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Každoročně je druhý čtvrtek v březnu připomínán jako Světový den 
ledvin (SDL). Letos připadl na 11. března. Cílem je upozornit na výz-
nam ledvin pro zdraví člověka a na potřebu celosvětově snížit výskyt 
ledvinných chorob. Ke kampani se připojilo více než sto zemí na všech 
kontinentech. 

Každoročně umírají miliony lidí na selhání ledvin, postižení srdce 
a akutní mozkovou příhodu související s chronickým onemocněním 
ledvin. SDL má připomínat obrovský význam tohoto pozoruhodného 
orgánu a na skutečnost, že onemocnění ledvin jsou velmi častá, se 
závažnými důsledky, avšak léčitelná. Jedním z důležitých opatření 
v prevenci chronické choroby ledvin je kontrola a udržování normální 
hodnoty krevního tlaku. SDL je připomínán z iniciativy Mezinárodní 
nefrologické společnosti ISN a Mezinárodní federace ledvinných 
nadací IFKF. 

Základním úkolem ledvin v našem organismu je zbavovat jej 
nadbytečné vody a škodlivých látek – toxinů. Ledviny též pomáhají 
udržovat v normě krevní tlak, regulovat tvorbu červených krvinek 
a podílet se na zdravém vývoji kostry. Jak dosáhnout toho, aby uvedené 
cíle po celý život zdárně plnily, souvisí s několika faktory.

Odborníci radí: Udržuj se fit a aktivní. Aktivní životní styl s dostat-
kem pohybu významně ovlivňuje regulaci optimálního krevního tlaku 
a tím snižuje riziko chronického onemocnění ledvin. Hned dalším 
požadavkem, jak již bylo uvedeno, je pravidelná kontrola krevního 
tlaku. Pokud jsou zvýšené hodnoty krevního tlaku již léčeny, je nutné 
pravidelně si jej nechávat měřit, dodržovat dietní opatření s neslanou 
dietou, udržovat optimální tělesnou hmotnost a nekouřit. Jedy obsažené 
v cigaretovém tabáku snižují průtok krve ledvinami a tím zhoršují pod-
mínky pro jejich správnou činnost. Navíc, kancerogeny v cigaretovém 
kouři zvyšují o padesát procent riziko onemocnění rakovinou ledvin. 

Asi polovina nemocných cukrovkou vykazuje časné znám-
ky onemocnění ledvin. Jakmile tedy někdo trpí diabetem, je třeba 
pravidelně kontrolovat i funkce ledvin, hladinu cukru a tělesnou hmot-
nost. S tím souvisí i optimální výživa. Také se nedoporučuje samoléčení 
s nakupováním volně prodejných léků podle libosti, ledvinám tím jen 
přiděláváme práci s jejich odstraňováním z těla, při čemž bez konzul-
tace s lékařem jejich očekávaný účinek může být sporný. Platí to např. 
i o zdánlivě neškodném vitaminu C, jehož megadávky samozřejmě 

ledviny z těla nakonec vypudí, ovšem za cenu někdy velmi významné 
změny v charakteru moči. 

A pokud se již vyskytnou některé tzv. rizikové faktory metabolického 
syndromu, příp. ischemické choroby srdeční, je vždy na místě nechat si 
periodicky ledviny preventivně vyšetřit, aby se nepřehlédlo počáteční 
stadium nemoci, ještě terapeuticky ovlivnitelné. 

Rostoucí prevalence diabetu a hypertenzní nemoci v celém světě 
bude mít za následek rostoucí výskyt chronického onemocnění ledvin. 
Ve Spojených státech postihovala v letech 1999-2006 26 milionů oby-
vatel z celkových 200 milionů ve věku 20 let a více. Prevalence tedy 
byla třináctiprocentní, z těchto nemocných téměř dvě třetiny trpěly 
pokročilejšími stupni této nemoci. V r. 2004 se v USA na chronické 
onemocnění ledvin v závěrečné fázi léčilo půl milionu nemocných a letos 
se předpokládá, že tento počet vzroste o dalších 40 procent. Jedním 
z faktorů zvýšeného výskytu této diagnózy je i zvyšující se průměrný věk 
obyvatel, a tak obdobný vývoj se očekává i ve vyspělých zemích Evropy, 
Asie, Austrálie i rozvojových zemích jako je Čína, Indie a řada dalších, 
Českou republiku nevyjímaje. SDL má na tento vývoj upozornit. 

Na situaci u nás jsme se dotázali prof. MUDr. M.Matějoviče, Ph.D., 
přednosty I. interní kliniky LF UK v Plzni. Zde je jeho odpověď: 
„V České republice je situace obdobná jako v jiných vyspělých zemích, 
významně sníženou funkcí ledvin je postiženo přibližně půl milionu oby-
vatel. Vzhledem ke skutečnosti, že cukrovka je v současnosti nejčastější 
příčinou chronického selhání ledvin, je vztah ledvin a cukrovky nosným 
tématem letošního Světového dne ledvin. Společným rysem chronic-
kého onemocnění ledvin a cukrovky je neustále rostoucí incidence 
a často dlouhé bezpříznakové období obou chorob. Cukrovkou u nás 
trpí každý 10. občan a až třetina diabetiků o své nemoci dlouho neví. 
Zásadním přístupem u diabetiků je časná diagnóza postižení ledvin, 
založená na stanovení mikroalbuminurie a výpočtu filtrační funkce ledvin. 
Hlavními léčebnými kameny, jejichž cílem je zabránit vzniku diabetického 
onemocnění ledvin (tzv. diabetická nefropatie) či především zpomalit jeho 
progresi, jsou adekvátní léčba diabetu, správně vedená léčba vysokého 
krevního tlaku a poruch tukového metabolismu. Tato opatření vedou 
nejen ke zpomalení rozvoje diabetické nefropatie, ale rovněž ke snížení 
rizika kardiovaskulárních komplikací, které jsou u této populace hlavní 
příčinou úmrtí.“  (r)

Lidské tělo obsahuje asi 60 procent vody, 
z toho okolo dvou třetin připadá na vodu 
intracelulární a třetina na vodu uloženou 
extracelulárně. Mnoha složitými mechanismy 
si lidský organismus reguluje stálý optimální 
objem tělesné vody a udržuje hydrataci ve 
fyziologickém rozmezí. Dojde-li mimořádně 
k výraznějším ztrátám vody (při náročných 
vytrvalostních výkonech za nepříznivých kli-
matických podmínek mohou ztráty tekutin 
především potem dosáhnout až 10-15 litrů za 
den), není v našich geografických podmínkách 
velkým problémem tyto ztráty nahradit – 
nabídka širokého sortimentu nápojů a zejména 
kvalitní pitné vody je všude na dosah a takřka 

neomezená. Dbáme-li při tom i na doplnění 
nezbytných minerálů a na obnovu energetic-
kých rezerv, je zotavení i při velmi výrazných 
ztrátách otázkou jen krátkodobou.

Jinak je tomu v mnoha zemích a oblastech 
naší planety. Na Zemi více než miliarda oby-
vatel trpí nedostatkem pitné vody, nemá 
přístup ke zdrojům vody. Ještě podstatně více 
obyvatel zeměkoule – odhadem 2,6 miliardy 
– nemá dostatek vody k dispozici pro osob-
ní hygienu. Ve 20. století zmizelo 50 procent 
světových mokřadů. Podle odhadu Organizace 
pro výživu a zemědělství (FAO) klesly zásoby 
vody v Evropě o třetinu, v Asii o tři čtvrtiny 
a v Africe o dvě třetiny. Rozdíly mezi zásobami 

vody a její spotřebou se neustále prohlubují. 
Pitná voda se stává strategickou surovinou. 
Málokdo si uvědomuje, že na výrobu jednoho 
litru balené vody je zapotřebí tří litrů vody. 

Jedná se o zdánlivý paradox. Vodními 
plochami je pokryto 71 % povrchu Země. 
Celkové množství vody na naší planetě (hydro-
sféra) zaujímá těžko představitelný objem 
1.360.000.000 km3. 

Trochu střízlivější představu získáme z dalších 
údajů. Na oceány, a tedy na slanou vodu, z to-
hoto objemu připadá 97 procent. Zbývající 3 % 
připadají na sladkou vodu, z té však plných 
69 procent je uloženo v polárním zalednění 
a ledovcích. Téměř celý zbývající objem vody je 
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uložen podpovrchově (přes 30 % zásob sladké 
vody) a jen zcela malý podíl – celkem okolo 0,3 
procenta objemu veškeré sladké vody, připadá 
na řeky, mokřiny a jezera, tedy na vodu povr-
chovou. Každého napadne, kam se ztratila voda 
v atmosféře, která nám v podobě nadměrných 
vodních srážek dělá někdy problémy. Té však 
je jen relativně malé množství – 0,001 % cel-
kového objemu vody na Zemi. 

Voda prodělává neustálý koloběh, jehož 
součástí jsou vodní srážky. Jejich vydatnost však 
je na různých místech Země velmi rozdíl ná
a mnohé rozsáhlé oblasti strádají jejím nedostat-
kem. A protože čistá sladká voda je podmínkou 
života člověka a všech živých organismů, její 
nedostatek je spojen někdy s velmi úporným 
bojem o přežití. Ačkoliv se v posledních deseti-
letích přístup k pitné vodě a její dosažitelnost 
v mnoha oblastech výrazně zlepšily, zejména 
nejchudší oblasti stále trpí nouzí o vodu. Někteří 
pozorovatelé uvádějí, že v r. 2025 bude více 
než polovina světové populace postavena před 
problém zásobování pitnou vodou. Nebude to 
souviset výhradně s nedostatkem pitné vody 
pro využití v domácnostech, ale valnou měrou 
může být problémem dosažitelnost zdrojů vody 
pro průmysl a zemědělství. 

Na to, že podle shora uvedených údajů 
bychom si měli vody považovat, se k ní zatím 

příliš šetrně nechováme. Znečištění vody je 
totiž celosvětovým problémem. Dokonce 
se uvádí, že znečištěná voda je v globál-
ním měřítku nejčastější příčinou nemocí 
a úmrtí. Závadná voda a špatná hygiena 
jsou po kládány za hlavní příčinu průměrně 
14 tisíc úmrtí denně (přes 3 miliony ročně), 
z toho se v devadesáti procentech jedná o 
děti do pěti let věku. Lidé trpící nemocemi 
souvisejícími se znečištěnou vodou zabírají 
polovinu nemocničních lůžek na světě. Podle 
odhadu nemá v druhé nejlidnatější zemi světa 
na 700 milionů Indů přístup k potřebnému 
toaletnímu zařízení, a okolo 1000 dětí umí-
rá v Indii denně v důsledku průjmových 
onemocnění, souvisících s požíváním závadné 
vody. V Číně trpí znečištěním vody 90 % 
měst a okolo 500 milionů obyvatel postrádá 
přístup k bezpečným zdrojům pitné vody. 
S akutními problémy znečištěné vody však 
zápasí i vyspělé země. Ve Spojených státech 
bylo označeno známkou „znečištěné“ 45 % 
celkové délky vodotečí, 47 % rozlohy jezer 
a 32 % rozlohy mořských zálivů. Podle zprávy 
údajů OSN se denně vypouští dvě miliardy tun 
znečištěných odpadních vod. 

Ani my v ČR se nemáme moc čím chlu-
bit. V posledních desetiletích se sice zlepšila 
kvalita vody ve většině našich řek, ale ... 

podle Integrovaného registru znečišťování 
např. v r. 2006 došlo k 18 případům hlášených 
znečištění rtutí, 15 případům znečištění zinkem, 
po 14 případech se vyskytlo znečištění arsenem, 
mědí a organickým dusíkem atd. V absolutních 
hodnotách znečistilo v tomto roce přírodu 
téměř 48 milionů kg chloridů, 3,8 milionu kg 
organického uhlíku, 3,1 milionu kg celkového 
dusíku, téměř 43 tisíc kg fosforu, 33 tisíc kg 
fluoridů, 31 tisíc kg zinku a dokonce přes 
3 tisíce kg kyanidů. 

Nemusí to být jen lidská činnost, vedoucí 
ke znečištění vod, příčinou mohou být bouře, 
zemětřesení, sopečná činnost, přemnožené řasy 
a další. V mořích přibývá mrtvých zón bez 
života, kde je nedostatek kyslíku. Je třeba usi-
lovat o čištění odpadních vod v rámci koordi-
novaného ekologicky zaměřeného programu. 

První Světový den vody byl vzpomenut 
22. 3. 1993. Potřeba chránit vodní zdroje a dbát 
o její účinné čištění bude stále naléhavějším 
úkolem, zejména při předpokládaném růstu 
počtu obyvatel. V r. 2050 se předpokládá 
nárůst obyvatel zeměkoule o padesát pro-
cent na devět miliard. Nebudeme-li schopni 
tyto problémy řešit, počet lidí, umírajících na 
nemoci spojené se znečištěnou vodou bude 
dále narůstat. 

 (r)

Za deset let, které uplynuly od přijetí mezinárodní úmluvy o nášlap-
ných minách, známé jako Ottawská úmluva, bylo dosaženo značného 
pokroku v jejich odstraňování, ničení jejich zásob a v poskytování pomo-
ci jejich obětem. U příležitosti Mezinárodního dne, připomínajícího boj 
proti nášlapným minám, zesílily i protesty proti jakémukoliv novému 
použití těchto zákeřných zbraní. 

Počet smrtelných zranění se v uplynulém roce ve srovnání s minulostí 
podařilo zredukovat na polovinu. „V zemích. kde byly miny dříve ve 
velkém měřítku rozmístěny, se miliony lidí mohou vracet k normálnímu 
životu. Nebezpečí, že na neexplodované miny narazí při práci na poli 
nebo že ohrozí děti cestou do školy se daří snižovat. Ještě mnoho ale 
zbývá, abychom se tohoto problému zbavili“, prohlásil v New Yorku 
zástupce generálního tajemníka OSN pro mírové operace Jean-Marie 
Guéhenno. „Dokud se nám nepodaří miny zcela odstranit, budou vždy 
velkým nebezpečím pro místní obyvatelstvo.“ 

Obětí min se stále každoročně stává 15-20 tisíc lidí. Ještě vyšší je počet 
těch, kteří si po explozi odnášejí po celý život těžká zdravotní postižení. 
Nejohroženější je v mnoha zemích, kde proběhly válečné konflikty, je 
civilní obyvatelstvo. Organizace spojených národů taková riziková území 
registruje ve 30 zemích. Nejedná se jen o země, v nichž dosud válečné 
napětí zcela neutichlo, jako je např. Irák, Afgánistán, Somálsko či Sudán, 
ale taková území se nachází i v Evropě, téměř za humny od našich hra-
nic. V období nedávných konfliktů na Balkáně tak mezi rizikové oblasti 
patří řada území v Kosovu, Bosně a Hercegovině, Albánii, a dokonce 
i v Chorvatsku. V kontaminovaných oblastech se počet uloženým min 
počítá na desítky milionů. 

O jak obrovský problém se jedná, vyplyne z údajů uváděných o Bosně 
a Hercegovině. Od válečného konfliktu v letech 1992-1995 jsou dosud na 
téměř 3,7 % území této země nastraženy miny. Podle vládní statistiky se 
jedná o 14 tisíc lokalit, které čekají na vyčištění. 

V Libanonu  bylo specialisty, vyslanými OSN, zlikvidováno již na 100 
tisíc nášlapných min. Mnohonásobek dalších však na zneškodnění ještě 
čeká. 

Čtrnáct organizací OSN společně vytvořilo program „Mine Action“, 
spočívající na několika pilířích: 1. Odstraňování a zneškodňování min. 
2. Šíření informací a zaškolování lidí, kteří pomáhají místnímu obyva-
telstvu vyhýbat se minám. 3. Poskytování lékařské péče zmrzačeným 
obětem. 4. Pomoc zemím v ničení zásob nášlapných min. 5. Získávání jed-
notlivých zemí pro myšlenku odstranění hrozby nášlapných min zákazem 
jejich výroby, prodeje, dopravy a použití.

Zdálo by se, že České republiky se tato problematika až tak moc 
netýká. Snad jen občasné nálezy pozůstatků tohoto druhu munice ještě 
z období 2. světové války nám toto riziko připomenou. Nelze však nevě-
dět, že bývalé Československo bylo jedním z významných producentů 
a také dodavatelů těchto zbraní do oblastí konfliktů. V tomto směru snad 
slabou omluvou může být argument, že nedodali-li bychom tuto munici 
my, dodal by ji tehdy zcela určitě někdo jiný. A my bychom přišli o peníze. 
Je to opravdu omluva? (r)
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Všechna česká média v březnu připomněla významné výroční prvního 
prezidenta Československé republiky Tomáše Gariguea Masaryka. 
Narodil se 7. března 1850 v jihomoravském Hodoníně. Cesta k aka-
demickým titulům byla na tehdejší poměry příznačná. Jeho otec Jozef byl 
původem Slovák, byl jako panský kočí zaměstnancem statku v Hodoníně 
na Jižní Moravě, maka Terezie byla Hanačka německé národnosti, pra-
covala v panských službách jako kuchařka. Masaryk měl ještě dva mladší 
bratry Martina a Ludvíka. Po absolvování čejkovické základní školy 
a reálného gymnázia v Hustopečích praktikoval v hodonínské škole, 
později se učil zámečníkem ve Vídni. Po návratu z Vídně se začal učit 
kovářem, nějakou dobu byl podučitelem hustopečského reálného gym-
názia, pak začal studovat brněnské gymnázium. Nemajetní rodiče svému 
synu na studia žádné prostředky poskytnout nemohli, takže již od 15 let 
se živil sám jako učitel dětí bohatších rodičů. 

Jednou z těchto rodin byla rodina policejního ředitele Antona 
Le Monniera, s níž v r. 1869 odešel do Vídně. Tam dostudoval Akademické 
gymnázium a po maturitě v r. 1872 začal studovat filozofickou fakultu. Po 
smrti Le Monniera mu výnosné místo učitele pro svého syna nabídnul 
generální rada Anglo-rakouské banky Rudolf Schlessinger. Když i díky 
Masarykovi synek úspěšně složil maturitu, a v téže době Masaryk dosáhl 
doktorátu (1876), pan rada oba vyslal na cestu do Itálie a poté na roční 
pobyt na univerzitě v Lipsku. Tam se Masaryk seznámil s dcerou new-
yorského podnikatele Charlottou Garrigue, s níž se v srpnu 1877 zas-
noubil a v březnu 1878 v New Yorku oženil. V březnu 1879 habilitoval 
na Vídeňské univerzitě prací „Selbstmord als soziale Massenerscheinung 
der Gegenwart“ a začal na univerzitě bezplatně přednášet jako sou kromý 
docent. 

Jeho rodina se záhy rozrostla o dceru Alici a syna Herberta, k nim 
později přibyli sourozenci Jan, Eleanora, Olga a Hana. 

O Masarykově významném podílu na obnově samostatného 
československého státu v r. 1918 a jeho působení ve funkci prvního prezi-
denta Československé republiky v letech 1918-1935 bylo napsáno mnoho 
nejen v denním tisku, ale zejména v řadě odborných a zasvěcených 
monografií. Uveďme v naší krátké vzpomínce několik citátů z jeho děl.

