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OTAZNÍKY KOLEM SVATOVÁCLAVSKÝCH JUBILEÍ

Od převzetí moci Adolfem Hitlerem v Německu v r. 1933 bylo zřejmé, že
velikášské plány na ovládnutí celé Evropy neuspokojí dílčí „diplomatické“
územní zisky, kdy ještě nebylo nutné sáhnout ke zbraním. Hitlerovi prošlo
obsazení demilitarizovaného Porýní v r 1936, anšlus Rakouska amnichovský
diktát se záborem Sudet ve prospěch Německé Říše v r. 1938 i konečná likvi-
dace druhé Československé republiky v březnu 1939. Chtěl více. Proč se
nespojit se svým ideologickým odpůrcem generalissimem Josefem V. Stalinem
a neuzavřít pakt o neútočení, když se kořist – Polsko – zdála být tak snadná.

Ze smyšlených důvodů zahájilo Německo útok proti Polsku 1. září 1939.
Městečko Wieluň se stalo obětí prvního rozsáhlého leteckého útoku, který
stál životy 1200 lidí. Na poloostrově Westerplatte hrdinně vzdorovala 180
členná polská posádka masivnímu bombardování, ostřelování z křižníku
Schleswig-Holstein a útokům ohromné přesily 3500 nepřátel po celý týden,
než jí došla munice a byla donucena kapitulovat. Německé bombardéry již
první den války ve Gdyni zničily většinu polské válečné flotily. Útoku ze
západu, severu, jihu a po 17. září i z východu, kdy proti Polákům zaútočila
Rudá armáda Sovětského svazu, se nedalo dlouho odolávat a 27. září po
hrdinném odporu kapitulovalo i hlavní město Varšava. 

Na útok Německa reagovala Velká Británie a všechny země Britského

společenství národů stejně jako Francie vyhlášením války Německu. Vy-
pukla 2. světová válka, do níž byly postupně zataženy na straně Spojenců
aOsy desítky států. 

Válku provázely nejen rozsáhlé válečné operace na bojištích, ale v nevídané
míře zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a nehumánní zacházení s váleč-
nými zajatci. Nejhrůznějším případem genocidy se stal holocaust, jemuž za
obě	 v důsledku zrůdné rasové ideologie padlo šest milionů evropských
Židů. Obrovské ztráty utrpělo civilní obyvatelstvo. 

Válka v Evropě skončila vítězstvím Spojenců 8.5.1945. Bilance obětí války
je otřesná. O život přišlo okolo 63 milionů lidí, téměř 25 milionů na bojiš-
tích, 32 milionů obětí připadá na civilní obyvatelstvo a 6 milionů zahynulo
v koncentračních táborech. Válku zaplatilo svým životem i 365 tisíc česko-
slovenských občanů, 25 tisíc padlo na bojištích, 63 tisíc připadlo na civilní
oběti a 277 tisíc bylo obětí holocaustu. Naše vlast tak přišla o 2,39 % svého
obyvatelstva.

Evropa jako kontinent od té doby větší válečný konflikt nezažila. Zejmé-
na po zhroucení komunismu a tím i éry třídně rozděleného světa má naději,
že tomu tak zůstane natrvalo. I když obezřetnosti není nikdy dost, jak o tom
svědčí poměrně nedávný konflikt nedaleko od nás na Balkáně. (r) 

Nedávná návštěva papeže Benedikta XII.
vČeské republice a zejména jeho pobožnost ve
Staré Boleslavi v Den české státnosti 28. září nám
připomněly jednoho z českých patronů - svatého
Václava. Přestože v r. 1929 slavilo celé Česko-
slovensko 1100. výročí jeho mučednické smrti a v
loňském roce proběhl Svatováclavský rok, vy-
hlášený kardinálem Vlkem na počest 1100. výročí
světcova narození, není a asi nikdy nebude zcela
jasno otěchto dvou datech z jeho života. Podle
některých se narodil v r. 907, podle jiných v letech
890-895, u data jeho úmrtí se v současnosti
odborníci přiklánějí spíše k roku 935 nebo 936.

Co však je zcela určitě nesporné, je skutečnost,
že Václav se narodil knížeti Vratislavovi I. a jeho
choti kněžně Drahomíře ve velmi neklidné době.
Zatímco v sousedním Sasku se již ustavil mocný
státní útvar vévody Jindřicha I. Ptáčníka, posta-
vení přemyslovských knížat v té době bylo ještě
velmi komplikované. Východní část Čech v té době
měl v moci rod Slavníkovců, kněžna Ludmila,
Václavova babička, pocházela z kmene Pšovanů
amatka Drahomíra z kmene Stodoranů. Václav
sám se chystal svést boj s kouřimským knížetem
Radslavem, ten když na Václavově čele viděl zářící
znamení kříže se mu v bitvě podrobil. České kmeny
tedy zdaleka ještě nebyly jednotné. Totéž platí
onáboženském vyznání. Jen část obyvatel prošla
křtem, a z ní část vyznávala liturgii východní, kterou
původně přinesli svatí Cyril aMetoděj, část pak
liturgii západní – latinskou. 

Václavovi se však dostalo vzdělání jak v latině
tak v řečtině, díky studiu na latinské škole vBudči.
Za příčinu napětí mezi Václavem a jeho bratrem
Boleslavem se pokládá Václavovo svolení platit
saskému vévodovi každoroční tribut ve výši 500
hřiven stříbra a 120 volů. Ten byl na Václavovi
vynucen po neočekávaném vpádu saských a ba-
vorských vojsk do Čech v r. 929, který skončil až

v Praze. Václav tímto činem stvrzoval jakési spo-
jenectví s mocnějším sousedem, na druhé straně
však zajistil klid k budování vlastní politiky. Od
Jindřicha si navíc vyžádal ostatky sv. Víta, pro něž
dal na pražském hradě vystavět rotundu.

Václavův mladší bratr Boleslav měl na vedení
státu odlišný názor. Zatímco Václav, pokud
vojensky porazil některého z dalších českých
knížat, jeho území neobsadil a spokojil se for-
málním slibem závislosti, Boleslav si přál ovlád-
nout pevně celé Čechy. Hodlal zbavit ostatní
knížata vlády a dosadit na jejich území vlastní
správce, kteří by od obyvatelstva vybírali daně.
Z těchto prostředků pak bylo možné vybudovat
vojsko, které by mu pomohlo zbavit se poplatné
závislosti na Sasku. 

Podle legendy se Václav sešel s bratrem při
hostině ve Staré Boleslavi 27. září 919 (935?).
Oden později se vydal do místního chrámu. Před
chrámem jej napadl Boleslav, zdatný Václav se
však ubránil a bratra srazil na zem. Na jeho
zavolání mu však přišli na pomoc čtyři členové
jeho družiny, kteří Václava, tradičně vyobrazo-
vaného, jak se při poslední ráně drží za kruh na
vratech chrámu, přemohli a ubili.

Několik zázračných jevů (např. ještě po třech
letech při převozu ostatků do Prahy měl Václav
neporušené tělo a kromě rány zasazené vlastním
bratrem ostatní stopy po poranění bodnými
zbraněmi zmizely) bylo důvodem jeho pozdějšího
svatořečení papežem Benediktem VI. mezi léty
972-975. Ostatky byly uloženy v jižní apsidě
rotundy sv. Víta, císař Karel IV. při přestavbě
chrámu pro ně nechal vystavit svatováclavskou
kapli. 

Ani nejasnosti kolem datace Václavova narození
a smrti, ani nedostatek spolehlivých historických
údajů o jeho životě nijak neubírají na vážnosti kultu
knížete Václava v celých našich dějinách. Český

národ se k němu s vírou obracel ve svých těžkých
chvílích. Postoj k světci výstižně vyjádřil spisovatel
Jan Čep: „Ti …. kteří si zachovali smysl pro neza-
měnitelnou velikost lidské osoby a pro její neustá-
vající účinnost v národních a lidských dějinách, ti
neodepřou svou úctu a svou věrnost knížeti
Václavovi.“ (jn)

Nejznámější socha Svatého Václava od J. V.
Myslbeka na pražském „Václaváku“.
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Kvapem se blíží termín konání Zimních olympijských her 2010 v kanad-
ském Vancouveru, a není proto divu, že Český olympijský výbor  se zabývá
všemi aspekty přípravy sportovců řady odvětví, která jsou zařazena do pro-
gramu. Stejně jako všechny ostatní výpravy ani výprava České republiky se
nechce vrátit domů s prázdnou. Dosavadní výsledky v několika odvětvích
opravňují k optimistickým nadějím. 

Po úvodním referátu tajemníka ČOV doc. Dvořáka (Olympijský
Vancouver, sportoviště a místa pobytu ČOT) následovala řada sdělení,
zaměřených na možná zdravotní rizika, která mohou sportovce v rámci
přípravy i při vlastních OH potkat. Uvádíme stručný přehled hlavních
myšlenek.

Rizika chřipkových epidemií a možnosti ochrany ve sportovním kolektivu
(dr. Havlíčková, Dr. Jiřincová – Národní referenční laboratoř pro chřipky):
V současnosti vyvolává chřipku 8 typů a 2 subtypy chřipkových virů. Vysoká
tělesná zátěž v inkubační době může vést k myokarditidě. Prevenci může
poskytnout vakcinace (není stoprocentní) příp. chemoprofylaxe. Vhodné je
vyhýbat se zdroji nákazy. Lékařské roušky chrání spíše okolí před námi jako
zdrojem infekce než nás před okolními zdroji infekce. 

Možnost a vhodnost imunoprevence a imunomodulace u vrcholových
sportovců (dr. Honzová - IMUMED Praha): Je obtížné definovat míru při-
měřené pohybové aktivity, naopak je známým faktem, že vystupňovaná
tělesná zátěž vyvolává obraz zátěží indukované imunitní dysfunkce. „Otevřené
okno“ pro vznik infekčního onemocnění může trvat několik hodin až tři
dny, ve stavu přetrénování déle. Typicky bývá zjištěn pokles IgA. V rámci
imunomodulace lze podávat bakteriální imunomodulátory, antihistaminika
s imunomodulačním účinkem, transfer faktor, gamaglobuliny a další. 

Organizace a administrace zdravotnického zajištěníˇčeského olympijského
týmu (ČOT) (dr. Větvička, Centrum zdravotnického zabezpečení sportovní
reprezentace Praha): Všechny národní olympijské výbory jsou průběžně
informovány ředitelem zdravotních služeb pořadatelského organizačního
výboru o stavu příprav, dostupnosti a kvalitě zdravotního zajištění ve všech
lokalitách, kde budou soutěže probíhat. 

Zdravotní a fyziologické aspekty přesunu do místa ZOH (doc. Dr. Hrnčíř,
Klinika pracovního a cestovního lékařství 3. LF UK Praha): Dlouhé ces-
tování letadlem může vyvolat řadu zdravotních potíží, na nichž se podílejí
únava posturálního svalstva,  navozená celkovými vibracemi letadla, změna
časového pásma s narušením cirkadiánních rytmů, kinetóza, tromboem-
bolická nemoc, zvýšené riziko infekčního onemocnění, pokud spolucestuje
zdroj infekce, a u některých též psychické potíže, souvisící se stresem z letu,
strachem z havárie či dokonce klaustrofobií. 

Možnosti lékařského ovlivnění aklimatizace a adaptace na časový posun
v místě ZOH 2010 (dr. Větvička): Na základě zkušeností z řady předchozích
olympiád se v současnosti uplatňují již před odletem režimová opatření
s posunem spánkového rytmu, stejně tak dochází k časové úpravě

tréninkového programu, sportovcům je podáván Bio-Melatonin a Cirkadin,
v případech nespavosti lze vypomoci k navození nového spánkového rytmu
hypnotiky, do místa konání je třeba dorazit alespoň 10 dnů před vlastní
soutěží, aby byla zaručena aklimatizace. Rychleji se adaptují ti, kteří mají
spřesuny přes poledníky větší zkušenosti. 

Vhodnost, možnosti a rizika vysokohorské přípravy jako součásti před-
soutěžní přípravy (dr. Suchý, doc. dr. Dovalil, FTVS UK v Praze): Tréninkový
kemp v předolympijském období má smysl tehdy, přinesl-li sportovci již
vpředchozí sezóně či dříve kladné výsledky. Kemp je třeba optimálně
naplánovat nejen z hlediska dostupnosti tréninkových prostředků, ale také
z hlediska reaklimatizace na nížinné prostředí. 

Potenciálně vhodné doplňky stravy pro závěrečnou část přípravy ČOT (dr.
Mainz, PharmaNord): Potravní doplňky mají smysl, pokud doplňují mezery
v jinak vyvážené pestré stravě. Lze doporučit bioaktivní selen a zinek, bioak-
tivní Q10, který umožňuje rychlejší regeneraci po náročném tréninku, kon-
jugovanou linoleovou kyselinu,která zvyšuje využití mastných kyselin ve
svalových buňkách, bioaktivní karoten jako prevenci účinku volných
radikálů a další.  

Optimalizace dietních režimů u sportovců (Ing. Mach, Resort Svatá
Kateřina): Na příkladu suplementačního plánu s využití kreatinu lze doložit
efektivitu jeho využití v rámci předsoutěžní přípravy v silových sportech. 

Pediatrická diagnostika v zimních sportech se zaměřením na ZOH (dr.
Šavrda, Centrum komplexní péče o nohu Hradec Králové):  S pomocí
moderní zobrazovací techniky lze provést podrobné vyšetření stavby nohy
a případných abnormalit. Na tomto základě pak je možné zhotovit indi-
viduální vložky do bot v podobě  odlitkových ortéz. 

Farmakoterapie a lokální léčba poranění měkkých tkání pohybového
aparátu (dr. Bělík, CZZSR Praha). Kromě obecných zásad první pomoci se
uplatňují při lokální aplikaci nesteroidní antirevmatika, deriváty pyra-
zolonu, slabé opioidy a další, používá se kryoterapie, v některých případech
zabere i homeopatikum. 

Antidopingový program ZOH, novinky v antidopingu (dr. Chlumský,
Antidopingový výbor ČR Praha): Ve Vancouveru je plánováno 1600
analýz vzorků moči, a to i mimo vlastní soutěž, 400 krevních kontrol a 600
krevních skríninkových testů. Kromě toho pořadatelé provedou kontrolu
na žádost národního svazu v případě překonání národních rekordů.
V předolympijském období jsou representanti povinni hlásit místo poby-
tu, aby byli  kdykoliv k dispozici pro případnou kontrolu. Platí nové směr-
nice pro poskytování terapeutických výjimek, např. u inhalačních antiast-
matik. 

Symposium se konalo za hojné účasti lékařů a trenérů především z řad
zimních olympijských sportů i dalších zájemců v důstojném prostředí Kon-
gresového centra Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích. 

J. Novák

SYMPOZIUM „LÉKAŘSKÉ A FYZIOLOGICKÉ ASPEKTY ZOH 2010
VE VANCOUVERU“, 18. 6. 2009 V PRAZE

KONGRES „MORPHOLOGY 2009“ 7. - 9. ZÁŘÍ V PLZNI

Ve dnech 7.-9 září 2009  probíhal v kongresovém centru LF UK v Plzni
(Šafránkův pavilon) 45. Mezinárodní anatomický kongres, spojený s 46.
„Lojdovým“ histochemickým symposiem. Kongres byl pořádán Českou
anatomickou společností  a Českou společností pro histochemii a cyto-
chemii ve spolupráci se Slovenskou anatomickou společností. Organizáto-
rem kongresu byl Ústav anatomie a Ústav histologie a embryologie LF UK
vPlzni a záštitu nad ním převzal děkan LF UK v Plzni doc.MUDr. Jaroslav
Koutenský, CSc. a hejtmanka Plzeňského kraje doc. MUDr. Milada
Emmerová, CSc.

Na sjezd bylo přihlášeno na 150 účastníků z ČR a SR a účastnil se ho
i jeden zástupce z Iránu a jeden z Brazílie. Celkem bylo předneseno 56
vědeckých sdělení a vystaveno 81 posterů. Setkání se konalo v roce, kdy
celá světová kulturní veřejnost vzpomíná 200. narození Ch.Darwina a sou-
časně 150. výročí jeho základního díla „O původu druhů…“, které svým vý-
znamem přesahuje dimenzi biologické teorie a zasahuje hluboko do sféry
kulturní. Proto  byla úvodní přednáška věnována  tomuto výročí a jeho vý-
znamu pro vývojovou  morfologii, jejíž výzkum má právě na plzeňských
pracovištích dlouholetou tradici. V úvodní části zazněly  ještě přednášky
dvou mladých autorek, laureátek soutěže České anatomické společnosti
a fy. Olympus a soutěže České histochemické společnosti a fy. Nikon.

Přednášky i postery bylo možno zařadit do tématických celků, zahrnu-
jících  morfologickou problematiku. Nejsilněji byla obsazena tématická
skupina „Buněčná a molekulární biologie“. Spolu  s experimentální mor-
fologií v ní zaznělo 14 přenášek a 17 posterů s moderní tématikou zaměře-
nou na studium kmenových buněk a jejich klonování a na molekulární
stavbu buněk a na vzájemné vztahy mezi buňkami a tkáněmi. V sekci

„Embryologie a vývojová morfologie“ bylo 8 přednášek a 6 posterů, věno-
vaných vývojové morfologii zubů a středouší, ale i vývoji lymfatického sys-
tému a buněčné diferenciaci při vývoji cév a pankreatu. V sekci „Klinická
anatomie“ bylo zařazeno 6 přednášek a 14 posterů jejichž velká část se

Při zahájení (zleva): doc. MUDr. J. Kočová, CSc., prof. Dr. Eveline Baumgart-
Vogtová z NSR (předsedkyně EFEM), doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.

a hejtmanka Plzeňského kraje doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
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Mezinárodní kongres MORPHOLOGY 2009, který proběhl ve dnech 7.
- 9. září 2009 v Plzni, se zabýval nejen otázkami základního výzkumu, ale
také výukou morfologie a propojením morfologie s klinickou praxí. Celá
jedna sekce zahrnující 7 přednášek a řada posterů byly věnovány výukovým
programům, další sekce pak klinické anatomii. Rámcovým systémem
umožňujícím interaktivní výuku pomocí internetu je Learning Mana-
gement System MOODLE  jehož pomocí plzeňští morfologové vytvořili
atlas mozkových řezů a řezů temporální kostí a on-line atlas histologie zubů
a kosti. Anatomové z Lékařské fakulty UK v Hradci Králové použili toho-
to systému k výuce topografie končetin. Olomoučtí anatomové se zaměřili
na vytvoření interaktivní učebnice neuroanatomie a rovněž zpracovávají
interaktivní fotografický atlas lidského těla. Přitom i olomoučtí autoři
zdůrazňují význam pitvy a snaží se o její větší názornost barvením jed-
notlivých struktur.

V rámci plzeňského kongresu proběhlo i zasedání výboru EFEM
(European Federation of Experimental Morphology) pod předsednictvím
současné presidentky prof. Dr.med. Eveline Baumgart-Vogt. Zasedání se
účastnili delegáti z ČR, SR, Velké Británie, Francie, Itálie, Německa,
Slovinska. I toto jednání se věnovalo, mimo jiného, i otázkám výuky.
Zpříspěvků účastníků bylo patrno, že ve většině evropských zemí dochází

k integraci makroskopické anatomie, mikroskopické anatomie (histologie)
a buněčné biologie. Toto vertikální propojení je nepochybně  účelné zejmé-
na z hlediska výzkumných projektů. Problémem zůstává horizontální
propojení  s preklinickými a klinickými předměty. Zatímco různé rozbory
ukazují, že úroveň výuky morfologie v prvních teoretických ročnících je
dobrá, retence znalostí studentů je již horší a v klinických ročnících jsou již
znalosti anatomie nedostatečné.  Koncentrace výuky morfologie jen do
prvních ročníků studia se tak nejeví jako optimální. Doporučuje se tedy
rozšířit výuku morfologie i do vyšších ročníků,  nejlépe snad jako morfo-
logický úvod  ke klinickým přednáškám.

Z jednání kongresu i výboru EFEM vyplývá, že vývoj morfologie prochází
jednak vertikální integrací - propojením anatomie, histologie, buněčné
biologie, jednak rozvojem experimentální morfologie, a dále užším propo-
jením s klinickou problematikou ve formě klinické anatomie. Tím se má
zabránit stagnaci morfologie jako čistě popisné vědy. K zlepšení anatomic-
kých znalostí studentů by pak mělo přispět nejen zavádění moderních mul-
timediálních a interaktivních výukových programů, ale i lepší provázání
sklinickou problematikou, nejlépe snad extenzí anatomie i do vyšších
ročníků studia. 

(Jiří Valenta)
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věnovala cévní problematice při různých patologických procesech. V sekci
„Cyto- a histochemie“ bylo 5 přednášek a 11 posterů, zaměřených na sle-
dování imunohistochemických charakteristik různých orgánů. Neuroana-
tomická problematika zahrnovala 4 přednášky a 7 posterů, věnovaných
např. diferenciaci neurálních buněk u fetálního alkoholového syndromu
nebo při epileptických stavech. Výukovou problematiku řešily 4 přednášky
a 9 posterů, sledující zvl. zlepšení výuky při použití  moderní elektronické
didaktické techniky. V sekci „Antropologie“ zazněly 2 přednášky a 5
posterů zabývajících se problematikou historických změn pánve a růs-
tovými standardy českých dětí, jakož i některými novými kosterními
nálezy. Do sekce „Varia“ bylo zařazeno 6 přednášek a 14 posterů téma-
ticky různorodých, ale vedle osteologické problematiky zahrnujících řadu
zajímavých referátů z historie medicíny.

Souhrnem  je možno označit proběhlý morfologický kongres za velmi
úspěšný, prokazující, že naše morfologie drží krok s bouřlivým rozvojem
morfologických věd ve světě. Potěšitelné je, že se sjezdu účastnila v hoj-
ném počtu mladší generace vědeckých pracovníků a učitelů s velkým
zájmem o modernizaci výuky našich oborů. Sjezd měl i vysokou úroveň
společenskou a stal se  výbornou příležitostí k upevnění osobních přátel-
ských styků mezi odborníky nejen z České a Slovenské republiky, ale i dal-
šího zahraničí. Byl určitě důstojnou součástí celosvětových vzpomínko-
vých oslav výročí Charlese Darwina.  

(JAS)
Autor snímků: Viktor Dlouhý

Pohled do auditoria

Doc. RNDr. P. Fiala, CSc., vedoucí Ústavu anatomie LF UK v Plzni, při
zahajovacím projevu. Za předsednickým stolem sedí zleva doc. MUDr. J.
Kočová, CSc., vedoucí Ústavu histologie a embryologie LFUK v Plzni,
prof.Dr. E. Baumgart-Vogtová NSR, předsedkyně EFEM, hejtmanka
Plzeňského kraje doc. MUDr. M. Emmerová, prof. MUDr.R. Čihák, autor
publikací Anatomie I-III, doc.MUDr. E. Mechírová, CSc, mimořádná profe-
sorka a předsedkyně Slovenské anatomické společnosti, a prof. MUDr. K.
Smetana, DrSc., vědecký sekretář České anatomické společnosti.

18. KONGRES HYPERBARICKÉ A LETECKÉ MEDICÍNY V PLZNI,
10. - 11. 9. 2009

Ve dnech 10. a 11. září 2009 se v plzeňském Hotelu CD konal 18. kongres
České společnosti hyperbarické a letecké medicíny, který letos pořádaly
společně pracoviště lochotínské a borské barokomory při I. Interní klinice
a Oddělení klinické farmakologie. Záštitu nad konferencí převzala hejt-
manka Plzeňského kraje doc MUDr. M.Emmerová, CSc., která také setkání
zahájila a hovořila o nutnosti kontinuity oboru. 

Jednalo se již o osmnácté setkání pracovníků zabývajících se touto pro-
blematikou, přičemž konference mají dvouletou periodu - nejedná se o žád-
nou novinku. Co je relativně nového je sloučení problematiky barokomor
s leteckou a potápěčskou problematikou, což obor činí integrální a ne-
omezený pouze na problematiku léčebné hyperbaroxie.

Odborný program obsahoval 22 sdělení, průřezových celou problema-

tikou. V krátkosti se zmíníme o jednotlivých z nich.
Odbornou část kongresu zahájil dr. M. Hájek z Ostravy (Současné

postavení, perspektivy a moderní trendy v hyperbarické medicíně; Zdravotní
problematika práce ošetřujícího personálu ve vícemístných hyperbarických
komorách; Porovnání subjektivního a objektivního hodnocení výsledků léčby
a komplikací při hyperbarické oxygenoterapii), který se svých sděleních ho-
vořil o postavení a perspektivách oboru a v dalším potom o některých kom-
plikacích léčby. Doc. O. Mayer se zabýval nutností verifikace metody pro-
středky Evidence based medicine. Dr. J. Růžička ve svém sdělení analyzoval
situaci ve využívání HBO na různých pracovištích ČR u různých diagnóz. Dr.
J. Zapletalová z Prahy prezentovala výsledky léčby HBO u osteoradio-
nekrózy mandibuly, což se v Plzeňském kraji nevyužívá.

VÝUKA A DALŠÍ ROZVOJ ANATOMIE VE SVĚTLE MEZINÁRODNÍHO 
KONGRESU MORPHOLOGY 2009
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V sesterské sekci potom ko-
legyně J. Maršálková z Ostravy
(Kontrolovaný podtlak v léčbě
ran) referovala o způsobech
léčby ran a J. Tichavská rovněž
z Ostravy (Multioborová spo-
lupráce při provozu Centra
hyperbarické medicíny Ostrava)
o mezioborové spolupráci. Za-
jímavý byl kontrast ve využí-
vání metody u některých orto-
pedických diagnóz, kdy v Se-
verních Čechách (Dr. P. Stica,
Semily: Kasuistiky využití HBO
v terapii aseptických kostních
nekróz) je HBO využívána k léč-
bě aseptických kostních nekróz,
zatímco v našich podmínkách
nikoliv (Dr. H. Červenková a
spol.: Využití hyperbaroxie v or-
topedii a traumatologii). Dr.
Červenková dále referovala o
omezeném používání metody
HBO v našem kraji. Dr. Z.

Poklopová (Plzeň) shrnula použití HBO v cévní problematice a dr. K.
Pešková z Mostu informovala o zajímavé kazuistice s použitím HBO v léčbě
postoperační afonie.

Další část odborného programu se soustředila na problematiku
potápěčské medicíny.

Dr. P. Macura z Pardubic shrnul zásady vyšetřování zdravotního stavu
potápěčů a Doc. R. Pudil z Hradce Králové informoval o novinkách v diag-
nostice a léčbě persistujícího foramen ovale. Dr. D. Skoumal z Ostravy měl
přehlednou přednášku o novinkách v přístupu k dekompresní nemoci a její
léčbě. Dr. M. Sázel z Prahy srovnával sestup v komoře s dekompresním po-

stupem. Sekci zakončil Dr. P. Kriška z Teplic - hovořil o změnách plicních
funkcí po HBO.

