavních důvodů mizení některých druhů v přírodě.
Pouze 2 % zemědělské půdy na světě se obdělává organickým způsobem,
v ČR to je 7 %. Přesto na ostatních 93 % obdělávané půdy se používají
průmyslová hnojiva, herbicidy a pesticidy. Naše planeta i z toho důvodu
přišla za posledních 30 let o 30 % živých organismů.
Dvacet procent světové populace spotřebovává 80% světově produkované energie, z toho připadá 80 % na fosilní paliva. Od r. 1960 roztálo 40 %
arktického ledu. Do r. 2100 může stoupnou hladina světových oceánů o 60
centimetrů. To představuje riziko zaplavení rozsáhlých přímořských oblastí.

KDO JE YANN ARTHUS-BERTRAND?
provázející tuto výstavu (byla k vidění i v Plzni) dosáhla mnohamilionového
nákladu v jednadvaceti jazycích.
V červnu 2005 Yann Arthus-Bertrand založil společnost GoodPlanet.
Tato mezinárodní nezisková organizace rozvíjí řadu projektů jejichž společný, cílem je výchova k udržitelnému rozvoji a k odpovědnosti za budoucnost naší planety z pohledu všech jejích obyvatel. Jeho nejnovější film
„Home“ s premiérou 5.6.2009, ukazuje na leteckých záběrech, jaké negativní
stopy zanechává lidstvo na tváři planety. Poslední jeho projekt „Vu du Ciel“
je dokumentaristickým seriálem na principu investigativní žurnalistiky,
dokumentující degradaci životního prostředí na celém světě. Současně dává
prostor vědcům, ochráncům životního prostředí a veřejným činitelům,
usilujícím o ochranu, dokonce snad záchranu naší Země.
Významným oceněním jeho úsilí bylo jmenování „Šampiónem Země“
(UNEP 2009 Champion of Earth) spolu s dalšími osobnostmi, angažujícími
se oblasti ochrany naší planety. Poté byl pověřen funkcí vyslance dobré vůle
UNEP (United Nations Environment Programme). Spolu s výkonným ředitelem UNEP Achimem Steinerem byl přijat v Elysejském paláci francouzským prezidentem Nikolajem Sarkozym. Při této příležitosti Yann ArthusBertrand prohlásil: „Jsem potěšen, že se mohu připojit k UNEP v úsilí o
mobilizaci občanů, vlád a organizací k ochraně životního prostředí. Je to
naší povinností vůči naší Zemi a všem jejím obyvatelům.“
(jn)

Narodil se v r. 1946 ve Francii. Vždy měl
nadšený obdiv k přírodě. V r. 1976 se se svojí
ženou Anne odstěhoval do Kenye, aby mohl
studovat chování lvů v rezervaci MassaiMara. Jako nadějný fotograf objevil unikátní
způsob jak zachytit panorama krajiny - pomocí horkovzdušného balónu, vznášejícího
se neslyšně nad terénem.
Od r. 1990 Yann Arthus-Bertrand pořídil
tisíce leteckých záběrů ve stovce zemí. Během posledních padesáti let lidstvo ovlivnilo
tvář Země více, než za celé předchozí dějiny.
Došlo k výraznému zhoršení jednotlivých ekosystémů a ukázaly se mnohé hranice, které
jsme si zatím nepřipouštěli: sladká voda,
oceány, lesy, vzduch, klima, orná půda, volný
prostor k žití atd. V r. 2000 dosáhl věhlasu
díky výstavě velkoplošných záběrů „Země z výšin“, při níž na tyto hranice
upozornil. Po premiéře v Paříži výstava putovala po světě, takže do r. 2008
ji shlédlo na 130 milionů návštěvníků. Smyslem výstavy bylo připomenout
lidem, aby přemýšleli globálně o udržitelném životě a současně měli možnost obdivovat naši planetu v celé její křehké kráse. Obrazová publikace

NOVÁ MONOGRAFIE O INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ
pojednána umělá ventilace plic,
stejně jako řada naléhavých stavů
v neurologii a neurotraumatologii.
Obsáhle je zmíněna sepse, infekce, antibiotická a antimykotická
terapie či kardiopulmonální resuscitace. Knihu nelze chápat
jako závaznou a vyčerpávající
„kuchařku“ intenzivní medicíny
ani jako plnohodnotnou náhradu
původních textů jednotlivých doporučení. Přesto si přejeme, aby
byla pro českou odbornou veřejnost pohybující se v oblasti intenzívní péče užitečným pomocníkem a hodnotným průvodcem.