„Vlastenectví! Milovati budeš národ svůj! Ale jaký je to cit k národu, 
který se projevuje lhostejností k tomu, jací lidé jsou v národě a zdali jsou 
to vůbec zralí lidé, lidé v pravém slova smyslu? Jaký je to podivný cit, 
který chce „prospět vlasti“, který volá „vše pro národ“, a přitom se vůbec 
nestará o to nejzákladnější, v čem záleží opravdovost lidského života, 
opravdové lidské zrání a hodnota? Jak chtějí „prospět národu“ když sami 
nic nevědí, nestudují, člověka neznají? Copak lze národu prospět jinak 
než tím, že v něm budou lidé? Že se v něm bude žít zítra lidsky hlouběji, 
poctivěji, náročněji?“ 

Často připomínaný je Masarykův boj za pravdu v otázce pravosti 
rukopisů královédvorského a zelenohorského. Zažil více než hořce 
a bolestně, jak obrovskou silou může být dějinné vědomí, zejména 
národně-dějinné vědomí, ale přitom mu bylo jasné, jak hluboké jsou tu 
základy oné podvojnosti, falše a sebeklamu. (*) Ona víra ve velký slovan-
ský dávnověk, ono „chlubení se“ že my měli už Rukopisy, když jiní ještě 
začínali, když Němci ještě jedli žaludy, a jak všelijak se toto národně-
dějinné vědomí tehdy projevovalo – což to nebylo několikanásobně 
falešné? Klamem byl nejen předmět té pýchy, ale klamem bylo i to 
srovnání s Němci, ale zvlášť hloupoučká byla ta pýcha, že my jsme něco 
dříve než jiní a než jsme teď. Jestliže však Masaryk zažil, jak obrovskou 
silou toto klamné dějinné vědomí dovede být, dovedl i pochopit, 
že nestačí pouze škrtat, negovat, nýbrž že by bylo třeba nahradit je 
dějinným vědomím správnějším. 

Ve svém Poselství Národnímu shromáždění, proneseném den po 
svém zvolení prezidentem Československé republiky 21. 12. 1918, uvedl 
mj.(**): „Proroctví-motlitba Komenského vyplnila se doslova: náš 
národ je svobodný a nezávislý a vstupuje vážen a podepřen všeobecnou 
sympatií do společnosti evropských národů. Žijeme v pohádce? Tak 
se ptají politikové všech zemí, a sám si kladu stejnou otázku; a přece 
je to všechno skutečná skutečnost, výsledek čtyřletého zápolení všech 
národů světa. Svět se rozstoupil na dva tábory, a v hrozném boji zvítězili 
ti, kdo hájili ideálů spravedlnosti – zvítězili idealisté, zvítězil duch nad 
hmotou, právo nad násilím, pravda nad chytráctvím. My Čechové 
a Slováci nemohli jsme v tomto světovém boji stát stranou; museli jsme 
se rozhodnout proti Rakousko-Uhersku a Německu, a museli jsme 
vystoupit, neboť celá naše historie, její obsah a smysl vede nás k moc-
nostem demokratickým. .... Nemohu vás nepožádat, abychom tiše vzdali 
poctu těm padlým drahým našim hochům, těm našim hrdinům v Rusku, 
Dobrudži, Francii a Itálii a na soluňské frontě, kteří nám připravili 
dnešní památnou schůzi a celé naše osvobození. A nezapomínejme 
našich mučedníků habsburského teroru doma, a těch tisíců a tisíců 
obětí ruského zajetí, těch, již nám umírali na Murmani, v Turkestaně, 
všude po širých pláních nešťastného Ruska, neschopného se starat 
o zdraví našich zajatců. ... Byl jsem sám antimilitarista a neměl jsem rád 
rakouského vojska; ale toto naše vojsko neorganizovali jsme z militaris-
tických choutek, nýbrž pro vybudování a udržení svobody a demokracie. 
A pro tuto obranu musíme mít naše vojsko; bude vážným úkolem těch, 
komu formování jeho bude svěřeno, vybudovat armádu republikánskou 
a demokratickou.....“ 

(*) Machovec M.: Tomáš G. Masaryk. 2. vydání. Praha, Melantrich 1968
(**) První presidentovo poselství. In: (*), s. 267-279 
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Navazujeme na první část zprávy, uvede-
nou v předchozím čísle Facultas nostra. V sekci 
„Sport a zdraví“ bylo předneseno několik zají-
mavých sdělení.

Tschan H. a spol. (Vídeň-Rakousko): Effect 
of a single session of resistance exercise training 
on specific cardiac and oxidative stress mar-
kers. U 12 výkonných vzpěračů byly sledovány 
změny myokardiálního troponinu I, akti vity 
krea tinkinázy (CK) a myoglobinu (MYO) v kli-
du před tréninkem, a hned po jeho skončení a po 
dalších dvou hodinách. Při náročném silovém 
tréninku dochází k výraznému zvýšení krevního 
tlaku, zvýšeným nárokům na dodávku kyslíku 
myokardu, myokardiální ischémii a dysfunkci 
levé komory, souvisící s Valsalvovým manévrem 
při vzpěračském výkonu. U výkonných vzpěračů 
však nebyly zjištěny žádné známky poškození 
myokardu a mírné změny CK a MYO naznačují 
jen mírnou mikrotraumatizaci svalové tkáně. 

Di Luigi L. (Řím – Itálie): Phosphodiesterase´s 
inhibitors and physical activity. Inhibitory fos-
fodiesteráz (PDE) nacházejí široké terapeutické 
použití při léčení erektilní dysfunkce i v dalších 
indikacích. Některé práce prokazují příznivý 

vliv též na výkonnost zejména v hypoxických 
podmínkách. Autoři pozorovali snížení krevního 
tlaku před zátěži a po ní, hodnoty VO2max 
a anaerobního prahu však nebyly ovlivněny. 
Je třeba dále zkoumat vliv PDE na výkonnost 
a příp. zvážit zařazení PDE na seznam ve sportu 
zakázaných látek.

Goldspink G.(Londýn – Velká Británie): 
Molecular basis of muscle hypertrophy and 
repair. Krátce po zahájení silového tréninku 
dochází k vazbě genu IGF-1 na MGF peptid. 
Tento unikátní MGF peptid pak působí jako 
samostatný růstový faktor, aktivující svalové 
kmenové buňky k dělení. Zatímco po skončení 
embryonálního vývoje nelze ve svalových 
vláknech vytvořit další jádra mitotickým 
dělením, po spojení aktivovaných svalových 
satelitních (kmenových) buněk se svalovými 
vlákny se vytváří nová jádra potřebná pro růst, 
adaptaci a reparaci svalu. Bohužel se objevují 
první zprávy o možnosti zneužití tohoto poznat-
ku jako dopingového prostředku. 

Randoll U.G. (Mnichov – Německo): 
Entrainment with bio-informative time pa tterns 
to optimize tissue regeneration and perfor-

mance. Svalová hmota tvoří okolo 45 % tělesné 
hmotnosti. Při studiu pulzací a rytmů svalových 
funkcí na buněčné úrovni je patrné, že jejich 
poruchy souvisí se ztrátou obvyklého časového 
řádu (rytmu) a prostorového řádu (morfo-
logická stavba). Jedná se o chybné řízení „logis-
tických procesů“ na buněčné úrovni. 

Koz M. (Ankara – Turecko): Fatigue durin g 
exercise: Possible mechanisms and recovery 
strategies. Vrcholový sportovní trénink bez 
potřebné regenerace může vést ke ztrátě formy, 
přetrénování až k syndromu „vyhoření“. Fáze 
zotavení zatím stále patří k nejméně prozkou-
maným oblastem adaptace na tělesnou zátěž. 
K regeneračním prostředkům patří hydrotera-
pie, masáž, dietní a ergogenní opatření, pitný 
režim, kryoterapie, některá vybraná cvičení 
a další. Při volbě prostředků je třeba též přihlížet 
k individuálním zvláštnostem sportovce. 

Fernandes R.J. a spol. (Porto – Portugalsko): 
Oxygen uptake kinetics in swimming: New 
findings. U výkonných plavců byla sledována 
dynamika spotřeby kyslíku v průběhu testo-
vacích úseků a závodního výkonu na 400 m 
volný způsob pomocí přenosného analyzátoru 

VI. EVROPSKÝ KONGRES SPORTOVNÍ MEDICÍNY, 
ANTALYA (TURECKO), 14. – 18. 10. 2010 (II)



4

dýchacích plynů Cosmed K4b2. Výkon na 
400 m koreloval s parametry V02max/kg a s ry-
chlostí vzestupu rychlé komponenty nárůstu 
V02 při výkonu. Výsledky svědčí o významné 
roli V02max jako výkonnostního předpokladu 
plavců v disciplině 400 m vol. zp.

Yilmaz A. (Ankara – Turecko): Relationship 
between anaerobic power and sprint ability in 
football players. Anaerobní síla korelovala u 15 
hráčů významně s výsledky běžeckého testu 
12 x 20 m, nikoliv však s absolutním nejlepším 
výkonem ve sprintu na 20 m. Na něm se podílí 
významně ještě i jiné faktory než anaerobní síla. 

Hadziski Z. a spol. (Skopje – Makedonie): 
The evaluation of training effects in professio-
nal soccer players by monitoring the changes of 
VO2max, AnT and creatine kinase. V průběhu 
jednoho soutěžního období bylo sledováno 
30 profesionálních hráčů kopané. Na závěr 
přípravného období byl zjištěn významný vze-
stup V02max a pokles CK po standardní zátěži, 
naproti tomu v závěru soutěžního období 
byl patrný pokles V02max, který svědčil pro 
nedostatky v tréninkovém procesu v průběhu 
závodní sezóny. Změny anaerobního prahu 
v průběhu celého sledování nebyly významné. 

Conceicao A. a spol. (Trás-ol-Montes – 
Portugalsko): Physiological responses and ener-
gy expenditure in water cycling. Patnáctičlennná 
skupina mužů absolvovala šestiminutové zátěže 
jednak na bicyklovém ergometru na suchu 
a poté na specificky upraveném ergometru ve 
vodě s rytmem šlapání 60, 80 a 100 otáček 
za minutu. Při šlapání ve vodě byly zjištěny 
významně vyšší parametry V02 a TF (měřeno 
pomocí přenosného analyzátoru Cosmed 
K4b2). Výsledky svědčí o možnosti využívat 
vodní ergometr výhodně v případech, u nichž je 
třeba šetřit kloubní systém dolních končetin.

Rahimi R a spol. (Sanandaj – Irán): Effects 
of different rest intervals during resistance trai-
ning on growth hormone, testosterone and blood 
lactate. U 10 mužů byl ordinován silový trénink 
(4 série dřepů a 4 série benčpresů se zátěží 85% 
maxima) s různými intervaly odpočinku mezi 
jednotlivými sériemi – 60 s, 90 s, a 120 s. Hodnoty 
GH, TS a LA byly stanoveny před každou tré-
ninkovou jednotkou, hned po ní a po 30 minutách 
odpočinku. U GH byl patrný nejvyšší vzestup po 
tréninku s nejkratším intervalem odpočinku mezi 
sériemi, naproti tomu u TS byl výraznější vzestup 
patrný u sérií s 90 s a 120 s intervaly odpočinku 
mezi sériemi. Rozdíly hodnot LA nebyly mezi 
jednotlivými tréninky významné. 

Karamizrak S. O. (Izmir – Turecko): 
Biochemical parameters in performance 
testin g: Validity and limitations. Standardní 
laboratorní i terénní biochemické testy mohou 
pomoci v diagnostice adaptace či desadaptace 
na tělesnou zátěž, jak dokládá řada příkladů: 
krevní obraz a stanovení plasmatického obje-
mu, V02max, využití hodnot laktacidémie, 
anaerobní práh, plasmatické hladiny močoviny, 
kyseliny močové, testosteronu a kortizolu, aktiv-
ity enzymů jako např. kreatinkinázy v séru, hod-
noty troponinu a myoglobinu, leptinu, specifick-
ých stresových hormonů atd. U sportovců je 
třeba též kontrolovat hladinu železa, transfer-
rinu a ferritinu, některých dalších minerálů, 
v indikovaných případech též alfa 1-antitrypsinu 
a CRP. 

Rozsáhlou sekci kongresu tvořila problema-
tika sportovní traumatologie. Uvádíme několik 
zajímavých sdělení. 

Collins M. (Kapské Město – Jižní Afrika): 
Genetic risk factors for musculoskeletal soft 
tissu e injuries. Akutní úrazy a chronická 
poškození vazů a šlach často souvisí s pěstováním 
specifické sportovní činnosti. Podílí se na nich 
řada vnitřních a zevních faktorů včetně gene-
tických faktorů. Ty hrají roli v incidenci poranění 
typu entezopatií Achillovy šlachy, manžety 
rotátorů či zkřížených vazů kolena. Je známa 
vazba některých sekvenčních variant genů ke 
kolagenům (COL1A1, COL5A1, COL12A1) 
a glykoproteinům (TNC), které jsou strukturál-
ními součástmi základního stavebního bloku 
šlach a vazů – kolagenních vláken. 

Doral M.N. a spol. (Ankara – Turecko): 
Treatment options of ACL injury at the medi-
cal center. Ruptura předního zkříženého vazu 
neznamená jen mechanické oslabení stability 
kolenního kloubu, ale také proprioceptivní ztrá-
tu. Rekonstrukční zákrok využívá jednak vlast-
ních tkáňových štěpů nejčastěji z patelárního 
vazu, také však aloimplantátů zemřelých dárců 
či syntetických štěpů. Allograft ve srovnání 
s autograft gekonstrukcí je rozumnou alter-
nativou, u níž nejsou žádné významné rozdíly 
v postoperačním průběhu. Na druhé straně 
okolo 20% sportovců dále po úrazu sportuje 
bez operačního zákroku s použitím vhodných 
ortéz. 

Maffulli N. (Barts – Velká Británie): Achilles 
tendinopathy: Diagnostic and treatment algo-
rythm. Diagnóza tendinopatie Achillovy šlachy 
vychází převážně z anamnézy a klinického 
vyšetření. U pacientů, u nichž konzervativní 
léčba nevedla k uzdravení během 3-6 měsíců, 
lze doporučit chirurgické řešení. To spočívá 
v nejrůznějších technikách od jednoduché per-
kutánní tenotomie až po otevřené postupy 
s odstraněním fibrotických adhezí a mnohoná-
sobnými longitudinálními incizemi šlachy se 
snahou obnovit vaskularizaci a stimulovat zbylé 
životaschopné buňky k hojivé činnosti. Novější 
přístupy využívají miniinvazivní stripping tech-
niku. Zatím nelze vyzdvihnout jednu techniku 
léčení a do budoucna je třeba dále kriticky 
hodnotit různé léčebné přístupy. 

Akhtar M. A. a spol. (Edinburgh – Velká 
Británie): Endobutton fixation of lateral end 
clavicle fractures in cyclists. U skupiny 16 
cyklistů ve věku 16-57 let byla popsána nová 
metoda operativní fixace zlomeniny laterálního 
konce klíční kosti s dobrým funkčním a radio-
logickým výsledkem. 

Paredes J. C. Molo R. (Quezon City – Filipíny): 
Supraspinatus muscle belly tenderness: diagnos-
tic value for supraspinatus pathology. Palpačním 
vyšetřením lze ještě před MRI rozlišit, zda se 
jedná o tendinózu m. supraspinatus nebo o jeho 
natržení. 

Bakshi E. A. a spol. (Arak – Irán): The 
effect of a 4 week combined treatment pro-
gram on shoulder impingement syndrome in 
elite athletes. Skupina 30 výkonných sportovců 
s MRI diagnózou impingement syndrom ramen-
ního kloubu byla rozdělena na dvě podskupiny. 
První absolvovala standardní fyzioterapeuti-
ckou léčbu, u druhé byla aplikována kombinace 
fyzioterapie, masážních procedur a strečinku. 
Ze srovnání vyplynul významně lepší účinek 
kombinované terapie.

Moebius U. a spol. (Soluň – Řecko): 
Arthroscopic Bankart repair and capsular shift 
for traumatic anterior shoulder instability. U 96 
pacientů ve věku 15-60 let byla provedena 

artroskopická kapsulolabrální úprava. V období 
průměrně 16 měsíců po operaci byly zazna-
menány dva případy traumatické redislokace. 
Z operovaných sportovců se 77% vrátilo plně 
ke sportovní činnosti, 16% svoji sportovní 
činnost omezilo podle zdravotního stavu. 

Askling C. a spol. (Stockholm – Švédsko): 
A new hamstring test for measuring active fle-
xibility before return to sport after injury. Cílem 
bylo ověřit aktivní test flexibility v kyčelním 
kloubu. U skupiny 11 zdravých osob a 11 
sportovců po MRI ověřeném poranění flexorů 
stehna (hemstringů) bylo provedeno elektro-
giometrické vyšetření flexibility v kyčelním 
kloubu. Aktivní flexibilita byla o 23% vyšší než 
pasivní. U poraněné končetiny byla nižší aktivní 
nikoliv však pasivní flexibilita. Test lze využít 
jako dalšího kritéria při posuzování schopnosti 
sportovce vrátit se k závodní činnosti. 

Fousekis K. a spol. (Patras – Řecko): 
Isokinetic strength evaluation can predict 
muscl e strains in professional soccer players. 
Hráči kopané při hře preferují svoji dominantní 
dolní končetinu jak při technickém zpracování 
míče, tak při kopu, odkopu či střelbě. Sto fotba-
lových profesionálů bylo testováno na koncen-
trickou a excentrickou sílu flexorů a extenzorů 
kolenního kloubu a dorzálních a plantárních 
flexorů hlezenního kloubu. Byly zjištěny výz-
namné asymetrie především v excentrických 
silových parametrech. Hráči s vyšším výskytem 
asymetrií silových parametrů dolních končetin 
také významně častěji utrpěli svalová poranění. 

Dervisevic E. a spol.: Isokinetic strength pro-
file of quadriceps and hamstrings in elite male 
volleyball players. U 95 volejbalistů vysoké 
výkonnosti byla na izokinetické aparatuře 
změřena koncentrická a excentrická síla flexorů 
a extenzorů stehna. U hráčů nejvyšší výkonnosti 
byla významně vyšší síla hemstringů pravé dolní 
končetiny a parametry dynamické kontroly. 
Nebyly zjištěny žádné asymetrie mezi pravou 
a levou dolní končetinou. 

Tsitas K. a spol. (Soluň – Řecko): Low back 
pain in elite track and field male and female 
athletes. U 156 atletů (65 žen a 91 mužů), 
stěžujících si anamnesticky na bolesti v oblasti 
bederní páteře, bylo retrospektivně provedeno 
MRI vyšetření. U 122 atletů byl zjištěn abnor-
mální nález – jednalo se o hernii disku, výduť 
disku, spondylolýzu, degeneraci facety a svalová 
poranění. Při rozboru celé skupiny nebyly mezi 
muži a ženami významné rozdíly v incidenci jed-
notlivých diagnóz, při hodnocení podle disciplin 
však měli hernii disku častěji vrhačky a mezi 
muži skokani a sprinteři, degenerativní změny 
disku byly častější u mužů-sprinterů a u žen 
– vrhaček a skokanek.

Ersöz G. (Ankara – Turecko): Exercise-
induced muscle damage and neutrophils. 
Všechny formy pohybové aktivity, pokud jsou 
prováděny s dostatečnou intenzitou, mohou vést 
k poškození svalových vláken. Dochází k ultra-
strukturálním změnám ve svalové architektuře, 
objevují se ve zvýšené míře svalové proteiny 
a enzymy v krvi, dochází k poklesu svalové síly, 
rozsahu pohybu a k lokální svalové bolestivo-
sti. Aktivace degradačních procesů souvisících 
s poruchou kalciové homeostázy a zánětlivá 
reakce vede k leukocytární infiltraci a produkci 
cytokinů. Neutrofily a makrofágy hrají domi-
nantní roli v zánětlivé odpovědi.

  J. Novák
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Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta – 
Katedra výchovy ke zdraví ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou 
JU, Státním zdravotním ústavem Praha a ČSVV pořádala ve dnech 
8. - 10. 10. 2009 mezinárodní konferenci „Výchova ke zdraví a kvalita 
života“ (II) v Hluboké nad Vltavou v prostorách zámeckého hotelu „Štekl“.

Tématicky se jednalo o velmi široký soubor příspěvků, týkajících se 
podpory, rozvoje a výzkumu zdravého životního stylu všech věkových 
a sociálních skupin populace, v souladu s programem zlepšování zdravot-
ního stavu obyvatelstva ČR „Zdraví pro všechny v 21. století“. 