Závěrečnou sekci zahájil doc. E. Hrnčíř s problematikou odškodňování
zdravotních postižení způsobených potápěním. Ing. S. Masák referoval
omožnostech vzdělávání středního zdravotnického personálu v HBO. Kolega
P. Jungman informoval kongres o nové barokomoře v Mostě. Dr. M. Hájek
věnoval pozornost zdravotní problematice  práce ošetřujícího personálu ve
vícemístných hyperbarických komorách a konferenci zakončil dr. J. Růžička
se závěrečnou zprávou o řešení grantového projektu - Technologický audit
hyperbarických komor. 

V posterové sekci představil Dr J. Miček z Nových Zámků nově vybu-
dované zařízení HBO v Nových zámcích a dr. Š. Novotný uvedl zajímavou
kasuistiku léčby otravy CO.

Organizátoři se setkali s pozitivním ohlasem kongresu a děkují všem,
kteří se podíleli na jeho přípravě.

J. Růžička

Pohled do auditoria v sálu Hotelu CD

Pozdravné slovo hejtmanky Plzeňského kraje 
doc. MUDr. M. Emmerové, CSc.

Zahajovací slovo MUDr. Jiřího Růžičky,
Ph.D., hlavního organizátora konference

XVI. KONGRES ČESKÉ INTERNISTICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS,
13. - 16. 9. 2009 V PRAZE

Ve dnech 13.-16. září 2009 se konal v Praze v Kongresovém centru již
XVI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně.
Prezidentem kongresu byl prof. MUDr. R. Češka, CSc., předseda výboru
České internistické společnosti. Slavnostní přednášku s názvem „Zamyšlení
nad internou“ letos přednesl prof. MUDr. M. Štejfa, DrSc., FESC, při příleži-
tosti svých osmdesátin. Jemu také bylo věnováno rozšířené číslo časopisu
Vnitřní lékařství, v němž byla publikována abstrakta sdělení z kongresu
apřehledové i originální články (mimo jiné i výsledkové sdělení kolektivu
lékařů Centra preventivní kardiologie 2. interní kliniky Nussbaumerová
(Petrlová), Rosolová, Šimon, Šefrna, Šifalda, Šípová s názvem Kontrola kar-
diovaskulárních rizikových faktorů u diabetiků 2. typu. Na kongresu také
byla pokřtěna nová kniha Enterální a parenterální výživa kolektivu autorů
Křemen, Kortlíková, Svačina et al. z III. interní kliniky 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy. Odborný program byl rozdělen do jednotlivých bloků
dle oborů. Svůj blok měla i Slovenská internistická společnost. Garanty
odborných bloků byli i lékaři plzeňské fakultní nemocnice a naší lékařské
fakulty – bloku Metabolický syndrom a bloku Obezitologie prof. MUDr. H.
Rosolová, DrSc. a bloku Neinvazivní a preventivní kardiologie doc. MUDr.
O. Mayer Jr., CSc., oba z 2. interní kliniky. Aktivní účast plzeňských lékařů
byla velká – z 1. interní kliniky přednášel prof. MUDr. Z. Rušavý v bloku „Je
diabetik typu 2 pacientem pro internistu?“ sdělení „Sitagliptin – lék první
volby do kombinace?“, doc. MUDr. M. Matějovič, Ph.D. v bloku „Aktuality

v léčbě: ledviny a srdce“ sdělení „Ochrana ledvin: co lze použít v praxi“
aMUDr. D. Müllerová, Ph.D sdělení „Těhotenství a obezita“ v bloku České
obezitologické společnosti. Z lékařů 2. interní kliniky se aktivně prezento-
vali prof. MUDr. H. Rosolová, DrSc. přednáškami „Úroveň kontroly hyper-
tenze u nemocných s metabolickým syndromem“ (spoluautor B.
Nussbaumerová) v bloku České společnosti pro hypertenzi, „Kombinovaná
hypolipidemická léčba je účinnější než monoterapie statiny i u nemocných
s vysokým kardiometabolickým rizikem“ v bloku „Ezetimib ve světle nových
studií“, „Kombinační léčba hypertenze ve světle studie STAR“ v bloku
„Rizikové faktory kardiovaskulárních  onemocnění. Je vše tak, jak má být?“
a „Metabolický syndrom ve venkovské populaci“ v bloku Českého institutu
metabolického syndromu, jemuž také předsedala. V bloku „Neinvazivní
apreventivní kardiologie“ přednesl prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. sdělení
„Klinický význam měření rychlosti šíření pulzové vlny“. MUDr. B.
Nussbaumerová, Ph.D prezentovala v bloku Kardiologie výsledkové sdělení
„Kardiovaskulární riziko u diabetiků 2. typu a jeho vztah ke kotníko-pažní-
mu tlakovému indexu“ (spoluautoři Rosolová, Šimon). Součástí kongresu
byla také posterová a sesterská sekce. Společenský program kongresu tvořil
uvítací večer v kongresovém centru, varhanní koncert v Kapitulním chrá-
mu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě a společenské setkání ve
Velkopřevorském paláci.

Nussbaumerová



5

Prof. MUDr. Pavel Grof, FRCPsych, navštívil Psychiatrickou kliniku a na
semináři kliniky dne 17. září 2009 referoval o výsledcích své výzkumné
práce v oblasti afektivních poruch, jíž se po dlouhá léta po odchodu z Čes-
koslovenska věnuje na univerzitě v kanadském Torontu. Profesor Grof  mimo
jiné zopakoval a hlouběji rozvedl tezi, kterou zmínil ve své předchozí před-
nášce přednesené na půdě naší kliniky před 2 léty. Jedná se o nový pohled
na obraz duševních poruch. Zjednodušeně řečeno: různé klinické obrazy, tedy
i různé diagnózy stanovené na základě fenomenologické diagnostiky mohou
být výsledkem shodné dysfunkce mozku. Profesor Grof má možnost longi-

tudinálně sledovat rodiny pacientů trpících bipolární afektivní poruchou.
Zjiš	uje tedy psychiatrickou morbiditu i u jejich dětí - v přímé linii. Na zá-
kladě zmíněného sledování se ukazuje, že nejúčinnější farmakoterapie u ro-
dičů je také nejúčinnější farmakoterapií u potomků, a to nezávisle na feno-
menologicky stanovené diagnóze! Jinými slovy, duševní poruchy by se daly
také klasifikovat podle účinného farmakon. Tento lék je shodný u rodičů
i jejich potomků nezávisle na charakteru poruchy (např. bipolární porucha
u rodičů a psychotické onemocnění ze schizofrenního okruhu u jejich po-
tomků je obojí nejúčinněji léčeno olanzapinem). MUDr. Jiří Podlipný

Soutěž studentů lékařských fakult organizovalo velvyslanectví České re-
publiky ve spolupráci  se společností Pierre Fabre Médicament. Letos se
konala dne 22.9. ve Francouzském institutu ve Štěpánské ulici v Praze. Jako
koordinátor soutěže za Lékařskou fakultu UK v Plzni jsem byl členem hodno-
titelské poroty. Plzeňskou lékařskou fakultu reprezentovali tito studenti se
svými vědeckými pracemi (které zvítězily ve svých sekcích na SVK v Plzni):

Řehoř L., Svatoň M.:
Exprese genu RECK v plicní tkáni pacientů s nemalobuněčným karci-

nomem (školitelé MUDr. Kulda, RNDr. Pešta) z Ústavu lékařské chemie
Vyčítal O., Brůha J.: 
Inhibice transforming growth factor beta-1 stimuluje regeneraci jater po

částečné ligaci portální žíly v experimentálním modelu na prasatech (ško-
litelé MUDr. Liška, prof. Třeška) z Chirurgické kliniky 
(práce byly předneseny v anglickém jazyce, rovněž diskuse byla v angličtině)

Mohu zodpovědně říci, že uvedení studenti reprezentovali vzorně naši

fakultu a jejich práce rozhodně mezi ostatními nezanikly. Hodnocení poroty
v takových soutěžích nikdy není jednoduché, protože je třeba posoudit práce
z často velice odlišných oblastí medicíny – od oborů teoretických až po dis-
cipliny vysloveně klinické. Úroveň celé soutěže byla – podle nejen mého
názoru – velice vysoká a již účast na ní byla určitě pro naše studenty (by	 se
jejich práce mezi první tři v pořadí nedostaly) vyznamenáním a vynikající
motivací k další odborné a vědecké činnosti.

Slavnostní shromáždění soutěžících studentů, jejich školitelů a představi-
telů fakult se bude konat dne 8. října 2009 v 11.30 hodin na Francouzském
velvyslanectví, Velkopřevorské náměstí 2, Praha. Na tomto shromáždění ke
studentům pohovoří a ceny předá nositel Nobelovy ceny prof. Jean-Marie
Lehn za přítomnosti velvyslance Francouzské republiky v České republice
J.E. Charlese Friese.

Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.
koordinátor soutěže za LF UK v Plzni

PŘEDNÁŠKA PROFESORA GROFA NA PSYCHIATRICKÉ KLINICE 17. 9. 2009

SOUTĚŽ STUDENTŮ LÉKAŘSKÝCH FAKULT ČR V PRAZE 22. 9. 2009

MUDr. E. Navrátilová ve sdělení „Možnosti léčby závislostí v Psy-
chiatrické léčebně Dobřany“ uvedla, že psychiatrická léčebna nabízí reži-
movou léčbu závislosti na alkoholu, režimovou léčbu patologického hráč-
ství, na základě rozhodnutí soudu ochrannou protialkoholní léčbu a léčbu
toxických psychóz. Na uzavřeném mužském příjmovém oddělení jsou
umístěni nemocní s poruchami osobnosti ze závislosti na alkoholu či psy-
choaktivních látkách a osoby se soudně nařízenou ochrannou ústavní
léčbou. Je poskytována krizová intervence nekomplikovaných odvykacích
stavů, základní edukace o problematice závislosti, prevence relapsu a mo-
tivace. Pacienti jsou zařazeni do režimové terapie. Po stabilizaci zdravot-
ního stavu jsou pacienti překládáni na jiná, specializovaná pracoviště
léčebny: bu
 psychiatricko-rehabilitační či režimová oddělení, případně
jsou propuštěni do ambulantní psychiatrické péče. Pacienti s nealko-
holickou závislostí jsou motivováni k nástupu do terapeutické komunity.
1. 7. t.r. byl zahájen provoz mužského otevřeného oddělení, zaměřeného

na léčbu alkoholismu a patologického hráčství. Díky rekonstrukci patří
k nejmodernějším v ČR. Pacienti před nástupem musí být v kompenzo-
vaném tělesném stavu, aby nevyžadovali specializovanou péči. Základní
principy léčby jsou psychoterapie a režim. Pacienti se spolupodílejí na
chodu oddělení. Mohou se volně pohybovat po areálu léčebny a po
absolvování úvodní části léčby mají možnost vycházek do města.
Průměrná doba hospitalizace u závislostí na alkohol je tři měsíce, u pato-
logického hráčství  šest týdnů. První měsíce po propuštění jsou obtížné
a riziko selhání veliké. Nedílnou součástí léčby je spolupráce s rodinou.
K léčbě je třeba předem se objednat, není potřeba žádné doporučení od
lékaře.

V dalším programu odezněla následující sdělení: J. Chval.: Účelná far-
makoterapie u seniorů. I. Průša: Pacient s depresivní symptomatologií
u schizofrenie. P. Žižka: Prezentace dětské psychiatrie v PL v Dobřanech.

(r)

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY 2. 9. 2009

Dne 9. 9. proběhl ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu pod předsed-
nictvím MUDr. Pavly Toufarové večer Geriatrického oddělení. V jeho úvodu
zaznělo sdělení přednesené za kolektiv autorek primářkou pracoviště MUDr.
K. Soukupovou (spoluautorky V. Š�astná a H.Kučerová), zaměřené na méně
časté krvácivé komplikace podávání nízkomolekulárních heparinů. Podávání
těchto preparátů je nejúčinnější metodou prevence tromboembolické
nemoci a stalo se běžnou rutinou, nicméně je třeba pomýšlet na možné, často
i závažné komplikace. Obávané jsou zejména komplikace krvácivé, přičemž
situaci u seniorů navíc modifikuje obvyklá oligosymptomatologie stonání
ačastá závažná polymorbidita. V rámci sdělení byla demonstrována kazuis-
tika nemocné se závažným krvácením do břišní stěny po podání enoxaparinu.

Další sdělení kolektivu lékařek V. Š�astná, K. Soukupová, H. Kučerová
a J. Táborská se zaměřilo na rozbor problematiky nozokomiálních uroinfekcí
u hospitalizovaných seniorů na Geriatrickém oddělení. Uroinfekce jsou nej-
častější nozokomiální infekcí seniorů a jsou proto závažným faktorem
ovlivňujícím morbiditu i mortalitu této skupiny pacientů. Důraz je kladen
na prevenci vzniku uroinfekcí především minimalizací zavádění perma-
nentních močových katetrů a jejich správným ošetřováním a současně i na
související problematiku vytváření polyrezistentních bakteriálních kmenů,
ke kterému dochází při nevhodné antibiotické léčbě. Byl opětovně zdůraz-

něn známý fakt nevhodnosti léčby asymptomatických uroinfekcí a současně
nezbytnost péče o nutrici a kvalitní hydrataci seniorů.

MUDr. H. Kučerová se v dalším příspěvku nazvaném „Negativní vliv léků
na geriatrické syndromy“ věnovala racionální farmakoterapii u seniorů. Při-
pomněla především rizika nevhodné medikace a cíle a limity komplexní
geriatrické péče. 

V posledním lékařském sdělení večera MUDr. V. Š�astná prezentovala
práci vytvořenou ve spolupráci s přednostkou Infekční kliniky MUDr. J.
Táborskou „Problematika infekcí Clostridium difficile u seniorů“. Ve své
přednášce se pokusila zopakovat definici choroby, rizikové faktory jejího
vzniku a základní principy léčby, sdělení doplnila statistikou výskytu toho-
to onemocnění v letech 2006-2008 na Geriatrickém oddělení a Infekční
klinice FN. Výskyt Clostridiových kolitid celosvětově stoupá, současně
bohužel narůstá i závažnost průběhu. Hlavním ovlivnitelným rizikovým fak-
torem vzniku je antibiotická léčba a právě její minimalizace se jeví být
hlavním preventivním opatřením. 

Večer zakončila přednáška Bc. M. Jiránkové (spoluautorka H. Ziková),
týkající se sesterského pohledu na výživu a především ošetřování nemocných
s  perkutánní endoskopickou gastrostomií, kterých v posledních letech
(nejen)  na Geriatrickém oddělení FN přibývá. (Š�astná)

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER GERIATRICKÉHO ODDĚLENÍ 9. 9. 2009



V úterý 21. července 2009 se uskutečnily ve
velké aule Karolina v Praze promoce 123 absol-
ventů všeobecného směru a 40 absolventů
oboru zubního lékařství Lékařské fakulty UK
v Plzni. Promoce, kterých se za vedení univerzi-
ty zúčastnil prorektor prof. MUDr. Jan Škrha,
DrSc., se uskutečnily v šesti skupinách.

V prvé skupině (9.00 hodin), jejímž promo-
torem byl prof. MUDr. Karel Koudela, CSc.,
složili slavnostní lékařský slib tito absolventi
všeobecného lékařství:

Altschmiedová Kateřina, Aulová Kateřina,
Bernášková Anna, Bočková Štěpánka, Bouzko-
vá Klára, Břízová Štěpánka, Čermáková Ve-
ronika, Černá Iva, Honzík Jan, Hřídelová Hana,
Hyndrák Tomáš, Chudáčková Eva, Janek
Michal, Kapoun Michal, Koutná Veronika,
Lysenko Andriy, Málová Tereza, Miglec Ján,
Peckert Jan, Pošta Petr, Sannallah Muhammad,
Slezáková Tereza, Solfronk Jan, Sudová Jitka,
Šlauf Daniel, Štrincl Jakub, Valentová Barbora,
Vítek Petr.

Promotorem druhé skupiny (v 10.30 hodin)
byl prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc., jemuž
složili slib absolventi:

Blažková Erika, Čížková Jana, Dolejšová Ka-
teřina, Fajfrová Anna, Fiala Ondřej, Fichtlová
Kateřina, Haidingerová Lenka, Chloubová Jitka,
Kolářová Veronika, Kotěšovcová Helena, Kra-
těnová Hana, Kubeček Adam, Kundrátová
Klára, Kutscherová Veronika, Potužník Pavel,
Prokopiusová Jana, Rušavý Zdeněk, Šimanová
Hana, Špička Pavel, Teřlová Helena, Tichá
Lucie, Továrnická Tereza, Trefná Aneta,
Varnerová Veronika, Veselý Jiří, Wicherek Jiří,
Zichová Sandra, Žežulka Jan.

Promotor prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
přijal slib od absolventů ze třetí skupiny (12.00
hodin ), v níž promovali absolventi:

Bobková Zuzana, Červená Renata, Dumbrov-
ská Lenka, Hahn Martin, Hodasová Gabriela,
Hušáková Petra, Kaplan Petr, Kohoutová Kate-
řina, Králová Kateřina, Naeem Hassan, Peteří-
ková Alena, Pírek Jiří, Polák Miroslav, Salášek
Martin, Seibertová Lucie, Slavíková Věra,
Sobotková Jana, Sojovská Jaromíra, Sýkora
Tomáš, Ulmanová Erika, Urbánková Jitka,
Vlčková Božena, Vobořilová Věra, Vrbová
Ivana, Wagnerová Petra, Winkelhöferová
Kateřina, Zajíčková Anna, Žižková Olga.

Slib od absolventů čtvrté skupiny (13.30
hodin) přijal promotor prof. MUDr. Vladislav
Třeška, DrSc.; v této skupině promovali:

Berkovcová Hana, Haasová Hana, Ja-
noušková Hedvika, Kopet Antonín, Kubešová
Anna, Liškařová Lenka, Mestančík Jan, Měš	an
David, Novotná Václava, Sagan Jiří, Sirotek
Ondřej, Sušická Veronika, Štěpán Martin,

Vácha Tomáš, Večeřová Katarína, Vnenčáková
Silvia, Vorlíčková Veronika, Wiesnerová Alena,
Zoufalá Kateřina, Ayandeh Leula, Clark
Anthony James, Grewal Singh Harmeet, Hafiz
Saquib, Chaves Domingos Modesto Ines,
Mandla Chand Anish, Morjaria Jatin Nicheal,
Rahmany Nejad Ali Reza, Randhawa Singh
Sukhwinder, Shayesteh Ali Reza, Taheri
Ramtin.

Promotorem páté skupiny (15.00 hodin) byl
prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc., jemuž složili
slavnostní slib tito absolventi oboru zubního
lékařství:

Abu Baker Ahmad, Al Deeb Linda, Ci-
bulková Veronika, Cífková Jitka, Klímová
Radka, Kocek Petr, Voráčková Kamila, Ba-
borská Lucie, Drofová Jana, Fišer Karel,
Chládková Eva, Chráš	anský Petr, Jelínek Petr,
Kasal Eduard, Katuš	áková Eva, Khalvati
Khaled, Kocour Pavel, MUDr. Malá Kateřina,
Prokůpková Jana, Smrčka Roman, Spal An-
tonín, Starý Martin, Šimek Petr, Švec Radek,
Tidrichová Klára, Vančurová Edita, Vránová
Milena.

Promotorem absolventů ze šesté skupiny (v
16.30 hodin) byl opět prof. MUDr. Jan Kilian,
DrSc., který přijal slib od následujících absol-
ventů oboru zubního lékařství:

Ballgjini Ardiola, Jícha Roman, Kaše Štěpán,
Kosinová Veronika, Kronus Michal, Matějková
Eva, Pečenka Vít, Prachová Jana, Svoboda On-
dřej, Štván Vladimír, MUDr.Tomanová Věra,
Vaněčková Klára, Vystrčilová Helena

a absolventů všeobecného lékařství:
Kalinová Lenka, Kováříková Lucie, Prouzová

Eva, Ryantová Michaela, Stibalová Věra,
Šrámek Petr, Topková Jaroslava, Tupý Radek,
Zemanová Markéta.

Promocí se zúčastnila řada profesorů, do-
centů a asistentů Lékařské fakulty a řada pra-
covníků děkanátu fakulty, kteří zajistili jejich
hladký a bezchybný průběh.

Hojná účast rodinných příslušníků, pří-
buzných a přátel absolventů jen podtrhla
slavnostní atmosféru tohoto významného aktu. 

(JK)

Děkan plzeňské lékařské fakulty doc. Koutenský
blahopřeje právě promované lékařce

Promotor prof. Rušavý předává diplom novému
lékaři

Absolventka plzeňské lékařské fakulty skládá
lékařský slib

Pohled do velké auly Karolina při prorektorově projevu

Promocí se zúčastnil člen vedení Univerzity
Karlovy prorektor prof. Škrha

6

PROMOCE ABSOLVENTŮ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY
V PLZNI



7

VÝZKUMNÝ ZÁMĚR
„NÁHRADA A PODPORA FUNKCE NĚKTERÝCHŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝCH ORGÁNŮ“

ÚSPĚŠNÝ I VE DRUHÉM PRŮBĚŽNÉM HODNOCENÍ

Člen redakční rady „Facultas nostra“ doc. MUDr. J. Beran, CSc. jako
jeden ze spolupracovníků při řešení významného výzkumného záměru
obdržel od hlavního řešitele dopis, jehož obsah si dovolujeme (se souh-
lasem pisatele) otisknout:   

„Je mi potěšením se s Vámi podělit o výsledky druhého průběžného hod-
nocení výzkumného záměru „Náhrada a podpora funkce některých život-
ně důležitých orgánů“.

Hodnocením personálního zabezpečení, průběhu řešení, dosažených
výsledků a čerpání uznaných nákladů získal náš záměr nejvyšší možné
hodnocení („A“) a tím i doporučení pokračovat v řešení a v poskytování
institucionální podpory ve stejné intenzitě. 

Pro orientaci uvádím stručný přehled dosažených výsledků:
Celkový počet publikací v impaktovaných časopisech za uplynulé

dvouleté období (2007-2008)  byl 117 (92 uplatněných, 25 kde bylo uplat-
nění prokazatelně zahájeno) s kumulativním faktorem impaktu 266,
průměrným faktorem impaktu na jednu publikaci 2.4 a průměrným fak-
torem impaktu na 1 úvazek D1+D2 2.8). Ve srovnání s prvním dvouletým
obdobím se tak počet uplatněných impaktovaných publikací více než
čtyřnásobně zvýšil (20 publikací v letech 05/06 vs. 92 publikací za období
07/08). Vědeckou úroveň podporují i kvalitativní aspekty: ve všech anoto-
vaných výzkumných směrech byly některé z výsledků uplatněny v ča-
sopisech nejvyšší kvality v dané problematice: Crit Care Med (F 6.6),
Intensive Care Med (IF 5.05), Shock (IF 3.3), Crit Care (IF 4.55), Am J
Transplant (IF 6.8), Transplantation (IF 3.6), Kidney Int (IF 6.4), Journal
of Proteome Research (IF 5.6), Nephrol Dial Transplant (IF 3.1), Diabetes
Care (IF 7.8), Gene Therapy (IF 4.7), Clin Sci (IF 3.9), J Immunol (IF 6) ,

Eur J Radiol (IF 1.9), Virchow Arch (IF 2.0), Am J Hyper (IF 3.5), Urology
(IF 2.1), J Vasc Res (IF 2.2), aj.. Z propojení experimentálního a klinického
výzkumu vyplynuly i další výstupy, např. účast v transferu technologií. Tím
je například vyvinuté a impaktovanou publikací obhájené zařízení k selek-
tivnímu chlazení mimotělního oběhu očiš	ovacích metod s mimořádným
klinickým potenciálem. Bylo získáno patentové řízení v ČR, probíhá
patentové řízení v USA a Německu. Řada poznatků plynoucích z výsled-
ků výzkumu našla uplatnění ve 3 odborných monografiích a 45 kapi-
tolách, včetně vydavatelů prestižních zahraničních monografií (např.
Springer-Verlag). Kromě publikačních a patentových výstupů bylo mnoho
výsledků a aktivit záměru prezentováno formou původních prací i vy-
zvaných přednášek na mezinárodních kongresech či byly pod hlavičkou
záměru organizovány národní vědecká sympozia a workshopy. Tři prezen-
tované původní práce získaly prestižní mezinárodní ocenění (nositelé
ocenění jsou ve všech případech studenti Ph.D programů), jedna mono-
grafie získala Cenu České nefrologické společnosti za rok 2007. Z pu-
blikací rovněž plyne aktivní, faktická mezinárodní spolupráce
deklarovaná v proponovaném záměru. Výstupy získané řešením záměru
umožnily rovněž důstojné obhajoby doktorandských a habilitačních prací.

Na základě těchto výsledků jsem po dohodě s Vámi požádal o pro-
dloužení záměru do konce roku 2011. Dle neoficiálních informací byla
tato žádost bez výtky přijata. 

Poděkování patří všem, kteří se dosud na úspěšném řešení podíleli.
Pevně věřím, že stávající trend udržíme až do samého závěru řešení
záměru.“ 

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D, hlavní řešitel záměru

Jubilantka se narodila 1. 8. 1929, po gymnáziu v Plzni absolvovala
Masarykovu školu sociální a zdravotní práce v Praze na Vinohradech. Od r.
1950 pracovala na Psychiatrické klinice  v Plzni, nejprve jako sociální pra-
covnice. Později na Univerzitě Karlově v Praze vystudovala na přání tehdej-
šího přednosty kliniky prof. Vencovského psychologii. Na Psychiatrické
klinice FN a LF UK v Plzni působila jako klinická psycholožka do r. 2005,

kdy odešla do důchodu. Celkem tedy pracovala na Psychiatrické klinice
vPlzni 55 roků.

Jubilantce přejeme dobré zdraví a spokojenost do mnoha dalších let!
A děkujeme!

MUDr. Jiří Beran

Ondřej Hes se narodil v Plzni 21. 7. 1968. Po maturitě na plzeňském gym-
náziu na Mikulášském náměstí byl přijat na plzeňskou Lékařskou fakultu,
kde promoval v r. 1993. 

V roce 1996 získal v Institutu pro doškolování lékařů a farmaceutů
vPraze atestaci z patologické anatomie I. stupně, o tři roky později atestaci
II. stupně. 

V r. 2001 dokončil postgraduální studium ziskem Ph.D. po obhajobě dok-
torandské práce na téma “ Diferenciální diagnostika nádorů ledvin s gra-
nulární cytoplasmou”. O dva roky později byl jmenován docentem pro obor
patologické anatomie. Jeho habilitační práce zněla “Vzácné nádory ledvin
a jejich neobvyklé varianty”. 2. 3.2009 byl prezidentem republiky jmenován
profesorem pro obor patologické anatomie. 