V květnu 2009 vyšla v nakladatelství Maxdorf-Jesenius kniha Vybrané
doporučené postupy v intenzivní medicíně. Kniha je výsledkem dlouholeté spolupráce dvou předních českých pracoviš - I. interní kliniky
LFUK a FN Plzeň a Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní
medicíny LFUK a FN Hradec Králové. Široký autorský kolektiv v čele
s hlavními editory prof. MUDr. V. Černým, Ph.D., doc. MUDr. M.
Matějovičem, Ph.D. a MUDr. P. Dostálem, Ph.D. předkládá čtenářům
publikaci, která je na rozdíl od předcházejících monotematických
svazků edice Intenzivní medicína autorsky zpracovaným souhrnem
aktuálních doporučení či stanovisek odborných společností k vybraným
závažným akutním stavům, která se používají prakticky bez rozdílu na
všech pracovištích intenzivní péče, dnes stále více multidisciplinární
povahy. Záměrem knihy bylo vytvořit rychlý a přehledný zdroj informací odrážející současný stav poznání i správné léčebné praxe, který může
být užitečným vodítkem diagnosticko-léčebných rozhodovacích procesů
při řešení každodenních závažných klinických situací (nejen) na jednotkách intenzivní péče. Zavzata je oblast kardiologie, pneumologie,
gastroenterologie, diabetologie, hematologie a krvácivých stavů. Je

Doc. MUDr. Martin Matějovič, PhD.

VŠERUBSKÝ DOKTOR SE VRACÍ
9. července 2009 se konal v prostorách
Smetanovy síně Studijní a vědecké knihovny
v Plzni křest knihy Marie Korandové
„Všerubský doktor se vrací“. O knize a díle přítomné autorky promluvil prof. dr. V. Viktora
a diskusi pak řídila doc. dr. M.Ulrychová a pí.
Vlasta Nosková za hudebního doprovodu prof.
V. Müllerové a J. Štefana. Zaplněná síň svědčí
o velkém zájmu o dílo této spisovatelky autorky řady knih s regionální, zvl. Chodskou
tématikou.
Děj poměrně rozsáhlého románu o 350
stranách se odehrává v polovině 19. století na
Všerubsku, Domažlicku a Klatovsku. Hlavní
postavou je lékař a literát Georg Leopold
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Weisel (1804-1873), který jako první popsal
proces mezi Janem Sladkým-Kozinou a Lomikarem, který použil A. Jirásek ke svým
Psohlavcům. Ve Všerubech se lékař seznámil
také s Boženou Němcovou, mluví o majitelích
panství, hrabatech ze Stadionů, o hraběti
Metternichovi a podrobně se zabývá událostmi
roku 1848. Kniha je doplněna bohatým
grafickým doprovodem J. Šetelíka, K. Liebschera a fotografiemi různých autorů. Velmi
cenná je závěrečná část, v níž autorka zpracovala podrobné medailónky všech postav
románu. Celé zdařilé odpoledne bylo zakončeno autogramiádou autorky.
(JAS)

PŘED 150 LÉTY SE ODEHRÁLA BITVA U SOLFERINA
Před stopadesáti lety - 24.června 1859 se na pláních u vesnice Solferino
v severní Itálii odehrála nejkrvavější bitva 19. století. Pod velením císaře
Františka Josefa čítala rakouská armáda 100 000 vojáků, na straně protivníka armády francouzského císaře Napoleona III. a lombardsko-sardinského krále Viktora Emanuela se 118 600 vojáky. Některé údaje uvádějí
celkových až 300 tisíc vojáků na obou stranách. Bitva byla jedním z rozhodujících střetnutí tzv. Druhé italské války za nezávislost. Ta probíhala od r.
1815 s cílem sjednotit rozdrobená italská teritoria, podléhající panovnickým dvorům Francie, Španělska, Rakouska a Papežského státu, do jednoho
nezávislého království. Této role se chopilo království sardinské, k němuž
patřilo též vévodství Piedmont (s hlavním městem Turínem) a Savojsko.
V devítihodinové bitvě padlo okolo 3000 rakouských vojáků a okolo
dvou a půl tisíce vojáků na straně nepřítele. Na rakouské straně bylo 10 807
zraněných a 8 638 zajatých či nezvěstných, na straně spojenců 12 512
zraněných a 2 922 zajatých či nezvěstných. Těžce zranění a umírající vojáci
byli ponecháni na bitevním poli bez významnější pomoci. Na straně spo-