Hlavní referáty byly předneseny a jednání v sekcích proběhla 
k následujícím tématickým okruhům konference: 1. Koncepce řešení 
zdraví pedagogů: duševní hygiena, syndrom vyhoření, rizika a faktory 
pedagogické profese, koncepční řešení podpory zdraví. 2. Výchova ke 
zdraví ve školství: nové trendy a změny, kurikulární problematika, pre-
vence sociálně patologických jevů ve školství, prevence chorob a zdravý 
životní styl. 3. Možnosti aktivního ovlivnění kvality života: životospráva 
a výživa, pohybové režimy, hodnotová orientace, edukace ke zdraví 
v seniorském věku.

Autorem jednoho z hlavních referátů byl doc. PaedDr. Vladislav Mužík, 
CSc. proděkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 
Tématem jeho sdělení byl Aktuální stav výchovy ke zdraví a podněty ze 
zahraničí. Z analýzy kurikulárních a legislativních dokumentů a výsledků 
mezinárodní komparace tělesné výchovy, zahrnující také údaje o kuri-
kulu výchovy ke zdraví v 35 zemích celého světa vyplývá, že výchova ke 
zdraví je v porovnání se zahraničím moderně koncipovaným vzdělávacím 
oborem, avšak na její realizaci v požadované podobě není české školství 
dostatečně připraveno. 

Mezi nejzajímavější sdělení patřil dle mého názoru hlavní referát 
Aktivní životní styl a jeho možnosti při ovlivňování zdravotního stavu 
dětí, který přednesl prof. Ing. Václav Bunc, CSc., děkan Fakulty tělesné 
výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Poukázal na současnou 
velmi nízkou úroveň fyzické zdatnosti dětí a nedostatečný objem rea-
lizovaných pohybových aktivit. K získání poznatků o aktivním životním 
stylu a jeho dopadu na aktuální stav dětské populace byl v letech 1997 
až 2007 vyšetřen reprezentativní vzorek dětí ve věku 6 – 14 let.V rámci 
řešení projektu VZ bylo (laboratorně a v terénu) vyšetřeno 17 978 
zdravých dětí a 1 382 dětských pacientů ve věku 6 – 14 let. V rámci studie 
např. nebylo nalezeno jediné dítě, které by nemělo alespoň dílčí odchylky 
od správného držení těla. Průměrný celkový denní energetický objem 
pohybových aktivit včetně školní TV se jak u mladších dětí tak i u dětí 
starších pohybuje zhruba na 60 – 70% doporučovaného objemu. Pro 
zlepšení úrovně fyzické zdatnosti a snížení zdravotních komplikací, které 
jsou spojeny s hypokinézou, jsou doporučovány intervenční pohybové 
programy s délkou trvání 3-5 hodin týdně, které lze realizovat ve školním 

prostředí. Vyvolají pozitivní změny stavu dětského organismu a přitom 
nezhorší studijní výsledky dětí.

Konkrétně se ostatní jednotlivá sdělení týkala zejména detailní 
analýzy rizikových faktorů materiálního i sociálního prostředí ve 
školských i zdravotnických zařízeních a reálných možností optimalizace 
životního stylu jak dětí, tak pedagogických pracovníků a zdravotníků. 
A to zejména úpravou stravovacích zvyklostí a dostatečnou pohybovou 
aktivitou v souvislosti s neuspokojující úrovní zdravotně orientované 
zdatnosti dětí. O významu pohybové aktivity v životě osob s mentál-
ním postižením přednesla zajímavý referát paní prof. Ph.Dr. Hana 
Válková, CSc. z Katedry aplikovaných pohybových aktivit Univerzity 
Palackého v Olomouci.

Prevencí, včasnou diagnostikou a léčbou syndromu vyhoření, který 
ohrožuje zejména pracovníky v uvedených „pomáhajících“ profesích se 
zabývali např. MUDr. Vendulka Machartová, Ph.D. a MUDr. Miroslava 
Houšková z Kliniky pracovního lékařství Fakultní nemocnice LF UK 
v Plzni.

Někteří autoři se věnovali podrobně problematice drogové závis-
losti. Např. P. Bártík z Fakulty humanitních věd UMB v Banské Bystrici 
v příspěvku „Drogová závislost mládeže a sport“ prezentoval názory 
žáků různých věkových kategorií na drogovou závislost školní mládeže 
v korelaci s aktivním sportováním nebo se sportovní pasivitou a výskyt 
uživatelů legálních i nelegálních drog u sportující i nesportující školní 
populace. 

V našem příspěvku (Langmajerová, J., Bursová, M., Dvořáková, J: 
Hodnocení postury – východisko pro kultivaci školního pohybového 
režimu, Ústav hygieny LF UK v Plzni), který byl prezentován na kon-
ferenci, jsme se věnovaly problematice negativního vlivu dlouhodobé 
statické zátěže na vyvíjející se nestabilní hybný systém dětí a možnostem 
stanovení nejčastěji se vyskytujícího typu a kvality postury dětí 
v mladším školním věku pomocí polohového snímače DTP-3. Jedná se 
o systém, který umožňuje grafickou a numerickou analýzu tvaru páteře 
v předozadní i boční projekci. Na podkladě zjištěných nejčastějších 
nefyziologických nálezů (nefyziologické držení těla jsme zjistily u 83,8 % 
vyšetřovaných dětí, nejčastěji se vyskytujícím byl kyfotický typ postury 
– u 37,8 % dětí: tento typ individuálního posturálního stereotypu se 
vyznačuje předsunutým držením hlavy, kyfotizací horní hrudní páteře 
a plochou bederní lordózou) jsme doporučily cílená kompenzační 
opatření. 

Celkové vyznění konference korespondovalo s nutností komplexního 
přístupu k primární prevenci neinfekčních chorob hromadného výskytu 
a významně podpořilo potřebu „Výchovy ke zdraví“ ve všech věkových 
kategoriích.

 MUDr. Jana Langmajerová

Třetí den PG dnů pokračoval ve dvou para-
lelních částech, aby bylo možno zařadit všechna 
přihlášená sdělení do programu třídenní kon-
ference. Stejně jako v první části, přinášíme opět 
zkrácené souhrny přednesených příspěvků. 

Slípka J., Sakař R.: T1 a T2 karcinomy hrtanu 
– retrospekce. Byla prezentována retrospek-
tivní studie týkající se časných stadií rakoviny 
hrtanu diagnostikovaných a léčených na ORL 
klinice LF UK a FN v Plzni v letech 1986 
– 2009. Z celkového počtu 698 pacientů s kar-
cinomem laryngu bylo v tomto období léčeno 
celkem 333 pacientů s Ca ve stadiu T1 a T2. 
85 % karcinomů T1 bylo glotických, naopak 
ve stadiu T2 mírně převažovala (52 %) lokali-
zace supraglotická. Byla podrobně diskutována 
modalita a indikace léčby (chirurgická versus 
aktinoterapie) a její úspěšnost. 

Houšková M.: Adenokarcinom laryngu 
jako nemoc z povolání – kasuistika. Mezi 

látky (dle klasifikace IARC, skupina 1) 
s dostatečně prokázanou karcinogenitou 
pro člověka patří sloučeniny šestimocného 
chrómu. Profesionální expozice se vyskytuje 
při těžbě rud, výrobě chrómu a chromových 
slitin, svařování ne rezových ocelí. Sloučeniny 
chrómu se používají při výrobě barev, 
nátěrových hmot proti korozi, v keramic kém 
a gumárenském průmyslu, ke konzervaci 
dřeva, při výrobě pyrotechniky, v galvanovnách 
v chromovacích lázních. Kasuistika představila 
52letého pacienta, profesí galvanika, s expozicí 
šestimocného chrómu a diagnózou adenokar-
cinomu laryngu, prokázanou jako profesio-
nální onemocnění. 

Sakař R., Slípka J., Nasswetter J.: Karcinom 
tonzily. V letech 1987 až 2009 bylo na ORL kli-
nice FN v Plzni diagnostikováno 180 pacientů 
s karcinomem tonzily. Soubor nemocných 
tvořilo 155 mužů a 25 žen. Převládali kuřáci 

(123). V době stanovení diagnózy bylo u téměř 
85 % pacientů onemocnění odpovídající T4. 
Tumor se nejčastěji šíří do jazyka, dále pak 
měkkého patra, patrových oblouků a hypo-
faryngu. U 66 % nemocných jsou zjištěny metas-
tázy do regionálních mízních uzlin. Průměrný 
věk pacienta je 58 let, nicméně velmi význam-
nou skupinu tvoří nemocní ve věku 40 až 50 let. 
Navíc těchto nemocných přibývá. V současnosti 
u rozsáhlých tumorů je zahájena léčba neo-
adjuvantní chemoterapií, po které následuje 
operační řešení a následně radiochemoterapie. 
Prognóza onemocnění je velmi závažná. Ve 
sledovaném období u T4 tumorů bez postižení 
regionálních mízních uzlin je pětileté přežití 
u 37 % nemocných, v případě meta postižení 
pak jen kolem 28 %. V posledních 5 letech 
se v souvislosti se změnou léčebného postu-
pu (neoadjuvantní chemoterapie) výsledky 
výrazně zlepšily.

POSTGRADUÁLNÍ LÉKAŘSKÉ DNY „NÁDORY“, 
PLZEŇ 9. – 11. 2. 2010 (II. ČÁST)

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE VÝCHOVA KE ZDRAVÍ A KVALITA ŽIVOTA II
8. - 10. 10. 2009 V HLUBOKÉ N. VLT.



6

Krčál J., Hrabě V.: Chirurgická léčba 
maligních nádorů štítné žlázy. Zhoubné nádory 
štítné žlázy představují nehomogenní skupinu 
tumorů s různou biologickou aktivitou, od 
nádorů s velmi dobrou prognózou až po nádory 
rychle usmrcující svého hostitele. Chirurgické 
řešení patří mezi základní léčebné modali-
ty, doporučovaným postupem je odstranění 
štítné žlázy a odstranění uzlinových metastáz 
s následnou léčbou radiojodem, event. zevní 
aktinoterapií. Ve sdělení autoři prezentovali 
poslední trendy v chirurgii nádorů štítné žlázy 
a řešení uzlinových metastáz doplněné o vlastní 
soubor operovaných pacientů s touto diag-
nózou za posledních 5 let na ORL klinice FN 
v Plzni. 

Eret V., Hora M., Hes O., Ferda J., Klečka 
J., Stránský P., Ürge T., Chudáček Z.:  Velké 
a pokročilé nádory ledvin řešené laparosko-
picky. Laparoskopická radikální nefrektomie 
(LRN) je považována za zlatý standard v léčbě 
nádorů ledvin klinického stádia T1-2 (< 8cm) 
u pacientů, kteří nejsou kandidáty pro záchov-
ný výkon na ledvině (nephron-sparin g surgery). 
Od ledna 2003 do června 2009 bylo provedeno 
281 LRN. Minimálně invazivní chirurgie je 
v léčbě velkých a pokročilých nádorů led-
vin (cT2 > 8cm, cT3a-b, cN+) proveditelná 
u vybraných pacientů a vyžaduje zkušeného 
laparoskopického urologa. Chirurgické výsled-
ky jsou statisticky srovnatelné s T1-2 (< 8cm) 
skupinou, kde je LRN považována za zlatý 
standard. LRN pokročilých renálních tumorů 
by měla být centralizována a prováděna v cen-
trech s velkým objemem pacientů. 

Stránský P., Hora M., Eret V., Klečka J., 
Ürge T.: Laparoskopie v léčbě nádorů nadled-
vin. Laparoskopie se stává zlatým standar-
dem při řešení většiny případů nadledvinových 
tumorů. Od ledna 2003 do prosince 2009 bylo 
provedeno na našem pracovišti celkem 42 
laparoskopic kých adrenalektomií (LA). LA je 
rychlá, s mi nimální morbiditou a mortalitou, 
vyžaduje však zkušeného operatéra. Pacient 
profituje zejména z miniinvazivity výkonu 
a krátké rekonvalescence. Indikovány jsou 
benigní nádory rozměrů přibližně do 8 cm, 
rozsáhlé a zejména maligní nádory adherující 
dle CT k okolním orgánům nadále zůstávají 
doménou otevřeného přístupu. Kontraindikací 
nemusí být ani předchozí vý kony v dutině 
břišní a operace je proveditelná i u pacientů 
s těžkou obezitou.

Turek J., Hudec A.: Zhoubné nádory 
děložního hrdla v těhotenství. Nejčastější 
gynekologickou malignitou v těhotenství jsou 
zhoubné nádory děložního hrdla s incidencí 
v ČR okolo 1 : 4000 těhotenství. Průměrný věk 
pacientek s invazivním karcinomem děložního 
hrdla v graviditě je 31,8 roku (u všech paci-
entek je to 49 let). Byla referována kasuis-
tika s diagnostikou karcinomu hrdla děložního 
v 37. týdnu těhotenství . 

Pešek M., Bouda J.: Přínos detekce sen-
tinelové uzliny v léčbě karcinomu vulvy. 
Detekce sentinelové uzliny je novou diag-
nostickou metodou k odhalení stavu lym-
fatických uzlin u pacientek se zhoubným 
onemocněním vulvy. Metoda má velkou 
úspěšnost detekce, vysokou negativní predik-
tivní hodnotu a nízkou falešnou negativitu. 
V současnosti, kdy je standardem chirurgické 
léčby systematická inquinofemorální lym-
fadenektomie, nemění peroperačně získaná 
informace o stavu lymfatických uzlin radika-
litu operace. Perspektivně však tato metoda 
bude pravděpodobně uznána (jako u kožních 
melanomů a karcinomu prsu). Vzhledem 
k nízké incidenci karcinomu vulvy je třeba 
získávat další údaje o onkologické bezpečnosti 
metody na řadě pracovišť, které se léčbou 
malignit vulvy zabývají. 

Novotný Z., Čásová M., Topolčan O., 
Pražáková M., Vrzalová J., Rokyta Z., Holubec 
L. jr., Fínek J.: HE4 - nový marker ovariálního 
karcinomu. Cílem studie bylo stanovit senziti-
vitu nádorového markeru HE4 u nemocných 
s ovariálním karcinomem v průběhu follow up 
a srovnat tento nový nádorový marker s rutinně 
používanými markery pro diagnostiku a léčbu 
ovariálního karcinomu. Dalším cílem bylo zjis-
tit, zda může marker HE4 pomoci v diferenciál-
ní diagnostice benigních a maligních lézí nezná-
mého původu v oblasti břicha a pánve a najít 
optimální kombinaci nádorových markerů pro 
diagnostiku ovariálního karcinomu. Sérové 
hladiny všech analyzovaných nádorových 
markerů byly signifikantně vyšší u ovariálního 
karcinomu ve srovnání s ostatními diagnózami. 
Jako optimální cut off pro marker HE4 se zdá 
být hodnota 89 ng/L. Nový nádorový marker 
HE4 se zdá být perspektivní pro diagnostiku 
a kontrolu léčby ovariálního karcinomu.

Vokurka S.: Možnosti diagnostiky a léčby 
hematologických malignit na HOO FN Plzeň. 
Péče Hematologicko-onkologického oddělení 
FN Plzeň je primárně zaměřena na diagnos-
tiku a léčbu malignit krvetvorné a lymfatické 
tkáně. Spektrum onemocnění zahrnuje akutní 
leukémie (AML, ALL), primární myeloproli-
ferativní onemocnění včetně CML, lymfomy 
a CLL, mnohočetný myelom, myelodysplastický 
syndrom a aplastickou anémii. Každoročně je 
nově diagnostikováno 200 – 250 nových pacientů 
s těmito onemocněními. Je zajištěno přes 800 hos-
pitalizací, 8 000 ambulantních vyšetření, je prove-
deno přes 3 000 aplikací cytostatik a imunotera-
peutik, 6 000 transfuzí, 50 autologních a stejné 
množství alogenních transplantací krvetvorných 
buněk. Zajišťujeme klasické cytologické vyšetření 
kostní dřeně a periferní krve, analýzu specifických 
povrchových buněčných CD znaků průtokovou 
cytometrií (FACS), detekci CMV a EBV viru 
a genetických abe rací malignit pomocí PCR. 
Léčba hematologic kých malignit je velmi náročná 
organizačně i ekonomicky. U naprosté většiny 
pacientů lze dosáhnout významného prodloužení 
kvalitního života a dokonce i vyléčení. 

Veselá P., Boudová L., Šálek D., Vášová 
I., Kodet R., Moulis M., Křen L., Mačák J., 
Vernerová Z., Kašparová P., Stříteský J., Fakan 
F., Trněný M., Mukenšnabl P., Michal M.: 
Prognostické faktory lymfomu z plášťových 
buněk (mantle cell lymphoma). Retrospektivní 
analýza 235 případů Kooperativní lymfomové 
skupiny. Do studie Kooperativní lymfomové 
skupiny České republiky bylo z jejího registru 
z celé České republiky zařazeno 235 pacientů, 
u nichž byl v letech 1996-2008 diagnostikován 
lymfom z plášťových buněk (mantle cell lym-
phoma), a byl ověřován prognostický vliv znaků, 
které je možné určit z histologického vyšetření 
materiálu při diagnostice tohoto nádoru jako je 
cytologická varianta nádoru, charakter růstu či 
proliferační aktivita stanovená pomocí imuno-
histochemického markeru Ki-67. 

Králíčková M., Houdek Z., Cendelín J., 
Kulda V., Vožeh F., Babuška V., Hatina J., Zech 
N., Uher P., Pacherník J.: Význam nádoro-
vých kmenových buněk a možnosti kmenových 
buněk v terapii nádorů. Již 30 let jsou kmenové 
buňky používány k doplnění krevních a imu-
nitních buněk po terapii některých nádorových 
onemocnění s cílem rekonstituce imunitních 
funkcí. V současné době jsou ve stádiu kli-
nických zkoušek metody využívající dospělé 
či embryonální kmenové buňky jako zdroj 
regenerace dalších tkání a též jako vehikulum 
cílené léčby nádorů. Současný koncept „nádo-
rových kmenových buněk“ přispěl k široké 
škále nových poznatků v oblasti kancerogeneze 
a též na poli potenciálních léčebných modalit. 
Autoři referovali o základních principech 
role kmenových nádorových buněk v kance-
rogenezi, o aktuálním vývoji na poli využití 
kmenových buněk (zejména mezenchymál-
ních) v léčbě různých nádorů, a též o nových 
poznatcích v oblasti využití kmenových nádo-
rových buněk jako možné terapie degenera-
tivních onemocnění. 

Vokurka S.: Akutní myeloidní leukémie 
– charakteristiky, možnosti léčby a výsledky 
HOO FN v Plzni. AML je krajně agresivní 
hematologická malignita vycházející z hema-
topoetických buněk s myeloidní diferenciací. 
Porucha krvetvorby je dána masivní kumu-
lací blastů v kostní dřeni vedoucí k následné 
anémii, trombocytopénii a neutropénii při 
většinou přítomné leukocytóze z vyplavování 
maligních blastů do periferní krve. Incidence 
AML je 3/100 000 s nárůstem ve vyšším věku. 
Ročně diagnostikujeme okolo 40 pacientů ze 
spádové oblasti západních a části jižních, sever-
ních i středních Čech. Zhruba u 30 nemocných 
je zahájena intenzivní několikatýdenní che-
moterapie zajištěná následně u indikovaných 
pacientů alogenní transplantací krvetvorných 
buněk. Léčebná strategie se kromě věku 
pacienta odvíjí především od přítomnosti 
specifických chromozomálních a genových 
aberací a dostupnosti vhodného dárce krve-
tvorných buněk. V případě základní indukční 
a konsolidační chemoterapie dosahují náklady 
na léčbu průměrně 1,2 milionu Kč, v případě 
doplnění alogenní transplantace pak další 
1 mi lion. Intenzivní léčba s doplněním trans-
plantace dosahuje dlouhodobého přežití 
5 let u přibližně 40% pacientů. Při intenzivní 
symptomatické léčbě (best supportive care) 
je přežívání s AML počítáno maximálně na 
několik měsíců, běžně však jen na několik 
týdnů. 