V současnosti pracuje jako vedoucí Laboratoře speciální diagnostiky
vPatologickém ústavu Fakultní nemocnice v Plzni. Je členem České lékař-
ské společnosti J.E. Purkyně, členem České urologické společnosti, členem
České patologické společnosti, členem Mezinárodní akademie patologů
ačlenem České gynekologické společnosti. 

Jeho úspěšná vědecká práce je patrná z četných přednášek v zahraničí,
knimž je zván jako zvaný řečník. Kromě toho je autorem či spoluautorem
více než 160 původních vědeckých prací, velká část je otištěna v časopisech
s „impact“ faktorem. Dále je autorem několika kapitol v knihách u nás i v
zahraničí, spoluautorem jedné  a prvním autorem další monografie.

Dle „Web of science“ (WOS) je citován více než 300x, další citace jsou
vnejprestižnějších monografiích (Lippincott, Springer, etc.). (r)

ŽIVOTNÍ JUBILEUM Mgr. JITKY TROKAROVÉ

ZE ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UK V PLZNI
DNE 30. 9. 2009

PR

Prof. MUDr. ONDŘEJ HES, Ph.D.

NOVÍ PROFESOŘI SE PŘEDSTAVUJÍ

AS se v první části svého jednání zabýval stavem legislativy a připomínkami.
Po rozpravě k tomuto bodu jako jedinou relevantní připomínku přijal návrh
doplnit způsob jmenování přednostů klinik do tzv. depurovaných předpisů. 

Dále AS projednal problematiku nadcházejících voleb děkana LF UK
v Plzni a přijal následující prohlášení: 

Akademický senát LF UK v Plzni vyhlašuje termín volebního zasedání
AS pro volbu děkana LF UK v Plzni. Volební zasedání se uskuteční dne
29.10.2009 v 15 hodin ve velké posluchárně Šafránkova pavilonu. Senát
tímto vyzývá akademickou obec LF UK v Plzni k podávání návrhů kan-
didátů na funkci děkana. Kandidát, navržený akademickou obcí, potře-

buje podporu nejméně 30 členů akademické obce, vyjádřenou podpisem
navrhujícího člena obce; zároveň musí připojit písemný souhlas se svojí
kandidaturou. 

Návrhy kandidátů na funkci děkana, navržených akademickou obcí, je
třeba předložit předsedovi AS LF UK v Plzni nejpozději do 21.10.2009 do
12.00 hodin. Kandidáti na děkana LF UK v Plzni budou mít možnost vy-
stoupit před volbou na volebním zasedání; délku vystoupení jednoho
delegáta stanovuje senát na max. 15 minut. Kandidáti mají právo oslovit
e-mailovou formou  členy AS LF UK v Plzni i členy akademické obce
a seznámit je se svými názory na vedení fakulty.   
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AS schválil složení volební komise následovně: as. MUDr. Jan Barcal,
Ph.D., as. MUDr. Vilém Kuntascher, Ph.D. a MUC. Petr Beneš.

Jednotlivými členy AS LF UK v Plzni byli jako kandidáti na funkci
děkana postupně navrženi tito členové akademické obce (uvádíme
v abecedním pořadí):

prof. MUDr. Hes Ondřej, Ph.D., Šiklův ústav patologické anatomie
a histologie

doc. RNDr. Marie Korabečná, P .D., Ústav biologie
doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., Klinika zobrazovacích metod
doc. MUDr. Jaroslav Slípka, Klinika oto-rhino-laryngologická

doc. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., Ústav biofyziky a Ústav fyziologie
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., Chirurgická klinika
AS LF UK v Plzni schválil listinu kandidátů navržených senátem pro

volby do funkce děkana LF UK v Plzni na nadcházející volební období.
Doc. Slípka seznámil Senát s telefonátem rektora Univerzity Karlovy

prof. Hampla, který děkuje Senátu LF za nominování do funkce rektora
UK na příští volební období.  

Volby zástupců Lékařské fakulty do AS Univerzity Karlovy proběhnou
v měsíci listopadu - přesná data a místa konání voleb budou sdělena
v dohledné době obvyklou formou. (r)

ANATOMIE – ZÁKLAD KLINICKÉ PRAXE

Z HISTORIE HYPERBARICKÉ MEDICÍNY U NÁS:
K okolnostem vzniku první hyperbarické komory v Plzni a k ustavení

celostátní organizace hyperbarické medicíny v Československu

V současné době se vývoj medicínského poznání výrazně urychluje,
poločas medicínských znalostí, který býval odhadován na 5 let, se
nepochybně zkracuje. Tento někdy až překotný vývoj  se týká především
medicínských disciplín  zabývajících se funkcemi lidského těla – fyziologie,
patofyziologie, biochemie, patobiochemie, ale také buněčné biologie,
genetiky a dalších oborů důležitých pro pochopení etiopatogeneze nemocí,
jejich průběhu, možností léčení, hlavně farmakologicky. A tak se právem
těmto oborům dostává významného místa v curriculech lékařských fakult.
Anatomie ve své klasické makroskopicky popisné podobě bývá pokládána
za obor více méně uzavřený, jehož význam v moderní medicíně klesá.

Chtěl bych na několika příkladech ukázat, že dobré znalosti anatomie
jsou nezbytné nejen v průběhu studia pro porozumění dalším preklinickým
a klinickým oborům, ale i v běžné klinické praxi.

Již při základním fyzikálním vyšetření nemocného pohledem, poslechem,
poklepem a pohmatem může být dobrá znalost anatomie významným
vodítkem pro stanovení diagnózy.

Při vyšetření hlavy nejde jen o zjiš	ování palpační citlivosti v místech vý-
stupu větví trojklaného nervu a ověřování funkce okohybných nervů (nn.
III., IV, VI), ale také o reakci zornic na osvit a konvergenci, která, při dobré
znalosti zrakové dráhy, může upozornit na změny v CNS (Argyll-
Robertsonovy zornice při lues). Inervace m. sphincter pupillae parasympa-
tickými vlákny probíhajícími s n. oculomotorius může být porušena tlakem
na tento nerv a tak jednostranná mydriáza, nereagující na osvit, je důleži-
tou známkou život ohrožující nitrolební hypertenze při epidurálním nebo
subdurálním hematomu. Znalost průběhu n. facialis pomůže již při fyzikál-
ním vyšetření odlišit centrální a periferní parézu (podle postižení horních
větví), současná hyperakusie a/nebo porucha chuti může lokalizovat lézi
nervu za průběhu skalní kostí  (porucha n. stapedius, chorda tympani).

Při vyšetření krku již pouhý pohled na městnavé povrchní krční žíly
může upozornit na rozvíjející se srdeční selhání nebo tamponádu perikar-
du, zvětšené hluboké krční uzliny mohou vést k diagnóze nádoru v ústní
dutině (zejména nodus jugulodigastricus a juguloomohyoideus) nebo upo-
zornit na malý, nehmatný papilokarcinom štítné žlázy u mladé ženy.
Poslech v oblasti bifurkace karotid může diagnostikovat dosud asympto-
matickou, ale potenciálně život ohrožující stenózu.

Znalost hranic plic a pohrudnice a auskultačních míst srdečních chlopní
jsou samozřejmou nutností při základním vyšetření hrudníku, stejně tak
jako mízní drenáž prsu. Projekce břišních orgánů na břišní stěnu a místa
jejich palpace jsou rovněž nezbytnou znalostí pro vyšetření břicha, jehož
součástí by mělo být i vyšetření per rectum umožňující odkrýt případný
patologický nález nejen v rektální ampule, ale i v prostatě, oblasti děložního
čípku, v Douglasově prostoru.

Při vyšetření končetin je nutno si všímat nejen hybnosti a svalové síly, ale
i inervace, pulsace tepen, povrchových žil a mízních uzlin. Je až zarážející,
jak často studenti opomíjejí povrchní žíly jak horních končetin (které
budou potřebovat pro získání cévního přístupu), tak žíly dolních končetin,
s jejichž poruchami se budou setkávat v denní praxi. Často se zapomíná, že
povrchní inguinální uzliny filtrují mízu nejen z dolní končetiny, ale i z dolní
části přední břišní stěny, zevního genitálu, perinea a anu, a jejich zvětšení
může znamenat zánět nebo nádor v kterékoliv této oblasti.

Nejdokonalejší znalost anatomie však dnes vyžaduje interpretace zobra-
zovacích metod, a to jak systematické anatomie při hodnocení např.
vyšetření skeletu, GIT, angiografie aj., tak zejména topografické anatomie
při hodnocení skenů CT, MR, PET. Přitom tyto skeny hodnotí nejen spe-
cializovaní radiologové, ale s rozvojem moderních metod se stále častěji
přenášejí i do ordinací odborných i praktických lékařů.

Nejvíce uznávána je důležitost anatomie pro chirurgické obory. Všechny
chirurgické výkony od nejjednodušších – získání cévního přístupu, až po
nejsložitější – např. transplantace orgánů, vyžadují dokonalou znalost
topografické anatomie, ale také fyziologie a biomechaniky. Platí to jak pro
klasické, otevřené operace, tak pro miniinvazivní a videoasistované výkony
i pro robotickou chirurgii. Již  prostá laparotomie, která musí dbát nejen na
dostatečný přístup do břišní dutiny, ale i na zachování inervace a cévního
zásobení svalů a na estetický efekt jizvy, vyžaduje dobré anatomické znalosti
břišní stěny. Chirurg, který použije např. pararektálního řezu, si musí být
vědom toho, že denervuje  přímý sval a musí si tento řez dobře rozvážit. Při
resekci orgánů se musí velice pečlivě dbát na cévní zásobení okrajů, aby se
anastomózy zhojily, znát možnosti kolaterálního oběhu a zejména, v onko-
chirurgii, i lymfatickou drenáž. Tak např. při respektování cévního zásobení
lze exstirpovaný jícen nahradit lalokem ze žaludku nebo tlustým či tenkým
střevem, které lze vytáhnout až na krk. Cévní chirurgie s využitím znalostí
normální anatomie využívá někdy až bizarních postupů, např. tzv.
extraanatomických bypassů jako je axilofemorální bypass nebo, při infekci
v třísle, protažení cévní protézy z aorty na hlubokou stehenní tepnu skrze
foramen obturatum.

Transplantace orgánů jsou další oblastí vyžadující dokonalé anatomické
znalosti. Již při odběru orgánů pro transplantaci je nutné dbát uchování
cévního zásobení štěpu. Ortotopické transplantace jsou z anatomického
hlediska jednodušší, ale z chirurgického hlediska zpravidla obtížnější, pro-
tože je třeba odstranit původní orgán. Heterotopické transplantace pak
kladou značné nároky na zachování funkce, při čemž je nutné přistoupit
knezvyklým napojením. Např. při transplantaci ledviny se renální cévy
napojují na zevní pánevní cévy a močovod se implantuje do měchýře, při
transplantaci pankreatu se cévy rovněž napojují na zevní pánevní cévy, ale
vývod exkretorické části se implantuje bu
 do vyřazené kličky tenkého stře-
va nebo do močového měchýře.

Závěr
Základní anatomické znalosti musí student získat již na začátku studia,

aby mohl porozumět  následným preklinickým a klinickým předmětům.
Tyto znalosti by si měl udržovat a obnovovat po celou dobu studia. Po
vstupu do praxe pak musí každý lékař obnovit své anatomické znalosti, aby
mohl své pacienty dobře vyšetřit a směřovat ke správné diagnóze. Ještě větší
nároky na znalost anatomie klade interpretace zobrazovacích metod.
Vchirurgických oborech pak vyvstává nutnost velmi detailní znalosti ope-
rované oblasti, přičemž se tyto požadavky zvyšují s náročností a kom-
plexností chirurgického výkonu.

Anatomie proto musí zůstat základním medicínským oborem s do-
statečným prostorem pro výuku a s možností obnovování a doplňování
anatomických znalostí v dalších fázích studia.

prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc.

Po předčasné smrti prof. MUDr. Karla Bobka (zemřel ve svých 55
letech 24. 11. 1964) ujal se vedení Interní kliniky LF UK a FN v Plzni
pražský kardiolog prof. MUDr. Josef Sova, DrSc. počátkem května 1965.
Na jednom z pravidelných ranních  hlášení lékařů kliniky upozornil prof.
Sova na nedávno v USA vydaný Sborník z konference o hyperbarické
oxygenoterapii, konané v únoru 1964 v New Yorku (Annals of the New
York Academy of Science 117, 1965). Vyzval přítomné, zda by někdo
chtěl Sborník prostudovat. Ihned jsem se přihlásil, protože jsem to

považoval v tu dobu za š	astné pokračování mé dosavadní výzkumné
práce v lékařské biometeorologii a bioklimatologii; Sova tomuto oboru
příliš nepřál.

Hyperbarické komory, v kterých se inhaluje čistý kyslík pod zvýšeným
tlakem, jsou vlastně speciální variantou tzv. klimatických komor. V komo-
rách je totiž nutné nastavit a udržovat mikroklima teplotně-vlhkostní,
tlakové a kyslíkové.

Po prostudování Sborníku jsem prof. Sovovi navrhl uspořádat před-
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nášku v rámci týdenních klinických seminářů. Přibližně jednohodinový
referát se uskutečnil 22. 3. 1966 v přítomnosti 43 lékařů kliniky, nemoc-
nice a západočeského kraje Teoretickou část jsem doplnil promítnutím
zvukového a obrazového záznamu z otevření velké hyperbarické komory
v Ostravě v nemocnici na Fifejdách v roce 1965. Šlo o část filmového
týdeníku, který se v té době promítal v plzeňských kinech.

V přibližně stejné době vyzval prof. Sovu ředitel FN v Plzni MUDr.
Bedřich Pabouček, CSc., aby reagoval na dopis generálního ředitele
ostravsko-karvinského revíru (OKD) Jaroslava Misky ze dne 2. 3. 1966.
Miska v dopise zval zájemce o hyperbarickou oxygenoterapii k účasti na
kontraktačním jednání v Ostravě. Vzhledem k úspěchu semináře jsem byl
jednáním pověřen a jako odborný poradce mne doprovázel můj dosavad-
ní spolupracovník v oboru bioklimatologie MUDr. Jiří Matoušek,
odborný asistent Fyzikálního ústavu plzeňské LF. Členem delegace byla
také paní Marie Lhotáková z technického oddělení FN, která byla
zplnomocněna k uzavření smlouvy o dodání jednomístné komory na
plzeňskou interní kliniku.

V roce 1967 byly na klinice provedeny nutné stavební úpravy a během
následujícího roku se uskutečnila instalace komory se strojovnou a ky-
slíkovou stanicí na 2. patře kliniky. Dodávku a celou montáž realizovaly
Závody automatizace a mechanizace (ZAM) OKD z Ostravy Zkušební
provoz proběhl v roce 1969 a provoz klinický začal 1. 1. 1970.

Tehdy se zde v krátké době teoreticky i prakticky zapracovala MUDr.
Milada Emmerová, která nastoupila po promoci na kliniku 1. 8. 1967.
Výraznou měrou mi pomáhala při řešení mnoha odborně-lékařských
a provozních problémů. Zkušební provoz komory v roce 1969 odhalil
řadu technických i koncepčních nedostatků, včetně nevyřešeného způ-
sobu aplikace kyslíku uvnitř komory. Na doporučení kolegy Matouška
jsem proto do řešení těchto závažných problémů angažoval MUDr.
Milana Hadravského, odb. asistenta téhož ústavu, kde působil Matoušek.
Hadravský se postupně stal nepostradatelným členem týmu, vyřešil způ-
sob aplikace kyslíku tzv. Hadravského ústenkou (čs. patent č. 148963/72),
přebudoval strojovou část včetně účinné klimatizace atd. Stal se vlastně

„technickým otcem“ komory a v roce 1984 přizval k technické spoluprá-
ci Ing. Milana Krátkého z Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni.

Po mém přechodu do funkce zástupce přednosty a primáře 1. interní
kliniky 1. 4. 1977 byla ke dni 1.5. 1977 pověřena vedením hyperbarické
komory MUDr. M. Emmerová.

Plzeňská komora byla zřízena v pořadí jako čtvrtá v čs. republice. Již
dříve zahájily provoz komory v Ostravě (při chirurgickém oddělení a ARO
nemocnice Na Fifejdách), v Praze (Ústav leteckého zdravotnictví ve Stře-
šovicích) a v Košicích (ARO Vojenské nemocnice). Následovaly komory
v Kladně (ARO OÚNZ), Českých Budějovicích (traumatologické odd.
OÚNZ), v Bratislavě (chirurgické  oddělení  Vojenské nemocnice), další
v Praze (koronární jednotka II. interní kliniky VFN), v Plzni (ARO
Vojenské nemocnice) a v Košicích (oddělení pro léčbu popálenin ZÚNZ
VSŽ Šaca). Do Brna (chirurgické odd. Vojenské nemocnice) byla pře-
chodně dislokována pojízdná hyperbarická komora.

Uvědomoval jsem si, že jednotlivá pracoviště hyperbarických komor
pracují v čs. republice naprosto izolovaně a že chybí vzájemná návaznost,
propojenost a informovanost; v neposlední řadě pak sjednocení indi-
kačních a kontraindikačních kritérií. Z těchto důvodů, jako dlouholetý
funkcionář Čs. bioklimatologické společnosti (ČSBKS) při ČSAV Praha,
jsem z vlastní iniciativy dne 12. 9. 1974 předložil hlavnímu výboru ČSBKS
návrh na vytvoření Odborné pracovní skupiny tlakových komor (OPS-TK
ČSBKS). Návrh byl přijat a 22. 10. 1975 byla tato první centrální organi-
zace v naší republice uvedena v život. Na funkci předsedy jsem doporučil
nestora hyperbarické medicíny u nás, MUDr. Vladimíra Doležala, CSc.
z ÚLZ v Praze. Na ustavující konferenci v Ostravě byl jednomyslně zvolen.

OPS-TK měla celostátní působnost a sjednotila všechny pracovníky, za-
bývající se problematikou hyperbarické medicíny, tj. lékaře, potápěče, tech-
niky a střední i pomocný zdravotnický personál. Logickým krokem bylo
i včlenění pracovníků v oboru letecké a kosmické medicíny v pozdějších
letech; škoda jen, že jsme nezískali účast zájemců o vysokohorskou
medicínu.

Doc. MUDr.Rudolf Barcal,CSc.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Plzeň - město pořádá kaž-
doročně Světový den první pomoci. 

Letos se tato prezentační akce konala na Anglickém nábřeží před
Komerční bankou Plzeň v sobotu 12. září. Pro veřejnost byla připrave-
na stanoviště s ukázkami první pomoci při různých zraněních. Členové
ČČK Plzeň-město předvedli praktické ukázky  umělého dýchání, ukázky
nepřímé masáže srdce na resuscitačním fantomu a použití defibrilátoru.
Někteří zájemci z řad veřejnosti si vše prakticky vyzkoušeli, jiní si jen
nechali změřit krevní tlak a prohlédli si zdravotnické vybavení a sanitní
vůz. Dále bylo připraveno stanoviště s ukázkou použití vakuových dlah
a nosítek. Program zpestřila kynoložka s výcvikem záchranářského psa.
Celou akci přibližuje několik  fotografií.

Pavla Peckertová

SVĚTOVÝ DEN PRVNÍ POMOCI V PLZNI 12. ZÁŘÍ 2009
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SETKÁNÍ NĚMECKÝCH LÉKAŘŮ - ABSOLVENTŮ NAŠÍ FAKULTY

PREZENTACE VÝSLEDKŮ STUDENTSKÉ VĚDECKÉ ČINNOSTI
NA MEZINÁRODNÍCH STUDENTSKÝCH KONGRESECH

V sobotu 19.září 2009 se sešlo před budovami teoretických ústavů na
Lochotíně  12 lékařů z různých částí Německa, aby si zavzpomínali na
společně prožitá  léta studií na zdejší fakultě. Je tomu již 30 let, co se do
prvního ročníku plzeňské fakulty zapsala skupina studentů z tehdejší
NDR, kteří po jazykové přípravě studovali v češtině jak na  všeobecném,
tak i na stomatologickém směru. Naši starší pedagogové vzpomínají,že nás
tehdy udivovali  svojí úžasnou pílí, vytrvalostí a pěknými studijními
výsledky. 

Sešli se již v pátek v plzeňském hotelu Mariot. Měli si co vyprávět -
vždy	 jsou rozeseti po celé SRN a jeden z nich je expertem v pediatrii
v Tunisu, jedna z kolegyň se u nás vdala a se svým českým manželem
působí v Bavorsku. Další studentští manželé - stomatologové jsou v sou-
sedním Sasku a jejich syn výborně studuje v angličtině rovněž v Plzni.

V sobotu dopoledne usedli pod vedením pisatele těchto řádek do lavic
posluchárny v Procháskově ústavu, jeiíž modernizaci obdivovali.
Nostalgicky vzpomínali na různé studentské zážitky a zajímali se o osudy
svých tehdejších učitelů. Zajímal je ovšem i systém dnešní výuky a plány
rozvoje fakulty do budoucna. Všichni nešetřili chválou na vysokou
výukovou tradici naší fakulty, která je výborně připravila pro jejich dnešní
lékařskou praxi a zajistila jim důstojné místo v konkurenci absolventů
různých německých a jiných univerzit. Plzeňská Lékařská fakulta byla pro
ně skutečnou „živnou matkou“ - celoživotně zůstala jejich Alma mater.

Sobotní oběd si zajistili ve své oblíbené studentské restauraci
"U Salzmannů" a objednávali si sami českou vepřovou a pivo. Odpoledne
věnovali prohlídce města, které milují a kde se určitě zase setkají. 

(JAS) 

TVRDÝ OŘÍŠEK: JAK HODNOTIT VĚDU (pokračování z minulého čísla)
Otiskujeme druhý polemický příspěvek z deníku mfDnes, zabývající se

nově navrženými kritérii pro hodnocení výsledků vědecké práce. Z pros-
torových důvodů je zkrácen, citace však jsou však téměř doslovné.    

Mluvení do tmy a humanitní školství
Rozbory současného stavu, ač mnohdy pořizované špičkovými ekono-

my, kupodivu často přehlížejí fakt, že každá produkce má také své nákla-
dy – a že první velkou investicí nutno vždy podniknout ještě předtím, než
se mi první vložená koruna s trochou štěstí vrátí. Pokud chceme více
článků od českých humanitních badatelů v prestižních světových časo-
pisech, nestačí zamknout je o chlebu a vodě jako Mozarta před pre-
miérou. Je nutné poskytnout jim pravidelný přístup k nejnovější ča-
sopisecké a knižní produkci, dát jim možnost dojíždět každý rok na dvě
tři významné konference podle vlastního výběru. Zajistit pro ně fungující
sekretářky a tým odborných asistentů a přiřknout jim – jak je to světě
obvyklé -  možnost každých přibližně pět let strávit celý rok nerušeným
bádáním bez jakýchkoli učebních povinností. Pokud na toto vše momen-
tálně nemáme prostředky, budiž, české humanitní školství může i tak fun-
govat na relativně slušné úrovni – ovšem nestěžujme si potom, že o nás
„svět neví“.

Reformní plány někdy stavějí na iluzi, že by schopnosti světové prezen-
tace měly růst přímo úměrně průběžným investicím. To je však omyl.
Spíše než pekaři, který z více mouky vždycky může napéct více rohlíků, se
badatel na mezinárodním poli podobá řidiči, který před vjezdem na
autostrádu potřebuje kompletní, spolehlivé a dosti rychlé auto. České
instituce mnohdy stavějí na nevysloveném předpokladu, že pokud
akademikům poskytnou výfuk, tři pneumatiky a volant, už se s tím přece
dá něco ujet – a další součástky prostě nakoupíme až podle toho, jak se
naši borci umístí v soutěži se zahraničními BMW. Někteří badatelé si
z dobré vůle a zaujetí pro věc seženou ostatní kusy sami nebo si je pořídí
za zahraniční stipendia, tím však bohužel udržují správce české humanit-
ní sféry v nebezpečné iluzi, že jejich přístup je v podstatě správný.

Pro zvýšení platů samozřejmě volají a vždy asi budou volat všichni stát-
ní zaměstnanci. Je zvláštním rysem humanitní sféry, že promyšlená refor-
ma by mohla v konečném důsledku vést k celkové úspoře. Mzdových
prostředků je pravděpodobně v systému dost, jsou však rozdělovány
nepřehledně a neprůhledně. Náprava je vcelku jednoduchá: žádat od
akademiků, aby se svým „plným úvazkům“ skutečně věnovali na plný

úvazek – ale současně jim přiřknout tabulkový plat, s jehož pomocí lze
naplnit alespoň základní představy o slušném a důstojném životě. Badatel,
který svou vědu přijímá za životní poslání, se sice rád uskrovní, nicméně
nehodlá bydlet v sudě, kupovat pouze obnošené šatstvo a na benzin si
půjčovat od rodičů. Pokud stát nechce, aby vysokoškolští učitelé svou
situaci řešili melouchařením, a	 akademickým či mimoakademickým,
musí – pro ty, kdo v systému zůstanou – tabulky skokově změnit.

Američany můžeme jistě napodobovat v ledasčem: ve výrobě nanuků či
technice hry na saxofon, v konstrukci lehkých motorových členů nebo
v přípravě hamburgrů, v délce kalhot a v používání deodorantů. Ale v ně-
kterých oblastech nám nezbude než povzdechnout si, že je to zkrátka
zatraceně velká a taky v mnoha ohledech velmi zvláštní země. Kdyby
někdo chtěl reformovat českou armádu podle zásady „necháme se
inspirovat strukturou Pentagonu“, kdyby se český ministr zahraničí
rozhodl při diplomatických jednáních imitovat pozici svého amerického
protějšku, veřejnost by právem došla k závěru, že jde o megalomanského
šílence.

Pokud mi zastánci uvedeného postupu v oblasti humanitních věd
namítnou, že se americkými podněty chtějí jen inspirovat,  odpovídám
takto: „Strávil jsem na jedné z největších amerických univerzit čtyři roky
jako postgraduální student, což v sobě zahrnovalo též role odborného
asistenta a učitele, a znám americký systém humanitního vzdělávání
zevnitř. Humanitní fakulty v USA jsou úspěšné a funkční, nebo	 stojí na
několika pilířích zároveň, pilířích, které nevznikly škrtem ministerského
pera, ale jsou dány tradicí desítek, ne-li stovek let. Vypreparovat jednu
složku bez ohledu na ostatní je podobné jako postavit stůl na dvě nohy
s argumentem, že to přece připomíná stůl na nohou čtyřech: jistě, jakási
vnější podobnost by tu byla, ale první stůl zkrátka stojí, zatímco druhý se
bohužel překotí.