jenců byl bitvě přítomen Jean-Henri Dunant. Trpící oběti bitvy jej motivovaly k mezinárodní kampani, jejímž výsledkem bylo založení Mezinárodního Červeného Kříže a přijetí Ženevských úmluv (psali jsme v č.
66/2008).
Bitva skončila porážkou rakouské armády. Separátní jednání francouzského a rakouského císaře poté vedlo k odstoupení Lombardie Francii,
Benátky však zůstaly v držení habsburského trůnu. Lombardii poté Francouzi předali Sardinskému království, k němuž se v r. 1860 připojily Parma,
Toskánsko, Modena a Romagna. Z tak silného státu měl sice Napoleon III.
určité obavy, nakonec však základ budoucí sjednocené Itálie uznal, nebo
po formálním referendu za to získal celé Savojsko a Nice. V tomtéž roce
zahájil Garibaldi tažení do jižní Itálie, aby ji připojil k severu. V r. 1861 bylo
vyhlášeno Italské království s hlavním městem Turínem.
Bitva u Solferina byla poslední bitvou v dějinách, v níž své armády vedly
do boje osobně tři hlavy států.
(jn)

PŘÍBĚHU ROBINSONA CRUSOE JE 290 LET (DOKONČENÍ)
K práci na nové knížce přistoupil s velikou pečlivostí. Pročetl nejdříve
všechna dostupná dosavadní vydání a překlady , všechny tzv. robinsonády,
tedy příběhy o trosečnících. Diskutoval s krajanem, který znal život na
Karibských ostrovech, prostudoval Rostlinopis tropických rostlin, Brehmovy životy zvířat, sám se pokusil rozdělat oheň třením kamínku a vyzkoušel některé Robinsonovy kuchařské pokusy.
Pleva Robinsonův příběh pozměnil i z hlediska popisovaného násilí.
Zlosynové, vedení touhou po bohatství a moci, jsou přemoženi bez krveprolití, násilí a vraždění. Pleva též zkrátil Robinsonův pobyt na ostrově
v opuštění. Nechává jej na ostrově „pouhých“ jedenáct let, zcela osamocen
před Pátkovým příchodem prožil šest let. Zatímco v původní verzi jsou
rodiče Robinsonovi po jeho návratu do Anglie již mrtví, u Plevy se ještě
setká s matkou.
Také Plevova verze Robinsona Crusoe si našla široký okruh čtenářských
fandů a vyšla v řadě vydání, poprvé v r. 1956. To šesté v nákladu 70 tisíc
výtisků z r. 1970 v nakladatelství Albatros ilustroval Zdeněk Burian.
Kromě vlastní tvorby se Pleva účastnil též spolupořádání čítanek pro
národní školy. Na Plevův námět byly zpracovány loutkové filmy „Mlsný
Budulínek“ a „Lištičky“. Spisovatel zemřel v 7.9.1985 v Brně. Nedávno jsme
si připomněli 110. výročí jeho narození.
(J.Novák)