Kreuzberg B., Ferda J., Schützová M., 
Kastner J.: Celotělové vyšetření magnetick-
ou rezonancí u myelomu. Práce pojednává 
o využití celotělového zobrazení magnetickou 
rezonancí u myelomu při vyšetření na MR 
přístroji Magnetom Avanto 1,5 T. Při zapo-
jení tzv. total image matrix (TIM) pokrývají 
akviziční cívky celé tělo. Myelom je maligní 
proliferace vycházející z B lymfocytů na úrov-
ni jejich diferenciace v plazmatickou buňku. 
Celotělové MR zobrazení poskytuje informaci 
o míře postižení, zejména skeletu a klasifi-
kuje rozsah choroby podle schematu Salmona 
– Durieho. V naší sestavě je 47 nemocných 
postižených myelomem, z toho 30 mužů a 10 
žen v průměrném věku 57,2 roku. Délka 
trvání choroby od primo-záchytu po 14 let. 
Dosavadní zkušenosti s celotělovým MR 
vyšetřením ukazují jeho velkou spolehlivost 
s možností vyhodnocení postižení celého ske-
letu. Odpadá nutnost použití dalších zobra-
zovacích metod. Metoda je citlivá i pro nižší 
stádia onemocnění, tedy i diagnostiku soli-
tárního myelomu. Otázkou zůstává využití 
celotělové MR při sledování nemocných 
s benigní gamapathií.

MUDr. Jindřich Šebor, předseda ČLK Plzeň-
město a MUDr. Jiří Poborský, náměstek 

ředitelky FN Plzeň
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Hatina J., Fínek J., Holubec L. jr.: Problémy 
a výzvy molekulární onkologie. Onkologická 
zdravotní péče bude tvořit stále významnější 
část zdravotních rozpočtů všech států světa. 
Tento odhad pramení z koincidence dvou zásad-
ních faktorů. Jednak demografické mo dely 
přesvědčivě dokládají dramatický nárůst 
nádorových onemocnění v příštích dekádách, 
v přímé souvislosti s relativním stárnutím popu-
lace. Druhým faktorem je stále větší nabídka 
specifických, molekulárně cílených protinádo-
rových léčiv ze strany farmaceutických firem; 
tyto nové léky bývají často několikrát dražší 
než dosud standardní terapie, a navíc jejich 
léčebná účinnost závisí na biologických cha-
rakteristikách každého konkrétního nádoru. 
Výsledkem je velký nárůst drahých léčebných 
možností, přičemž jejich správné uplatnění 
vyžaduje hluboké znalosti molekulární biologie 
nádorů. Jediné dlouhodobě udržitelné a eticky 
správné řešení bude podávat tato nová pro-
tinádorová léčiva cíleně pouze těm pacientům, 
jejichž nádory jsou z molekulárně biologického 
hlediska schopny terapeutické odpovědi. 

Fikrle T., Čelakovský J.: Přehled kožních 
nádorů. Autoři uvedli stručný přehled 
benigních i maligních kožních nádorů epi-
telových, adnexálních, mezenchymálních, 
cévních a melanocytových. Zmínili se také 
o kožních lymfomech, histiocytózách, mas-
tocytózách a meta stázách. Některé typy 
kožních nádorů si zasluhují zvláštní pozor-
nost pro jejich četnost v lidské populaci nebo 
pro jejich obtížnou léčitelnost a nepříznivou 
prognózu. Například hemangiomy kůže jsou 
jedny z nejčastějších nádorů dětského věku. 
Karcinomy kůže, především pak bazaliom, 
představují vůbec nejčastější typ zhoubného 
nádoru u lidí. Některé varianty maligního mela-
nomu patří mezi nádorová onemocnění s vůbec 
nejhorší prognózou, přitom onemocní často 
mladí a jinak zdraví pacienti. Kožní metastázy 
mohou být prvním příznakem dosud nediagno-
stikovaného, závažného interního nádorového 
onemocnění. 

Pizinger K., Divišová B.: Melanom 
v Západočeském regionu. Maligní melanom 
(dříve melanoblastom) je nejzávažnějším 
kožním nádorem. Jeho vznik je významně 
ovlivněn faktory zevního prostředí, které se 
uplatní u geneticky predisponovaných osob. 
Melanom je nádor s potenciálně letálním 
průběhem. Od roku 1950 do současnosti stoupá 
celosvětově incidence kožního melanomu, a to 
zvláště v Austrálii, ale i v Evropě a také v České 
republice. V šedesátých letech minulého století 
postupně vznikaly v naší republice tzv. mela-
nomové poradny či komise většinou v jednot-
livých krajích, které se začaly komplexně starat 
o nemocné s melanomem. Úzká mezi oborová 
spolupráce mezi dermatologem, plastickým 
chirurgem, chirurgem či onkologem a jinými 
odborníky má dosud obrovský vý znam při 
péči o nemocné. Ve FN Plzeň vznikla tato 
poradna v roce 1960 a na dermatologické 
klinice k 31. 12. 2009 registruje celkem 3308 
nemocných s melanomem. V prvních 5 letech 
(1960 – 1964) bylo evidováno 113 pacientů. 
V dalších letech jejich počet pozvolna stoupal 
a v letech 2000 – 2004 dosáhl nárůst 465 nových 
případů. V minulých pěti letech (2005 – 2009) 
dosáhl nárůst čísla 676 !!! Stále se zvyšující 
incidence melanomu je dána mnoha faktory 
(vlastní nárůst, zlepšená diagnostika, zvyšování 
průměrné délky života, zvýšení povědomosti 
o tomto nádoru aj.). Vyšší počet nemocných 
má v sobě jeden příznivý fakt, a tím je to, že 
na rozdíl od minulých let významně přibylo 
případů s lepší prognózou. Nádor se za chytil 
relativně v časném stádiu s pouze kožní sym-
ptomatologií. To ovlivňují zásadně dva fak-
tory: příznivé dopady osvětových kampaní 

v boji proti nádorům a zlepšená diagnostika 
onemocnění v jeho počátcích. 

Třešková I., Pizinger K., Topolčan O., Pra-
žáková M., Vrzalová J., Bursa V., Třeška V., 
Fínek J.: Využití nádorových markerů u me -
la nomu. V přednášce byly prezentovány fak-
tory biologické aktivity melanomu, které mají 
význam pro odhad rizika vzniku místní reci-
divy a vzdálených systémových metastáz. Jedná 
se o spektrum tzv. biologických endogenních 
faktorů - růstových faktorů, matrix metallo-
proteináz, adhezivních molekul, osteopontinu, 
osteoprotegrinu, zánětlivých cytokinů. Tyto 
markery jsou porovnávány s klinicky běžně 
používanými markery - S 100, TK, TPS a LDH. 

Cetkovská P., Říčař J.: Nežádoucí kožní 
reakce v souvislosti s cílenou onkologickou 
léčbou. V posledních letech došlo k velmi 
rychlému rozvoji znalostí o imunopatofyzi-
ologii imunitně zprostředkovaných nemocí 
a zhoubných nádorů. Na podkladě lepšího 
poznání signalizačních přenosů a metabo lických 
procesů byly pak vytipovány četné možné nové 
molekulární cíle léčby. Tato moderní léčba 
přináší vyšší molekulárně cílenou účinnost, lepší 
profil bezpečnosti, možnost dlouhodobé léčby 
spolu se zlepšením kvality života vážně nemoc-
ných pacientů. Na druhou stranu tyto léky na 
podkladě různých mechanismů účinků či inter-
akcí vedou k neobvyklým a neočekávaným 
nežádoucím reakcím oproti konvenční imuno-
supresivní léčbě či chemoterapii. 

Koudelová J., Koudela K., Kunešová M.: 
Extraskeletární Ewingův sarkom – periferní 
primitivní neuroektodermový tumor (PNET). 

Periferní PNET je označení pro extraske-
letální Ewingův sarkom. Histologicky a mor-
fologicky je neodlišitelný od skeletálního 
Ewingova sarkomu (sES).Vyskytuje se u dětí, 
dospívajících a mladých dospělých jedinců ve 
věku 10-30 roků, někdy však i u jedinců ve 
vyšším věku. Dívky a chlapci jsou postiženi 
ve stejném poměru. PNET je vzácná malig-
nita neuroektodermálního původu tvořící 
1% všech měkkotkáňových sarkomů a se 
sES patří do skupiny tumorů označovaných 
Ewing´s sarkoma family of tumors – ESFT. 
Klinicky se PNET manifestuje jako rychle ros-
toucí měkkotkáňové masy, je velice agresivní. 
Bývá nejčastěji lokalizován v měkkých tkáních 
paravertebrálně, na hrudníku, gluteální krajině 
a na končetinách. Diagnóza se stanovuje imu-
nohistochemicky, histochemicky, cytogenetic-
kými a molekulárně cytogenetickými metoda-
mi. PNET a sES jsou cytogeneticky charakter-
izovány konstantní reciproční chromozomální 
translokací t(11;22)(q24;q12), která je přítomna 
v 85 – 95% případů. Léčba PNET je radio-
senzitivní. Kombinace intenzivní chemotera-
pie s lokální léčbou (operace a radioterapie) 
zlepšuje prognózu nemocných. 

Machartová V.: Nádorová onemocnění 
jako nemoci z povolání. Pro posuzování, zda 
ná dorové onemocnění vzniklo v souvislosti 
s pracovní zátěží je nutné splnit tyto podmínky: 
1) onemocnění nebo noxa, která onemocnění 
způsobuje, musí být uvedena v Seznamu nemocí 
z povolání, 2) noxa je prokazatelně kar cinogenní 
pro člověka (IARC skupina I. – www.iarc.fr), 
3) nádor postihuje cílový orgán, je prokázá-
na dostatečná doba latence, 4) onemocnění 
vzniklo v příčinné souvislosti s prací (posudek 
hygienické služby, posudek Státního ústavu pro 
jadernou bezpečnost, posudek Státního ústavu 
radiační ochrany). V letech 1991-2006 bylo 
hlášeno celkem 39382 nemocí z povolání a z to-
ho bylo 2,4 %, tedy 945, případů profesionál-
ních zhoubných novotvarů. Dle diagnóz bylo 
85,8 % nádorů plic (811 onemocnění), 6,9 % 
mezoteliomů (65 onemocnění), 3,8 % nádorů 
močového měchýře (36 onemocnění), 1,8 % 
nádorů kůže (17 onemocnění), 0,6 % leukémie 

(6 onemocnění), 1,1% jiných nádorů – mozek, 
ledviny, hltan, hrtan, štítná žláza, varle, tonzila 
a nosní sliznice (10 onemocnění). Z karcinogenů 
pracovního prostředí je nejčastější expozice 
ionizujícímu záření (755 případů), následuje 
expozice chemickým látkám (75 případů). Při 
vyšetření pacienta má svoji nezastupitelnou 
úlohu pracovní anamnéza v celém svém rozsa-
hu – od doby ukončení školní docházky do 
doby zjištění onemocnění, samozřejmě i u osob 
v důchodovém věku.

Holeček V.: Oxidační stres u nádorových 
onemocnění. Oxidační stres je spolupříčinou 
více než 100 nemocí a stavů, mj. i nádorů. 
Oxidační stres je relativní převaha volných 
radikálů nad antioxidační kapacitou. Volné 
radikály mohou mutovat DNA, působí lipo-
peroxidaci, při které vznikají kancerogenní 
aldehydy, vysoká koncentrace radikálu oxidu 
dusnatého zrychluje tumorigenezi, oxidační 
stres u obezity, u stárnutí, chronických infek-
ci, u kouření aj. zvyšuje incidenci karcinomů. 
Naopak přítomnost antioxidantů jako 
selenu, melatoninu, resveratrolu, glutathionu, 
bioflavonoidů aj. v řadě případů incidenci nádo-
rového bujení snižují. Naopak u rozvinutého 
karcinomu se často používají volné radikály 
k terapii (rtg ozařování, cytostatika jako cis-
platina, T-lymfocyty aj.). V těchto případech 
podávání antioxidantů by mohlo interferovat s 
terapií. Oxidační stres v poslední době lze sta-
novit rychle u lůžka pacienta metodami FORT 
(stanovují se volné radikály) a FORD (stan-
ovuje se antioxidační kapacita). Poměr FORT/
FORD dává kvocient, který normálně se pohy-
buje v rozmezí 1,5 – 2,2. U karcino mu plic např. 
hladina FORT, která se vyjadřuje v mmol/l 
ekvivalentu H2O2 (u zdravých je do 2,35 
mmol/l), se pohybuje okolo 3,5 – 4,2 mmol/l. 

Němečková A., Strouhal E.: Ukázka paleopa-
tologických kostních nádorů. V paleopato-
logickém materiálu lze identifikovat nádory, 
které vycházejí z kostní tkáně, z buněk kostní 
dřeně a krevních elementů, mimo to však 
i stopy po nádorech měkkých tkání, které 
svým růstem kostní tkáně ve svém sousedství 
charakteristicky rozrušují. V diferenciální diag-
nostice vždy přihlížíme k věku jedince, k mak-
roskopické morfologii nádoru, jeho lokalizaci 
a rentgenovému obrazu. Histologické vyšetření 
doplňuje, nebo u některých případů upřesňuje 
diagnózu. Z nálezů různých druhů nádorů 
vycházejících z kosti jde o ukázku případů: 
Egypt, Sakkára, 14. stol. př. n. l. – osteochon-
drom. Anglie, Standlake, Oxfordshire, 7. stol. 
n. l. – osteosarkom. Rakousko, Vídeň, Mauer 
počátek 4 tisíciletí př. n. l. – myelom. Slovensko, 
Borovce, konec 8. stol. – počátek 9. stol. n. l. 
– osteolytický metastatický karcinom. 

Novák J., Zeman V.: Pohybová aktivita 
v prevenci a terapii nádorových onemocnění. 
Pohybová aktivita ve vztahu k nádorovým 
onemocněním se uplatňuje ve dvou směrech. 
Řada studií v posledních letech si všímá 
vztahu mezi pohybovou aktivitou a vznikem 
nádorových onemocnění. U některých druhů 
nádorových onemocnění lze vliv pohybové 
aktivity pokládat za přesvědčivě proká-
zaný, u některých za pravděpodobný. Výskyt 
rakoviny u pohybově aktivních železničních 
zaměstnanců byl o 30 % nižší než u těch se 
sedavým zaměstnáním. Skupina dlouhodobě 
trénujících osob vykazo vala o 35 % nižší riziko 
výskytu rakoviny. Thune a Furberg (2001) 
shrnuli výsledky 17 studií, v deseti z nich byl 
ve vztahu k mortalitě na rakovinu prokázán 
významný preventivní vliv pohybové aktiv-
ity. Pokud se týká příznivého vlivu pohybové 
aktivity na různé lokalizace rakoviny, řada 
studií prokazuje příznivý preventivní účinek 
pohybové aktivity u nádorů tlustého střeva, 
u nádorů prsu, endometria a vaječníků, a také 
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u nádorů plic. Druhou oblastí hodnou pozor-
nosti je význam pohybové aktivity u osob, které 
již nádorové onemocnění prodělaly. Vedle řady 
různých symptomů souvisících s terapeutic-
kými postupy patří zvýšený pocity únavy mezi 
nejčastěji uváděné potíže. Až 70 % nemoc-
ných uvádí, že únava negativně ovlivňuje jejich 
běžnou denní činnost. Pravidelně prováděná 
pohybová aktivita během léčebného procesu 
nebo po něm vedla ke zvýšení funkční kapa-
city, zvýšení svalové síly, úpravě tělesné hmot-
nosti a snížení pocitu únavy. Významné byly 
též vlivy v oblasti psychické a emoční (zlepšení 
celkové kvality života, sebedůvěry, nálady, vita-
lity, pokles pocitu úzkosti a deprese). Z forem 
pohybové aktivity se nejčastěji uplatňovala 
chůze a šlapání na bicyklovém ergometru. 
Pohybová aktivita by měla být v případech, kde 
není kontraindikována, nedílnou součástí kom-
plexní terapie onkologicky nemocných. 

Samek F.: Možnosti léčby nádorových 
onemocnění v lázních. S rozvojem medicíny 
se rovněž zásadním způsobem změnil po stoj 
k léčbě onkologických pacientů v lázních. 
Původní kontraindikace, které de facto 
znemožňovaly lázeňskou léčbu (balneorehabi-
litaci) těchto pacientů, se podstatně zúžily. Nyní 
již máme možnost léčit onkologické nemoci, 
stejně jako každé jiné chronické onemocnění, 
za předpokladu, že jde o stabilizovaný stav. Mezi 
nejčastější pacienty lázní patří lidé s nádorovými 
onemocněními: urologickými, gyne kologickými, 
gastroenterologickými a ta ké s onemocněními 
prsní žlázy a pohybového aparátu. Pro tyto 
typy nemocí jsou již zpracovány a realizovány 
speciální programy. Lze léčit i další onkologické 
pacienty, důležitá je však kompetentní vzájemná 
informovanost a spolupráce s ošetřujícím prak-
tickým i odborným lékařem a onkologem. 

Novák J.: Případ k zamyšlení: Lance 
Armstrong. Lance Armstrong (nar. 1971) je 
světoznámým cyklistou, pokládaný díky sedmi 
vítězstvím v profesionální Tour de France za 
nejlepšího cyklistu všech dob. V říjnu 1996 
(ve věku 25 let) mu byl diagnostikován kar-
cinom pravého varlete s metastázami do plic, 
břicha a mozku. Po okamžité orchiektomii 
postiženého varlete následovaly čtyři pětidenní 
kúry chemoterapie, po nich neurochirurgické 
odstranění dvou rakovinných již tehdy nek-
rotických lézí v mozku (velikosti bobule vína) 
a další tři cykly chemoterapie. Histologické 
vyšetření odstraněného varlete prokázalo 
choriokarcinom (60 %), karcinom (40 %) 
a nepatrné množství buněk teratomového typu 
(necelé 1 %). Chemoterapie byla ukončena 
v prosinci 1996. Došlo k úplné remisi, takže 
od ledna 1998 se plně zapojil do tréninkového 
programu jako cyklistický profesionál. V dubnu 
se vrátil k závodní činnosti. V Tour de France 
obsadil konečné 4. místo, v letech 1999-2005 
následovalo 7 celkových vítězství v řadě, což 
nikdo před ním nedokázal. Poté skončil se 
závodní činností, v loňském roce ve věku 38 let 
ohlásil návrat k závodění a v Tour de France 
obsadil 3. místo. Při desítkách antidopingových 
kontrol v jeho vzorcích nikdy žádné dopingové 
látky oficiálně objeveny nebyly. Armstrong 
měl v prvním manželství tři děti. Umožnil to 
odběr spermatu a uložení ve sperma-bance 
před zahájením chemoterapie. V případě Lance 
Armstronga se zcela nepochybně jedná ve 
světě sportu o tak výjimečný zjev, že lze tvrdit, 
že s podobným se v budoucnu již nesetkáme. 

V rámci konference byla vystavena i zají-
mavá vývěsková sdělení (postery): 

R. Čevela, L. Čeledová, J. Bělohlávková: 
Posuzování zdravotního stavu a pracovní schop-
nosti onkologicky nemocných od 1.1.2010. Byl 
prezentován nový přístup k posuzování zdra-
votního stavu, míry poklesu pracovní schop-
nosti a invalidity onkologicky nemocných 

jako výsledek spolupráce Ministerstva práce 
a sociálních věcí a České lékařské společnosti 
J. E. Purkyně. Cílem spolupráce bylo zpra-
cování odborných lékařských podkladů pro 
hodnocení důsledků zdravotního postižení 
na pracovní schopnost a invaliditu ve vztahu 
nejprve k pěti nejčastějším příčinám invalidity 
– postižení oběhového systému, onkologická 
onemocnění, poruchy duševní a poruchy cho-
vání, postižení pohybového systému a postižení 
neurologická – a poté i ke zbývajícím deseti 
okruhům příčin invalidity a to: infekce a para-
zitární nemoci, poruchy mechanizmu imu-
nity, poruchy endokrinní, výživy a přeměny 
látek, nemoci oka a očních adnex, nemoci 
ucha a bradavkového výběžku, nemoci dýchací 
soustavy, nemoci trávicí soustavy, nemoci kůže 
a podkožního vaziva, nemoci močové a nemoci 
pohlavní soustavy. Každá zpracovaná kapitola 
MKN 10 se věnovala problematice z hledis-
ka klinického obrazu, diagnostických kritérií, 
průběhu a léčby a vymezuje obecné zásady 
pro posuzování jednotlivých druhů zdravot-
ních postižení. Za důležitý aspekt považují 
autoři hodnocení z pohledu dopadu postižení 
na kvalitu života, schopnost vykonávat běžné 
aktivity a schopnost pracovat. Nový způsob 
posuzování tak umožní posoudit užitečný profil 
funkčních schopností jedince, jeho zdravotní 
postižení a pokles jeho pracovní schopnosti 
cíleně kompenzovat. 