Na podrobný rozbor zde není místa, ale uvedu jen jeden, podle mého
rozhodující rys. Americké střední školy jsou v porovnání s Evropou velice
nekvalitní a mladí Američané se obvykle až na univerzitě učí dobře se
vyjadřovat, číst a analyzovat rozsáhlejší texty, osvojují si cizí jazyky, znalost
světové historie a podobně. Tyto předměty v USA zajiš	uje organizační
protějšek české filozofické fakulty – a to bez ohledu na to, kde má
dotyčný student hlavní oborové působiště. Osobně jsem tak například
pod hlavičkou katedry klasické filologie vyučoval kurz písemného

Od 23. do 25. června jsem měl možnost se zúčastnit mezinárodní
vědecké konference 1st International Student Medical Congress v Ko-
šicích. Jednalo se o setkání studentů a mladých lékařů, kteří představovali
své práce vytvořené v období pregraduálního studia. V mém případě se
jednalo o práci s názvem: Inhibition of transforming growth factor beta-
1 augments liver regeneration after portal vein ligation in porcine experi-
mental model připravenou pod vedením MUDr.Václava Lišky, Ph.D. a
prof. MUDr. Vladislava Třešky, DrSc.z Chirurgické kliniky FN Plzeň. Svoji
prezentaci jsem přednesl v sekci Morphology and Physiology, v níž zvítězil
student z Debrecenské univerzity Janosi Vinczemu s prací Reliable meth-
ods for spark and ember detection using stationary wawelet transform. Právě
tolik by stačilo do oficiální zprávy. Rád bych však připojil k těmto řád-
kům ještě několik dojmů, které mi utkvěly v paměti.

Město Košice, zejména jeho historické centrum, stojí samo o sobě za

návštěvu. Organizátoři zahrnuli do programu kongresu i prohlídku s prů-
vodcem. V době, kdy se konal kongres, probíhal na náměstí festival folk-
lórních tanců a hudby. Výrazným momentem této akce bylo společné
foto jistého „východňárského“ tanečního folklórního souboru s mým
indickým spolubydlícím Samem Colinsem De Nova Batania, který byl
taktéž okrojovaný šohajskou vestou a kloboukem. Inu, bača jako bača.
Z uvedeného vyplývá, že se organizátorům podařilo vytvořit kromě dobře
provedeného mezinárodního programu i svěží a uvolněnou atmosféru
setkání. Drobné technické poruchy jako např. selhání dataprojektoru jsou
pochopitelné i vzhledem k tomu, že se jednalo o první uspořádaný ročník.
Během kongresu bylo zřetelné, že pořadatelům opravdu záleží na hlad-
kém průběhu bohatého programu.

Závěrem bych rád poděkoval vedoucím své práce a panu děkanovi naší
fakulty za podporu. Ondřej Vyčítal
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a řečnického vyjadřování, na který z více než poloviny docházeli studenti
managementu. V ČR by to odpovídalo stavu, kdy medikové, právníci či
přírodovědci, mají povinně volitelný kurz z dějin literatury, který absolvu-
jí na FF UK a fakulta odtud samozřejmě čerpá značný příjem. Dokud se
úroveň českého středního školství nesníží na pozici toho amerického,
není důvodu o něčem podobném uvažovat. A zdůrazňuji, že podobně

zásadních důvodů bych mohl uvést nejméně dalších pět – nemluvě o tom,
že i americké školství má nejspíš svoji nejslavnější éru za sebou a již dnes
se musí v mnoha oborech vyrovnávat s odlivem mozků do asijských vel-
mocí.“

(M.Pokorný: Mluvení do tmy a humanitní školství. mfDnes 4.7.2009, s.
D7) ( r )

ATHLETIC ACTIVITIES OF ISMAP STUDENTS

Following  article will try to ascribe athletic activities of ISMAP stu-
dents during past university year. 

Volleyball
On the weekends, either on Saturday or Sunday, a few students met at

Bolevecka pavilion to play volleyball. About 30 English students have
signed up to play volleyball practice/games, although not all of them turn
up on the same day. 

Our annual volleyball tournament was held in November last year.
Four teams took part in that event. 

Team A: Banzai, The Flatulent  Monkeys: Players: Tiago Mascarenhas,
Rui José Cravo, André Reis, Ivo Bastos, Zé Costa 

Team B: Worst Team Ever: Players: Joana Anadia, Ana Rita Lima, Ana
Leitao, Naheli Joana Azevedo, Magda Monteiro 

Team C: JASONS JumpingAmazingSuperOptimisticNoodleSquad:
Players: Débora Chaz, Ines Chaves, Ines Ferreira, Carlos Ferreira, Hena
Ana Santos  

Team D: Little Birds Of Pilsen: Players: Joao Gago, Helder, Miguel
Centeno, Goncalo, Denny Edanakaparampil

Results: A-B 25:7, C-D 25- 21, A-C 25:20, B-D 13:25, B-C 16:25, D-A
5:25

Final ranking: 1. Team A – 25, 25, 25 – 6 points 2. Team C – 20, 25,
25 – 4 points 3. Team D – 21, 25, 5 – 2 points 4. Team B – 7, 13, 16 – 0
point 

Basketball Practice
We have a group of basketball (around 30 people), 20 boys and 10 girls

more or less. The girls play every Thursdays (4p.m-6p.m) and the boys on
Fridays (4p.m-6p.m) and mixed every Sundays (2p.m-5p.m) at Bolevecka
indoor gym. Last April both girls and boys participated in a tournament in
Barcelona representing our faculty.

We hope to participate in much more tournaments this year as we
hope to have a better and regular schedule.

Barcelona’s Basketball Tournament 
Last May the Basketball team of Charles University, Faculty of

Medicine in Pilsen participated in the EUROESADE tournament. This
tournament was organized among different universities in Europe.
French, Italian, Lebanese, Spanish, Swedish were some of the participat-
ing teams.Besides basketball there were also other sports such as football,
volleyball, rowing and a cheerleading contest.Each university would com-
pete in all these sports and according to the classification in each of them
would give points for the final classification of the tournament.
Unfortunately just the basketball teams were prepared to participate.
Even though, we went willing to participate and enjoy the maximum of
international competition sport.  And we achieved it! It was an unique
experience. There was a female and a male basketball teams. The female
had 11 players while the male basketball team had 10 players. And four
of our friends came to support us. Unfortunately  two players got injured
and were not able to participate in the majority of the games. Still both
teams got good results, but not enough to pass for the semi finals. This
year we will prepare ourselves better and improve our game. We hope
that next year more students will come and form teams for the other
sports.

The male team: Nikos Aravanis, Michail Monogyios, Petros Chalkis,
Konstantinos, Papageorgiou, Dimitris Parrisiadis, Achilleas Bekos, Ilias
Manolikakis, Eleftherios Xanthis, Vasileios Antoniadis

The female team: Joana Anadia, Rita Lima, Arezo Rouzdar, Mariana
Antunes Pereira, Sara Costa, Paricher Tagik, Teresa Santos, Clara
Goncalves, Eirini Paratoglou, Ana Frazao, Magda Monteiro

Basketball Tournaments in Pilsen
In May 2008 there was the first basketball tournament 3x3 in Pilsen.

There were 8 teams of boys and 5 teams of girls. There were some really
exciting games. On that tournament Gators were the male champion
team while Wnba were the female champions.

Boys teams:
Mad-O: Petros Chalkias, Sotiris Skopoulis, Nikos Loukopoulos, Nikos

Aravanis, Hussam Al Fakih
Gators: Ilias Manolikakis, Yannis Diakogeorgiou, Lepheterios Xanthis,

Konstantinos Vasipoulos, Kostis Diakogeorgiou, Giorgos Karampelias
Vakas: Mario Pereira, Pedro Alpoim, Isostar, Jose Antonio, Joao Reis

Ceguinhos: Joao Lagoas, Dany Nedunilam, Dushyant Rangadas,
Christhian Plail, Mohen Nedunilam, Luis Bastos, Debora Jeronimo

Spartans "B team": Evangelos "Ev", Darren "Rooster", Ignatios "Iggy",
Alisher "Borat", Tiago Caiado

Pumba: Abtin Jahani, Farid Shoeybi, Feras Al Marzooq, Farhad Kafi
Mallak

S-Acetylhydroliponamid: Miguel Andrade, Denny Edenackaparampil,
Joao Dias, Jose Cravo, Tiago Jesus

Algarvios e apendice: Andre Silva, Ramon Girotto, Ze Moleiro, Rodrigo
Vieira

Final game:  Mad-O vs Gators 39 vs 42
Final ranking: 1st Gators 2nd Mad-O 3rd S-Acetylhydroliponamid 4th

Pumba 5th Vakas 6th Ceguinhos 7th Algarvios e apendixe 8th Spartans "B
Team"

Girls teams:
Popxikibel: Clara Goncalves, Ana Palmela, Ines Chaves, Erica Cruz,

Mohen Nedunilam, 
7up: Mariana A.Pereira, Ana Frazao, Arezo Rouzdar, Joana Santos,

Hena Haq, Eirine Paroutoglou
Green Team: Lisa Caiado, Ines Terrahe, Teresa Mendl, Sara Costa,

Teresinha
Wnba: Joana Anadia, Ana Rita, Magda Monteiro, Nehali
High Hoops: Eva, Kamila, Ines Laginha, Ana Margarida
Final game: Wnba vs 7up 36 vs 24
Final ranking: 1st Anna 2nd 7up 3rd Popxikibel 4th Green Team 5th High Hoops

Photo 2: Male team in Barcelona

Photo 1: The winning team, Banzai, The Flatulent Monkeys



Většina lidí se mě ptá: Proč zrovna Litva? Protože Erasmus. Máte – li
spousty kamarádek na ekonomce a podobných školách, uslyšíte jistě
slovo Erasmus velmi často. Postupně začnou všichni mizet a vracet se se
slovy: „To prostě musíš zkusit, bomba.“ Až nakonec neodoláte a zajdete
se zeptat na zahraniční oddělení, jak to vlastně u nás funguje. Přiznejme
si, zas až tolik možností, kam vyjet není. Pro mě bylo jen Řecko a Ně-
mecko. A tak jsem se s myšlenkou poznat něco jiného jen těžce loučila. 

V polovině října mi přišel mail, že je uzavřena nová dohoda s Litvou.
Tedy proč ne zrovna Litva? 

Mělo to malý háček – veškerá administrativa musela být do konce
října v Praze. Původně se mnou měla vyjet ještě jedna zubařka, ta to ale
prý nestihla vše vyřídit. Mně nastaly dny přemýšlení nad novým roz-
vrhem a rozesílání mailů, zda to a to může být později uznáno… Velmi
mi pomohla litevská strana, vždy jakmile jsem o něco požádala poslali
to do druhého dne. 

Nakonec jsem v Litvě absolvovala anesteziologii, onkologii, klinickou
genetiku a gynekologii a porodnictví. Po příjezdu jsem byla zařazena do
skupiny zahraničních studentů s výukou v angličtině, většinou Indové a
Izraelci. Výhodou je, že skupinky mají tak 7 studentů. Nejlepší výuka
byla asi na gynekologii a porodnictví, kde je vše dobře organizované.
Dostanete program seminářů  a opravdu vyžadují přípravu na každý
den. Obvykle lékař nemá připravenou žádnou prezentaci, ale je to

diskuse o daném problému. Pokud se zúčastníte, dostanete plusové
body ke zkoušce, která je písemná.

O jejich zdravotním systému toho bohužel moc nevím, vše mi přišlo
velmi podobné našemu zdravotnictví. A nejen zdravotnictví, ale i ku-
chyně – například bramboráčky. Přestože jsem žila v Litvě, příliš do
kontaktu s Litevci jsem nepřišla – studovala jsem s Izraelci a Indy
a bydlela s Portugalcem, Norem, Rumunem, Slovenkou, Turky,… Myslím
si, že díky těmto setkáním mám nyní trošku jiný pohled na svět…

Zápis do skupiny i ubytování na koleji zařizovala fakultní koordiná-
torka. Pro erasmus studenty je vyhrazeno opravené patro, pokoje jsou
po 2 a koupelna je společná pro 2 pokoje. Až na nedostatky, jako je jen
1 židle pro 2 lidi bylo ubytování velmi dobré, zhruba 10 minut od
nemocnice. Ale nakonec i tu druhou židli dostanete.

Co je tedy Litva – jezera, lesy, louky, Kurská kosa s písečnými duna-
mi, jantar - cihlové a dřevěné domečky, ale také paneláky a trošku krok
zpátky basketbal.

Nezapomenutelná setkání – viděli jste někdy bruslit Portugalce? Věříte,
že někdo nikdy nepil svařák? Dáte si indickou rýži? Co třeba zajít na karaoke?

Zlepšení angličtiny, jiný styl výuky… A svět? To je jen malá koule.
A proto: To prostě musíš zkusit, bomba.
Iki (Čau)

Alena Ürgeová

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS ANEB ERASMUS 2009
LITVA – KAUNAS – 19.1. – 27.4.
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The Second Basketball Tournament 3x3 was held in March 2009. This
time the competition spirit was obvious. And the result was totally unpre-
dictable until the really end.

Boys Teams:
Pastitsio: Nikos Aravanis, Petros Chalkis, Michalis Monogyios, Sotiris

Skopoulis, Kostantinos Papageorgiou
Unknowns: Miguel Centeno, Denny Edanackaparampil, friend 1, friend 2
Red Dragon: Miguel Rovisco de Andrade, Joao Dias, Pedro Gomes,

Alex Tsantoulas
Chroma-matic: Hussam Al Fakih, Abdullah Alfaraj, Feras Al

Marzooq,Tomas Kotyk,Taha El Hadidy
Beer team: Michal Bulka, Michal Bene, Jan Chrpa, Jan Urbanek
Gators: Achilleas Bekos, Giannis Diakogiannis, Ilias Manolikakis,

Lefteris Xanthis
Final game:  Patsitsio – Chroma-matic 49:44
Final ranking: 1st Pastitsio 2nd Chroma- matic 3rd Gators 4th Beer Team

5th Red Dragon 6th Unknowns
Girls Teams: 
Absolut: Ana Frazao, Arezo Rouzdar, Eirini Paroutoglou, Hena Haq ,

Mariana Antunes Pereira, Teresa Santos
The Fantastic Four: Theresa Mendl, Ines Terrahe, Lisa

Caiado, Marta Vidigal
High Hoops: Eva Kocourkova, Camila, Anicka M.
WNBA: Joana Anadia, Magda Monteiro, Paricher

Tagik, Rita Lima
Final game: High Hoops – WNBA 31:32
Final ranking: 1st Wnba 2nd High Hoops 3rd Absolut 4th

The fantastic 4
Indoor Cricket
We have a group of passionate cricket players (around

15) that turn up every Saturday to Bolevecka indoor gym
(from 3:30-5pm) to take part in an indoor version of
cricket. Over the last year of practice we have selected a
team of eight players that will represent Pilsen in the
Czech indoor league which is held in Prague, over the
winter months. We hope to be competitive and pose a
challenge for the other teams on the league. 

Female Football
Football is a widely played sport around the World! It

is so famous that the first thing I’m asked once I say I’m
Portuguese is “Oh Luís Figos country right?” or, more
recently,  “Cristiano Ronaldo? Very nice player!”.

I personally don’t know anyone of them, but I know

I have something in common with them…the will to kick the ball!!!
And so do the girls that have been playing almost every weekend

throughout the past year!  Their names are: Teresinha, Magda, Meggy,
Joana Azevedo, Ana Leitao, Nehali, Mariana Tomé, Ana Frazao, Mariana
Pereira, Mariana Guterres, Sara, Daniela Cardoso, Catarina Barreiros,
Debora, Sabina, Nichel, Lisa, Ines Terrhae, Ines Chaves, Ana and Vania
Morais. Our friendly matches took place on Saturdays, from 6 till 7 p.m.
in the gym of Bolevecká kolej. We played 5 against 5 (when there were
more players we would make substitutions). 

Our professional trainer is Czech, his name is Radek. He helped us with
technical advice, but we still have a lot to learn. I hope we will continue
playing this year and that it will be as fun or more than the past year!

Paintball 
We had organized a Paintball Game, which took place in Mýto on 7th

of April of 2008. The responsible persons were Sara Costa and Debora
Jerónimo, it had 20 participants and 2 teams were made. We are planning
another paintball event for the next October, especially for the interna-
tional freshmen, of course, if the Czech students would like to join us for
this event or any other regular sports they are more then welcome!

Débora Jerónimo 

Photo 3: Three best boys basketball teams Photo 4: Three best girls basketball teams
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LETNÍ STÁŽ VE ŠPANĚLSKU

TŘICET ZÁPADŮ SLUNCE NAD ISTANBULEM
ANEB ODLESK ZÁŽITKŮ Z LETNÍ IFMSA STÁŽE

„Ahoj, Ty jsi ze Španělska?“ přivítala mne na
letišti v Istanbulu blon
atá dívka, jejíž devítiletá
sestra mě přilákala cedulkou IFMSA, kterou
držela nad hlavou. Pravděpodobně ji zarazilo, že
jsem jí odporovala – tmavovlasá, hnědooká
holka by měla být očekávaná Španělka.
Zanedlouho se s kufry objevila blon
atá kudr-
natá dívčina doprovázená dvěma Turky, které
bych podle vzhledu spíše zařadila mezi Italy.
Celá skupinka dorazila z Prahy. Pro dnešek jsme
kompletní: boření mýtů o cizích krajích začíná. 

Sešlo se nás přes 20 z různých zemí a letošní
červenec spolu strávíme v Istanbulu – dopoled-
ní program nám nabízí univerzitní nemocnice
Cerrahpaşa, podobu odpoledne a víkendů si
pak určujeme sami. Optimální kombinace
vzdělávání a odpočinku. 

V nemocnici jsem žádala o místo na všeobec-
né chirurgii a tato volba mi i zpětně přijde
nejlepší z možných. Jazyková bariéra je
poměrně velká a s pacienty se cizinci špatně
domlouvají, a tak se omezují na převazy a vy-
šetření ve společnosti doktora. Nejvíce času
trávím na operačních sálech a v týmu se vždy
najde operatér, který anglicky vysvětlí teorii:
indikaci, postup operace, pooperační plány atd.
a praxi si člověk prohlédne na vlastní oči. 

První den mne překvapí množství profesorů
na chirurgii na jednom patře: procházím chod-
bami a téměř každá jmenovka je uvozena tímto
titulem. Poté je mi vysvětleno, že v této nemoc-

nici je velmi reálné (ba téměř jisté) pro většinu
doktorů po 15- 20 letech praxe tento titul získat
a na oddělení chirurgie jsou proto profesorů
desítky. Jsem seznámena se svým tutorem prof.
Serdarem, který mne má po celou dobu praxe
na starosti. Všeobecná chirurgie je v nemocnici
rozdělena na další podtypy a prof. Serdar mi
nabídne, a	 nejprve navštěvuji jeho oddělení -
gastrointestinální chirurgii, poté prsní oddělení,
a na závěr měsíce endokrinologické oddělení
chirurgie.

Nemocnice mne pozitivně překvapila: nemě-
la jsem předem vyhledané rozbory tureckého
zdravotnictví. Úroveň nemocnice mi připadá
srovnatelná s těmi v České republice, jen trochu

zarazí menší důraz na zachovávání dezin-
fekčních předpisů mimo operační sály, hojná
přítomnost příbuzných na pokojích a snad by
bylo lepší vybavit pokoje pacientů klimatizací. 

V nemocnici se uplatňuje osobnější přístup
lékaře k pacientovi: jeden profesor přijme no-
vého pacienta, doporučí jej na vyšetření, při
další návštěvě vyšetření vyhodnotí, pacienta
operuje a sleduje jej celou dobu rekonvales-
cence. Podle mého názoru je tento přístup pro
pacienta příjemnější a přináší i jisté výhody pro
lékaře. Mladí lékaři asistují operacím, slouží
noční směny, zajiš	ují chod ambulance. Pro
postup v kariéře potřebují určitý počet operací,
publikovaných prací a let praxe. Profesoři jsou
v nemocnici dosažitelní jen dopoledne – operu-
jí jeden či dva dny v týdnu a každé ráno navštíví
své pacienty. Odpoledne z univerzitní nemoc-
nice odjíždějí na svou privátní praxi. Co se týče
platových podmínek, lékaři patří ve společnosti
ke špičce jak vzděláním, tak i finančním ohod-
nocením. 

Poté, co můj organismus první den nezvládl
termoregulační šok v rozehřátých pokojích pa-
cientů v kombinaci s dlouhým a (jak se ukáza-
lo) na Turecko velmi teplým bílým pláštěm,
a situace vyústila v malý kolaps, dohodli jsme se
s mým tutorem, že v několika následujících
dnech budu ráno raději chodit rovnou na kli-
matizované operační sály. Ty jsou umístěny
v přízemí - v bílém plášti musíte projít uličkou

Foto 1: Mešita Hagia Sofia v Istanbulu

V srpnu 2009 jsem se účastnila klinické stáže na jednotce intenzivní péče
ve Španělsku (Unidad de cuidados intensivos, Hospital Joan XXIII,
Tarragona). Stáže zprostředkované organizací IFMSA jsou obyčejně na
dobu 1 měsíce a celé vyřizování začíná prakticky rok předem. Španělsko
jsem toužila navštívit již odkdy se učím španělštinu. To je asi normální sen
jít do země jazyka, který se učíme a zkusit si "naživo" své teoretické vědo-
mosti. Chtěla jsem poznat, zažít španělský jazyk a kulturu. Prostě jistou
dobu tam pobýt a všechno to absorbovat. A ve spojeni s intenzivní medicí-
nou - pro mě ta nejideálnější kombinace vůbec. Tudíž jsem byla velice š	ast-
ná,  když jsem se dostala na vytoužené místo.Pro svou cestu jsem zvolila
autobus. Nebylo to až tak dlouho, již na druhý den odpoledne jsem byla na
místě.Poněvadž to byl můj první pobyt ve Španělsku, jazykové rozpaky
vpočátcích mě neminuly. Občas však pomohla angličtina, jindy “ruce-
nohy”, časem se to ale, naštěstí, zlepšilo. V Tarragoně, nádherném katalán-
ském městečku na pobřeží, nás bylo 9 mediků (zástupci: ČR, Švédsko,
Německo, Britanie, Ukrajina, Arménie, Itálie, Dánsko, Turecko). Bydleli
jsme ve 2 bytech, asi 15 min chůze od naší nemocnice. Naši španělští
koordinátoři se starali taky o mediky v městečku Reus. Tudíž jsme s nimi
měli společný sociál program a mohli se tak seznámit s dalšími mediky
(Německo, Rakousko, Řecko...). Mezi sebou jsme komunikovali anglicky.
Přijetí na JIPce bylo skvělé. Španělé jsou otevřený národ, atmosféra je uvol-
něnější. Začínali jsme až v 8 h. a po obědě (který byl většinou kolem 14 h.)
jsme mohli odejít. Dalo se tam však zůstat i déle, to nebyl problém. Na
dopoledne jsem byla přidělena jednomu skvělému lékaři z Peru, se kterým
jsem řešila pacienty, resp. on řešil, já pozorovala a snažila se pochopit.
Všichni byli ke mně přívětiví, s vysvětlováním nebyl problém.Nejvíce se mi
líbil ten jejich otevřený přístup. Ten kulturní rozdíl tam je. Španělé jsou
prostě živější národ. Byly tam dokonce lékařky v intenzivní medicíně, co se
tady v ČR spíše nevídá. Taky hodně cizinců, jak mezi lékaři, tak mezi
pacienty. Bylo tam hodně doktorů z Latinské Ameriky. Pacienti, vzhledem
k letnímu období, byli často dovolenkáři z evropských zemí. Vztah lékař-
pacient byl výrazně dominantní na stranu lékaře a zdravotnického person-
álu.JIPka v nemocnici Hospital Joan XXIII je skvělá. Snad jen tu hygienu
máme lépe promyšlenou tady v ČR. Techniky jsou jinak podobné a po-
rovnávat úroveň do větší hloubky - na to nemám kompetence. Rozdíl tam
je ještě v tom, ze v ČR máme všechno více rozděleno na specializovaná pra-
coviště. Tamní lékaři na JIPce si sami dělali echo, hodnotili rtg,...Měli jsme
možnost mít snídani i obědy v nemocnici. Mně osobně přijde tamní

kuchyně chutná. Sice neznáme názvy, ale dá se doptat na detaily. Oběd
spočíval z předkrmu (salát nebo nějaké jídlo), hlavní jídlo, ovoce/jogurt,
chleb, pití. Tudíž docela hodně.Počasí bylo perfektní. Za celý srpen tam
pršelo snad jen jednou. Volného času a možností bylo dostatek - a	 už pláž,
památky, výlety do okolí, bary... Měli jsme zorganizovaný sociál program.
Jinak jsme se vždy domluvili mezi sebou na nějaké akci, např. výletu do
Barcelony, kterou je rozhodně třeba navštívit.Závěrem můžu říct, že to byla
úžasná zkušenost, která jednoznačně rozšíří obzory. Jak po stránce
jazykové, kontaktu, obecně, tak po stránce medicíny. Samozřejmě, vždy
vmezích vlastních vědomostí. Člověk tak má možnost podívat se za hran-
ice, nějak si tam poradit a porovnat jejich systém s naším. Musím uznat, ze
jsem měla hodně štěstí, na místo, na lidi i že jsem se tam vůbec dostala.
Touto cestou chci poděkovat organizaci IFMSA, která mi umožnila splnit
svůj sen a přežít nádherné léto na španělské JIPce. 

Lucie Praznovska 4. ročník všeobecného lékařství

Naše tarragonská parta (zástupci zleva): ČR, Itálie, Německo, Turecko,
Švédsko, Dánsko, Británie, Arménie, Ukrajina



zvědavých a nervózních příbuzných, kteří u dve-
ří čekají na projíždějící lůžko s pacientem, pře-
jdete kolem ostrahy a poté si můžete po pře-
vlečení vybrat, na který sál zamířit. Sály jsou
vedle sebe, a proto můžeme navštívit i další zají-
mavé operace v době přípravy a čekání na další
operaci na „našem“ sále – plastická chirurgie,
gynekologie či cévní chirurgie jsou nedaleko.
Operace začínají v „lidskou“ dobu:  devátá ho-
dina ranní je časem startu většiny operací, jen
cévní chirurgie (zde dohromady s kardiochi-
rurgií) začíná již v 8:30. Pokud by nemocnice
uvažovala o zlepšení pracovních podmínek,
Cerrahpaşa nabízí zajímavý tip: za operačními
sály se nachází ping-pongový stůl, kde si ope-
ratéři mohou protáhnout bolavá záda, a kavár-
na. Ta je ostatně v Turecku nepostradatelným
prvkem každého rohu.