J. V. Pleva se narodil 12.8.1899 v Moravské Svratce u Ž áru nad Sázavou.
Nejprve se vyučil ve Svratce knihařem a v r. 1915 se stal tovaryšem. Za I.
světové války pracoval jako posunovač na dráze. V r. 1917 byl jako osmnáctiletý odveden a poslán na italskou frontu. Dezertoval, byl chycen, po
vězení byl poslán zpět na frontu. Po válce nejdříve dělal knihaře v Novém
Městě na Moravě, později v Čáslavi vystudoval učitelský ústav. Jako mladý
učitel často střídal malé školy po celé Vysočině. Důkladně tak poznal
venkovský život.
Levicová orientace jej přivedla v r. 1927 do řad komunistů a téhož roku
založil skupinu dělnických autorů. Ta později zanikla. Do literatury vstoupil
v r. 1931 úspěšnou knihou Malý Bobeš, k ní postupně přidal další knížky
pro děti a mládež. Později pracoval v rozhlase, stal se ředitelem brněnského
rozhlasu.
Když se v ediční radě Státního nakladatelství dětské knihy rozhodli roku
1953, že by bylo dobře nově převyprávět příběh Robinsona pro současné
mladé čtenáře, vyrůstající ve zcela jiných podmínkách než jejich vrstevníci
před dvěma a půl stoletími, obrátili se s tímto požadavkem na spisovatele
Josefa V. Plevu. S tvorbou pro mladé čtenáře měl Pleva dostatek zkušeností, jeho „Malý Bobeš“ se dočkal vřelého přijetí u čtenářské obce a několika
vydání, a tohoto úkolu se ujal s nadšením. Knížka Robinson Crusoe byla
nejoblíbenější četbou jeho mládí.

CESTOVATEL A SPISOVATEL ING. MIROSLAV ZIKMUND OSLAVIL
DEVADESÁTINY (DOKONČENÍ)
ně odzátkoval lahvičku s lihem, nalil do dlaní, ouha! Lihem se to svinstvo
nerozpouští, tak co éter? Taky nic! Benzin taky ne, co si počnu?
„Pepku, to chce kokosový olej a písek. A drhnout.“
„Nic si z toho nedělej, taky jsme to zkusili.“
„A co ten chleboň?“
„Vyhodit! Potřeboval ještě tak týden deset dní dozrát.“
A pak jsme přijeli do Miliddy.
„No, to je nádhera,“ zajásal Pepek a znalecky přejel palcem po pilouní pile,
zkoumaje zub za zubem. „Ty bych měl poslat na kliniku, aby měli čím řezat, až
se jim pily na ortopedii otupí!“
Rybáři byli nadšeni. Kdypak se jim stane, že někdo projeví zájem o zubaté
klády, co se povalují v písku a darmo dělají neplechu! Za čtvrt hodiny byla na
pláži pilouních pil celá hromada. Jen vybírat.
Doktor vylezl na střechu, přivázal po balíku pil k zahrádce, ke každé straně
jeden. Pily očesávaly stromy, jako by odjakživa krájely ne vodu, ale větve a listí.
Dokud pralo slunce, bylo hej. Pak přišly deště, hned nato slunce a zas liják, pily
hnily a páchly, ale uklidnilo nás, že po střeše začaly poskakovat vrány, jen a si
dají, vyklovou zbytky masa a bude pokoj. Za čas nám začali lézt po voze velcí
zrzaví mravenci a lezli nejen po pilách, ale i do spíže a do lejster.
„Já to všechno vyházím,“ doktor zul sandály, vysoukal se na střechu a spráskl
ruce. Pily prožrané od červů, prohnilé, zuby vypadané. Když sáhl na ten svůj
poklad, rozpadl se mu v rukou.
„Tak mají na klinice po skalpelech!“
(*) Zikmund M., Hanzelka J.: Cejlon ráj bez andělů. Praha, nakl. Svoboda
1991
(jn)