Pittrová H., Rusňáková H., Rajdl D. Racek J.: 
Mikroalbuminurie u pacientů metabolické ordi-
nace. Cílem práce bylo zjistit četnost výskytu
mikroalbuminurie u pacientů metabolické 
ordinace s jedním nebo více rizikovými faktory 
v časově vymezeném období. V období říjen 
– prosinec 2009 byla vyšetřena mikroalbuminu-
rie u celkem 174 pacientů. 165 (95 %) pacientů 
užívalo hypolipidemika, 124 (71 %) pacientů 
mělo antihypertenzní terapii. 82 (47 %) 
pacientů splňovalo kritéria metabolického 
syndromu. Pozitivní nález mikroalbuminurie 
byl u 18 pacientů (10 %), z nichž 11 (61 %) 
mělo metabolický syndrom. Rozdíl mezi mik-
roalbuminurií u pacientů s metabolickým syn-
dromem a bez metabolického syndromu byl 
statisticky významný. Zastoupení jednotlivých 
rizikových faktorů: hypertenze 68 %, obvod 
pasu (> 102 cm u mužů, > 88 cm u žen) 48 %,
triglyceridy (> 1,7 mmo/l) 48 %, HDL-choles-
terol (< 1,0 mmol/l u mužů, < 1,3 mmol/l u žen) 
15 %, porušená glukózová tolerance 22 %, 
diabetes mellitus 10 %. Nízký výskyt minimální 
albuminurie u pacientů metabolické ordinace 
je pravděpodobně způsoben účinkem farma-
kologických a režimových opatření a po tvrzuje 
důležitost ovlivnění jednotlivých faktorů 
aterosklerózy touto cestou. 

Zikmundová K., Zavázalová H., Kotrba 
J., Zaremba V.: Zhoubné novotvary u osob 
vyššího věku. Světová zdravotnická organizace 
zveřejnila ve své zprávě alarmující čísla týkající 
se vzrůstu počtu onemocnění rakovinou. Do 
roku 2020 se podle jejich prognóz zvýší počet 
nových onemocnění rakovinou o plných 50 %. 
Zpráva současně přináší důkazy, že zdravý 
životní styl, snížení spotřeby tabáku a další 
opatření mohou tento nebezpečný trend zmírnit
Nádorová onemocnění jsou v České republice 
druhou nejčastější příčinou úmrtí za chorobami 
kardiovaskulárními. Většina nádorů se objevuje 
až ve vyšším věku. Podle dat ÚZIS téměř 
u většiny malignit roste incidence s přibývajícím 
věkem. Podle celorepublikových údajů stoupá 
s věkem incidence zejména u novotvarů prsu, 
ledvin, močového měchýře, prostaty, plic 
a ko lorekta. Česká populace stejně jako popu-
lace vyspělých zemí stárne. Podíl osob nad 65 let 
věku je v současnosti 15 % a bude podle prog-
nóz i nadále stoupat Stáří je často provázeno 
multimorbiditou. Většinu onemocnění si člověk 

přináší ze středního věku. S pokračujícím stár-
nutím české populace lze tedy předpokládat 
vyšší výskyt zhoubných novotvarů v popu-
laci. Nárůst incidence a prevalence zhoubných 
novotvarů má celospolečenské důsledky. 
Největší zátěž dopadá na nemocného a jeho 
rodinu. Během průběhu choroby a zejména 
v terminálních fázích onemocnění je dopad na 
kvalitu života pacienta i jeho rodiny značný. Je 
třeba zabezpečit komplexní odbornou léčbu 
a odpovídající péči. Z hlediska prevence onko-
logických onemocnění je významný poznatek, 
že se zhoubné novotvary některých lokalizací 
posouvají do středních věkových kategorií. 

Braunová J., Sedláček D., Štruncová V., 
Kovandová A., Matoušková D.: Mnohočetný 
ložiskový proces mozku u HIV pozitivní 
pacientky. Byla prezentována kasuistika 42leté 
HIV+ pacientky, která byla v péči AIDS centra 
od stanovení diagnózy v roce 2002. Již v době 
stanovení diagnózy splňovala kritéria stadia 
AIDS – přítomna těžká kandidová ezofagitida 
a tracheitida (indikativní diagnóza AIDS). Od 
počátku byla léčena kombinovanou antiretro-
virovou terapií. V dalších letech byla pacientka 
v klinicky dobrém stavu s uspokojivým imu-
nologickým profilem. Počátkem června 2009 
nemocná přišla k vyšetření pro 3 týdny trvající 
poruchu vizu, titubace a vertigo s následným 
postupným zhoršováním stability, komunikace, 
rozvoje poruchy řeči a hybnosti. Opakovaně 
provedené MR mozku prokázalo mnohočetná 
hyperintenzní ložiska v mozku. Vzhledem 
k vyloučení jiných etiologií encefalitidy u HIV/
AIDS pozitivní pacientky byl klinický stav 
přisouzen etiologicky enterovirové infekci, 
která dle literárních údajů může u HIV+ osob 
způsobovat různé formy encefalitidy včetně 
MSM-like syndromu („Sclerosis multiplex-like 
syndrom“). Kontrolní MR mozku prokázala 
progresi nálezu (další nová ložiska). Přes kom-
plexní ošetřovatelskou a symptomatologickou 
terapii pacientka zemřela po 7 měsících od 
rozvoje neurologických projevů a po 7 letech 
od stanovení diagnózy HIV infekce.

Na závěr konference shrnul její průběh 
předseda Spolku lékařů v Plzni doc. MUDr. Jiří 
Motáň, CSc. Konstatoval vysokou účast 
(nejvyšší v posledních letech), což jistě souviselo 
s volbou velmi vhodného a aktuálního tématu. 
Vyzdvihl velice pěknou dokumentaci i způsob 
prezentace naprosté většiny sdělení. Vyjádřil 
přesvědčení, že program přinesl účastníkům 
konference řadu nových poznatků v rámci 
celoživotního odborného vzdělávání. Vyslovil 
poděkování těm, kteří se o zdárný průběh jed-
nání zasloužili, především doc. H. Zavázalové, 
CSc., Dr. R. Techlové, paní sekretářce 
V. Stříbrné, pracovníkům Audiovizuálního cen-
tra LF (V. Dlouhému, J. Babickému, T. Ťupovi) 
i dalším. Ocenil výbornou spolupráci s OS ČLK 
Plzeň – město. Dík patří i všem předsedajícím 
jednotlivých sekcí, kteří se významně podíleli 
na hladkém průběhu konference a zejména na 
dodržení časového harmonogramu. 

Za předsednickým stolem se vystřídali  prof. 
MUDr. M. Pašek, CSc., prim. MUDr. B. Sůvová, 
MUDr. J. Koželuhová, doc. MUDr. T. Skalický, 
Ph.D., prim. MUDr. M. Choc, CSc. MUDr. 
V. Runt, doc. MUDr. R. Říčařová, CSc. prim. 
MUDr. M. Jurčuková, doc. MUDr. Jaroslav 
Slípka jr., CSc., doc. MUDr. Zdeněk No votný,
CSc., doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., 
doc. Ing. Jiří Hatina, CSc., prof. MUDr. Karel 
Pizinger, CSc., doc. MUDr. Petra Cetkovská, 
Ph.D., prim. MUDr. Vendulka Machartová, 
Ph.D a MUDr. Jaroslav Novák. Aktuálním 
úkolem bude nalézt téma, které by přilákalo 
pozornost širokého okruhu zájemců i v příštím 
roce. 

 (MUDr. J.Novák, doc. MUDr. J.Motáň)
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Letos se konalo dne 17. 2. 2010 v pořadí 10. sympozium o výuce 
humanitních předmětů na českých a moravských lékařských fakultách. 
Symposium se pravidelně koná ve spolupráci s Ústavem pro humanitní 
studia v lékařství 1. LF UK v Praze a Psychiatrické kliniky FN a LF UK 
v Plzni v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě na Karlově 
náměstí v Praze.

Témata symposií se rok od roku liší. Letošním tématem byla medicína 
z pohledu studentů. Cílem bylo věnovat pozornost tomu, jak sami stu-
denti svá medicínská studia prožívají.

J. Beran ve svém příspěvku vycházel z řady esejů obsažených v posled-
ním XI. svazku sborníku, který pravidelně vychází pod názvem „O čem 
také přemýšlejí naši medici…“. Ukazuje se, že krom radosti z poznávání 
a krom pocitu zodpovědnosti v přípravě na lékařské poslání, prožívají 
studenti i určitý druh zklamání. Nelitují přinášených obětí, ale smyslu-
plnosti některých obětí se nemohou dobrat. Pochybují například o tom, 
má-li smysl „biflovat“ taková kvanta informací.

Studentka Michaela Romerová (1. LF UK) hovořila mimo jiné 
o břemenu odpovědnosti studentů vůči rodičům a dalšímu příbuzenstvu. 
Tito blízcí lidé jaksi pokládají za úplnou samozřejmost, že ratolest svá 
studia zdárně končí, avšak tím studenta značně zavazují.

Přednosta Ústavu lékařské etiky 3. LF UK Mgr. et Mgr. Marek 
Vácha, Ph.D., hovořil o jednom z předmětů, v němž se etické problémy 
soudobé medicíny probírají. Pokroky medicíny přinášejí v oblasti etiky 
nemalá úskalí. Důležité je, aby pozornost studentů směřovala i tímto 
směrem a nesoustřeďovala se jednostranně jen na technickou stránku 
medicíny.

Sympozia se pravidelně účastní vyučující z lékařských fakult a tak i dis-
kuse bývá cenná. Není smyslem tohoto sdělení reprodukovat zde dopo-
drobna vše, o čem byla řeč. Rádi bychom též v této souvislosti seznámili 
plzeňského čtenáře s tím, jaké jsou předpoklady pro výuku humanitních 
předmětů na jiných LF v ČR.

Na 1. LF UK je Ústav pro humanitní studia v lékařství, který tvoří 

oddělení lékařské psychologie a psychoterapie, oddělení lékařské etiky 
a filozofie medicíny, centrum pro bioetiku, psychofyziologická laboratoř, 
psychologická a psychoterapeutická poradna (působí zde celkem 14 
pedagogů). Přednostou je doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.

2. LF UK má Ústav lékařské etiky a humanitních základů medicíny. 
Ústav disponuje 3 pedagogy, kteří vyučují mediky předmět Úvod do 
lékařské etiky a psychologie a předmět Lékařská psychologie.

Konečně 3. LF UK v Praze zřídila Ústav lékařské etiky, jehož 
přednostou je již zmíněný Mgr. et. Mgr. Marek Vácha, Ph.D. V ústavu 
působí 5 zaměstnanců a úctyhodný počet spolupracovníků. Vyučují 
se zde tyto předměty: Lékařská etika a komunikace, Základy etiky, 
Filozofické základy ošetřovatelství, Etika v ošetřovatelství, Základy bio-
medicínské vědy, kurz Základy humanitních věd (filozofie, sociologie), 
Etické problémy současné medicíny.

LF Masarykovy univerzity v Brně spadá do působnosti Univerzitního 
centra pro biotiku, které je mezioborovým univerzitním pracovištěm pro 
studium etických, právních a společenských aspektů biomedicíny. Na 
samotné LF MU je Ústav lékařské etiky s 8 pedagogy, kteří vyučují celou 
řadu předmětů například: Lékařská etika I, Lékařská etika II, Lékařská 
etika III.

V Hradci Králové spadá oddělení společenských věd pod Ústav sociál-
ního lékařství. Na LF UP v Olomouci se etika vyučuje rovněž v rámci 
Ústavu sociálního lékařství.

V Plzni máme ve 3. ročníku magisterského studia všeobecného směru 
povinný předmět Lékařská psychologie a komunikace s nemocným 
(zajišťuje Psychiatrická klinika) a dva předměty volitelné (Humanitní 
základy medicíny, Filozoficko-teologický pohled na bioetické problémy) 
z nichž první spadá též pod Psychiatrickou kliniku.

Z uvedeného přehledu plyne, že výuka humanitních předmětů probíhá 
na lékařských fakultách ČR opravdu v různých podobách. Otázkou je, 
zda se tak všude děje v míře odpovídající požadavkům této doby.

 Bc. Petra Buňatová, Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.

O VÝUCE HUMANITNÍCH PŘEDMĚTŮ NA ČESKÝCH A MORAVSKÝCH LF

V úvodním sdělení „Stále otevřené otázky 
v antikoagulační terapii“ autorů J. Voříška 
a O. Mayera bylo připomenuto několik 
aktuálních a otevřených otázek na poli 
antikoagulační terapie. Mezi diskutovanými 
otázkami byla například ta, zda by se měla 
genetická vyšetření provádět před zahájením 
antikoagulační terapie. Mezi další otevřená 
témata patří otázka, jak dlouho warfarinizo-
vat pacienty s idiopatickou hlubokou žilní 
trombózou či zda je výhodnější ambulantní 
nebo osobní monitoring INR. Na tento blok 
témat pak navazovalo krátké sdělení týkající 
se nových p. o. antikoagulačních přípravků. 
Jednalo se o Dabigatran a Rivaroxaban.

J. Voříšek srovnal účinnost a bezpečnost 
těchto preparátů oproti doposud používané 
antikoagulační terapii na základě dat z dosud 
provedených studií. Na závěr sdělení shrnul 
autor výhody a nevýhody dostupných p. o. 
antikoagulačních přípravků a připomenul 
možnosti nových preparátů, které by měly 
být snad již brzy běžně dostupné a od kterých 
se očekává, že nahradí dosud velmi proble-
matický warfarin. 

V přednášce „Subklinická (preklinická) 
ateroskleróza“ autora T. Mádra byl zdůrazněn 
význam vyhledávání a léčení dosud asymp-
tomatické aterosklerózy. Důvodem je inter-
venovat maximum pacientů již v rámci 
primární prevence a předejít tak či oddálit 
vznik kardiovaskulární příhody. Již kvalitně 
provedené fyzikální vyšetření může odhalit 
přítomnou aterosklérozu, která dosud neměla 
klinické projevy. Jedná se především o pohmat 
a poslech dostupných tepen. Dalšími jedno-
duchými metodami je sonografie (především 

vyšetření karotid) a stanovení indexu kot-
ník paže (ABI). Dále jsou již vyvinuté 
i sofistikované metody na průkaz aterosklerózy. 
Jedná se např. o stanovování kalciového skóre 
v koronárních tepnách pomocí EB CT. Tyto 
metody jsou však finančně nákladné a nehodí 
se k běžnému použití. Při průkazu subklinické 
aterosklerózy je nutné intervenovat všechny 
rizikové faktory podobě jako u nemocného 
v sekundární prevenci.

I. Houdková prezentovala ve sdělení 
„Vaskulitida nebo akcelerovaná ateroskleró-
za?“ autorů I. Houdkové a P. Jeremiáše kasu-
istiku mladé ženy vietnamské národnosti 
dlouhodobě žijící v ČR. U nemocné byly 
zjištěny významné aterosklerotické změny 
v oblasti větví hrudní i břišní aorty, které 
vedly k řadě vážných zdravotních komplikací 
jako je opakovaná eklampsie v těhotenství či 
prodělaná ischemická cévní mozková příhoda. 
Těžký nález na tepnách v oblasti větví aor-
tálního oblouku si vyžádal cévně chirurgické 
operační řešení. Pacientka dle revmatologa 
splnila diagnostická kriteria pro Takayasuovu 
vaskulitidu, během operace odebrán vzorek 
cévy z postižené oblasti, kde však patolo-
gem nepopsány změny charakteristické pro 
toto onemocnění. V literatuře je zmíněna 
poměrně malá výtěžnost tohoto vyšetření, 
kdy mohou být zánětlivé změny překryty 
při dlouhodobém průběhu onemocnění 
nasedající akcelerovanou aterosklerózou, a to 
i za absence ty pických rizikových faktorů 
jako je kouření či dyslipidemie. Vzhledem 
k poměrně vysokému počtu jedinců vietnam-
ské národnosti v ČR je potřeba na tuto, jinak 
v Evropě vzácnou vaskulitidu pomýšlet, neboť 

prevalence tohoto onemocnění je v zemích 
jihovýchodní Asie výrazně vyšší. 

Přednáška „Hyperbarická oxygenoterapie 
a hojení ran“ autorky Z. Poklopové v první 
části seznámila posluchače jednak s obec-
nými principy hyperbaroxie, a také s indika-
cemi a kontraindikacemi této léčby. V druhé 
části autorka prezentovala vlastní zkušenosti 
s hojením defektů především ve stadiu 
chronické kritické končetinové ischémie, kdy 
je hyperbaroxie využívána jako ultimum refu-
gium před ztrátou končetiny. V závěru sdělení 
bylo upozorněno na problematické získávání 
důkazů účinnosti léčby hyperbarickou oxygeno-
terapií. Z provedených dosud publikovaných 
studií zabývajících se touto problematikou má 
nejvyšší úroveň důkazů hyperbaroxie u dia-
betických defektů a defektů při ICHDK, kdy 
je HBO indikována dle výsledku transkutánní 
oxymetrie.

Na problematiku dosud velmi pod ce ňo-
vaného onemocnění upozornil P. Jeremiáš 
v přednášce s názvem „Aktuální pohled na 
fibromyalgický syndrom“ autorů P. Jeremiáše 
a J. Voříška. Přestože prevalence fibromyal-
gického syndromu řazeného mezi skupinu 
onemocnění tzv. mimokloubního revmatis-
mu je vysoká a činní 2% populace, nemoc 
zůstává i přes existenci diagnostických kriterií 
na okraji zájmu lékařské veřejnosti. Jedná se 
však o onemocnění chronické a velmi závažné, 
které často vede k disabilitě a invaliditě. I když 
se paleta léčebných možností onemocnění 
neustále rozšiřuje, je fibromyalgie i nadále 
hrubě podceňována a pacienti jsou zbytečně 
a bezvýsledně vyšetřováni specialisty řady 
oborů. Snaha o včasnou diagnostiku zabrání 

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ODDĚLENÍ KLINICKÉ FARMAKOLOGIE 24. 2. 2010
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Dne 3. 3. 2010 se v přednáškovém sálu Šafránkova pavilonu konal 
„Večer Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí“, který 
řídil doc. MUDr. E. Kasal, CSc. 

V úvodu prof. MUDr. Karel Koudela,CSc. v přednášce s kolektivem 
autorů z ortopedické kliniky i kliniky zobrazovacích metod Koudelová 
J., Koudela K.jr., Kunešová M. představil radiologická měření u aloplas-
tiky kolenního kloubu. Ukázal posluchačům rutinně užívanou metodu 
měření rentgenologických snímků v klinickém systému Winmedicalc na 
klinice KOTPÚ, jejímž cílem je snížit počet patelárních komplikací po 
aloplastice kolenního kloubu totální endoprotézou bez náhrady čéšky, 
a to optimálním nastavením rotace femorální i tibiální komponenty 
endoprotézy. Nová metoda minimalizuje počet pacientů vyžadujících 
reoperaci. Jedná se o multidisciplinární projekt řešený Klinikou ortope-
die a traumatologie pohybového ústrojí, Radiodiagnostickou klinikou 
FN a LF UK v Plzni a katedrou mechaniky FAV ZČU, který má optima-
lizovat používaný operační postup.