Po dopolední stáži v nemocnici se vydáváme
do města za památkami, jen tak na procházku,
na čajové posezení s výhledem na západ slunce,
či na kurz salsy, které pro nás cizince uspořádali.
Jediný problém po celou dobu představuje naše
ubytovna pro studentky – bydlení po 4 či 6

lidech na pokoji by se snést dalo, ale příchod do
23. hodiny a zákaz opuštění budovy mezi 22. a 6.
hodinou ranní jsou tvrdší oříšek. Stejně tak byl
zajímavý poznatek, že nám žádný člověk muž-
ského pohlaví nesmí vynést kufr po schodech,
protože má absolutní zákaz vstupu. Prostě nám
nedovolí ani vyzkoušet, jak je kdo silný gentle-
man…

Po velmi dlouhém plánování, změnách plánu
a novém plánování jsme se vydali na výlet: část
z naší skupinky studentů vyrazila do skalních
městeček Kappadokie, pak jsme se všichni sešli
k odpočinku a pravému turistickému životu na
krásných plážích pod Olympem orámovaných
ruinami římského města a na závěr vyrazili do
Pamukkale navštívit světoznámé bílé terasy
vzniklé stékáním vápenné vody. Co se dá za pár
dní (a pár hodin jízdy autobusem) stihnout?
Rozhodně lze zažít mnoho pěkného a těžko
říct, zda byl lepší pobyt v Istanbulu či náš výlet.
Pravděpodobně by se na žebříčku popularity
nejvýše umístila jejich kombinace.

Tipli byste si, co lze v Turecku všechno usmlou-
vat? Jistě, zboží na trhu, zboží v obchodech bez
cenovek, suvenýry… ale co třeba organizované
výlety či autobusové jízdenky? Překvapilo mě to,
ale ani ty nejsou fixní. V poslední době byl
schválen zákon, podle něhož mají být ceny
viditelně označeny, avšak do praxe se nějak
nedostal. A přinejhorším Vám na trhu vymění
cedulku – než se vrátíte, záhadně hodnota zboží
vzroste.

Nelze neochutnat tureckou kuchyni – v okolí
Istanbulu je typická konzumace hovězího či
kuřecího masa, kterému na talíři dělá spo-
lečnost různorodá zelenina a zakončená ovoc-
ným chodem, a kdo nevyzkoušel baklavu ke
kávě, vůbec nemá představu o tom, co je oprav-
du sladké. Přeslazený černý či jablečný čaj
v malých skleničkách obdržíte na každém
kroku, dokonce i zdarma při delším smlouvání
na tržnici (mohu potvrdit osobní zkušeností). Ve

zdejším teplejším počasí přijdete na chu	 pití
osvěžujícího ayranu – osoleného, ředěného
jogurtu. Turci jídlo a čaj milují a je to vidět jak
na talíři, tak na velké části populace.

Pokud uvažujete o cestě do Turecka, neváhej-
te. Mějte ve městech oči na stopkách, protože
řidiči nějakou zelenou opravdu řešit nehodlají,
na venkově pak proto, že můžete vidět vozy
tažené mezky, pořád si dávejte pozor na ceny,
které vám předkládají, ochutnejte vše, co vám
kde nabídnou – nebudete zklamáni, užívejte
krásné večerní atmosféry Istanbulu při zpěvu
muezzina a pamatujte si, že když Turek na tržnici
mlaskne, znamená to „ne“ a pokud tak učiní ně-
kolikrát, vyložte si to jako projev nesouhlasu.
S tímto minimem bude pohyb po Turecku mno-
hem snazší. 

Pokud uvažujete o IFMSA letní stáži v zahra-
ničí, rozhodně neváhejte. Vložená energie se
Vám několikanásobně vrátí a kromě pěkných
vzpomínek ještě dostanete navrch pár adres, na
které rádi napíšete. Mimochodem doufám, že se
nám vydaří setkání s naší skupinkou z Turecka
– soutěž ve výběru nejvhodnějšího evropského
města pravděpodobně vyhraje Praha. 

Pavla Navrátilová

Již po páté pozval děkan Lékařské fakulty LF UK v Plzni doc. MUDr.
Jaroslav Koutenský, CSc. širokou akademickou obec naší fakulty na za-
hradní slavnost. Příjemné počasí počínajícího léta, tradičně skvělý výběr
jídel a nápojů, povznášející hudba a setkání s přáteli – pohoda, která kaž-
dého účastníka mohla jen nadchnout. Nesmíme však zapomenout na ty, kdo
stáli v pozadí celé zdařilé společenské akce a zodpovídali za její organizační
i naturální přípravu – MUDr. Lukáše Bolka, Ph.D. a MUDr. Jiřího Růžičku,
Ph.D. z Ústavu biofyziky. Právě je jsme po skončení akce vyzpovídali.

V letošním roce bylo nejvyšší vstupné na zahradní slavnost – čím to bylo
způsobeno?

I nás to vstupné mrzí, bohužel však ubývá sponzorů (má to prý něco
společného s hypotečními úvěry v USA???), kteří by byli ochotní na naši
čistě společensko požitkovou akci přispět. Na druhé straně – v rámci vstup-
ného kromě požitků tělesných i duševních každý obdržel hezký a zároveň
praktický upomínkový předmět – vinnou skleničku s logem fakulty, jejíž

nákupní cena byla v letošním roce 57 Kč, takže si snadno spočtete, kolik
vlastně bylo reálné vstupné, když vstupné bylo 100 Kč. 

Když jsme u těch skleniček – nešlo by to bez nich?
První dva ročníky ZS jsme skleničky hostům zapůjčovali. Opakovaně se

nám jich ale dost nevrátilo a faktura za chybějící pak byla dost vysoká, tak
jsme to následně řešili jako pevnou součást vstupenky.

Já to ale myslel jinak – podle některých by skleničky šlo nahradit třeba
plastovými kelímky nebo přinesenými hrníčky či půllitry – z těch se dá také
pít?

Odpovědí mi bylo jen pohoršeně zvednuté obočí.
Dobře, zdá se, že s takovými nápady se neprorazí. Tak raději jiná otáz-

ka – kdo vlastně organizuje ZS a kdo pomáhá.
Vezměme to od konce. Pomocníků a velmi platných máme mnoho.

Knejvýše postaveným patří samozřejmě pan děkan, doc. Koutenský, který
zajistil většinu z potřebných finančních prostředků a k tomu ještě „přihodil“

Foto 2: O pracovní přestávce zleva: Triin Sütt
(Estonsko), Valon Saliu (Makedonie), Gilber
Kask (Estonsko) a Pavla Navrátilová (ČR)

Foto 3: Západ slunce nad Istanbulem

Obr. 2.   Výběr byl hojnýObr. 1.   Všem chutnalo
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dva kance na guláš. Dokonalou organizací a odvedením velkého množství
fyzické práce vynikají týmy pracovníků správy budov a menzy. Bez jejich
pomoci si nedovedeme realizaci zahradní slavnosti vůbec představit. A hned
za nimi je řada dalších – a	 je to naše zasloužilá „ledařka“ paní Votípková
zBiochemie, kolegové z Biofyzikálního ústavu nebo MUDr. Dominik,
dlouholetý sommeliér zahradní slavnosti – to je ten pán, co rukou
odbornou a chutí vycvičenou vládne stánku s vínem. A nemohu také
zapomenout na naše dva studenty, Pala Fedurčáka a Jakuba Vondru, kteří
pomáhají prakticky se vším co je potřebné a navíc, jak se také letos ukáza-
lo, s velikou noblesou.

Veliké díky, zvláště v letošním roce, patří také našim dvěma hosteskám,
slečně Monice a Nikole (mimochodem – v případě Nikoly jde o absolven-
tku naší fakulty, dnes již privátní lékařku). Co ty si při vybírání vstupného
musely vyslechnout, to by vydalo na samostatný článek. Jeden výrok za
všechny „ Vstupné 100 Kč? Za to je přece celý oběd v nóbl restauraci!!!“
Pomocníky se však stávají všichni, kdo na slavnost přijdou, nebo	 tím
napomáhají k příjemné atmosféře a zdařilému průběhu celé akce.

Takže velmi všem děkujeme!
A kdo ZS organizuje? Stále jen vy dva?
Bingo! Uhádl jste.
Narazili jsme na studenty – jak je to s nimi? Mají na zahradní slavnost

přístup či ne?

Platí toto pravidlo - na zahradní slavnost má přístup každý, koho pozve
pan děkan. Zváni bývají studenti, kteří mají nějaký úvazek na fakultě nebo
zde pracují jako pomocné vědeckopedagogické síly nebo jsou členy aka-
demického senátu. Zvláštní pozvánku dostávají také čerství absolventi
fakulty, pro které by měla být zahradní slavnost jakýmsi slavnostním ale
zároveň přátelským rozloučením se svými učiteli a kolegy. Když věc trošku
zlehčíme – jeden z důvodů, proč ZS vznikla bylo to, že denně chodíme
kolem desítek plakátků, na kterých se studenti svolávají na nekonečná
množství párty. A tak jsme si řekli – proč bychom alespoň jednou ročně
nesvolali párty pro zaměstnance LF…. Tedy – zahradní slavnost  je pod hes-
lem: Zaměstnanci sobě!

Každý rok se na ZS střídaly dvě hudby, letos ne. Také důsledek krize na
trhu s nemovitostmi?

Tentokrát to byl důsledek studijní krize našich mladých muzikantů. Ale
domníváme se, že známé duo Špelina – Ježek obstarávalo skvělou hudbu.
Vzhledem k tématice ZS hudba skvěle korespondovala. Mimochodem,
nemáte úplně pravdu, na první ZS hrála také jen jedna hudba. Ale na tom
nezáleží, máme takový pocit, že jedna hudba bude i v dalších letech stačit
– všichni se zdáli být spokojeni.

Když jsme narazili na tématiku zahradní slavnosti , proč vůbec?
První zahradní slavnost vznikla na počest, resp. jako součást oslav výročí

založení naší fakulty. Byla původně plánována jednou a dost... Akce se tehdy
myslíme zdařila (mimochodem tenkrát – poprvé – to bylo úplně zadarmo,
resp. bez vstupného) a obdrželi jsme svazeček děkovných mailů a dopisů.
Ve světle faktu, že podobné akce pořádá téměř každá fakulta UK jsme se
rozhodli pokračovat i v dalších letech. 

A to vás to pořád baví?
(Pozn. red.: kolega Bolek propuká v sarkastický smích a nereaguje.

Odpovídá pouze kolega Růžička)
No – jak sami vidíte – celý rok se netěšíme na nic jiného. Ale vážně -

kdyby nám to dalo tolik práce co první rok, kdy jsme akci pořádali s pově-
domím co jsme si vymysleli to si taky vyjíme (pozn. red.: bylo použito sy-
nonymum slovesu vyjíst), už bychom to asi nedělali. Za sebe mohu uvést, že
čas nutný k vynaložení organizace se rok od roku zkracuje. Naši dodavatelé
– jak sami víte – se příliš nemění, v podstatě se po roce po telefonu po-
zdravíme a je jim všechno jasné.  Včetně kdysi dohodnutých a stále udržo-

vaných slev atd. Proto – i když se snažíme sem tam něco změnit – vzhle-
dem k dodavatelům se to úplně překopat nedá. Tedy dá, ale za jiné peníze.
To platí zejména u vína (Vinselekt Michlovský), kdy je sleva v porovnání
smaloobchodem přímo nevídaná....

Řeknete nám něco bližšího o jídle a nápojích?
Nápoje jsme už zmínili – u vína se i v budoucnosti – pokud budou trvat

naše podmínky - budeme držet Vinselektu Michlovský. Mění se nám pivo-
vary. Krušovice, které u nás byly několikrát, mají akcí hodně a tak se může
stát že nemají kapacitu. 

Potraviny dodává řeznictví Pirník. Opět s výraznou slevou, kdy kupujeme
nyní již výhradně chlazené vepřové i kuřecí maso za cenu mraženého.
Pokud to někomu chutná, jistě platí známá poučka „vaření je o suro-
vinách...“ Vše je řešeno tak, aby se chlazené potraviny dostaly do menzy
těsně před zpracováním, resp. naložením. 

Samozřejmě  že zkazit se dá všechno i z dobrých surovin. Zde je nutno
podtrhnout nesmírně vstřícný postoj naší menzy, pod vedením p. Martínka
a kuchařů p. Podlešáka a Hesse, kde je zahradní slavnost  organizovaná opět
za finančně zcela nestandardních  podmínek.

Nebylo by jednodušší – zejména pro Vás – najmout na akci cat-
teringovou firmu?

Tak to samozřejmě bylo! Pouze  s malou odlišností – cenovým rozdílem.
Ti, co podobné akce organizovali přes agentury, odhadují nákladovost na
cca 500 Kč na osobu. A to zřejmě ani nezapočítávali  cenu servírovaných
vín, které – pokud bychom počítali cenu restaurační, nikoliv nákupní - u
některých značek přesahuje 600 Kč za láhev. A jak nás informoval som-
meliér Dr Dominik – není vzácným jevem že se účastníci zahradní slavnos-
ti vínu opravdu upřímně oddávají...

Obr. 4.   Děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc.
a doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.

Obr. 5.   Dáma s buřinkou v ruce je doc. MUDr. Helena Houbová, CSc.
ze stomatologické kliniky, o kvalitě buřinky diskutuje s MUDr. Bolkem

a MUDr. Růžičkou

Obr. 3.   MUDr. Lukáš Bolek a prim. MUDr. Daniel Hrušák



Odkud se berou lavičky, zástěny, grily a všechno to zařízení??
Převážná většina zařízení je již v majetku LF. Pořízeno nákupem, vlastní

výrobou... viz například grily, servírovací stoly apod. Zde opět nutno
podtrhnout vstřícný přístup správy budov a dílen pod vedením ing. Vaise,
kteří si fyzicky máknou  vůbec nejvíc. Dokonale posekat trávníček,
dobetonovat co za rok upadalo... - nevím,  zda si účastníci všímají těchto
„detailů“, a to nemluvíme o spartakiádě  se stany,  lavičkami  a stoly. 

Bude se konat příští slavnost a pokud ano, tak kdy?
Pokud konstelace dovolí, rádi bychom drželi loni zavedenou tradici –

poslední pátek měsíce června. Což vychází na 25.6.2010.
Asi bychom upřesnili, že konstelací nerozumíme postavení hvězd ale

vedení naší LF. Daleko moudřejší budeme již koncem října tohoto roku..
A kolik bude vstupné?
Těžko předesílat, bude to (pokud bude) za rok. Kvalifikovaný odhad je,

že ne více než letos, tj. maximálně 100 Kč. Pokud se podaří sehnat sponzo-
ry, bude to samozřejmě méně.

(Autor obrázků: Ing. Václav Žalud) (r)

EUROSPITAL 2009, 4. - 6. 9. 2009 V BRATISLAVĚ

Již po desáté startoval tým plzeňských zdravotníků, reprezentující
Českou republiku, v silné mezinárodní konkurenci neoficiálního zdra-
votnického mistrovství Evropy v turnaji EUROSPITAL (plným jménem
17th European Health Services Football Tournament). Již po desáté
plzeňský tým obstál se ctí a v konečné bilanci mu patřila 8.příčka.
O bližší informace k jubilejnímu startu plzeňských fotbalistů jsme požá-
dali nejzkušenějšího hráče družstva kapitána MUDr. Jiřího Chvojku. 

Desátá účast – jak to všechno začalo? 
Eurospital jako turnaj v malém fotbale zdravotnických pracovníků se

poprvé uskutečnil v r. 1993 ve francouzském Villeneuve. Od té doby se
pravidelně koná každý rok vždy v jiné evropské zemi. Český tým dostal
nabídku účastnit se Eurospitalu v r. 1999 v holandském Venlo. Tuto
nabídku původně dostal tým bývalé Vojenské nemocnice, který rok
předtím (1998) vyhrál český turnaj nemocnic, který také pravidelně
každý rok pořádá zdravotnická firma B.Braun. Pro turnaj Eurospital
jsme tehdy dali dohromady zaměstnance obou nemocnic – tedy bývalé
Vojenské nemocnice a Fakultní nemocnice - a vytvořili společný tým,
který startoval pod hlavičkou „United Hospitals Plzeň“. Ve Venlo jsme
skončili ze 16 evropských týmů na 10. místě a bylo to naše zatím
nejhorší umístění. Pak jsme již jen obsazovali pozice nejhůře do 4. místa,
které zaručovalo nasazení do skupin při losování v následujícím roce.
V letošním roce jsme oslavili naši  desátou  účast na Eurospitalu, pouze
v roce 2004 v San Marinu se místo našeho mužstva zúčastnila Vítkovic-
ká nemocnice, která se o účast přihlásila po vítězství v českém turnaji. 

Který ročník byl nejúspěšnější? 
Herně jsme asi nejlepší výkony podávali v roce 2005 v rakouském Kla-

genfurtu, kde jsme neprohráli žádný zápas, nedostali ani branku a jen na
horší skóre nepostoupili do finále a skončili třetí. Nejlepší umístění jsme
dosáhli v roce 2007 ve skotském Glasgow, kde jsme postoupili do finále
a tam podlehli dlouhodobě jednomu z nejlepších týmů Eurospitalu San
Marinu 0:2 a stali jsme se tak vlastně vicemistry Evropy.

Kostra týmu z bývalé VN, kdo tvořil kádr na Slovensku a z jakého je
kdo oddělení?

Kostra týmu je prakticky stejná od počátku naší účasti a tvoří ji
brankář Karel Šteffel, který je kuchařem v bývalé VN, někdy se střídal
s MUDr. Jiřím Šourkem, zubařem a jednatelem vydavatelství a reklam-
ní agentury Euroverlag, v poli se střídali doc. RNDr. Karel Fajfrlík (šéf
ústavu mikrobiologie), MUDr. Josef Reindl (šéf bývalé gynekologie VN),
MUDr. Vladimír Špidlen (primář chirurgické kliniky FN), Borek Blecha
(RTG laborant FN), MUDr.Jan Opatrný (kardiolog FN), MUDr. Karel
Havlíček (šéf ORL v bývalé VN), prof. MUDr. Martin Matějovič (před-
nosta I.interní kliniky FN), MUDr. Pavel Rokyta (gynekolog) a MUDr.
Ivan Novák (šéf MJIP I.interní kliniky FN). V tomto složení jsme také
odehráli i letošní turnaj na Slovensku. Já pracuji pro firmu B. Braun
a mám částečný úvazek na dialyzačním středisku B. Braun Avitum
v bývalé VN.

Kromě Chvojky seniora – jakou mají ostatní hráči fotbalovou anam-
nézu? 

Rozených fotbalistů v týmu je zhruba polovina, ostatní provozovali
jiné sporty. Z fotbalistů kromě mě má asi nejvíce zkušeností Karel
Havlíček, který vyrůstal v žácích Chlumčan, pak se přes VTJ Hradec
Králové dostal do Baníku Most, kde hrál asi tři roky III.ligu, dále Honza
Opatrný, který hrával dorosteneckou ligu a divizi za Lokomotivu Plzeň,
pak byl přechodně zkoušen i v ligové Škodě Plzeň. Vlá
a Špidlen hrál
za dorost Škody Plzeň, pak za muže Letné krajský přebor. Pepa Reindl
hrál od žákovských let na Košutce, za muže pak I.A třídu,. Borek Blecha

hrál za Dobřany I.A třídu, Karel Fajfrlík hrál v Doudlevcích I.A třídu,
nyní trénuje juniorku fotbalistek Viktorky Plzeň, Jirka Šourek je bývalý
tenista, stejně jako Pavel Rokyta, Ivan Novák závodně lyžoval, hrál vole-
jbal, nyní je také pravidelným účastníkem Krále Šumavy, závodu
horských kol. Martin Matějovič je všestranný sportovec s enormní fy-
zičkou, bývalý reprezentant v jezdeckém parkúru, triatlonista a jezdí
také pravidelně Krále Šumavy a podobné extrémní závody  na horském
kole. Většina kolegů, fotbalistů, hraje také pravidelně Ligu starých gard
plzeňských oddílů.

Přejděme k výsledkům, jak se vám v dařilo v Bratislavě?
V Bratislavě jsme ve skupině porazili Skotsko 1:0, remizovali se Švéd-

skem 0:0, prohráli s pozdějším vítězem Eurospitalu Irskem 1:2 a s pořá-
dajícím Slovenskem 0:2. Nepostoupili jsme do finálových skupin a ve
skupině o umístění jsme porazili znovu Skotsko 2:0 a obsadili konečné
9. místo. Vzhledem k účasti 2 slovenských týmů, které skončily před
námi jsme byli vlastně na 8. místě v pořadí zúčastněných zemí.

Chystá se v blízké budoucnosti uspořádání opět v Plzni? Kdy to bylo
v Plzni naposled? 

V Plzni jsme Eurospital již pořádali v roce 2003 a byla to velice
úspěšná akce. Je to organizačně velice náročný podnik, kdy je nutné
zajistit ubytování, jídlo, hřiště, rozhodčí, transporty mužstev, dva spo-
lečenské večery s programem pro zhruba 300-400 lidí. Organizátoři
museli vždy zajistit na svůj účet pobyt od pátku do neděle, „all inclusive“
pro 20 členů každé zúčastněné nemocnice. Náš rozpočet tehdy byl asi
800 tisíc, které se podařilo nakonec velkým úsilím zajistit díky různým
sponzorům, magistrátu, podpoře vedení FN a nasazením všech členů
našeho týmu. Oba večery se konaly tehdy v restauraci Na Spilce v pivo-
varu, vyhlašování vítězů v krásném návštěvnickém centru pivovaru a tur-
naj se odehrál na hřištích Dynama ZČE a SK Plzeň. Po sportovní
stránce jsme tehdy neuspěli, ale hřála nás chvála a díky všech
zahraničních účastníků, kteří stále vzpomínají na pobyt v Plzni jako na
jeden z nejlepších zážitků v historii Eurospitalu. Pokud se bude tým FN
Plzeň nadále účastnit Eurospitalu i do budoucna, musíme počítat s jeho
opětovným organizováním. Minulý rok v Německu začalo již druhé

Stojící zleva: Chvojka jun., Špidlen, Fajfrlík, Blecha, Rokyta, Šambergr,
Opatrný, Havlíček V. Přední řada zleva: Matějovič, Chvojka sen., Havlíček K.,

Šteffel, Novák, Kulhánek, Reindl
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Obr. 6.   Panovala dobrá nálada (ing. Petr Vais)
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DOMÁCÍ POROD?

kolo organizování turnaje Eurospital. My jsme předběžně výboru Euro-
spitalu deklarovali, že pokud budeme turnaj znovu organizovat, tak ne
dříve než po roce 2013. Následující 3 roky jsou již organizačně zajištěny
– příští rok bude Eurospital v irském Dublinu, pak v italském Pratu a
2012 opět v holandském Venlo. Tam by se možná pro nás kruh mohl
uzavřít a většina našeho původního týmu by se rozloučila s aktivní
účastí, nebo	 důchodci v kopačkách by již neměli na hřišti proti třicát-
níkům a čtyřicátníkům žádnou šanci.

Máte v záloze nějaké kandidáty na omlazení týmu? Nebo už součas-
ní absolventi fotbal neumí? 

Právě věkový průměr našeho týmu (kolem 50 let) se stává problé-
mem, nebo	 pravidla Eurospitalu umožňují start účastníkům nad 30 let
věku a některé týmy jsou složené z většiny takto mladých borců a zde
již fotbalový um a zkušenosti někdy nestačí. Bohužel zatím v našem
okolí nevidíme žádné mladší kolegy, kteří hrají fotbal a byli by přínosem
pro náš tým. Vzpomínáme, jak většina z nás byla během studia medicíny

členem fakultního mužstva a pod vedením asistenta PhDr. Milana
Vychytila jsme ve vysokoškolském přeboru poráželi silná mužstva PF
Plzeň a některých pražských VŠ. Po ukončení LF řada z nás hrála také
v mužstvu „asáků“, které pod vedením prof. MUDr. Ríši Rokyty tvořilo
skvělou partu a účastnilo se i řady atraktivních zahraničních fot-
balových zájezdů. Nyní pravděpodobně fotbal není mezi mediky a lékaři
tak populární, je asi řada nových atraktivních, adrenalinových sportů.
Proto je naším nejbližším cílem v současném složení účast a co nejlepší
umístění příští rok v Dublinu, pak se definitivně rozhodneme co s naší
další účastí – bu
 skončíme jako tým Fakultní nemocnice Plzeň a pře-
dáme českou účast vítěznému týmu každoročního českého turnaje,
nebo najdeme nástupce z Plzně a okolí a budeme pokračovat s omla-
zeným týmem.

(r)
Veškeré informace, výsledky, foto z turnajů Eurospital je možno

nalézt na webové stránce: www.eurospital.org

VZTAH LÉKAŘ – PACIENT: PŘEŽITEK DNEŠNÍ DOBY
NEBO TO STÁLE JDE I JINAK?

Domácí porod v Praze skončil smrtí novorozence. Novorozeně nepřežilo
domácí porod. Při domácím porodu byly ohroženy dvě děti. Domácí porod
= normální porod. V severočeské nemocnici zemřela po porodu žena, dítě
je v pořádku.

I takové titulky jsme mohli vidět na stánkách českých novin v posled-
ních letech. 

Žijeme v době s nejnižší mateřskou i dětskou perinatální úmrtností.
V době, kdy se rodí děti matkám, které by v minulosti děti nepočaly nebo
je kvůli svým onemocněním nedonosily. Kromě nepochybného pokroku
medicíny jako takové stojí na počátku těchto příznivých změn i fakt, že
se dění kolem porodu přesunulo z domácího prostředí do útrob nemoc-
nic. Porod se ve většině vyspělých zemí stal událostí, při které je přítom-
na nejen porodní asistentka, ale i lékař. V nemocnici může být do
průběhu porodu zasahováno léky k tlumení bolesti, posílení či zmírnění
kontrakcí a porod může rovněž skončit instrumentálním vybavením
dítěte nebo operací.  

Pro jistou část českých žen je tato představa naprosto nepřijatelná.
Porod v domácím prostředí se tak pro ně stal alternativní cestou, kterou
se rozhodují završit oněch devět měsíců čekání na narození potomka.
Položila jsem si otázku, co tyto ženy k takovému rozhodnutí vede a proč
je pro ně představa porodu v nemocnici nepředstavitelná? 

Podlehly snad hlasité kampani skupiny porodních asistentek za „nor-
mální porod“? Ty sice zdůrazňují, že by porod v domácím prostředí měla
absolvovat žena s naprosto fyziologickým těhotenstvím, sama zdravá
a fyzicky zdatná. Navíc za asistence zkušené porodní asistentky, a tím že
je zaručeno minimální riziko komplikací. Nicméně život ohrožující kom-
plikace nelze vyloučit ani u těchto porodů. 

Mnohé z žen toužících po porodu doma mají neblahé zkušenosti
z předchozího porodu v nemocnici. Během těhotenství si vytvořily určitou
představu o tom, jak bude jejich porod probíhat a v nemocnici jim tuto
představu „zkazili“. Už nechtějí rodit v úplně cizím prostředí, navíc s lidmi,
které nikdy předtím neviděly. Porod je pro tyto ženy přirozená věc a touží
po spontánním porodu, do kterého by nebylo příliš zasahováno. Tuto
volbu sice v nemocnici měly, nicméně to nějak „nedopadlo“. Měly pocit,
že vše řídily přístroje a ne jejich tělo. To vše proměnilo jejich tolik očeká-
vané zážitky z porodu v zážitky hodné zapomnění. 