Plzeňský rodák Ing. Miroslav Zikmund oslavil 14.února devadesátiny.
V minulém čísle jsme si připomněli jeho cesty s nerozlučným druhem Jiřím
Hanzelkou. Dnes končíme vzpomínku úryvkem z jejich cestopisu, který
z politických důvodů spatřil světlo světa až dlouho po svém napsání.(*)
Tak mají po skalpelech!
Na ortopedické klinice v Praze Na bojišti odkládal bílý pláš Josef Koryta.
Chirurg. Anesteziolog. Pak jednoho krásného dne přistál na Cejloně a stal se
cestovatelem. Začali jsme se dívat na Cejlon jeho užaslýma očima, očima nováčka.
Učarovaly mu tři věci. Předně opice,. Pak chlebovník. A potom pilouni. „Kluci,
opice!“ vykřikoval s objevitelským nadšením, když jsme v přítmí džungle vyrušili
osmsetpětkami stádo makaků a ti pak ledabyle mizeli ve větvích.
Když jsme jednou zastavili, abychom doplnili zásoby ovoce, koupil ohromný
chleboň a nemohl se dočkat, až se utáboříme. Honem prostřel na podlaze
pojízdné kuchyňky čistý papír, chopil se loveckého nože, odborným pohledem
přeměřil operační prostor, jako by počítal, kolik stehů bude potřebovat na zašití,
a pak energicky řízl. Byl tak zaujat svou chirurgií, že ani necítil v zádech naše
pohledy. Tak. Jozífku, te řízneš ještě jednou, pěkně do hloubky, a za chvíli se
začneš divit, že ti tkáň stiskla skalpel jako magnet. A ne a ne pustit! Te se
zarazil, levačkou si přidržel vzpurného pacienta, dvakrát třikrát zadloubal uvízlým tesákem, lízl si lepkavé tekutiny, obrátil pacienta na záda, popadl druhou
dýku a al. A řezal. Tempo, rozpůlit, rozčtvrtit, šmik, šmik, honem, než kyslík
vykoná své, to by člověk neřekl, jak rychle to tuhne, k jídlu budou asi ta jádra
a ne dřeň, kam s nimi? Za pět minut podlehl panice, a to se chirurgovi stát
nemá. Zděšeně se rozhlédl, celý zapatlaný, nože ulepené, lžíce jakbysmet, od
talíře ji neodtrhneš, co te? Mezi lokty stiskl skříňku s lékárnou, kotníky prac-
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PRANOSTIKY

Používej radši uší nežli jazyka. (Annaeus Seneca)
Bůh nehraje v kostky. (Albert Einstein)

Svatý Vít káže síct, svatý Jan seče sám. (Víta je 15.6., Jana 24.6.)

Tam vzhlížej k zítřku s obavou, kde chodí ocas před hlavou.
(Ruské přísloví)

Kolik dní po svatém Janě kukačka kuká, po tolika groších bude korec
žita.

Někdy i žít je statečným činem. (Seneca)

Hrozíš-li se v létě práce a potu, budeš mít v zimě jen bídu a slotu.

Hloupost je nemoc, která bolí jiné. (Žarko Petan)

Je-li v létě moc hřibů, bude moc sněhu.

Liška mění srst, nikoliv zvyky. (Tranquillus Gaius Suetonius)

Dvakrát za rok léto nenastane.

Lidské myšlenky jsou otrokem lidského života. (William Shakespeare)

Den Sedmi bratří když je deštivý, bývá pak déš trvanlivý.
(Sedm bratří připadá na 10. 7.)

Nic netíží tolik, jako tajemství. (La Fontaine)
Člověk má být zdvořilý, květina má vonět. (Hindské přísloví)

Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.

Přemoci zlé návyky lze dnes, nikoliv zítra.

ŽIVOTNÍ MOUDRA
Nic není v přírodě tak nestálého jako dámský účes.
(J.Addison)
Televize není nepřítel, televize se dá vypnout.
(Jan Werich)
Zkušebním kamenem každého přátelství je to, zda je přítel v každé chvíli
vítaným hostem.
(Sigmund Graff)
Vysoké podpatky vynalezla žena, kterou muži stále líbali na čelo.
(Christopher Morlay)
Vodu mladým, víno starým. (František L. Čelakovský)
Co nemůžeš změnit, to bez výčitek nech. (Publius Syrus)
Anekdotám o manželství se jinak smějí ženatí a jinak svobodní.
V jednoduchosti je síla. Proto je naše politické víření tak složité.
Vhodně mluvit není tak těžké jako vhodně mlčet.
Tolerance je tísnivý pocit že ten druhý by nakonec přece jen mohl mít
pravdu. (Robert Frost)
Co je to manželská svoboda? Volnost, která umožňuje manželovi dělat
všechno to, co chce jeho žena.
Muži sluší nemírná touha. (Démokritos)
Nikdy nemyslím na budoucnost, ona stejně přijde dost brzy.
(Albert Einstein)
Mravnost jer poměr člověka k člověku. (T.G.Masaryk)
Nikdo zlý není š asten. (Decimus Iuvenalis)
Krásné ženy ponechejme mužům bez fantazie. (M. Proust)
Přátelství je součást lidského štěstí. (Jan Werich)
Vlažní lidé nikdy nedojdou k cíli. (A. Maillol)
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