V druhé přednášce nazvané „Pes equinovarus congenitus, současné 
možnosti léčby“ předvedl MUDr. P. Hořák historický přehled konzer-
vativních a operačních metod i současně užívanou léčbu. Nově zave-
dená redresní léčba spočívá v nenásilné korekci postavení nožky 
s opakovanými výměnami sádrové fixace za hospitalizace. Následuje 
ambulantní léčba, na kterou po dosažení korekce navazuje retenční fáze 
spočívající opět v sádrové fixaci ve správném postavení. V další části 
přednášky byly předvedeny metody operační léčby zahrnující prolongaci 
Achillovy šlachy a operační léčení pes equinovarus. Cílem konzerva-
tivního i operačního léčení je dosáhnout téměř normálního tvaru nohy, 
která je schopna fyziologického nášlapu a zátěže a přitom je zachována 
dostatečná hybnost v kloubech nohy. 

Asistent MUDr. J. Zeman za kolektiv autorů (J. Matějka, D. Weisová, 
J. Belatka, T. Matolín) představil nově zavedenou metodu operační 
léčby osteoporotické páteře. V dosavadní operační terapii byla při 
zlomenině obratlového těla u starých lidí s osteoporózou využívána ver-
tebroplastika nebo kyfoplastika. Obě tyto metody jsou zatíženy různým 
množstvím peroperačních a pooperačních komplikací. Kyfoplastika 
spočívá v repozici obratlového těla balónkovou metodou, jeho zpevnění 
titanovým stentem s následnou augmentací PMMA kostním cementem, 
tyto komplikace ve větší míře odstraňuje.

Primář MUDr. T. Pavelka, Ph.D. (spoluautor M. Salášek) hovořil 

o zlomeninách pánevního kruhu a možnostech stabilizace dorsálního 
komplexu. Osteosyntéza dorsálního segmentu je klíčem k léčení nesta-
bilních zlomenin pánevního kruhu, volba způsobu ošetření závisí na cel-
kovém stavu, typu a rozsahu poranění pánve a přidružených poraněních. 
Prezentoval soubor 537 pacientů s poraněním pánve, ošetřených na 
KOTPÚ v letech 1997 – 2008. Nestabilních typů poranění typu B a C 
bylo 308 a 251 bylo léčeno operačně. Stabilizace dorzálního segmentu 
byla provedena u 178 pacientů, ve spektru zlomenin převažovaly zlo-
meniny typu C1 dle AO klasifikace. Cílem léčení nestabilních zlomenin 
pánevního kruhu je obnovení anatomické struktury a dosažení stability 
dorsálního komplexu umožňující časnou mobilizaci.

MUDr. P. Zeman (spoluautor P. Nepraš) seznámil účastníky večera 
s double bundle technikou plastiky předního zkříženého vazu (LCA).
Tato technika umožňuje anatomickou rekonstrukci LCA - obnovení 
obou porcí LCA - a tím se co nejvíce přiblížit původním anatomic-
kým poměrům jako u zdravého kolena. Během operace se používají 
vstřebatelné biomateriály. Pooperační průběh, rehabilitace a rekonvales-
cence je stejná jako po plastice LCA prováděné standardním způsobem.

As. MUDr. K. Koudela, Ph.D. jr. s MUDr. M. Reichlem a MUDr. V. Ši -
mánkem z chirurgické kliniky prezentoval kazuistiku inveterované dorzál-
ní sternoklavikulární luxace, která byla diagnostikována a optimálně 
ošetřená až po použití CT a 3D rekonstrukce, protože běžný RTG 
snímek v AP projekci nedokázal přesně zobrazit anatomické poměry 
a spolu s klinickým vyšetřením neposkytl dostatečnou diagnostickou 
informaci, kterou nám poskytlo 3D CT ev. MRI. Zároveň toto vyšetření 
provedli autoři i v pooperačním období k definitivnímu zhodnocení ana-
tomické korekce postavení v sternoklavikulárním kloubu.

V posledním sdělení se MUDr. V. Vyskočil, Ph.D. se spoluautorem 
as. MUDr. K. Koudelou, Ph.D.jr. zabýval vzácným sklerotizujícím 
onemocněním nazývaným melorheostóza a to fokální i generalizovanou 
formou postižení skeletu. Probrána byla diagnostika i možnosti léčby 
sklerotizujícího onemocnění. Autoři zdůraznili nezbytnost scintigrafic-
kého a MR vyšetření pro diagnostiku onemocnění. Jde o velmi vzácné 
onemocnění s poruchou osifikace kosti, kdy kost na rentgenovém snímku 
připomíná vosk stékající u hořící svíčky. Onemocnění obvykle postihuje 
jednu kost, vzácně může postihovat celou končetinu a extrémně zřídka se 
vyskytují současně s postižením celé končetiny i ložiska v dalších kostech, 
což je demonstrovaný případ.  V.  Vyskočil

VEČER KLINIKY ORTOPEDIE A TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ 
3. 3. 2010

frustraci nemocných s tímto onemocněním 
a v neposlední řadě se dají ušetřit obrovské 
objemy finančních prostředků, jak ukazuje 
řada publikovaných prací ze zahraničí.

H. Brabcová přednesla na závěr večera 
kasuistiku s názvem „Výskyt autoimunit-
ního a onkologického onemocnění u jedno-
vaječných dvojčat“ autorů H. Brabcové, 

Z.Ulčové-Gallové, V. Kokeše a Z. Novotného. 
Kasuistika dokumentuje nález autoimunitního 
a nádorového onemocnění u dvou žen se stej-
nou genetickou informací. Jednalo se o dvě 
sestry se systémovým lupusem a Sjögrenovým 
syndromem. U první sestry se objevil agresivně 
rostoucí tumor pochvy, který byl příčinou 
předčasného úmrtí pacientky ve 29 letech. 

Druhá sestra je dispenzarizována gynekolo-
gem pro karcinom in situ v oblasti děložního 
hrdla, kdy bylo zatím onemocnění zvládnu-
to časným operačním výkonem. Vzhledem 
k věku nemocné a současnému výskytu auto-
imunitního onemocnění však bude třeba další 
pečlivé sledování pacientky.

 Pavel Jeremiáš 

VEČER TRANSFÚZNÍHO ODDĚLENÍ 10. 3. 2010

Večeru Transfúzního oddělení FN v Plzni 
předsedal prof. MUDr. V. Třeška, DrSc. 
V posluchárně Šafránkova pavilonu zasedli 
mezi hosty i kolegové z jiných transfúzních 
zařízení Plzeňského kraje a bývalí zaměstnanci, 
které stále transfúzní problematika zajímá.

Pracoviště připravilo 4 přednášky zaměřené 
k aktuální odborné tématice.

V úvodní přednášce prim. MUDr. R. 
Herynkové na téma Hemovigilance byli 
posluchači seznámeni s významem tohoto 
pojmu a jeho implementací na pracovišti 
Transfúzního oddělení. Součástí sdělení byl 
i přehled potransfúzních reakcí, které byly 
hlášeny ve FN Plzeň v letech 2005 – 2009 
a rozbor závažných událostí ve stejném období. 
Právě sledování nežádoucích a závažných 

reakcí a událostí, jejich rozbor a přijímání 
nápravných opatření pomáhá při neustálém 
zvyšování bezpečnosti a kvality krevní trans-
fuze. Tato větší bezpečnost, které se díky hemo-
vigilanci dosahuje, se týká jak dárců krve, tak 
příjemců transfúzních přípravků.

MUDr. J. Hrubá ve svém sdělení Standard 
Transfuze - struktura, novinky, kritická místa 
komentovala novou verzi standardu Transfuze 
s důrazem na provedené změny. Tento stan-
dard patří ve FN Plzeň do řízené dokumen-
tace. V teoretické části standardu je vysvětlena 
problematika skupinového systému ABO, 
vysvětleny zásady výběru kompatibilní krve 
a zmíněny transfúzní přípravky. V praktické 
části jsou detailně popsány nutné postupy při 
přípravě transfúzních přípravků před podáním 

pacientům. Detailně je popsána také problema-
tika potransfúzních reakcí. Součástí standardu 
jsou příbalové letáky pro všechny transfúzní 
přípravky, kde jsou např. důležité informace 
o kvalitě a složení přípravků. 

MUDr. J. Ticháčková a MUDr. E. Havlová 
prezentovaly v přednášce Šetření spokoje nosti 
u našich dárců krve vyhodnocení dotazníků 
spokojenosti dárců krve. Dárcům položily otáz-
ky ohledně spokojenosti s prostředím střediska 
dárců, s pracovní dobou, s péčí a přístupem 
personálu střediska dárců a s občerstvením. 
Celkové hodnocení dopadlo velmi příznivě, 
většina z dotázaných dárců je velmi spokojena 
nebo alespoň spokojena ve všech hodnotících 
parametrech, lehce horší bylo hodnocení 
občerstvení. 
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Slavnostnímu večeru předsedal as. MUDr. Jindřich Šebor a po 
krátkém úvodu vyzval prim. MUDr. Milana Choce, CSc. k úvodnímu 
slovu.

V něm prim. Choc auditoriu přiblížil rozsáhlou celoživotní vědeckou 
a klinickou práci prof. Zdeňka Mračka, která byla dříve oceněna 
v zahraničí než v České republice, kde teprve po převratu v roce 
1989 byl prim. Mračkovi umožněn akademický postup a habilitace 
profesorem UK. Prim. Choc dále vyzdvihl jubilantův přínos oboru 
neurochirurgie a jeho zásluhy o rozvoj neurochirurgického pracoviště 
ve FN v Plzni, v jehož čele stál od roku 1966 do roku 1995. Plných 
37 let se prof. Mraček věnoval též výuce studentů LF UK v Plzni 
v oboru neurochirurgie (1966 – 2003). Čtyři léta úspěšně působil ve 
funkci primátora města Plzně, do níž byl zvolen v roce 1990 pro svou 
pověst významného odborníka, společenskou angažovanost, postoje 
a mravní kvality. V roce 2008 mu bylo uděleno „Čestné občanství města 
Plzně“ za odborný přínos a mimořádnou aktivitu ve funkci primátora. 
Závěrem prim. Choc popřál jubilantovi pevné zdraví a duševní svěžest 
do dalších let. 

Jubilantovi popřál za Spolek lékařů JEP v Plzni i jeho současný 
předseda doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc. Profesor Mraček poděkoval za 
přání.

V dalším průběhu večera bylo předneseno 7 odborných sdělení 
s rozdílnou tématikou: 

První sdělení na téma „Léčba neuralgie n.V. neurolýzou ganglion 
Gasseri“ přednesl M. Choc. Shrnul v něm vlastní zkušenosti s léčbou 
esenciální neuralgie trojklaného nervu obstřikem ganglion Gasseri 
glycerolem. Na souboru 44 pacientů dokumentoval efektivitu této 
pro pacienta nezatěžující metody, kterou lze dosáhnout srovnatelných 
s výsledků léčby jako mikrovaskulární dekompresí n.V. otevřenou ope-
rací či ozářením GAMA nožem. 

Druhé sdělení s názvem „Kraniosynostózy“ přednesené P. Vackem 
a spoluautorem V. Runtem seznámilo posluchače s terminologií poruch 
vývoje lebky a s indikacemi, možnostmi, metodami a s výsledky chirur-
gické rekonstrukce a remodelace klenby lebeční. Problematika byla 
doložena řadou kasuistik. 

Ve třetím sdělení s titulem „Tumor krční míchy – diagnostické 
obtíže i v éře NMR“ poukázali autoři V.Runt, D. Bludovský, J. Kastner 
a T. Maňáková na úskalí diferenciální diagnostiky cervikální myelopa-
tie při degenerativním onemocnění krční páteře a tumoru krční míchy. 
Byly referovány dokonale zdokumentované kasuistiky pacientů, u nichž 
rozuzlení přineslo až dlouhodobé sledování klinického vývoje. Velmi 

sugestivní přechodná progrese nálezu „míšního tumoru“ na skenech 
MR vyšetření po chirurgické dekompresi kanálu páteřního původně 
indikované pro cervikální myelopatii vedla k úvaze o indikaci míšní 
biopsie. Vyplatilo se však dlouhodobé sledování zlepšujícího se kli-
nického nálezu pacientů a kontroly MR vyšetření v několika měsíčních 
intervalech, které diagnózu míšního tumoru vyloučily a předešly tak 
možnému riziku míšní biopsie. 

Čtvrté sdělení přednesl P. Lavička se spoluautory J. Šroglem, 
A. Smažinkovou a L. Navrátilem na téma „Neurochirurgická jed-
notka intenzivní péče - hodnocení 10 let činnosti“. Oborová jednotka 
intenzivní péče je nedílnou součástí plzeňského neurochirurgického 
pracoviště a v současnosti je schopna zajistit specializovanou péči až 
o 10 ventilovaných pacientů s poruchami funkce CNS. Jsou zde řešeny 
urgentní stavy v těsné součinnosti intenzivisty s neurochirurgem, 
elektro fyziologem a poskytována časná rehabilitační a resocializační 
péče neurochirurgickým nemocným. 

V pátém sdělení seznámili J. Mraček a spoluautoři M. Choc, V Runt 
a J. Mork posluchače s prvními zkušenostmi s peroperační angiografií 
v cévní neurochirurgii. Při neurochirurgických operacích je nově 
využíváno fluorescenční videoangiografie bezprostředně po intra-
venózním podání fluorescenčního barviva (indocyanine green - ICG). 
V infračerveném světle v zorném poli operačního mikroskopu je pak 
možno sledovat krevní náplň cévních struktur a její dynamiku a ověřit 
tak správnost nasazení svorky na krček mozkového aneurysmatu a za-
chování průchodnosti důležitých mozkových cév, ověřit průchodnost 
cévní spojky s mozkovou cévou atd. Metoda je jednoduchá, neinvazivní 
a vhodná k rutinnímu použití. Zcela vytlačila peroperační klasickou 
angiografii. 

VEČER NEUROCHIRURGICKÉHO ODDĚLENÍ FN V PLZNI 17. 3. 2010 
U PŘÍLEŽITOSTI 80. NAROZENIN PROF. MUDR. ZDEŇKA MRAČKA

V přednášce Vyšetření ve virologické 
laboratoři transfúzního oddělení se autorky 
Ing. V. Korandová a Ing. M. Hauerová zaměřily 
na zvýšené hodnoty ALT u dárců krve 
a výskyt hepatitidy B a hepatitidy C. Práce 
je součástí interní diskuse probíhající v trans-
fúzní službě ohledně nezbytnosti pokračovat 
v rutinním vyšetřování ALT u dárců krve. Bylo 
diskutováno 26 dárců, vyřazených v letech 
2004 – 2009 z odběrů kvůli významně pato-
logicky zvýšeným hodnotám ALT. Vzorky 

těchto dárců měly 5x vyšší ALT než povoluje 
norma – nad 3,33 ukat/l, event. nad 200 U/l. 
Zároveň byly diskutovány zjištěné hodnoty 
ALT u 12 dárců, u kterých byla ve stejném 
období prokázána hepatitida B a u 8 dárců 
s potvrzenou hepatitidou C. Závěrem autorky 
konstatovaly, že vysoké hodnoty ALT byly 
jen v 1 případě v souvislosti s hepatitidou C, 
dárkyně však měla zároveň pozitivní anti-
HCV. Zvýšené ALT mělo téměř vždy jiné 
důvody, než jako průvodní znak počínající 

hepatitidy. Na základě těchto výsledků 
autorky uvažují o větší vhodnosti vyšetřovat 
anti-HBc místo dosavadní ALT. Považují toto 
testování s ohledem na riziko přenosu hepa-
titidy za přínosnější pro možnost zachycení 
dárců s bezpříznakovým průběhem hepatitidy 
B a s negativním HBsAg. 

Kromě diskuse k uvedeným tématům se 
někteří posluchači zajímali i o jinou aktuální 
transfúzní problematiku. 

 MUDr. Růžena Herynková
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Šesté sdělení nazvané „Indikační kritéria pro operační řešení 
stenózy bederní páteře“ přednesl D. Bludovský a spoluautor 
S. Žídek. V příspěvku zdůraznili, že k indikaci operace (dekompre-

sivní la minektomie) pro stenózu bederní páteře je nejvýznamnějším 
kriteriem typická neurologická symptomatika - tzv. neurogenní klau-
dikace, která koreluje s grafickým zobrazením stenózy páteře (CT, 
MR, případně PMG). Grafický nález je významný zvláště z hlediska 
plánování rozsahu operačního výkonu. 

Sedmé sdělení autorů D. Štěpánka a I. Holečkové s názvem 
„Chirurgické řešení traumat periferního nervového systému na našem 
pracovišti“ bylo hodnocením výsledků chirurgického léčení poranění 
periferních nervů horní končetiny přímou suturou i náhradou defektů 
nervů interpozicí štěpu n. suralis. Bylo zdůrazněno, že časné a defini-
tivní mikrochirurgické ošetření poraněného nervu je předpokladem pro 
dosažení optimálního výsledného efektu reinervace. Klinické výsledky 
po suturách a transplantacích poraněných nervů u referovaného 
souboru pacientů plzeňské neurochirurgie splňují současné požadavky 
na tuto léčbu. 

Slavnostní večer proběhl před do posledního místa zaplněným 
auditoriem a za pozorného zájmu všech posluchačů, z nichž někteří 
vážili cestu zdaleka, aby popřáli jubilantovi. Profesor Mraček pak všem 
účastníkům večera předal specielní „Certifikát“ o účasti, který vytvořil 
pro tuto příležitost. 

Akce byla zařazena do centrálního registru akcí ČLK pod číslem 
22796 a hodnocena dvěma kredity v rámci celoživotního vzdělávání. 

 MUDr. Milan Choc, CSc. 

Program seminářů I. interní kliniky FN v Plzni v letním semestru 
školního roku 2009/2010 

Pravidelné semináře se konají v posluchárně I. interní kliniky v I. 
podzemním podlaží FN Plzeň- Lochotín vždy v úterý od 16.00 hodin, 
pokud není uvedeno jinak. Semináře jsou pořádány v rámci celoživotního 
vzdělávání lékařů dle stavovského předpisu ČLK č. 16. Jsou zařazeny do 
centrálního registru akcí ČLK a ohodnoceny 2 kredity. Velmi srdečně jsou 
zváni všichni internisté a další lékaři z Plzně, západních Čech i odjinud, a 
samozřejmě i medici, mající hlubší zájem o některá témata. 
• 6. 03. 2010 Biologická léčba v terapii idiopatických střevních zánětů - up 

to date. 
 (MUDr. J. Koželuhová, MUDr. E. Voldřichová, MUDr. K. Balihar)
• 30. 03. 2010 Novinky v diagnostice a léčbě systémového lupus erytema-

todes a lupus nefritídy (MUDr. J. Klaboch)
• 14. 04. 2010 Přednáškové večery SL v Plzni – Večer I. interní kliniky (viz 

program přednáškových večerů SL v Plzni na duben 2010) 
• 27. 04. 2010 Trvalá kardiostimulace - současný stav (MUDr. J. Opatrný) 

Radiofrekvenční ablace supraventrikulárních arytmií - naše zkušenosti 
(MUDr. T. Jandík) 

• 11. 05. 2010 Filozofie antimikrobiální léčby. Nová ATB, nová antimyko-
tika – kde je jejich místo? (MUDr. I. Novák)

• 25. 05. 2010 Předoperační příprava u pacientů s tromboembolickou 
nemocí

 1. část Kavální filtry- komu, kdy a jaký (MUDr. L. Štěpánková)
 2. část Antikaogulační léčba - komu, kdy, co a kolik 
 (MUDr. G. Štěrbáková)
 3. část Kavální filtry z pohledu radiologa (MUDr. P. Schmiedhuber 

– KZM FN Plzeň)
• 08. 06. 2010 Klinicko patologický a diferenciálně diagnostický seminář 
• 08. 06. 2010 Radiální katetrizace - komplikace a technické aspekty 
 2. workshop (Šafránkův pavilon 9:00 – 18:00)
• 18. 06. 2010 Výjezdní seminář kolektivu I. interní kliniky (Darovanský 

dvůr) 
 Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., přednosta I. IK 

Program seminářů pro lékaře v tréninku a rezidenty - I. interní klinika 
LFUK a FN Plzeň - Letní semestr školního roku 2009/2010

Semináře se konají v seminární místnosti I. interní kliniky, vchod B, 
I. podzemní podlaží, FN Plzeň-Lochotín, vždy od 14.00 hodin. Délka 
semináře 30 minut (20 min sdělení + 10 min diskuze).
• 23. 03. 2010 MUDr. J. Meinlová: Hypertenzní krize 
 (Konzultant: MUDr. H. Brůhová)
• 06. 04. 2010 MUDr. J. Tesařová: Nebezpečné lékové interakce 
 (Konzultant: doc. MUDr. J. Motáň, CSc.)