Stále mám v hlavě scénář, kdy vidím porodní asistentku, jak porodí při
překotném domácím porodu dítě, které sotva dýchá a matka masivně
krvácí z poraněných porodních cest. Co dělat dříve? Oživovat dítě, volat

rychlou záchrannou službu, resuscitovat matku? Nezáviděníhodná situace
ani v nemocnici. A drahocenný čas běží. Za deset minut přijede záchran-
ka, za dalších deset minut opouští byt, jedno, dvě, tři patra po schodech,
cesta sanitou, za deset minut jsou v porodnici, za dalších deset minut je
připraven sál k operaci. Za deset, dvacet i třicet minut již může být pozdě!
A je to scénář velmi reálný! 

Pro naprostou většinu lékařské veřejnosti jsou proto domácí porody
naprosto nepřijatelné. Myslím, že je to naprosto pochopitelné. Každý, kdo
někdy v nemocnici zažil neočekávanou komplikaci při doposud normál-
ně probíhajícím těhotenství a porodu, nemůže domácí porod schvalovat.
O život jde nejen miminku, ale i jeho matce. Hranici mezi životem a smrtí
nebo mezi zvratnými a nezvratnými následky tvoří často vteřiny. Před-
stava třeba i několikaminutového prodlení, ke kterému i při tak dobré
dostupnosti urgentní péče může dojít, je tudíž nepřípustná a může mít
fatální následky. A proto nechápu, že se najde někdo tak zkušený, kdo
s čistým svědomím takto dobrovolně hazarduje se životy!

Žijeme ve svobodném světě, kde má matka právo zvolit si místo, kde
přivede své dítě na svět. Domácí porody zakázat nelze. Pro to nesvědčí ani
výsledky mnoha studií, srovnávající riziko komplikací pro matku a dítě
v nemocničním a domácím prostředí. Ano, život ohrožující komplikace
mohou nastat i u porodů v nemocnici. Zde je však možno na komplikace
neprodleně reagovat a tak zamezit nebo alespoň zmírnit jejich následky.
Navíc zakážeme-li domácí porody, budou pokoutně probíhat dále, což
může vést k mnohem významnějším komplikacím a následkům. 

Jaké je tedy řešení? Měli bychom docílit toho, aby bylo prostředí
v nemocnici natolik příjemné, aby se tam všem ženám chtělo rodit. Je
nutné respektovat jejich individualitu, jejich přání a prosby. Vysvětlovat
jim, co a proč se s nimi děje a bude dít. Jen tak je podle mě možné získat
důvěru nastávající maminky. Zároveň je nutné, aby ženy měly k dispozici
všechny dostupné informace ohledně porodu a jeho možných kom-
plikací. 

Těhotenství není nemoc. Každý počítá s tím, že na jeho konci bude
dárek, v podobě nejkrásnějšího zdravého miminka na světě. Aby tomu tak
bylo, je potřeba nenechat nic náhodě. Přívětivá porodnice, zkušené
porodní asistentky a porodníci a připravenost na veškerá možná (i ne-
blahá) překvapení, by tomu měly pomoci. 

Michaela Bejčková, 3.r.
Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komu-

nikace s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru.

Když jsem se jako naivní dvacetiletá holka dostala na medicínu, měla
jsem o lékařské profesi spoustu snů a představ a jako asi většina mých
nových spolužáků jsem jednou toužila zachraňovat životy, umět lidem
vykouzlit úsměv na tváři i přes jejich bolest, zmírňovat jejich utrpení ... no
zkrátka být lékařkou "na svém místě". Jak jsem ale s postupem času začala
pronikat do hloubi věci, zjiš	ovala jsem, že realita není zas tak růžová, jak
jsem si představovala. Najednou jsem viděla, že lékař v nemocnici nemá
čas sedět u lůžka umírajícího pacienta a držet ho za ruku; že nemá čas
chvíli jen tak poslouchat jeho problémy, mnohdy nesouvisející s diagnó-
zou, ale často pro pacienta tolik důležité, protože stráví víc času u počí-
tače, aby se zavděčil dnešnímu byrokratickému uspořádání společnosti a

„ochránil si vlastní kůži“ před možnou žalobou ... Najednou jsem si už
nebyla tak jistá, že tohle chci. Vždy	 se to přece ani v nejmenším
nepodobá mému vysněnému povolání. A tak jsem často čelila myšlenkám,
že s medicínou skončím. Vždy	 jako zdravotní sestra nebo třeba rehabili-
tační pracovnice bych na pacienty měla času mnohem víc a snad by mě
to i víc naplňovalo. Nebo to jsou snad také jen mé naivní představy a ve
skutečnosti i tady je od nich realita daleko?

Do všech těchto myšlenek přišla naše povinná sesterská prázdninová
praxe a s ní dva týdny strávené na ortopedii a týden na interně. Měla jsem
možnost nahlédnout nejen do práce sester a sanitářek, ale i lékařů. A po
těch třech týdnech jsem byla z celého zdravotnictví tak zklamaná, že jsem
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si nedovedla představit, že bych v tomhle měla pracovat celý život. Jako
věčný optimista jsem se snažila utěšovat myšlenkou, že jsem třeba jen
narazila na špatný kolektiv. Ale okolnosti mě stále přesvědčovaly o tom,
že dnešní zdravotnictví už není o lidském přístupu, o pochopení, o pomo-
ci člověku ... ale o ušetřeném čase, penězích a nekonečných „papírech“.
Dá se tohle ještě vůbec nazývat „vztahem“? V celé té beznaději jsem šla
za svojí sestrou, která pracuje jako zdravotní sestra v domově důchodců,
a vždycky mi přišlo, že jí její práce hodně naplňuje a baví. Dlouho jsme si
povídaly a nakonec mi Maru povídá: " Víš, je to těžký. Já se sice snažím tu
práci dělat jinak. Nebrat jí jako práci, ale jako poslání. Jenže jsem na to
úplně sama. Pracuju s pěti dalšíma sestrama, který v lidech vidí jen „klien-
ty“, za který dostáváme peníze. Když někdo zvoní, že něco potřebuje, tak
to jen slyším samý: „Co zas ta bába chce? Nebo: .A	 si počká až vypiju
kafčo“. A když se já zvednu a chci tam zajít, koukaj' na mě skrz prsty
a říkaj' mi že jsem pitomá, že se kvůli „klientům“ tak namáhám. Takže si
vlastně nepomůžeš.“ 

Hm, to je teda dobrý. 
A asi za půl roku se stalo něco, co mi dokázalo, že když člověk chce,

jde všechno. I změnit co se na první pohled změnit nedá. 
Jeden můj známý v té době pracoval už nějakou dobu jako začínající doktor

na interně v jedné nejmenované nemocnici a jednou mi zavolal a řekl mi:
„Dneska jsem zažil něco, kvůli čemu stojí za to být doktorem. Ten pocit ti
splatí všechny ty roky úsilí a dřiny víc než všechny peníze“, a začal vyprávět. ... 

„Přijal jsem pacientku, kolem osmdesáti let, takovou bělovlasou hube-
nou babičku. Ležela u nás asi dva týdny kvůli bolestem břicha. Vždycky
když jsem přišel do toho pokoje, dívala se na mě svýma smutnýma očima,
jakoby mě chtěla o něco poprosit, ale neměla dost odvahy. Za celou dobu
co tam ležela za ní nepřišla žádná návštěva. A tak jsem si jednoho dne
prostě udělal čas. Musím uznat, že když se to někdy sejde, ani kdybych
chtěl se od toho počítače nedostanu a pořád jen píšu příjmy a pro-
pouštěčky. .. ale toho dne jsem si čas našel a zašel za tou babičkou. Zase
tam ležela, tak malá ve velké nemocniční posteli, a dívala se na mě svýma
prosícíma očima. Sedl jsem si k ní na kraj postele a zeptal se: „Paní N., jak
se vám dneska daří?“ Odpověděla: „Ale to víte, pane doktore, není to
nejhorší.“ A já pokračoval: „A je něco čím bych vám ještě mohl pomoct,
abyste se cítila líp?“ A ona  odpověděla: „Pane doktore, pus	te mě už
domů!“ Pro mě to bylo celkem běžné přání. Většina pacientů se nemůže
dočkat odchodu domů. Jenže já jsem věděl, že tahle „babička“ se nebude
vracet k dětem, vnoučatům ani žádnému dědečkovi. Tahle paní k nám
totiž byla převezená z domova důchodců. A tak mě její přání maličko
zaskočilo. Ze zkušeností, které jsem do té doby měl s lidmi z domovů
důchodců, jsem měl pocit, že se tam často cítí osamělí, na obtíž a přáli by
si to trápení skončit. Proto ze mě, ani nevím, jak najednou doslova vypad-
la otázka: „A vy se tam opravdu těšíte zpátky, paní N. ?“ Najednou se její
oči zalily slzami a já se cítil provinile, že jsem jí takovou hloupou otázku
vůbec dával. „Víte, pane doktore, já už tady na světě nikoho nemám. Měla

jsem dva syny. Jeden se odstěhoval a žije v Německu a vůbec o mě nemá
zájem. A druhý ... ten mě měl moc rád. Vzal si mě k sobě a staral se o mě.
Ale před rokem měl bouračku a zabil se. Ani to nebyla jeho vina, ale stalo
se. Pane doktore, já jsem se snažila žít celej život dobře, tak proč se mi
takový špatný věci staly?“ V té chvíli už paní N. tekly slzy proudem a já se
snad poprvé v pozici lékaře cítil nepohodlně. Nejdřív jsem nevěděl jak
správně zareagovat, co říct. Pak jsem jí vzal za ruku, lehce jí pohladil po
tváři a setřel slzy. Všimnul jsem si malého zlatého křížku na jejím krku a
stejně spontánně jako jsem jí vzal za ruku jsem se jí zeptal: „Vy jste věřící?“
Odpově
 byla trochu nečekaná: „Celej život jsem byla, ale te
 mám
pochybnosti, když si říkám proč mi vzal jedinýho syna, jedinýho člověka,
kterýho jsem na tomhle světě měla ... A vy jste věřící, pane doktore?“
Chvíli jsem váhal s odpovědí, ale pak po pravdě řekl: „Víte, já věřím, že
existuje něco dalšího po smrti. Věřím, že je někdo, kdo tenhle svět řídí.
Jen ho nechci nazývat Bohem, ani nikým jiným. Ale když jste věřící, tak
to určitě věříte, že se s tím vaším synem jednou potkáte, hm?“ Následoval
další příval slz a tentokrát jsem měl i já co dělat, aby mi taky netekly slzy.
„Myslíte, pane doktore?“ „Určitě, paní N.“

Pak jsme tam chvíli jen tak seděli, já jí pořád držel za ruku, ona se na
mě pořád dívala očima plnýma slz a bylo ticho. Po chvíli jsem vstal,
rozloučil se a chystal se odejít. Ještě ve dveřích jsem se otočil a podíval se
na ní. „Pane doktore, a opravdu si myslíte, že se s ním jednou potkám?“
To už se slzou na krajíčku jsem jí znova ujistil, že tomu věřím. Ona mi
poděkovala. Řekla, že jsem jí moc pomohl. A naposled se na mě podívala,
ale tentokrát jsem v jejích očích neviděl ani prosby, ani smutek, ani strach.
Viděl jsem slzy. Ale za těmi slzami se zračil pokoj. A mě najednou cosi
zahřálo u srdce. Když jsem pak přišel na „lékařák“, přemýšlel jsem nad
naším rozhovorem. Řekla mi, že jsem jí moc pomohl. Ale vždy	 jsem jí
nevyléčil, možná jsem jen zmírnil bolest, tak čím jsem jí tak moc pomohl? 

A v té chvíli i mě něco zahřálo u srdce. 
“Řekla jsem mu: „Víš, nejvíc jsi jí pomohl tím, že jsi tam pro ní byl. Že

sis na ní našel čas. Žes naslouchal.“
Tenhle malý příběh z jedné nejmenované nemocnice mi pomohl uvě-

domit si, že opravdu jde „dělat věci jinak“. Stačí chtít je dělat jinak. Nebát
se být jiný, jít proti proudu, nenechat se semlít. Věřím, že někdy to je a
bude těžké. Tlak spolupracovníků, spolužáků, ... a ten čas ... Ale vím, že
můj známý měl pravdu, když řekl, že tenhle hřejivý pocit vykonaného
dobra splatí všechny strasti a námahu. A nejlepší na tom je, že tyhle
okamžiky přijdou vždycky v pravý čas: když se člověk cítí vyčerpaný,
nenaplněný, když má tendence znova začít pochybovat; a znova nás dobi-
jí na nějakou dobu dopředu. A proto stojí za to být doktorem, nebo
zdravotní sestrou, nebo rehabilitační pracovnicí, a snažit se kouzlit lidem
na tvářích úsměv, zmírňovat utrpení a zachraňovat životy (nebo duše? .. ) 

Jiřina Votavová, 3. roč. 
Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komu-

nikace s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 

Slyšeli jste někdy slovní výraz „mamánci“? Prý se tak označují ti muži,
kteří i dlouho po skončení studia zůstávají doma u rodičů a netouží po
vlastním bydlení. V naší republice prý je takových mužů víc než jinde. Až
po třicátých narozeninách jich odchází z domova celkem dvanáct procent. 

Zatímco ženy z rodičovského bydla utíkají už od patnácti, muži se začí-
nají pomalu stěhovat až dlouho po dvacátých narozeninách. Podle psy-
chologů doznívá mužský charakter společnosti a dovršuje se emancipace
žen. Dívky se v rodině, kde stále ještě vládne patriarchální model, necítí
svobodně. Tak z ní brzy prchají. Kdežto mužům péče rodičů vyhovuje
a zůstávají u nich i na úkor vlastní budoucnosti – manželství a partnerství
nejsou tak důležité, aby je donutily opustit pohodlí. 

Dítě údajně neví, že je dospělé, dokud mu to rodič nedá jasně najevo –
je na rodičích, aby synovi a dceři pomohli oddělit se od „rodinné dělohy
a znovu se narodit“. Do dospělosti. Rodiče musí včas říct: Máme tě rádi,
přejeme ti hodně štěstí, ale tady máš talíř a peřinu a běž žít po svém. 

Dřívější osamostatnění žen je také dáno historicky. Žena odcházela
z domu za svým, novým manželem a syn zůstával na gruntu. Potíž je v tom,
že dnešní mladé muže už nikdo nenutí tak jako kdysi vyrazit do světa na
zkušenou. V ordinacích psychologů pak končí zoufalé ženy, které si vzaly
„dospělé dítě“. (*)

I nadále společnost na muže tlačí, aby byli živiteli rodiny. Zároveň by se
měli věnovat i ženě, dětem a domácnosti. Mnozí to nestíhají. 

V poměrně nedávné minulosti muži vyráželi na lov, aby zajiš	ovali
a živili rodinu, zatímco ženy udržovaly oheň, sbíraly plody a vařily. V sou-
časné České republice podle sociologů mají lidé jasno. Role živitele je pro
muže klíčová a tak ji vnímá i většina společnosti. V českém prostředí je to
hlavně bydlení, které má na starosti muž. Pokud muž obstará byt či dům

pro rodinu, má to pro něj stejnou váhu, jako čas strávený s dětmi nebo
dobře placená práce. 

Na druhé straně však muže často provázejí pocity viny a pochybnosti,
že není dobrým otcem a manželem. Uvědomuje si, že v práci tráví většinu
času a dětem se nevěnuje, jak by chtěl. Když navíc přes to všechno
nedokáže vydělat dost peněz, je to pro něj katastrofa. 

V době ekonomických otřesů společnost po mužích o to víc chce, aby
se rázně chopili kormidla a vyvedli národ z finanční temnoty. Vyšší
nároky je ale budou zároveň ještě více dostávat pod tlak. 

Západní společnost je zaměřena na výkon. Mít š	astné manželství
a velkou rodinu dnes nepředstavuje nic, co by běžní lidé výjimečně oce-
ňovali. Muži se ani nemůžou předhánět v tom, kdo ulovil většího mamu-
ta, a své síly nepoměřují klackem a svalnatými pažemi. Jejich výkladní
skříní je peněženka a to, co všechno si za svůj výdělek mohou pořídit. 

Workoholismus tak mnozí považují za přednost a ne za poli-
továníhodnou nemoc, kterou by měli léčit. Podle výsledků sociologic-
kého průzkumu „většina dotázaných mužů chápe sama sebe jako
živitele, ale při hlubším zkoumání se ukazuje, že rodina ve skutečnosti
závisí na příjmu obou manželů. Přestože rodinu neživí sami, vnímají
muži její materiální zabezpečení jako svou největší otcovskou zod-
povědnost. Role živitele je tak pro muže především způsob, jak si zved-
nout jinak křehké sebevědomí.“ (**)

(*) L.Petrášová: Českým, mužům se líbí za pecí. mfDnes, 15.8.2009, s.A2
(**) A.Suchý: Hlava rodiny v pasti práce a domova. Sedmička Plzeň.

20.8.2009, s. 15     
(r) 
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS …
Unikátní transplantaci obličeje muži, který před několika lety utrpěl

devastující poranění, provedl lékařský tým v čele s českým plastickým
chirurgem Bohdanem Pomahačem v americkém Bostonu. Částmi těla
mrtvého dárce tým pacientovi nahradil nos, patro, horní ret, část kůže,
svaly a nervy. Jednalo se o sedmou transplantaci obličeje na světě.
(zah,dom: Český chirurg řídil v Bostonu transplantaci obličeje. mfDnes,
14.3.2009, č.86.

Plzeňská gynekologicko-porodnická klinika spolu s neontologickým
oddělením jsou označovány za nejmodernější zařízení svého druhu v re-
publice. Těsná návaznost nejvyšší potřebné péče o novorozence je zde na
takové úrovni, jaké jiná pracoviště nedosahují. Od zahájení provozu v září
2007 klinika zaznamenala k březnu t.r. více než tři tisíce porodů. (O.Čer-
máková: Plzeň má nejmodernější porodnici v zemi. Zč. Metropol, březen
2009, č.4, s. 3)

Za největší problém, ovlivňující kvalitu životního prostředí v ČR, je
považována kamionová doprava a vytápění rodinných domů uhlím.
Zlepšování stavu životního prostředí od předlistopadové éry se mnohde
zastavilo. V důsledku vysokého obsahu prachových částic přibývá alergií,
zvyšuje se počet astmaticky nemocných, zhoršuje se možnost početí,
průběhy porodu i adaptace novorozenců po porodu. Zvyšuje se riziko
onemocnění rakovinou. Stoupá též hluková zátěž. Nejvíce postiženými
regióny jsou Moravskoslezský kraj a Praha. (F. Sušanka: Česko trápí prach
a hluk. Z kamionů a uhlí. PD 24.4.2009, s.9)  

Po manželské hádce muž manželce výstřelem z brokovnice rozdrtil nos,
čelist, utrhl tváře a zničil oko. Přežila. Podobné defekty může způsobit
napadení zvířetem, popálenina, válečné poranění. Co pak? V současnosti
již medicína zvládá stále častěji transplantaci tváře. Na operaci pracuje až
dvanáct lékařů po 24 hodin. Při operaci je třeba spojit lícní a trojklanný
nerv a obnovit v přenesené tkáni krevní oběh. Pacient musí po celý život
brát vysoké dávky imunosupresivních léků. S novým obličejem se pacient
zpravidla smíří. (L.Heger: Jak získat zpátky tvář. mfDnes, 16.5.2009, č. 134,
s. C3)

Čtvrtina absolventů všech českých lékařských fakult odchází každý rok
pracovat do zahraničí. Kromě lepších platů je tam láká i jednodušší sys-
tém postgraduálního vzdělávání. Mladým absolventům též vadí, že se
hned po promoci musí rozhodnout pro určitý obor. (deník: Čeští lékaři
utíkají do zahraničí. 3.7.2009, č. 154, s. 1 a 7) 

„Protože medicína vyplňuje jednu polovinu mého života, snažím se v té
druhé věnovat aktivitám, které s mou profesí nijak nesouvisí. Je důležité
se umět odreagovat a mít kromě profese co nejvíce zálib“, řekla mimo jiné
v třístránkovém rozhovoru plzeňská pneumoložka MUDr. Tamara
Salcmanová. (B.Nedorostová: Moje prevence spočívá v pozitivním myšlení.
Zdrav. noviny, 13.7.2009, č. 27-28, s. 25-27)

Jak vznikají „cykloměsta“? Zásadní je pochopení starosty, pak je třeba
namalovat a někdy i vybudovat cyklostezky na silnice či chodníky, pak
optimální sí	 stanoviš	 jízdních kol a zavést čipové karty, jejichž pomocí
si lze kolo libovolně zapůjčit. V Paříži stojí roční čipová karta 29 EUR,
cyklistům je k dispozici 13 tisíc kol. Už dva roky. Od letoška i v Bruselu.
Totéž lze potkat ve Vídni, Londýně, Barceloně, v Holandsku či Skan-
dinávii. (K.Koubová: Evropská města sedají na kola. mfDnes, 18.7.2009, č.
166, s. A7)

Chirurgové se v půli léta shodují že sezóna letních úrazů se rozjela. Po-
páleniny od grilu nebo táborového ohně, zlomeniny a řezné rány ošetřují
nejčastěji. Nejvíce úrazů mají na svědomí pády, nejčastěji s kola nebo na
kolečkových bruslích. K těm nejtěžším úrazům patří zlomeniny páteře po
skoku do mělké vody. Časté jsou úrazy při dopravních nehodách, zejmé-
na motorkářů. U těch nebývají výjimečné ani smrtelné následky. (M. Ku-
nešová: Léto na chirurgii: Desítky úrazů denně. PD 26.7.2009, č. 172, s. 1-2) 

Dvacet minut v soláriu je pro kůži stejně náročných jako celý den na
pláži u moře. Světová zdravotnická organizace potvrdila, že co se rizika
rakoviny týče, je solárium stejně nebezpečné jako kouření, azbest, arzen
nebo vzdálený výbuch atomové bomby. (ida,vyr: Solárium vás ohrozí stej-
ně jako výbuch atomovky! Blesk 30.7.2009, č. 176, s. 14)    

Dvě desítky hendikepovaných dětí strávily týden na letním táboře v Tr-
hanově na Chodsku. Soutěže byly přizpůsobeny i třem vozíčkářům. Tábor
organizovalo sdružení Ty a já. Pestrý program zajiš	oval zkušený kolektiv
vedoucích. Příznivé počasí umožnilo maximálně využít zámeckou
zahradu i okolní turistické cíle. (M.Švec: Dovolenou chtějí i postižení.
mfDnes 31.7.2009, č. 117, s. B3) 

Pomocí magnetické rezonance mozku došli výzkumníci v Heidelbergu
k závěru, že požití alkoholu má na centrální nervový systém mužů a žen
shodný negativní účinek. MR změny byly zjištěny již šest minut po požití
alkoholického nápoje. (INT,shp: Alkohol poškodí mozkové buňky za 6
minut. Blesk, 1.8.2009, č.178, s. 16)  

Snahy záchranářů o oživení osmadvacetileté ženy v Plzni byly marné.
Zřejmě zemřela po předávkování heroinem. O rok staršího muže ve
vážném stavu se podařilo zachránit. Mluvčí záchranky prohlásila, že

záchranná služba jezdí k nevolnostem narkomanů často. (M.Vejvodová:
Narkomanka zemřela na předávkování. PD 4.8.2009, č.180, s. 5) 

Kdo v ČR kvůli touze po bronzovém opálení kůže navštěvuje solária,
hazarduje se svým zdravím i životem. ČOI zveřejnila alarmující závěry, kdy
osm z deseti kontrolovaných solárií překročilo povolené množství ultra-
fialového záření. (J.Korbel: Návštěvy solária? Hazard se životem. PD
4.8.2009, č.180, s. 9) 

Infekční žloutenkou typu A se jen v prvním pololetí nakazilo 536
Čechů (loni za stejné období 68 případů). Epidemie podle hlavního
hygienika ČR M. Víta začala mezi narkomany, pak se rozšířila na bezdo-
movce a nakonec na dospělou populaci. V prevenci je třeba dodržovat
základní hygienické návyky, mýt ruce po použití toalety a před jídlem,
příp. se nechat očkovat. (F.Sušanka: Nemoc špinavých rukou v Česku řádí.
Žloutenky rapidně přibývá. PD 4.8.2009, č.180, s. 7)

Nový inkubátor si pochvaloval primář olomouckého novorozeneckého
oddělení L. Kantor. Je to nejlepší zařízení, jaké je na trhu dostupné, může
se zmáčknutím tlačítka změnit na otevřené lůžko nebo na operační či
rentgenový stůl. Miminko je při tom neustále zahříváno a monitorováno.
K novorozenci je snadnější přístup. Stejně vybaveno je dalších jedenáct
novorozeneckých center v ČR. (rys: Toto je inkubátor třetího tisíciletí!
Blesk 5.8.2009, č. 181, s. 6-7)

C.Limon, prezident Mezinárodní federace pilotů leteckých společností
uvedl, že ekonomická krize se podílí na pádech letadel. Krize připravila
o práci řadu techniků i pilotů, ti zbylí pracují pod stresem, jsou vyčerpaní
a mohou ohrozit cestující. V. Pružina, pilot ČSA, však s tímto názorem
nesouhlasí. iDnes: Piloti: dnešní krize přispívá k pádům. Metro 5.8.2009, č.
150, s. 1 a 3) 

Léčba kmenovými buňkami vedla v klinické studii u několika pacientů
s ischemickou chorobou dolních končetin k výraznému zlepšení zdravot-
ního stavu. Tato metoda tak skýtá po dalším ověření naději pro diabetiky,
obézní, nemocné s dyslipidémií a další. (Z.Dvořáková: Experimentální
úspěch českých lékařů: kmenovými buňkami zabránit amputaci. PD
14.8.2009, č.189, s. 7)  

Těsně před otevřením byla nemocnice v Plané. Je vybavena všemi
potřebnými lékařskými přístroji, operačními sály, jednotkou intenzivní
péče a nadstandardními pokoji pro pacienty. Nemocnice bude poskyto-
vat jednodenní péči v oborech chirurgie, ortopedie, gynekologie, urologie,
otorinolaryngologie a anesteziologie. (J.Holek: Nemocnice v Plané už
začne přijímat pacienty. PD 18.8.2009, č. 192, s. 4)

Pět paraglidistů přežilo o jediném víkendu své pády. Nezraněn skončil
jediný, který přistál v koruně stromu. (red: O víkendu spadlo celkem pět
paraglidistů, všichni přežili. PD 18.8.2009, č. 192, s. 7) 