• 20. 04. 2010 MUDr. A. Trefná: Racionální strategie ATB léčby 
nejčastějších infekčních syndromů (komunitní pneumonie, nozo-
komiální pneumonie) (Konzultant: MUDr. J. Chvojka)

• 04. 05. 2010 MUDr. Z. Kozlíková: Měření teploty, horečka, kdy a jak 
ji korigovat 

 (Konzultant: MUDr. J. Raděj)
• 18. 05. 2010 MUDr. Š. Jirouš: Racionální strategie ATB léčby 

nejčastějších infekčních syndromů (nitrobřišní infekce, infekce 
močového traktu) 

 (Konzultant: MUDr. doc. MUDr. S. Opatrná, Ph.D.)
• 01. 06. 2010 MUDr. L. Benešová: Zvláštnosti přístupu ke geriatric-

kému pacientovi (Konzultant: MUDr. M. Bouda)
 prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D., přednosta I. IK
 doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D., zástupce pro výuku

Program seminářů II. interní kliniky FN v Plzni v letním semestru 
školního roku 2009/2010

Pravidelné semináře se konají v posluchárně pavilonu 4, FN Plzeň-
Bory, E. Beneše 13, vždy ve středu od 14.00 s výjimkou 31.3., kdy se 
uskuteční přednáškový Večer II. interní kliniky vˇposluchárně Šafránkova 
pavilónu od 18.00 hodin. Semináře odborně garantuje organizační složka 
České lékařské společnosti J.E.Purkyně. Semináře mají charakter post-
graduálního vzdělávání a jsou garantovány ČLK jako akce kontinuálního 
vzdělávání. Účastníci obdrží certifikát o účasti. Stejně jako na semináře I. 
kliniky i na tyto semináře jsou zváni všichni internisté a další lékaři z Plzně, 
západních Čech i odjinud, a samozřejmě i medici, mající hlubší zájem 
o některá témata.
• 17. 3. 2010 Dlouhodobé trendy a současný stav kardiovaskulární mor-

tality a základních rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění 
v České republice (J. Bruthans, R. Cífková a spol. – Pracoviště preven-
tivní kardiologie IKEM Praha) 

• 31. 3. 2010 Přednáškové večery SL v Plzni – Večer II. interní kliniky (viz 
program přednáškových večerů SL v Plzni na duben 2010)

• 14. 4. 2010 Seminář připravený Oddělením klinické farmakologie 
• 28. 4. 2010 Celiakie – opomíjená diagnóza v dospělosti
 (M. Buňatová, L. Bouchner)
• 12. 5. 2010 Klinicko-patologická konference
 (Z. Kratochvíl, P. Mukenšnábl a spol.)
• 26. 5. 2010 Nové poznatky ve výzkumu vlastností tepenného řečiště 

a jejich aplikace (J. Filipovský, J. Seidlerová, O.Mayer Jr.) 
• 9. 6. 2010 Novinky v léčbě cukrovky II. typu
 (H. Rosolová, P.Šifalda, V.Straková)
 Prof. MUDr. Jan Filipovský, Ph.D., přednosta II. IK
 MUDr. Zdeněk Kratochvíl, primář II. IK

INTERNÍ SEMINÁŘE V LETNÍM SEMESTRU 
AKADEMICKÉHO ROKU 2009/2010
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Krátce po svém zvolení do funkce děkana 
Lékařské fakulty UK v Plzni poskytnul 
doc. MUDr. Boris Kreuzberg rozhovor redak-
toru deníku mfDnes Jaroslavu Nedvědovi. 
Podle názoru redakce Facultas nostra odpovědi 
pana děkana mohou zajímat naši čtenářskou 
veřejnost, a proto s jeho souhlasem některé 
z otázek a odpovědí otiskujeme. Jistě bude 
příležitost najít v nabitém programu pana 
děkana prostor k rozhovoru na další zajímavá 
témata. Z citovaného rozhovoru uvádíme:
Co jste dnes víc? Politik, lékař, učitel, manažer 
nebo úředník?

Už nejsem politik. S politikou jsem skončil. 
Bylo mi dáno nahlédnout do politické kuchyně, 
a to mi stačilo. Hodně lidem z akademické 
sféry to v politice příliš nevyhovuje, protože 
s některými stranickými názory nesouhlasí 
a nehodlají se všemu podvolit. Myslím, že pro 
profesionální politiky jsou atraktivní naše hlasy, 
ale akademické osobnosti jim někdy trochu 
vadí.

Takže politika jste vyloučil a zbývá lékař, 
manažer, učitel, úředník. Co z toho jste nejvíc?

Mé podhoubí, základ je pořád v medicíně. 
Jsem přednostou kliniky zobrazovacích metod. 
Ta vznikla sloučením radiodiagnostické kliniky 
a oddělení nukleární medicíny. Klinika tak už 
má sto lidí, takže není nijak malá. Medicínu 
nechci opustit, takže jako v předchozích letech 
budu funkce přednosty a děkana mixovat. 
Když jsem šel poprvé do funkce děkana nebo 
později do politiky, řekl jsem si, že když bude 
něco drhnout, tak uteču zpátky k medicíně. 
Kupodivu ale všechno klapalo. Je pro to ovšem 
bezpodmínečně nutné mít dobré zázemí všude, 
kde dělám a především ve výchozím bodě, 
kterým je klinika. A ta je ve velmi dobrém stavu 
a nikdy mou částečnou absencí neupadala.
Když jste se loni rozhodl ucházet opět o funkci 
děkana lékařské fakulty, co vás na tom lákalo?

Někteří kolegové si přáli, abych se o to uchá-
zel. A vnitřní motivace? Necítím se tak starý, 
abych skončil ve starém železe.
Máte kliniku, takže byste v žádném šrotu přeci 
nebyl.

Je pravda, že klinika je velkou seberea-
lizací. A mě vždycky lákala veřejná činnost 
a osud mě zavál až do vedení děkanátu. Baví 
mě řízení na této úrovni. A děkan navíc není 
jenom úředník, který pouze podepisuje jak 
dopadlo přijímací řízení. Fakulta je pestrý 
a dynamický orga nismus, jehož řízení není 
jednoduché. Navíc je děkan reprezentantem 
fakulty na veřejnosti. Také to je zástupce 
Karlovy univerzity na půdě Plzně, která chce 
být univerzitním městem.
Dá se říct, že po skandálu na právech v Plz-
ni vás víc těší, že patříte ke Karlově a ne 
k Západočeské univerzitě?

Samozřejmě, že jsem rád. Co se pohybuji 
kolem naší školy se mě každou chvíli někdo ptal, 
kdy přistoupíme k Západočeské univerzitě.
A napadlo vás někdy, že by se to uskutečnilo?

Žádný děkan lékařské fakulty, i při vší 
přátelskosti k Západočeské univerzitě, nemůže 
opustit logo Karlovy univerzity. To by byla 
velezrada. Přišli bychom o zahraniční prestiž, 
byl by to velký zásah do obrazu a pověsti 
fakulty. To ale neznamená, že si Západočeské 
univerzity nevážím – přes nedávné výkyvy je to 
velmi kvalitní univerzita.
Narazil jste někdy na to, že třeba regio nální 
politici se na vaši školu dívali jinak než na 
Západočeskou univerzitu, která je s Plzní víc 
spjatá?

Občas jsem měl pocit, že se na naši fakultu 
někdo dívá jako na kukaččí mládě odněkud 
z Prahy, zatímco Západočeská univerzita byla 
vnímána jako dítě Plzně.
A máte nějaký recept, argument k tomu, abyste 
v Plzni pozici vaší školy vylepšil, zviditelnil?

Ten argument je jasný a hodně pádný: Pokud 
má někdo průšvih související se zdravím, 
jde především do fakultní nemocnice, což je 
naše sesterská organizace. Navíc naše fakulta 
představuje i část společenského života, stu-
dentského života. Budeme o sobě dávat víc 
vědět, ono je to důležité.
Plánujete, že se za vašeho působení bude 
fakulta nějak rozrůstat?

Škola se snaží dosáhnout na evropské do tace, 

ze kterých bychom mohli získat peníze na 
výstavbu biomedicínského centra a potom i na 
stavbu jednoho pavilonu teoretických oborů. To 
by byla vzpruha pro teoretiky, kteří na fakultě 
působí. Oni by část oborů mohli přesunout 
z Pavlovova a Procháskova ústavu, které jsou 
přecpané. Pokud by se tohle podařilo, byl by to 
velký úspěch.
Mezi politiky se stále vede válka o zdravotnické 
poplatky. Jste pro poplatky nebo vám vadí?

Existuje důvod, aby poplatky byly. Regulují 
přílišné vyšetřování a přílišné léčení lidí. Po 
jejich zavedení klesly počty lidí, kteří k lékaři 
jdou. Před zavedením poplatků jsme měli 
nejvyšší nemocnost v celé Evropě! A fakult-
ní nemocnici to vynáší přes třicet milionů 
ročně, které upotřebí. Navíc ty peníze jdou 
na léčení vážně nemocných lidí. To znamená, 
že v poplatcích je princip solidarity s těžce 
nemocnými. Peníze se tak přesouvají například 
k léčbě rakoviny, která je šíleně drahá.

Nedvěd J.: Děkan i přednosta, politik už ne. 
mfDnes 6. 2. 2010, s. B3  (r)

CO ŘEKL PRO DENÍK MFDNES NÁŠ NOVÝ PAN DĚKAN 

Nový svazek Plzeňského lékařského sborníku přináší deset původních 
statí. Autory jsou (uvádíme prvního autora) J. Kobr (Klinika dětského 
lékařství), O. Vyčítal (Chirurgická klinika), D. Sedláček (Infekční 
klinika, M. Čedíková (Gynekologicko-porodnická klinika), J. Hrubá 
(Transfúzní oddělení), V. Zaremba (Ústav sociálního lékařství), L. Hauer 
(Stomatologická klinika), L. Pavlovský (Ústav histologie a embryolo-
gie), P. Pučelík (Ústav fyziologie) a V. Zeman (Ústav tělovýchovného 
lékařství). Laudace k životním jubileím učitelů Lékařské fakulty 
v Plzni tentokrát představují prof. MUDr. Karla Opatrného, DrSc., 
prof. MUDr. Jiřího Šolce, CSc., prof. MUDr. Jindřicha Šebora, CSc., 
prof. MUDr. Jaromíra Boudu, CSc. a prof. MUDr. Jana Kiliana, DrSc. 
Výběrová bibliografie publikovaných prací ústavů a klik LF UK v Plzni 
zabírá 34 stran. Sborník byl rozeslán na všechna pracoviště LF a FN 
v Plzni. Zájemci si jej mohou zakoupit ve Středisku vědeckých informací 
LF v Pavlovově ústavu, které též vyřizuje písemné objednávky. Tam je 
také možné si sborník zapůjčit k prostudování.  (r) 

PLZEŇSKÝ LÉKAŘSKÝ SBORNÍK 
Č. 75/2009

Přednáškové Večery Spolku lékařů České lékařské společnosti 

J. E. Purkyně v Plzni jsou otevřeny všem bez rozdílu, zda jsou členy 

Spolku lékařů či nikoliv. Tyto odborné Večery se konají prakticky 

každou středu od 18 hodin v posluchárně Šafránkova pavilonu (kromě 

prázdninových měsíců a okolo vánoc). Posluchači s hlubším zájmem 

o všeobecnou medicínu nebo o některý z oborů lékařství jsou vítáni. 

Podrobnosti o plánovaných Večerech a jejich programu naleznou 

na webových stránkách Lékařské fakulty v Plzni www.lfp.cuni.cz na 

úřední desce LF či pod heslem Pozvánky na akce.

I studenti LF se mohou stát členy plzeňského Spolku lékařů. 

Zájemcům o členství poskytne bližší informace předseda SL Plzeň 

doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc. (motan@fnplzen.cz), sekretářka SL Plzeň 

paní Jitka Nováková (novakova@fnplzen.cz) nebo vědecký sekretář 

MUDr. Jaroslav Novák (novakj@lfp.cuni.cz) 

 (jn)

UPOZORNĚNÍ POSLUCHAČŮM 
LÉKAŘSKÉ FAKULTY
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Důležitému jednání AS LF UK v Plzni bylo 
přítomno 19 členů AS: 
MUDr. Jan Barcal, Ph.D., 
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D., 
MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., 
RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D., 
doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D., 
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., 
doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., 
doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D., 
doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc., 
MUDr. Vilém Kuntscher, Ph.D., 
doc. RNDr. Marie Korabečná, 
PhD., prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc., 
doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D., 
PhDr. Dana Zdeňková, ze studentů Petr Beneš, 
Adam Vrána, Jan Kotyza, Eva Müllerová, Lukáš 
Prajka, Theresa Meindl a Lukáš Galek

Dosavadní předseda Akademického sená-
tu doc. MUDr. J. Slípka, CSc. jednání AS 
zahájil. Poté srdečně poděkoval odstupujícím 
členům AS doc. MUDr. B. Kreuzbergovi, CSc. 
a prof. MUDr. Aleně Skálové, CSc. Zároveň 
se sám rozloučil se členy AS LFUK v Plzni – 
všichni tři členové AS LFUK v Plzni odcházejí 
do exekutivních funkcí LFUK v Plzni

AS LFUK v Plzni poté na základě výsledků 
voleb do AS v r. 2008 kooptoval tři nové členy: 
RNDr. Karla Fajfrlíka, Ph.D., 
doc. RNDr. Marii Korabečnou, 
Ph.D., MUDr. Jiřího Beneše, Ph. D.

Děkan LF doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 
seznámil AS s návrhem na složení nové 
Vědecké rady LF UK v Plzni. V diskusi bylo 
rozhodnuto hlasovat o novém složení VR LF 

UK v Plzni tajnou volbou. Volební komise ve 
složení MUDr. V. Kuntscher, Ph. D., doc. MUD r.
J. Ferda, Ph. D. a MUC. P. Beneš po volbě 
oznámila výsledek – Vědecká rada byla schvá-
lena. Bude mít 33 členů:

Řádní členové:
Doc. MUDr. Kreuzberg Boris, CSc. 
Prof. MUDr. Třeška Vladislav, DrSc. 
Doc. MUDr. Kobr Jiří, Ph.D. 
Doc. MUDr. Koutenský Jaroslav, CSc. 
Doc. MUDr. Slavíková Jana,CSc. 
Doc. RNDr. Fiala Pavel,CSc. 
Doc. MUDr. Zicha Antonín, CSc. 
Prof. MUDr. Skálová Alena, CSc. 
Prof. MUDr. Racek Jaroslav, DrSc. 
Doc. MUDr. Králíčková Milena, Ph.D. 
Doc. MUDr. Říčařová Renata, CSc.
Doc. MUDr. Rokyta Zdeněk,CSc. 
Prof. MUDr. Pizinger Karel, CSc. 
Doc. MUDr. Slípka Jaroslav, CSc. 
Doc. MUDr. Hora Milan, Ph.D. 
Prof. MUDr. Matějovič Martin, Ph.D. 
Prof. MUDr. Filipovský Jan, CSc. 
Doc. MUDr. Vožeh František,CSc. 
Doc. MUDr. Opatrná Sylvie, Ph.D. 
Doc. MUDr. Ferda Jiří, Ph.D. 
Prof. MUDr. Gürlich Robert, CSc. 
Prof. MUDr. Ryška Aleš, Ph.D.
 
Externí členové:
Prof. MVDr. Dyková Iva, DrSc. 
Prof. Ing Křen Jiří, CSc.
Ing. Kunová Jaroslava 
Doc.Ing. Němec Ladislav, CSc.

Prof. Ing. Rosenberg Josef, DrSc.
Doc. PhDr. Miňhová Jana, CSc.
Prof. Ing. Vostracký Zdeněk, DrSc.dr.h.c.
Prof. MUDr. Vaněk Jiří, DrSc.
RNDr. Zídek Zdeněk, DrSc.
Prof. MUDr. Chrobok Viktor, CSc., Ph.D.
Prof. MUDr. Stárek Ivo, CSc.
 
Čestní členové:
JUDr. Kocina Jan 
Prof. MUDr. Topolčan Ondřej, CSc. 
Prof. MUDr. Opatrný Karel, DrSc. 
Prof. MUDr. Fakan František, CSc.
Doc. MUDr. Fessl Václav, CSc.
Prof. MUDr. Kilian Jan, DrSc.
Prof. MUDr. Valenta Jiří, CSc. 
Prof. MUDr. RNDr. Slípka Jaroslav, DrSc. 

Dovolení předsednictva Akademického 
senátu bude probíhat jednokolově. Volba 
proběhne na příštím zasedání AS. Bude se volit 
jeden předseda a jeden místopředseda. Volba 
proběhne tajným hlasováním v souladu s voleb-
ním a jednacím řádem AS LFUK v Plzni. 

MUDr. V. Kuntscher, Ph.D. informoval AS 
o proběhlém setkání zástupců AS České a Slo-
venské republiky, které proběhlo 22. 2. 2010 
v pražském Karolinu. Na programu bylo jed-
nání o specializačním vzdělávání, terciárním 
vzdělávání a etickém kodexu LF.

MUDr. J. Beneš Ph. D. informoval AS o jed-
nání v Univerzitním senátu, kde osobně kladl 
důraz na vyzdvižení dobrého jména naší fakul-
ty, vzhledem nynějšímu negativnímu pohledu 
kvůli kauze Právnické fakulty ZČU.

 (MUC. Eva Müllerová) 

Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UK V PLZNI DNE 24. 2. 2010 

AS LF UK v Plzni nejdříve krátce diskutoval o článku 7 Volebního 
a jednacího řádu. Rozhodl tento článek prozatím neměnit. 

V dalším bodě AS schválil tříčlennou volební komisi pro volbu nové-
ho předsedy AS LFUK v Plzni a jednoho nového místopředsedy AS 
LFUK v Plzni za pedagogickou část AS. Volební komise byla navržena 
a poté jednomyslně schválena ve složení as. MUDr. J. Barcal, Ph.D., 
as. MUDr. J. Beneš, Ph.D. a MUC. P. Beneš.

Členy AS LF UK v Plzni byli na funkci předsedy AS navrženi 
postupně prof. MUDr. J. Filipovský, CSc., as. MUDr. L. Bolek, Ph.D. 
a doc. MUDr. J. Fínek, Ph.D., kteří s kandidaturou souhlasili, a as. 
MUDr. V. Kuntscher, Ph.D., který se kandidatury vzdal. 

Poté proběhla volba předsedy tajným hlasováním. Novým předsedou 
Akademického senátu LF UK v Plzni byl zvolen prof. MUDr. J. Fili-
pov ský, CSc. Nový předseda poté převzal řízení zasedání od 
as. MUDr. V. Kuntschera, Ph.D. 

Na jednoho místopředsedu AS LFUK v Plzni za pedagogickou 
část AS byli členy AS LFUK v Plzni postupně navrženi jako kan-
didáti as. MUDr. L. Bolek, Ph.D., který s kandidaturou souhlasil, 
a doc. MUDr. J. Fínek, Ph.D., který se kandidatury vzdal. 