Pracovníci Ústavu dědičných metabolických chorob 1. LF UK objevili
gen způsobující závažné dědičně podmíněné onemocnění ledvin – fami-
liární hyperurikemickou neuropatii. Způsobuje ji mutace v genu kódu-
jícím renin. Objev vyvolal celosvětovou vlnu zájmu. (F.Sušanka: Objev
českých vědců pomůže lidem s poruchami ledvin. PD 19.8.2009, č. 193, s. 1
a 7)

Minimálně jednou onemocní zánětem středního ucha tři čtvrtiny dětí
do tří let. Většinou předchází několikadenní rýma. V prevenci se
doporučuje předcházet nachlazení, správně smrkat, nepoužívat při rýmě
dudlík, příp. se chránit očkováním. (F.Sušanka: Většinu dětí trápí zbytečné
záněty ucha. PD 20.8.2009, č. 194, s.7)

Až milion lidí trpí v ČR atopickým ekzémem. Nemoc může pro-
puknout v jakémkoliv věku. V kojeneckém věku ji nejčastěji spustí po-
travinové alergeny. V dospělosti přichází na řadu pylové alergeny a stres.
Základním příznakem atopického ekzému je úporné dlouhodobé svědění.
Doporučuje se volné vzdušné bavlněné oblečení, po koupeli nebo sprše
promazání pokožky, častější úklid na vlhko a vyhnout se potravinám,
které příznaky zhoršují. (M. Hejlová:  Ekzém: když se tělo brání zbytečně.
Sedmička Plzeň, 20.8.2009, č. 19, s. 17) 

Klatovsko patří mezi oblasti s nejvyšším výskytem klíš	ové encefalitidy
v ČR. Poslední případ klíš	ové encefalitidy s letálním koncem se stal v r.
2001, letošní případ tedy opět po osmi letech. Vhodný oděv, repelenty,
očkování a kontrola povrchu těla po návratu z lesa s okamžitým šetrným
odstraněním přisátého klíštěte patří k preventivním opatřením. (M.Kilián:
Klíště má letos svou první obě�. PD 22.8.2009, č. 196, s.4) 

Infekční žloutenka je vyvolána virem hepatitidy typu A, který je velmi
odolný vůči vlivům zevního prostředí. Zničit ho může pětiminutový var
nebo dezinfekční prostředky. Onemocnění hrozí při nedodržování zá-
kladních hygienických návyků. Nejvíce náchylné k nákaze jsou děti, těžší
průběh však onemocnění má u starších osob. V ČR je u tohoto onemoc-
nění povinná izolace. Ač výskyt hepatitidy typu A u nás klesá, doporuču-
je se očkování zejména před cestami do tropů a subtropů. (Z. Líkařová:
Nemoc špinavých rukou hrozí hlavně cestovatelům. Moje rodina 22.8.2009,
č. 21, s. 10-11) 

Podle policejní statistiky jsou oběšení, uškrcení nebo udušení na



západě Čech nejčastější způsoby pro dobrovolný odchod ze života.
V loňském roce se v regionu stalo 153 sebevražd, z nich jen 17 měly na
svědomí ženy. Nejčastěji k sebevraždě dochází ve věkové skupině od
padesáti do šedesáti let. (M. Vejvodová: V počtech sebevražd vedou muži
nad ženami 9:1. PD 24.8.2009, č. 197, s.5)

Neverbální vzájemná komunikace je jedním z faktorů, podílejících se
na narůstajícím počtu osob s poruchami řeči. Logopedi v loňském roce
zaznamenali v ČR 879 tisíc konsultací, s poruchou řeči se léčilo 133 tisíc
pacientů. Ve věku do 19 let převažují poruchy mluvních funkcí (51%),
většinou dyslalie. U osob starších 20 let jde hlavně o poruchy v důsledku
jiného onemocnění (61 %) nejčastěji o afázii. I vlivem počítačových her
dochází u dětí k neurotizaci a tím se zvyšuje počet těch, které koktají.
(F.Sušanka: Stále více českých dětí se léčí s poruchou řeči. PD 24.8.2009, č.
197, s.6)

!Začátek byl docela příjemný, dala jsem si vydatnou snídani a vypila
několik hrnků čaje. Změřili mi tlak, teplotu, zeptali se na piercing, klíště,
operace či endoskopické vyšetření. Neodmítli mne ani po mononukleóze,
pokud jaterní testy rok po onemocnění byly v normě. Vpich ani moc
nebolel, dala jsem 450 mililitrů krve nedostatkové skupiny A.“ Tak vylíči-
la své zážitky z dárcovství krve v Transfúzní stanici v Plzni redaktorka
Plzeňského deníku. (Š.Pechová: Půl litru krve? Dala jsem to! PD 26.8.2009,
č. 199, s.1)     

Mládež v Česku je nejvíce závislá na pervitinu a marihuaně. Téměř
všichni užívání drog ještě umocňují pitím alkoholu a kouřením. Právě
kombinace těchto látek navozuje nebezpečné halucinogenní jevy. U uži-

vatelů konopí se třikrát zvýšil výskyt schizofrenie, roste i počet syfilitiků
a mezi pacienty Dětského a dorostového detoxikačního centra v Praze
byla téměř pětina postižena žloutenkou typu C. (K.Perknerová: Mladých
toxikomanů přibývá.  Věk dětských narkomanů klesá. PD 26.8.2009, č. 199,
s.1 a 9)

Čím je člověk starší, tím je riziko závažného průběhu klíš	ové encefal-
itidy vyšší.  Dospělí lidé raději nechávají očkovat děti a sami prevenci pod-
ceňují. V prevenci se uplatňuje vhodný oděv při jakémkoliv pobytu v lese
(vysoká a pevná obuv, dlouhé rukávy a kalhoty) i přípravky odpuzující
klíš	ata. Letos v kraji bylo zaznamenáno osmačtyřicet ohlášených případů
klíš	ové encefalitidy, čtyřiašedesátiletý muž z Klatovska nákazu nepřežil.
(M.Švec: První obě� encefalitidy. mfDnes 26.8.2009, č. 199, s. C1)

Tučná léta byznysu s balenou vodou jsou u konce. Kvůli krizi si
zákazníci důkladněji rozmýšlejí, které zboží opravdu potřebují. Balená
voda, která je mnohdy jen obyčejnou vodou z kohoutku „oblečenou“ do
atraktivního obalu, je tak na předních příčkách žebříčku zbytečností.
Móda vody z kohoutku přichází ze Západu. Výrazně vyšší marže než
obchodníci mají na balenou vodu majitelé restaurací. (J.Fencl: Vládu
balené vody u�ala krize. mfDnes, 26.8.2009, č. 199, s. B1 a B3) 

V sedmi jihočeských nemocnicích se mohly zdravotní sestry těšit na
lepší výplatu. Jihočeškám pobočka VZP poskytla prostředky na zvýšení
platů v průměru o 2,5 tisíce korun měsíčně. Střední zdravotnický person-
ál českobudějovické nemocnice si polepšil letos platy o 20 až 25 procent.
(H.Svítilová: Peníze pro zdravotní sestry jsou už na cestě. PD 1.9.2009, s. 10)  

(jn)

Ve Facultas nostra č. 60 (listopad 2007) jsme
přinesli článek ke 220. výročí narození světově
proslulého lékaře, fysiologa a vědce Jana Evan-
gelisty Purkyně (1787-1869). 28. července
uplynulo 140 let od jeho úmrtí. Ač otec, správce
libochovického šlechtického panství, zemřel
když Janu Evangelistovi bylo pouhých šest let,
nadaný synek se již v 11 letech dostal do piari-
stického gymnázia v Mikulově, kde se vzdělával
až do svých 20 let. Tehdy z řádu odešel a půso-
bil poté jako vychovatel ve šlechtických rodi-
nách. Jeden z jeho zaměstnavatelů nasměroval
jeho zájem na medicínu. V r. 1818 ukončil
Purkinje Joan. (Bohemus Libochowicensis)
studium na pražské Lékařské fakultě obhajo-
bou disertační práce „Beytraege zur Kenntniss
des Sehens in subjektiver Hinsicht“ („Příspěvky
k poznání zraku ze subjektivního hlediska“).
Stal se asistentem na pražské lékařské fakultě,
o profesorské místo se však ucházel marně. Na
přímluvu Goethovu nakonec získal profesor-
skou pozici na univerzitě v pruské Vratislavi
(tehdy Breslau, nyní Wroslaw). Tam také roku

1832 získal výkonný mikroskop, s jehož pomocí
poté došel k řadě svých světově prioritních
objevů. Na sjezdu německých přírodovědců
a lékařů v pražském Karolinu v r. 1837 referoval
o stěžejním významu buněk pro život každého
organismu. Z Vratislavi se Purkyně vrátil do
Prahy jako uznávaná vědecká kapacita v r. 1850.
Založil při Lékařské fakultě Fyziologický ústav,
stal se členem londýnské Royal Society,
vídeňské a pařížské akademie věd, poslancem
zemského sněmu, nositelem Rytířského řádu
císaře Leopolda. V r. 1853 založil vědecký časo-
pis Živa. Spolupracoval se zakladateli Sokola M.
Tyršem a B. Fügnerem. Po smrti spočinuly jeho
ostatky na vyšehradském Slavíně.  

Pod titulkem „Nejčastější český eponym“ při-
nesl přehled objevů, pojmenovaných přímo po
svém objeviteli, článek v Lidových novinách,
který zkráceně přetiskujeme (*):  

„Při oslavách padesátého výročí získání dok-
torátu na pražské lékařské fakultě, které při-
padlo na prosinec 1868, věnovali čeští medici
Janu Evangelistovi Purkyňovi jeho podobiznu.
Zavěsit ji v posluchárně jim však pan profesor
nedovolil. Po vyslechnutí oslavné řeči o svém
nesmrtelném díle poznamenal: „S tou nesmrtel-
ností jména nesmí se to brát tak doslova. Možno,
že za sto let málokdo bude vědět něco o Pur-
kyňovi. Ale to nevadí. My také nevíme, kdo pluh
vynalezl, ale přesto dále slouží člověčenstvu …“.

Nedlouho poté, 28. července roku 1869 Jan
Evangelista Purkyně v nedožitých 82 letech
umírá. Jeho pohřeb na vyšehradském Slavíně se
stává celonárodní událostí. A jak to dopadlo
s nesmrtelností jeho díla?

S Purkyňovým jménem se dodnes setkávají
školáci coby se spoluautorem buněčné teorie či
autorem termínu pro buněčnou hmotu – pro-
toplazma… Ale to není zdaleka všechno. Žádné
české jména (by	 jako Purkinje) se totiž ne-
vyskytuje ve vědecké literatuře častěji … Co
všechno se tedy po něm jmenuje?

Purkyňovy obrázky jsou tři obrazy vznikající
v oku po osvětlení svíčkou jako důsledek za-
křivení tří lomných ploch oka: rohovky a před-
ní stěny čočky. Tento jev se stal základem diop-

triky, vědy o průchodu světla očním pro-
středím.¨

Purkyňův jev zase postihuje skutečnost, že
oko se změnou intenzity světla vnímá různé
barvy nestejnoměrně. Při „stmívání“ je citlivější
ke kratším vlnovým délkám (tedy nejvíce k fia-
lové a modré barvě), při „rozednívání“ naopak
k delším (k červené a oranžové).

Také třetí purkyňovský eponym se týká oka:
obraz cév v oku se jmenuje Purkyňova cévní
kresba.

Objev Purkyňova zárodečného měchýřku,
což jest jádro buňky ptačího vejce, ukázal, že
i vejce je buňka (arci oplodněná) a akceleroval
tím vývoj moderní embryologie. Po Purkyňovi
se jmenují také vlákna v srdci, která se jako
součást převodní soustavy srdeční podílejí na
koordinaci stahů srdeční svaloviny, de facto na
tvorbě „správného“ srdečního rytmu. Pravděpo-
dobně nejuznávanějším Purkyňovým vědeckým
eponymem jsou pak „jeho“ buňky v mozečku,
kde se významně účastní řízení pohybu savců.

Jméno naší fyziologické badatelské jedničky
však figuruje i mimo obory biologie a medicíny.
Po J.E.P. se v současné době jmenuje univerzita
v Ústí nad Labem (v jehož blízkosti se narodil),
Česká lékařská společnost (o jejíž založení se
podstatně zasloužil) či oborová čestná plaketa
Akademie věd ČR za zásluhy v biologických
vědách (Purkyně podrobně a neobyčejně jas-
nozřivě vypracoval strukturu i cíle klasické
akademie věd).

Purkyňovým portrétem jsme začali, tak jím
i skončeme: existuje jich mnoho, ale jeden je vý-
jimečný – v hale kardiologického institutu
Mexika City jsou na stěně dva „skupinové
portréty“ badatelů, kteří vynikli v poznávání
srdce. Z Čechů je mezi nimi (spolu s internistou
Josefem Škodou a patologem Karlem
Rokytanským, kteří celý život působili ve Vídni)
i – řečeno s Janem Nerudou – „velký učenec,
velký Čech, velký Slovan, velký člověk“ Jan
Evangelista Purkyně.“ (jn)

(*)  Houdek F.: Nejčastější český ponym.
Lidové noviny 17.7.2009, s. 18
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V roce 1880 zažily Mariánské Lázně událost, která tehdy zcela ušla po-
zornosti veřejnosti, ale která však na věčné časy vstoupila do dějin
lékařství: začal se zde totiž prvně měřit krevní tlak ! Staří lékaři s větší
nebo menší virtuozitou vyhmatávali puls na ruce a z jeho tvrdosti se
snažili usuzovat na některé oběhové charakteristiky. Pojem krevního
tlaku byl dříve sice známý, ale zatím jen obtížně měřitelný tak, že se jehla
spojená s manometrem musila vpíchnout dokonce do tepny. A tu vynález
nekrvavého měření krevního tlaku znamenal převrat pro rozšíření a vy-
užití této metody, bez které si dnes žádné základní vyšetření nemocného
nedovedeme představit. Zrodily se tím také nové pojmy vysokého tlaku -
hypertenze - jako rizika aterosklerózy a kardiologie tak udělala další
mílový krok kupředu.       

Objevitelem této převratné metody byl profesor Samuel Siegfried Karel
Basch /1837 - 1905/, pražský rodák a pozdější profesor experimentální
patologie na vídeňské univerzitě. Jeho život byl mimořádně pestrý: po-
cházel z chudé pražské židovské rodiny. Vystudoval lékařství na pražské
a na vídeňské univerzitě a po promoci v roce 1862 se věnoval fyziologii
apatologii, tedy celkem špatně honorovaným teoretickým oborům. V roce
1865 byl vyslán do Mexika, kde se stal vojenským patologem a měl převzít
i přednášky na univerzitě. V té době byl na mexický trůn jako císař dosazen
rakouský arcivévoda Maximilián Habsburský a Basch se stal jeho druhým
osobním lékařem. Po třech létech rušné vlády a boje s mexickými repub-
likány byl Maximiliánův expediční rakouský sbor, ve kterém sloužili i čeští
dobrovolníci, poražen v bitvě u Querétara. Císař byl zajat a konečně 19.
června 1867 zastřelen jako usurpátor. Baschovi připadla nyní úloha balza-
movat císařovo tělo, které pak převezl na rakouské fregatě Novara do
Terstu a do Vídně. Císař František Josef I., Maximiliánův bratr, tehdy
povýšil Basche do rytířského stavu.       

Basch po svém návratu znovu pracoval na vídeňské univerzitě v oboru
experimentální patologie a stal se zde postupně docentem a profesorem.
Prováděl mnoho pokusů s krevním oběhem u pokusných zvířat. Tehdy
teoreticky a modelově po více let propracovával metodu měření krevního
tlaku pomocí zevního stlačení tepny, při kterém vymizí tep na periférii.    

Od roku 1869 začal Basch vždy o letních sezónách pravidelně jezdit do
Mariánských Lázní, kde působil jako lázeňský lékař, většinu let v domě
Windsor v blízkosti Lesního pramene. Pro naši literární historii je zají-
mavé, že zde v červnu 1884 ošetřoval těžce nemocného Václava Beneše
Třebízského, který zde ve vedlejším domě umíral jako 35letý v důsledku
zhoubné plicní tuberkulózy.

Spojení lékařské teorie s klinickou praxí bylo neobyčejně š	astné, nebo	
právě zde v Mariánských Lázních měl Basch možnost si ověřovat svoji
metodu měření krevního tlaku. Jeho přístroj zvaný sfygmomanometr nebyl
ještě zdaleka dokonalý. Tepna na paži se stlačovala gumovým polštářkem
spojeným se rtu	ovým nebo kovovým manometrem. Nebyla zde ještě na
paži přikládána gumová manžeta, kterou teprve v roce 1896 zavedl italský
lékař Scipione Riva-Rocci. Mizení pulzu na periferii se citlivě vyhmatávalo
prstem, což vyžadovalo zručnost. Dokonalejší poslech tepových ozev fo-
nendoskopem, který umožnil měřit i diastolický tlak, zavedl až v roce 1905
ruský chirurg Nikolaj Sergejevič Korotkov. Přesto však byla již Baschova
měření přesná a reprodukovatelná, provedl jich za léta desetitisíce.

V roce 1880 uveřejnil ve vídeňském lékařském časopise kritickou práci
s vlastním popisem metody. Její prosazování nebylo zpočátku vždy snad-
né a trvalo ještě řadu let, než se nutnost měřit krevní tlak prosadila do
povědomí i praxe lékařů. Basch však zdůvodnil praktický význam metody,
stanovil normální a zvýšené hodnoty krevního tlaku, poukázal na zá-
važnost a rizikovost zjištěného vysokého tlaku a prokázal jeho spoluúčast
na rozvoji aterosklerózy, již zcela shodně, jako hodnotíme tento závažný
faktor i dnes. Basch byl autorem několika desítek vědeckých prací. 

Ve svém spise z roku 1901 také jasnozřivě napsal: "Mluví se nyní
mnoho o tom, že lékařství budoucnosti bude náležet hygieně a profylaxi.
Profylaxe, která teprve začíná, když již bouře propukla a organismus se
začíná hroutit v trosky, není žádnou profylaxí. Musí se vycházet z věty:
Principiis obsta!" Také ve svých dalších monografiích formuloval tyto
nové přínosy neobyčejně přesvědčivě a přísluší mu proto velká zásluha o
pokrok v kardiologii. Vídeňská lékařská škola tu vlastně díky dvěma
českým rodákům, plzeňskému Škodovi s jeho naukou o poslechu a
pražskému Baschovi s měřením krevního tlaku, přispěla zásadním způ-
sobem ke klinické diagnostice oběhových chorob !  

Profesor Samuel Basch zemřel 25. května 1905 a byl pochován ve
Vídni. Profesoru Baschovi byla již v roce 1930 v Mariánských Lázních
odhalena busta jako "Otci klinického měření krevního tlaku" od dráž
an-
ského sochaře Hanse Wrby, která stála v parku mezi kostelem a budovou
Lázní. Socha však - stejně jako pomník Goethův a Herzigův - nepřečkala
druhou světovou válku. Teprve v roce 1987 u příležitosti 150. výročí
Baschova narození obnovily Mariánské Lázně jeho památku i medicín-
skou prioritu jeho objevu novým pomníkem. Je postaven na původním
místě a jeho autorem byl mariánskolázeňský sochař Vítězslav Eibl.

MUDr. Antonín Somol

Před 110 léty, 8.10.1899, se v Praze
narodil prof. MUDr. Jiří Král. Někteří
z nás mladších pamětníků na něj
vzpomínáme jako na šarmantního
odborníka se znamenitou vědeckou
aureolou. Snad i proto, že s velikou
úctou a respektem se o něm vždy
vyjadřovali i jeho bezprostřední žáci,
vmém případě dlouholetý vedoucí
Ústavu tělovýchovného lékařství
vPlzni doc. MUDr. Zdeněk Hornof. 

Již jako student pracoval od r. 1922
na první interní klinice. Během studií
medicíny absolvoval kurz pro vzdě-
lávání profesorů tělesné výchovy.

V těchto kurzech pak spolu s profesorem Weignerem nejen učil, ale také je
organizačně zajiš	oval. Lékařskou fakultu absolvoval jako premiant a získal
tak právo přednést slavnostní promoční přednášku „O sérodiagnostice
tuberkulosy“. Úspěšné studium bylo předpokladem pro získání dvouletého
stipendia na interní klinice prof. Etienna v Nancy a na kardiologické klinice
prof. Vasqueze v Paříži. Poté nastoupil na I. interní kliniku prof. Sylaby, kde
se hned v r. 1928 ujal vedení gymnastického a sportovního dispenzáře.
VBerlíně absolvoval kurz sportovní medicíny u prof. Herzheimera. Po
habilitaci v r. 1932 (habilitační přednáška „Fysiologie a patologie únavy“)
působil na ministerstvu zdravotnictví v oboru tělesné výchovy. V r. 1935
jeho nemalým přičiněním profesorský sbor Lékařské fakulty UK schválil
budoucí zřízení prvního Ústavu tělovýchovného lékařství u nás, k němuž
došlo až po válečných letech v r.1945..V r. 1947 byl jmenován profesorem
vnitřního lékařství se zvláštním zřetelem k patologii tělesné výchovy.  

Přesvědčením demokrat a nestraník poté, co na sklonku šedesátých let
zavládlo v naší společnosti krátkodobé uvolnění tuhé komunistické dik-

tatury, podepsal manifest „2000 slov“. V období normalizace svůj podpis
neodvolal a jako „třídní nepřítel“ na vlastní kůži pocítil odvetu – byl donu-
cen opustit místo přednosty ústavu, nesměl působit pedagogicky a nesměl
ani publikovat. Po listopadu 1989 se na „svůj“ ústav v Salmovské ulici vrátil
a prakticky až do své smrti pravidelně na ústav docházel. Ještě řadu let byl
pravidelným účastníkem našich domácích kongresů.

Jeho rozsáhlé vědecké dílo představuje více než 200 původních prací,
šest monografií a dvě učebnice. Získal řadu prestižních ocenění a vyzna-
menání, byl čestným členem řady odborných společností. Od r. 1933 půso-
bil v prezidiu Mezinárodní federace sportovní medicíny FIMS, později byl
jejím viceprezidentem a generálním sekretářem. Spolu s prof. Weignerem
byl autorem názvu oboru – tělovýchovné lékařství. 

V r. 1991 mu president republiky Václav Havel udělil Řád Tomáše
Garrigua Masaryka. Tento řád je vyšším státním vyznamenáním České
republiky a bývalého Československa. Prezident republiky jej uděluje nebo
propůjčuje osobám, které se vynikajícím způsobem zasloužily o rozvoj
demokracie, humanity a lidských práv. Prof. Jiří Král zemřel 7.12.1995 ve
věku 96 let. 

Česká společnost tělovýchovného lékařství se spolu se Slovenskou
společností tělovýchovného lékařství  rozhodly v r. 1996 k uctění památky
a zásluh prof. Jiřího Krále, DrSc. zřídit Cenu Jiřího Krále. Cena se udílí za
publikovanou původní vědeckou práci, soubor prací nebo vědeckou mono-
grafii. Nezávisle na Ceně Jiřího Krále se udělují při významných příleži-
tostech pamětní medaile Jiřího Krále.

Z jeho nejvýznamnějších publikací připomeňme monografii „Klinika
tělovýchovného lékařství“ z  r. 1956. Jednalo se o světově prioritní dílo
kolektivu odborníků, shrnující tehdy známé nejnovější poznatky v oboru.
Prof. Král v úvodu napsal: „Jako se stále mění náš život, mění se i lékařství
a mění se též vztah lékařů k tělesné výchově. Dnes, kdy se celé lékařství
zaměřilo na prevenci, je důležitost tělovýchovného lékařství každému jasná.
Vždy	 tělovýchovné lékařství s tělesnou výchovou jde ještě dále než pre-
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ventivní medicína. Nejen že předchází nemocem, ale tělovýchovné lékařství
vede tělesnou výchovu k tomu, aby aktivně přetvářela jedince v lepšího,
dokonalejšího a výkonnějšího člena společnosti. Ten kdo se zabývá klinic-
kými projevy tělesné výchovy na organismus, setkává se však nejen se zjevy
fyziologickými, ale i patologickými.  Je tedy klinika tělovýchovného lékařství
odlišná od kliniky interní, chirurgické atd. tím, že se zabývá nejen jevy pato-
logickými, jako tyto kliniky, ale pozoruje a posuzuje i stavy fysiologické,
jako je např. trénovanost. Každý lékař dnes má umět posoudit cvičební
schopnost nemocného a rekonvalescenta.. Kniha vznikla z dlouholetých
zkušeností, z přednášek pro mediky a z přednášek ve specializačním kurzu
pro tělovýchovné lékaře. Psala ji skupina lékařů, kteří mají tělesnou

výchovu rádi, nejsou však svou láskou zaslepeni tak, aby zavírali oči př
stinnými stránkami sportu a nehledali cesty k jejich odstranění.“

Písemnictví
Brandejský P.: Ke 100. výročí narození prof. MUDr. Jiřího Krále, DrS

Dr.h.c. Med. Sport Bohem. Slovaca 8, 1999, č.3,  s.93
Kučera M.: In memoriam: prof.MUDr.Jiří Král, DrSc. Med Sport. Bohe

Slovaca  5, 1996, 2, s.123 
Král J. a spol.: Klinika tělovýchovného lékařství. Státní Zdrav. Na

Praha 1956
(J.Nová

VZPOMÍNKA NA PRIMÁŘE MUDr. OTTO KORBELÁŘE, CSc. (1916-1989)

Otto Korbelář se narodil 15.7.1916
vLomnici nad Lužnicí. Jako student
medicíny byl účastníkem protestu praž-
ských vysokoškoláků proti německé
okupaci 17. listopadu 1939 a následně
vězněn v koncentračním táboře v Sach-
senhausen. V květnu 1945 byl těžce
zraněn při Pražském povstání. Byl vy-
znamenán Válečným křížem 1939 a me-
dailí za věrnost.           

Byl žákem prof. B. Prusíka a prof.
Foita. Věnoval se problematice krevní
srážlivosti, cévním onemocněním,
později gastroenterologii a problemat-

ice diabetu. Od roku 1960 pracoval jako samostatný vědecký pracovník ve
Výzkumném ústavu sociálního zabezpečení v Praze, kde se věnoval jako

jeden z prvních v Československu geriatrii a gerontologi. V roce 19
obhájil kandidátskou disertační práci. Habilitace mu nebyla umožněna. O
roku 1968 pracoval na katedře sociálního lékařství LF UK v Pra
Absolvoval řadu studijních pobytů v zahraničí (Francie, Velká Britán
Finsko, Švédsko, Rusko). Publikoval na 55 vědeckých prací. S láskou pře
nášel několika generacím mediků. Přednášel na kongresech v ČSR i
zahraničí. Účastnil se práce WHO. Získal si věhlas nejen jako výbor
internista, ale také jako  zakladatel československé gerontologie a geriatr

Později působil v lázeňské léčebně "Hvězda" v Mariánských Lázních ja
primář od listopadu 1972 až do odchodu do důchodu 31. 12. 1976. B
znám jako vášnivý ale ohleduplný motorista, milovník umění, znalec m
lířství anadšený nimrod. Měl pět sourozenců. Bratr prof. Jindřich Korbe
byl ředitelem gymnázia v Mariánských Lázních. Syn a dcera jsou lékaři.

Primář MUDr. Otto Korbelář zemřel před dvaceti lety 21.4.1989.

MUDr. Antonín Som

LÉTÁNÍ PŘES ATLANTIK BÝVALO RISKANTNÍ PODNIKEM
(90 LET OD PRVNÍCH PŘELETŮ )

NC-4: květen 1919 – první „týmový“ přelet přes Atlantik 
Ještě ve válečných letech začala firma Curtiss Aeroplane and Motor

Company s konstrukcí letadla, schopného zdolat Atlantik. V sérii byly
vyrobeny čtyři kusy hydroplánů typu NC, do tří z nich usedly 8. května
čtyřčlenné posádky, aby nejdříve po trase Cape Cod, Massachusetts –
Chatham, Mass. – Halifax, Nova Scotia – Trepassey, New Foundland
dosáhly výchozího bodu letu přes oceán. Již tuto část cesty jistilo osm lodí

US Navy, připravených jednak pomoci posádkám s navigací, jedn
zasáhnout v případě nouze. 

16. května odstartovala letadla na nejdelší úsek své cesty s cílem 
Azorech. Dalších 22 lodí US Navy bylo po trase rozmístěno každých 
km. Lodě byly jasně osvětleny, posádkám letadel dávaly znamení sv
lomety a dalšími světelnými efekty. Na letiště Horta na Azorech však ja
jediné dolétlo po 15:18 hodinách letu NC-4, zatímco NC1 a NC3 b
nepříznivým počasím donuceny dosednout na vodní hladinu. Posád
NC-1 zachránil řecký křižník Nonia, letadlo samotné se potopilo, posá
ka NC-3 se s letadlem dokázala plavit k Azorským ostrovům, nakon
letadlo vzala do vleku americká lo
. 

O tři dny později 20.5. vzlétl NC-4 s cílem v Lisabonu, poté co ura
pouhých 240 km byl nucen přistát ještě na Azorech u Ponta Delgada.
provedení nutných oprav se na další cestu vydal 27.5., opět se zabezp
čením třinácti lo
mi US Navy. Po 9:43 hodinách přistál v Lisabonu. C
ková doba přeletu Atlantiku z New Foundlandu do Evropy tak činila 
dnů a 22 hodin, ve vzduchu však letadlo strávilo jen 26 hodin a 46 min

Posádku letadla tvořili Albert C. Read, velitel a navigátor, piloti Wal
Hinton, US Navy, a Elmer F. Stone, US Coast Gard, letoví inženýři  Jam
L. Breese a Eugene T. Rhoads, a radista Herbert C. Rodd. Z Lisabo
odlétla NC-4 ještě do Plymouthu v
Anglii, kde ji čekaly 31. 5. velké
ovace. Letadlo se vrátilo do USA
válečnou lodí Aroostook. Dnes je
vystaveno v Námořním Aviatickém
Museu v Pensacole na Floridě. 

John Alcock (1892-1919), Artur
W. Brown (1886-1948): červen 1919 

John Alcock se začal zajímat o lé-
tání, když mu bylo sedmnáct, v listo-
padu 1912 získal pilotní licenci. Pra-
videlně se pak zúčastňoval leteckých
soutěží. Ve válce sloužil jako vojen-
ský pilot, byl však sestřelen a jako za-
jatec internován v Turecku. Po válce
bylo jeho prvořadou touhou být prv-
ním, kdo přeletí Atlantik bez mezi-
přistání. 

A. W. Brown  začal svoji kariéru
leteckého inženýra rovněž za války.
Byl sestřelen nad Německem a také
upadl do zajetí. Po válce pokračoval

První letadlo přes Atlantik NC-4 v r. 1919

Posádka NC-4: zleva: A.C. Read, E. F. Stone, W. Hinton, H. C. Rodd,
E. H.  Howard (neletěl), J. L. Breese

Sousoší Alcocka a Browna před
londýnským letištěm Heathrow
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ve zdokonalování navigace. Při návštěvě letecké továrny Vickers mu bylo
nabídnuto místo navigátora při plánovaném transatlantickém letu s J.
Alcockem, který byl již před tím vybrán jako pilot.

Letci odstartovali s letadlem Vickers Vimi IV z letiště Lester´s Toled u St.
John´s na New Foundlandu 14.6.1919 odpoledne a přistáli poblíž Clifdenu
v Irsku 15.6. ráno po 16:27 hodinách letu. Ulétli 3040 km. Pohybovali se
ve výšce do 3700 m n.m. a spotřebovali 3900 litrů pohonných hmot. 

Během cesty byli několikrát blízko katastrofě. Brown musel opakovaně
šplhat na křídla, aby odstranil silnou námrazu. Alcock musel uplatnit
maximum svých navigačních schopností v opakovaně neproniknutelné
mlze a v hustém sněžení, zasypávajícím otevřenou pilotní kabinu. Neštěstí
je postihlo až v samotném cíli, když při pokusu o přistání bylo letadlo
vážně poškozeno. Co se ze vzduchu zdálo být vhodným zeleným polem,
byla ve skutečnosti měkký močál, do něhož se letadlo po dotyku doslova
zavrtalo. Naštěstí nedošlo ke zranění letců. 

Alcock a Brown byli poté oslavováni jako hrdinové. Dostali vypsané
ceny za přelet a králem Jiřím V. byli povýšeni do šlechtického stavu. John
Alcock si pocty dlouho nevychutnal, zabil se při nehodě, kdy letěl do
Paříže na aerosalon svým Vickers Viking amphibian. 

Charles Lindbergh (1902-
1974): květen 1927 – první sólový
přelet přes Atlantik

Syn švédských přistěhovalců
se narodil v Detroitu 4.2.1902. Od
mládí se zajímal o stroje a letadla,
v r. 1922 vystudoval strojní
inženýrství a připojil se k výcviku
pilotů a mechaniků ve společnos-
ti Nebraska Aircraft. Prošel
výcvikem v Army Air Service. Poté
pracoval jako hlavní pilot letecké
poštovní společnosti Robertson
Aircraft Co. v St. Louis v Missouri.

Světovou popularitu získal
Lindberg jako první člověk, který
sám nonstop letem překonal
Atlantik. Se svým jednomotoro-
vým strojem Spirit of St. Louis
odstartovat z Rooseveltova letiště
na Long Islandu 20.5.1927 v 7:52
ráno, naložen 450 galony pohon-
ných hmot. Cestou se musel
poprat s mnoha obtížnými situa-

cemi – přeletět bouřková mračna ve výši 3000 m, zbavit se námrazy
nízkým letem těsně nad mořskou hladinou, letět naslepo po několik
hodin hustou mlhou, orientovat se v noci pouze podle hvězd, pokud byly
vidět atd. Po 33,5 hodinách letu jej na letišti Le Burget v Paříži očekáva-
lo 150 tisíc nadšených diváků. Jásající dav jej téměř vytáhl z kokpitu a půl
hodiny mu nad svými hlavami provolával slávu, než zasáhli policie a vojá-
ci, aby pilota i jeho letadlo dopravili do bezpečí do připraveného hangáru.
To už si sběratelé suvenýrů stačili z trupu letadla odříznout několik
kousků speciálního plátěného krytu. Lindberg tak získal Orteigovu cenu
25 tisíc dolarů, vypsanou za sólový nonstop přelet Atlantiku newyorským
hoteliérem Raymondem Orteigem. Francouzský president G. Doumergue
mu udělil Řád čestné legie, při zpáteční cestě do USA jej doprovázela celá
flotila válečných lodí a letadel až do Washingtonu, kde mu president
C. Coolidge udělil vyznamenání Distinguished Flying Gross. 13. června se
v New Yorku na Lindbergovu počest konala bombastická přehlídka.

V r. 1929 se oženil s americkou pilotkou Anne Morrowovou. Měli
spolu šest dětí. U prvorozeného syna Charlese postihla rodinu tragedie .
Dvouletý chlapec byl unesen a po desetitýdenním neúspěšném vyjed-
návání s únosci a celonárodním hledání uneseného byly jeho ostatky
nalezeny v Hopewellu v New Jersey. Vrah byl později dopaden a po-
praven. Lindbergovi unaveni pozorností medií a zdrceni ztrátou syna se
rozhodli v r. 1936 odstěhovat se do Evropy. 

Lindberg v meziválečném období z pověření americké armády opako-
vaně navštívil Německo. Referoval o německém letectví a o Luftwaffe.
Jedna z jeho studijních cest mířila i do Sovětského svazu. 

Při pobytu v Anglii a v Bretani se dostal ke spolupráci s francouzským
nositelem Nobelovy ceny lékařem A. Carrelem. Zajímalo jej, poté co na
srdeční chorobu zemřela jeho švagrová, proč medicína ještě nedovede
takové choroby léčit. Jednou z příčin byla neschopnost udržet orgány
mimo tělo v použitelném stavu až do okamžiku případné transplantace.
Začal proto s Carrelem na řešení tohoto problému pracovat. V r. 1938
vydali Carell s Lindbergem monografii The Culture of Organs, ve které
shrnuli své poznatky v oblasti promývání orgánů mimo lidské tělo pomocí
skleněné pumpy, která byla jejich myšlenkou. Společně již tehdy vedli
diskuse o problematice umělého srdce. 

Ač byl původním smýšlením spíše pacifista, po japonském útoku na
Pearl Harbour se pokoušel vrátit k letectvu, byl však odmítnut. Ve

válečném úsilí poté pomáhal jako civilní konzultant leteckých společnos-
tí a vlády, jako civilista uskutečnil v Pacifiku v r. 1944 na 50 bojových letů.
Jeho návrhy, zahrnující lepší využití paliva v letounech typu Lightning
dovolovaly létat mise s větším doletem. Pilotům Corsairů předváděl, jak
vzlétnout z paluby letadlové lodi s více než dvojnásobným nákladem
bomb, než na jaký byl letoun stavěný. Námořníci i vojáci si jej vysoce
vážili pro jeho odvahu a vlastenectví. 

Po válce Lindberg pracoval jako konzultant USAF a letecké společnos-
ti PanAm. V r. 1953 vydal autobiografickou knihu The Spirit of St. Louis,
za níž získal prestižní Pulitzerovu cenu.

Prezident D. Eisenhower jej povýšil na brigádního generála. Poslední
léta života žil na havajském ostrově Maui, kde také před 35 léty 26. 8.
1974 zemřel.

Amelia Earhartová (1897-
1937): květen 1932 - první žen-
ský sólový přelet přes Atlantik 

Amelia jako starší ze dvou
sester, které se narodily Samueli
S. Earhartovi a jeho ženě Amelii
v Atchinsonu v Kansasu, přišla
na svět 24.7.1897. Poté, co jejich
otec v r. 1907 získal nové pra-
covní místo u železniční spo-
lečnosti v Des Moines v Iowě,
dívky zůstaly u svých prarodičů
v Atchinsonu. Od raného dětství
se plně zapojily do všech dět-
ských her a ve všem napodobo-
valy své chlapecké par	áky –
lezly po stromech, lovily krysy,
jezdily na vozíku, apod. Někteří
životopisci označili Amélii
v tomto období jako uličnici. 

Základní vzdělání získaly dív-
ky od vychovatelky, která k nim
docházela. V r. 1909 Amelia i
sestra Muriel následovaly rodiče
do Des Moines. Pro Amelii to byla první zkušenost se školou v jejích 12
letech. V r. 1915 se rodina přestěhovala za prací do St. Paul v Minnesotě,
kde na Amelii čekala Central High School. Záhy se však přestěhovala
s matkou do Chicaga , kde v r. 1916 maturovala na Hyde Park High School.
O vánocích v r. 1917 navštívila svoji sestru v Torontu. První světová válka
byla v plném proudu a Amelia byla svědkem návratů mnoha zraněných
a nemocných kanadských vojáků. Přihlásila se do sesterského kurzu a jako
dobrovolná zdravotnice Červeného kříže začala pracovat ve Spadina
Military Hospital. Mezi její povinnosti patřila příprava speciálních diet pro
pacienty, roznášení předepsaných léků z nemocniční lékárny, ošetřování
nemocných  a další. 

Když Toronto v r. 1918 zasáhla pandemie španělské chřipky, sesterské
povinnosti na Amelii dolehly plnou silou. Často držela ve Spadina Military
Hospital noční služby. Nakonec se sama chřipkou nakazila, spolu s kom-
plikovanou pneumonií a maxilární sinusitidou. Od listopadu 1918 byla
dva měsíce hospitalizována, prodělala opakované výplachy maxilárního
sinusu, v době před zavedením antibiotik však k úplnému vyléčení nedo-
šlo. Amelia dlouho trpěla stále se horšícími bolestmi hlavy. Rekonva-
lescence trvala téměř celý rok, kdy pobývala u své sestry v Northamptonu
v Massachusetts. Čas trávila četbou poezie, hrou na banjo a studiem
mechaniky. Následná chronická sinusitida výrazně ovlivnila pozdější
létání i další činnosti, Amelie dokonce i na letišti musela nosit obklad na
tváři, kryjící drobnou drenážní hadičku. 

V tomto období navštívila aerosalon pořádaný v souvislosti s Ka-
nadskou národní expozicí v Torontu. Tehdy jí zaujaly akrobatické kousky
některých z pilotů, vrátivších se z evropského bojiště. 

V r. 1919 se přihlásila na Columbia university a zapsala si mimo jiné též
studia medicíny. Po roce však z univerzity odešla za rodiči, kteří se mezi
tím usadili v Kalifornii. V Long Beach navštívila po vánocích roku 1920
letiště. Otec, aby jí udělal radost, zaplatil deset dolarů za desetiminutový
let . Amelii se let tak zalíbil, že se okamžitě rozhodla naučit se létat. Rok
trvalo, než nastřádala tisíc dolarů na letecký kurz. Ukončila jej úspěšně
15.5.1923, kdy jako šestnáctá žena získala pilotní licenci Mezinárodní
aeronautické federace FAI. 

Opakovaná operace maxilárního sinusu přinesla přece jen poněkud
úlevu, takže kromě práce a dočasně i universitních studií se mohla věno-
vat naplno létání. Do r. 1927 uskutečnila celkem téměř 500 hodin
sólových letů. 

Po zdařilém přeletu Atlantiku Charlesem Lindbergem se zrodila
myšlenka na podobný přelet, který by uskutečnila žena. Publicista George
P. Putnam se v rozhovoru dotázal Amelie, zda by se takového letu zúčast-
nila. Ta okamžitě souhlasila, a 17. 6. 1928 se letadlo Fokker s pilotem Wol-
kerem Stultzem a posádkou Louisem Gordonem a Amelií Earhartovou

Charles Lindbergh

Amelia Earhart a Fred Noonan 
v květnu 1937
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vzneslo z Trepassey Harbour na Novém Foundlandu , aby po 20:40 ho-
dinách letu přistálo u Burry Portu ve Walesu. Po přistání svůj let Amelia
komentovala: „Stultze zařídil celý let – já byla jen zavazadlem, pytlem
brambor. Možná to někdy zkusím sama.“. 

Ten den přišel o necelé čtyři roky později. To už od předchozího roku
byla provdána za George P. Putnama a s manželem žili v North
Hollywoodu, poblíž nového Putnamova zaměstnavatele filmové
společnosti Paramount Pictures. 

20. května 1932 usedla Amelia Earhartová do svého jednomotorového
Lockheedu Vega a z letiště v Harbour Grace na New Foundlandu po téměř
15 hodinách přistála na pastvině u Culmore severně od Derry v Severním
Irsku. Cestou musela překonat mimořádně silné severní větry, námrazu
a drobnější mechanické problémy. Když se jí náhodný farmář dotázal
„Letěla jste daleko?“ Amelia odpověděla „Z Ameriky“. Na místě je dodnes
malé museum – Amelia Earhart Centre. 

Amelia se po tomto úspěchu dočkala řady nejvyšších vyznamenání, mj.
též francouzského „Rytíře čestné legie“ a od presidenta H. Hoovera Zlaté
medaile National Geographic Society. Stala se blízkou přítelkyní první
dámy USA Eleonor Rooseveltové. Pokračovala dále ve svých rekordních
sólových letech – z Honolulu na Havaji do Oaklandu v Kalifornii, z Los
Angeles do Mexico City a z Mexico City do Newarku v New Jersey. 

17. března 1937 Amelia s třemi muži na palubě (Fred Noonan, Harry
Maning a Paul Mantz) stroje Lockheed L-10E Electra odstartovala

v Oklandu na 47 tisíc kilometrů dlouhou cestu okolo zeměkoule. První
etapa vedla do Honolulu, při startu do druhé etapy však došlo k havárii,
při níž bylo letadlo vážně poškozeno a muselo být dopraveno lodí do
domovské továrny v Burbanku k opravě. V červnu bylo letadlo připraveno
k novému letu, tentokrát však na základě meteorologických předpovědí
posádka zvolila raději východní směr letu. Jediným spolucestujícím
Amelie se stal Fred Noonan. Odstartovali z Miami na Floridě 1.6.1937, po
řadě zastávek v Jižní Americe, Africe a Jihovýchodní Asii dorazili 29.6. do
Lae na Nové Guinei . Měli za sebou 35 tisíc km, zbývalo 12 tisíc km přes
Pacifik. 2.7. dvojice odstartovala z Lae s cílem na ostrůvku Howland
o rozměrech pouhých 2x0.5 km s nejvyšším bodem 3 m nad mořskou
hladinou, vzdáleném 4113 km letu. Tam však Lockheed Electra již nedo-
razila. Její poslední zaznamenaná  poloha byla v oblasti souostroví
Nukumanu, vzdáleného od Howlandu ještě 1300 km. 

Hodinu po posledním zaznamenaném signálu začaly rozsáhlé pátrací
akce nejen v oblasti Howlandu, ale také v oblasti souostroví Phoenix a v
okolí ostrůvku Gardner. Nejrozsáhlejší pátrací akce v historii, kdy bylo
během sedmi dnů prozkoumáno 390 tisíc čtverečních kilometrů plochy
oceánu, bylo bezvýsledné. Za pravděpodobnou příčinu zříceni letadla se
pokládá vyčerpání paliva a následný pád. Skutečné důvody však zůstanou
zřejmě navždy předmětem dohadů. Členové posádky – Amelia
Earhartová a Fred Noonan – byli prohlášeni za mrtvé 5. 1. 1939. 

J. Novák 

KDO BYL J. CH. F. GUTS MUTHS ?

PEDOPSYCHIATRICKÁ PÉČE V PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNĚ
V DOBŘANECH

Johann Christoph Friedrich Guts Muths se
narodil 9. srpna 1759 v Quedlinburgu. Převážnou
část svého života (od r. 1785) působil ve Schnep-
fenthalu u Gothy na vychovávacím ústavu, zalo-
ženém Christianem G. Salzmannem (1774-1811).
Je pokládán za klasika německé školní tělový-
chovy. Jeho hlavní význam je v dlouhodobé pe-
dagogické praxi, kterou dovedl zevšeobecnit
a jako teoretik uložit do tří klasických děl: „Gym-
nastik für die Jugend“ (1793), která je jeho nej-
větším a nejproslulejším dílem, „Spiele zur Übung
und Erholung des Körpers und Geistes“ (1796)
a „Kleines Lehrbuch der Schwimmkunst“ (1798).

První dílo - Gymnastika pro mládež - bylo
přeloženo do několika jazyků. Tělocvik mu ne-
byl jen zábavou a hrou, nýbrž i „prací v rouše
mladistvé radosti“. Učil se z minulosti, čerpal
z přítomnosti, zdůrazňoval spolupráci lékaře
a pedagoga. Chápe tělesnou výchovu jako orga-
nickou součást výchovy, která tělesnými cviče-
ními rozvíjí především zdravé tělo, ale přispívá
i k rozvoji duševnímu po stránce rozumové, ci-
tové, volní a polytechnické. 

Guts Muths vybudoval pevné základy němec-
ké tělovýchovy. Je proto zaslouženě nazýván
praotcem německého tělocviku. Pedagogický
věhlas vychovávacího ústavu ve Schnepfenthalu
mu pomohl před vydáním jeho Gymnastiky
získat rozsáhlou subskripci. Je zajímavé, že jed-
ním s těch, kteří si objednali větší počet výtisků,
byl i hrabě Mitrovský z Bystřice na Moravě.
Šestnáct výtisků hrabě objednal pro sebe, pro
svobodného pána Hentschela, pro továrníka
Hopfeho, pro paní Alžbětu z Lechingerů, pro
kazatele Riekeho, a zbývajících devět pro ne-
jmenované zájemce. V Čechách šířil již dávno
před založením Sokola myšlenky Guts Muthso-
vy Gymnastiky i jeho knihy her I. R. Wilfling
svým německým Kalendářem pro vychovatele,
katechety a učitele národních škol v království
Českém v letech 1797 a 1798.

Již sto let pře Coubertinem chvalořečil Guts
Muths starověké olympijské hry a zabýval se
myšlenkou zavedení obdobných her v Ně-
mecku. Vedle mužů  by se těchto národních her
měly zúčastnit i ženy.  

Guts Muths působil ve vychovávacím ústavu
až do své smrti. Zemřel 21. května 1839. Letos
jsme si připomněli 250. výročí jeho narození
a 170. výročí jeho skonu.  (jn)

Dětské oddělení má v léčebně poměrně dlouhou tradici. Bylo založeno
již v roce 1958, a to na stávajícím odd. 21 A. Původně toto oddělení
sloužilo k léčbě závislostí. Skladba (diagnostické spektrum) pacientů se
měnila v průběhu času, zejména však v posledních cca 13 letech. Stejně
tak došlo ke změně léčebného prostředí až do současné podoby. Prvním
velkým krokem v novodobé éře dětského oddělení bylo v roce 2000
zřízení pavilonu 21 B pro děti mladšího školního věku. Do té doby dět-
ské oddělení zajiš	ovalo péči pouze o děti předškolního věku. Dalším
velkým posunem pak bylo zřízení nového pavilonu pro děti staršího škol-
ního věku a dorost – 21 C. Posledním počinem ve zlepšení péče o malé
pacienty pak bezesporu je nyní dokončovaná poměrně zásadní rekon-
strukce oddělení 21 A.

Současné kapacitní možnosti dětského oddělení PL Dobřany:
21 A – oddělení pro děti předškolního věku: kapacita 17 dětí, docház-

ka do speciální mateřské školky ( detašované pracoviště speciální školy
při FN Plzeň )

21 B – oddělení pro děti mladšího školního věku: kapacita 18 dětí, do-
cházka do speciální třídy základní školy (detašované pracoviště ZŠ
Dobřany)

21 C – oddělení pro děti staršího školního věku a dorost: kapacita 20
dětí, docházka do  speciální třídy základní školy (detašované pracoviště
ZŠ Dobřany)

Diagnostické spektrum zahrnuje prakticky celou oblast pedopsychia-
trie. Jde zejména o poruchy aktivity a pozornosti, poruchy chování, lehké
mentální retardace s postižením chování, pervazívní vývojové poruchy,
poruchy nálady, úzkostné stavy, poruchy přizpůsobení, psychotická
onemocnění a další.

Mezi stavy nevhodné pro přijetí patří těžší mentální retardace, závislosti
(ojedinělé užívání,resp. experimentování hospitalizaci nevylučují), těžké
poruchy osobnosti bez motivace ke spolupráci v léčbě a somatická
onemocnění vyžadující speciální či intenzivní péči.

Na oddělení se využívá režimová terapie, skupinová a individuální
psychoterapie a logopedie. Rozvíji se spolupráce s dalšími zařízeními
a institucemi – všeobecně lze říci, že se všemi zainteresovanými v péči
o dětské pacienty. Jedná se zejména o ambulantními pedopsychiatry,
pediatry, klinické psychology, pracovníky PPP, DDÚ, DD, OPD, školské
pracovníky a další. Bližší informace jsou k dispozici na webových
stránkách www.pldobrany.cz - primariát X, odd. 21.

MUDr. P. Žižka

Pozn. redakce: Příspěvek doplňuje článek „Přednáškový večer PL
Dobřany“ na s. 5. Byl doručen až v průběhu tisku tohoto čísla. 
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Co srpen nedovařil, září nedosmaží.
Bouřka v září - sníh v prosinci.

Na svatého Štěpána krále je už léta na mále (2.9.)
O Marie Narození vlaštovek tu více není. (8.9.)
Svatý Matouš den krátí a svačinu hatí. (21.9.)

Na svatého Václava pěkný den, přijde pohodlný podzimek. (28.9.)

Můžeš mít strach, ale nesmíš se bát. (Ernest Hemingway)
Drogy jsou sázka s rozumem. (Jim Morisson)

Zkušenost na rozdíl od vědění ví, ale neví proč. 
(Aristoteles ze Stageiry)

I ženská nahota je dílo boží. (William Blake)
Člověk je jediný živočich, který musí pracovat. (Emmanuel Kant)

V politice není hloupost hendikep. (Napoleon Bonaparte)
Bez peněz je i světlo tmavší.

Mějte strach a přesto to udělejte. (Susan Jeffersová) 
Pesimisté bloudí v lese, zatímco optimisté sázejí další stromy.

Pravda se někdy chová jako striptérka, čím více se nám odhalí, tím více
za to musíme zaplatit (Zdeňka Ortová)
To je blbý, to se bude líbit. (Jan Werich)

Jen malí lidé se perou o prestiž, velcí ji mají. (Karel Čapek)
Poznávání pravdy jest zdraví lidského ducha. 

(René Descartes)
Teprve v neštěstí víme, kdo jsme. (Marie Antoinetta)

Nejlepší zbraní ženy je mužská fantazie. (Sophia Lorenová)
Zvědavost je forma ženské odvahy. (Victor Hugo)

Se zákony je to podobné jako s párky, 
je mnohem lepší, když nevidíme, jak se dělají. 

(Otto von Bismarck)
Kdo ztratí důvěru, nemůže víc ztratit. (Pubillus Syrus)

Otec mě učil pracovat, neučil mě lásce k práci.
(Abraham Lincoln)

Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu,
bude odhalen. 

Moudré srdce přijímá přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadne.
(Přísloví krále Šalamouna, Biblion České Budějovice, 2003)

Nedůvěra je moudrost hlupáků. (George B. Shaw)
Mládí by byla krásná doba, kdyby přišla v životě až později.

(Charles Chaplin) 
Sobec vám klidně podpálí dům, aby si mohl uvařit vajíčko. 

Velikost každého štěstí se měří jeho ztrátou (Alfréd de Vigny)
Skutečnost je nepřítelem pravdy. (Miguel de Cervantes)

Humor je ochranný štít moudrých. (E. Kästner) 
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