Tajným hlasováním byl as. MUDr. L. Bolek, Ph.D. zvolen do funkce 
místopředsedy AS LFUK v Plzni.

V další rozpravě nad Volebním a jednacím řádem AS LF UK v Plzni 
byli na žádost předsedy AS LF UK pověřeni Akademickým senátem 
as. MUDr. Bolek, Ph.D. a as. MUDr. Beneš, Ph.D. zabývat se legislativní-
mi záležitostmi AS LF UK v Plzni. Na příští zasedání připraví návrh ev. 
možných variant změn článku 7 Volebního a jednacího řádu AS LF UK 
v Plzni. Diskuse o případných změnách tak bude probíhat i na příštím, 
ev. dalších jednáních. 

 (r)

Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UK V PLZNI 17. 3. 2010 

Po kontrole zápisu a jeho schválení proběhlo habilitační řízení 
MUDr. Mgr. Zbyňka Tonara, Ph.D. odborného asistenta LF UK v Plzni 
v oboru anatomie, histologie a embryologie. Tématem jeho habilitační 
práce byly „Stereologické metody v kvantitativní histologii a biome-
chanice“. Přednesl habilitační přednášku „Mikrocévy v normálních 
a nádorově transformovaných orgánech - dostupné metody detekce 
a hodnocení spolu s interpretací výsledků“.

Děkan fakulty doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc. se poté rozloučil 
se všemi členy Vědecké rady a poděkoval všem za dlouholetou spolu-
práci.

 (hř)

(Pozn.: První zasedání nové VR LF UK v Plzni se uskuteční 22. 4. 2010)

Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY LF UK V PLZNI 14. 1. 2010 
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Ve středu 12. 5. 2010 se bude pod záštitou 
děkana fakulty konat v Šafránkově pavilonu 
jubilejní 50. Studentská vědecká konfe rence. 
K aktivní účasti se mohou hlásit jak studenti 
pregraduálního, tak postgraduálního studia 
naší fakulty. Pro studenty 2., 3. a 4. ročníku 
prezenční formy doktorského studijního pro-
gramu je účast povinná, pro studenty kom-

binované formy dobrovolná. Studenti s aktivní 
i pasivní účastí budou v den konference omlu-
veni z výuky. Nejlepší studentské vědecké 
práce budou oceněny (také finančně), dvě 
práce budou vybrány do soutěže pořádané 
Francouzským velvyslanectvím v Praze „Prix 
de la Médecine“, další úspěšné práce budou 
nominovány na Českou a Slovenskou stu-

dentskou vědeckou konferenci lékařských 
fakult a na Královéhradecké lékařské post-
graduální dny. Poslední termín pro zaslání 
abstrakt je 16. 4. 2010. V případě jakýchkoli 
dotazů je možno se obrátit na Bohumilu Černou 
(Děkanát LF UK v Plzni, tel. 377 593 466, 
e-mail: bohumila.cerna@lfp.cuni.cz). 

 (r)

50. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LF UK V PLZNI 12. 5. 2010

Stáž strávená v zahraničí představuje bez pochyby jeden z nejlepších 
způsobů, jak nabýt užitečné zkušenosti nejen v oblasti lékařské praxe, 
ale i v oblasti jazykové. Na počet příležitostí si současní studenti LFP 
stěžovat nemohou. Se znalostí angličtiny se lze díky organizaci IFMSA 
snadno podívat i do destinací mimo evropský kontinent, ale jakou mají 
možnost ti, kteří se snaží uplatnit druhý jednací jazyk Evropské unie, tedy 
francouzštinu? Téměř mizivou! 

Francouzské velvyslanectví v ČR naštěstí nabízí možnost obdržení 
stipendia francouzskou vládou na stáž trvající od 1 do 2 měsíců. Jeho 
získání představuje velkou dávku trpělivosti, časté dopisování a dojíždění 
na velvyslanectví a v neposlední řadě úspěšné absolvování konkurzu. Ten 
zahrnuje prezentaci problematiky, kterou by se žadatel chtěl více zabývat 
během stáže před porotou, složenou z poloviny z českých frankofon-
ních odborníků a z poloviny z Francouzů pracujících na velvyslanectví. 
Úspěšné splnění všech náležitostí v mém případě trvalo od září 2008 do 
června 2009. Více informací o postupu lze obdržet na www.france.cz a na 
hodinách francouzštiny PhDr. Hany Potměšilové. 

Po dobu mé stáže jsem pobýval v Bordeaux, nádherném městě ležícím 
na řece Garoně. Co se dopravy týče, využil jsem jako výchozí bod letiště 
v Norimberku, které je vzdáleno asi 200 km od Plzně. Spojení s Bordeaux 
tak bylo o pár tisíc korun levnější a i časová návaznost při přestupu 
v Paříži (popř. v Amsterodamu při zpáteční cestě) byla výhodnější než při 
odletu z Ruzyně. Po domluvě s francouzskou stranou jsem v Bordeaux 
strávil jeden měsíc od 21. září do 21. října 2009. 

Po příletu jsem byl přijat panem profesorem Francis Mégraud, samot-
ným vedoucím bakteriologické laboratoře, kde se má stáž odehrávala. 
Pan Mégraud mě odvezl do místa ubytování, pomohl mi s přihlášením na 
recepci a ještě téhož dne mi ukázal areál Fakultní nemocnice v Bordeaux, 
abych první dny mé stáže v jejích prostorách nebloudil. 

Následující den jsem byl představen personálu Laboratoire de 
Bactériologie, Hôpital Pellegrin a dále jsem byl seznámen s pracovním 
plánem mé stáže. Do laboratoře jsem docházel ve všední dny od 8:00 
do 15:30. První dva týdny jsem trávil ve společnosti dvou laborantek 
na oddělení hodnotícím vzorky odebrané od pediatrických pacientů. 
První dny mi velmi ochotně vysvětlily náplň práce. Zanedlouho mne 
nechaly pracovat pod jejich dohledem, a tak jsem si mohl zkusit např. 
aglutinační test potvrzující přítomnost Staphylococcus aureus, přípravu 
antibiogramů, určování bakterií pod mikroskopem, ředit a očkovat 
mateřské mléko pod digestoří pro zjištění, je-li kontaminované apod. 

Na druhou polovinu mé stáže jsem se přesunul na Národní referenční 
centrum pro Campylobacter a Helicobacter – Centre National de 

Référence des Campylobacters et Hélicobacters. Zde jsem spolu-
pracoval s velmi přátelskou laborantkou Leilou Labadi. V této části 
laboratoře jsme díky kultivaci, biochemickým testům, PCR a hmot-
nostní spektrometrii MALDI-TOF určovali druh Campylobaktera popř. 
Helicobaktera, který nám byl zaslán z ostatních nemocnic ve Francii. Po 
zácviku jsme si denní práci dělili mezi sebou. Díky vstřícnému přístupu 
personálu jsem dokonce mohl připravovat vzorky pro zmíněné metody 
PCR i MALDI-TOF, což pro mne bylo velmi obohacující. Lépe jsem si 
tak uvědomil principy fungování a uplatnění těchto přístrojů, což jsem 
znal pouze teoreticky. 

Celkově hodnotím přijetí na pracovišti velmi pozitivně. Ačkoliv se 
samozřejmě našlo několik jedinců, kteří z mé přítomnosti nadšeni nebyli, 
většina laborantů spolu s vedoucími byla příjemná. Ochotně mě sezná-
mili s problematikou provozu laboratoře a konverzace s nimi se netočila 
pouze kolem pracovních záležitostí. Dokonce jsem byl ke konci mé stáže 
pozván panem profesorem a jeho manželkou na večeři, čehož si velmi 
považuji.

Ubytování bylo zajištěno agenturou ÉGIDE, která se stará 
o vysokoškolské studenty ve Francii. Jednalo se o hotelovou rezidenci 
- Résidence Hôtelière AppartCity, kde jsem obýval plně vybavenou gar-
sonku, která byla velmi funkčně, a přesto komfortně zařízena. Lokalita 
této rezidence byla výhodně položena na půli cesty mezi centrem města 
a nemocnicí, takže docházení za nákupy i do laboratoře představovalo 
asi desetiminutovou procházku. Stravování jsem měl přes týden zajištěno 
v nemocniční jídelně, kde se dalo bohatě poobědvat do 5€. Předplatné na 
kartě se muselo platit pouze šekem, ale jelikož skoro každý z Francouzů 
vlastní šekovou knížku, dalo se se spolupracovníky domluvit, aby mi šek 
vyplnili výměnou za hotovost. O víkendech jsem se musel spoléhat na 
vlastní kulinářský um, ale jelikož se mi do vaření chtělo málokdy, často 
jsem končíval u kombinace bageta, sýr, šunka, víno nebo jsem zašel do 
nějaké restaurace. K místním specialitám patří Confit de canard – kachna 
vařená a konzervovaná ve vlastním tuku, Foie gras – husí játra, a ze 
zákusků jsou to Cannelés bordelais – jakoby pudinkové bábovičky, či 
Macarons – marcipánové placičky. Tamější kuchyně je opravdu delikátní, 
i když, přiznám se, Confit byl pro mne až příliš mastný.

Ačkoliv jsem zde byl jediným stážistou a nepřišel jsem do styku 
s místními studenty, na samotu jsem si stěžovat opravdu nemohl. Tamní 
lidé mají sympatický charakter a oproti našincům zcela běžně navazují 
hovor mezi sebou na ulici, v parku, v obchodě nebo tramvaji. O dostatek 
konverzace mimo laboratoř jsem měl tedy postaráno. Víkendové dny 
jsem věnoval návštěvám po départementu Gironde. Díky slunnému 
počasí a stále letním teplotám jsem při svém prvním výletu zamířil do 
městečka Arcachon, asi 60 km od Bordeaux. Jedná se o letovisko na 
pobřeží Atlantského oceánu, které je známo širokými plážemi pokrytými 
lasturami a největší písečnou dunou v Evropě – La Dune du Pilat tyčící 
se 107 m nad hladinou moře. Další z mých výletů po okolí Bordeaux 
jsem absolvoval s Ann, postarší asistentkou pana profesora Mégraud. 
Vyrazili jsme jejím autem do městečka Saint-Émilion, kde se nacházejí 
jedny z nejznámějších vinic oblasti. Další chloubou St. Émilionu je jeden 
z největších monolitických kostelů na světě propojený s rozsáhlým 
podzemím. Po obědě a prohlídce městečka jsme s Ann zamířili na 
venkovské sídlo jedné z jejích dcer, kam jsme byli pozváni na rodinnou 
večeři. 

V samotném městě Bordeaux se konalo mnoho kulturních akcí. 
Během mého pobytu probíhala Oslava městského života - La Fête 
urbaine doprovázená četnými filmovými a hudebními představeními 
na krásně zrekonstruovaném nábřeží, ohňostroji z hladiny řeky Garony, 
laserovou show a výstavami v Muzeu současného umění - Musée d´art 
contemporain. V rámci výstavy byla instalována řada plastik, kreseb 
a dočasných dřevěných staveb na území města. Nedílnou součástí míst-
ního života je cyklistika. Každou první neděli v měsíci se koná „Den bez 
aut“ a centrum Bordeaux je dosažitelné jen MHD, pěšky nebo právě na 
kole. Neodolal jsem a kolem tohoto data si jedno kolo na 4 dny pronajal. 

STÁŽ V BORDEAUX 21. 9. - 21. 10. 2009
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Objevil jsem tak mně již poměrně známá místa z docela jiné perspektivy. 
Při jedné z mých vyjížděk jsem se vydal do městečka La Sauve Majeure. 
Toto sídlo dobře zachovalého románského kláštera bylo z Bordeaux 
pohodlně dosažitelné po třicetikilometrové cyklostezce ve stopě bývalé 
železniční trati.

Pokud jsem nemusel po dni stráveném v laboratoři nakoupit jídlo, 
snažil jsem se trávit pozdní odpoledne na nějakém z míst odpočinku: 
v parku, botanické zahradě apod. Pro jedno z mých pravidelných 
procházek jsem si vybral jezero na severním předměstí – Bordeaux 
Lac. Ačkoliv v průvodci toto místo popisovali vskutku idylicky, realita 
byla zcela odlišná. Prvotní šok z rodin bydlících pod plachtami mezi 
stromy jsem překonal a vydal se na procházku kolem jezera. Po 
opuštění neudržovaného parku se začaly v jezeře sem tam objevo-
vat torza nákupních vozíků z nedalekého hypermarketu. Následovalo 
poměrně dlouhé parkoviště plné karavanů s tamními kočovnými lidmi 
přivydělávajícími si prostitucí. Jejich neodbytnost jsem řešil urychleným 
přesunem na nejbližší tramvajovou zastávku. Po konzultaci mého zážitku 
s kolegy v laboratoři jsem byl rád, že jsem ten den vůbec dorazil na byt. 
Policie prý do těchto končin nechodí a jít tam sám byl dle místních velký 
hazard. Naštěstí takovéto zákoutí bylo v Bordeaux jediné. 

Při hodnocení mého pobytu jako takového jsem nucen užít samá 
superlativa. Žadatel o stáž v Hexagonu se sice musí připravit na opravdu 
zdlouhavé přípravy a z našeho pohledu zbytečné papírování, které neu-
tuchá ani po příjezdu na zvolené místo, avšak takový postup k této zemi 
prostě patří. Po zaslání posledního nezbytného formuláře a podepsání 
posledních úředních spisů se mi otevřela možnost prožít zcela neopako-
vatelný měsíc naplněný novými lidmi i zkušenostmi. Vynaložené úsilí se 
v mém případě rozhodně zúročilo.  Michal Vacík

ZIMNÍ LYŽAŘSKÉ KURZY 2010 

V posledních letech vznikla řada celoevropských i národních projektů, 
které mají srovnávat vysoké školy podle jejich funkcí. Výsledkem podob-
ných srovnání však nemohou být žebříčky, jak je známe dosud, ale spíše 
informace o tom, v čem spočívají silné stránky té které vysoké školy, jaké 
jsou její charakteristiky, kam míří. Dva pracovníci ze Střediska vzdělávací 
politiky Pedagogické fakulty UK v Praze s podporou ministerstva 
školství zpracovali sérii tabulek a ukazatelů, hodnotících jak vysoké 
školy jako takové, tak i fakulty v deseti oborových skupinách. Typologie 
vznikla na základě analýz několika desítek ukazatelů z různých zdrojů 
a srovnává všech 26 českých vysokých škol a 136 jejich fakult. 

Z uveřejněné tabulky vysokých škol vyplývá, že Univerzita Karlova 
má maximum hvězdiček (a tedy nejvyšší ocenění) uvedeno ve čtyřech ze 
šesti kriterií, čímž se může pochlubit ze všech ostatních vysokých škol jen 
Vysoká škola chemicko technologická. UK dosáhla maxima ve funkcích 
a profilech, označených termíny „Studijní“ (orientace na dlouhé magis-
terské studium), „Mezinárodní“ (vypovídající o zapojení do mezinárod-
ních aktivit, do mobility studentů, získávání finančních prostředků ze 
zahraničí, počet studujících cizinců), „Výzkumná“ (charakterizuje rozsah 

a úroveň vědecké a výzkumné činnosti, podíl doktorandů a kvalifikační 
úroveň akademických pracovníků) a „Podnikatelská“ (vyjadřující míru 
spolupráce školy s vnějšími partnery a výši prostředků, získaných 
z neveřejných zdrojů). Ve funkci „Celoživotní“ (zaměření na distanční 
a kombinované studium) obdržela UK tři hvězdičky z maximálních pěti, 
zatímco u funkce „Regionální“ (spolupráce s kraji a městy a rozptýlenost 
studentů z hlediska místa bydliště) dosáhla zcela pochopitelně jen jedné 
hvězdičky. 

V tabulce ilustrující průběh studia od přijímacího řízení až po přechod 
na trh práce lze u UK vyčíst následující procentuální údaje: šance na 
přijetí 42 %, preference při zápisu 84 %, neúspěšně ukončili studium 
33 %, přestoupili jinam 0 %, stále ještě studují 20 %, úspěšně absol-
vovali 47 %, pokračují v navazujícím studiu 42 % a jsou nezaměstnaní 
2 %. Z hlediska počtu studentů, zapsaných ve školním roce 2009/10, je 
UK druhá v pořadí s 9046 zapsanými studenty (za MU v Brně s 9544 
za psanými studenty). Celkem na UK studuje okolo 50 tisíc studentů. 

V tabulce lékařských fakult figuruje dvanáct fakult, kromě sedmi 
lékařských i dvě farmaceutické a tři fakulty zdravotnických studií. 

HODNOCENÍ VYSOKÝCH ŠKOL A FAKULT PODLE OBORŮ(*)

Katedra tělesné výchovy organizovala pro 
studenty LF tři akce v průběhu února a března 
letošního roku. Na sjezdovky jsme podvakrát 
vyrazili do italského Passo Tonale a na běžky 
do Krkonoš na Liščí boudu.

Passo Tonale, kam již minimálně osm let 
jezdíme, za ta léta doznalo velkých změn. 
Nejen, že je od roku 2008 zmodernizované 
a většina sedačkových lanovek byla vyměněna 
za nové, ale přibyla i velkokapacitní lanovka 
propojující Tonale se středisky Ponte di Legno 
a Temu do jedné lyžařské oblasti Adamelloski, 
které mohou studenti v rámci skipasu využívat. 

Obou zimních kurzů se dohromady zúčastnilo 
74 studentů LF. V únorovém termínu jsme 
měli trochu smůlu na počasí, kdy bylo ze čtyř 
dnů lyžování hezky jen den a půl, ale i zbylé 
dny jsme zalezlí za pecí nezůstali a museli 
jsme prověřit svoje lyžařské dovednosti při 
jízdě v mlze a sněžení. V březnu se poměr 
slunečných a pošmourných dní otočil a tak 
dva a půl dne pod azurově modrou oblohou 
v nadmořské výšce až 3000 m n. m. zanechal ve 

všech účastnících zajisté krásné vzpomínky na 
lyžování v Alpách.

Většinu mladých rok od roku stále více 
láká tamní snowpark, který je vždy vzorně 
připraven, aby si mladí sportovně založení 
jedinci mohli vyzkoušet jak jízdu v korytě tak 
skoky na snowboardu a na lyžích. To se trochu 
nevyplatilo při poslední jízdě těsně před odjez-
dem domů do ČR, kdy skupinka čtyř studentů 
se vydala na poslední jízdu korytem snowparku 
a jedna studentka si pohmoždila zápěstí a další 
student si pádem na záda přivodil lehké zranění 
zad. Ale tak už to prostě na horách chodí, že 
většina zranění se stává buď při první jízdě 
nebo úplně nakonec, kdy již pozornost otupí.

Ježdění za sjezdovým lyžováním do zahraničí 
se nám zdá naprosto ideální právě pro možnost 
opravdu si zalyžovat a ne vystát důlek ve fron-
tách českých vleků za podobnou cenu.

Ve dnech 18. – 23. března jako vedoucí 
kurzu Jiří Křišťan spolu s naším kolegou 
a velkým sportovcem přednostou ústavu 
Mikrobiologie Karlem Fajfrlíkem zorganizoval 

běžecký výcvikový kurz v Peci pod Sněžkou 
na Lyžařské boudě pod Liščí horou. Akce 
se zúčastnilo 34 řádných studentů, kteří byli 
doplněni absolventy naší fakulty, do celkového 
počtu 45. Obsah a náplň kurzu byl zaměřen na 
běžecké lyžování ať už klasickým stylem nebo 
bruslením. Každý den byly organizovány výlety 
do blízkého i vzdálenějšího okolí. Studenti 
byli rozděleni do dvou výkonnostních skupin. 
Bylo potěšující zjistit, že i úplní začátečníci 
postupně objevovali krásu běžeckého lyžování. 
Zejména předposlední den pobytu, kdy nám 
teplé slunečné a bezvětrné počasí dovolilo 
výstup na Sněžku, byl skutečně ojedinělým 
zážitkem.

S potěšením mohu říci, že rok od roku 
pozorujeme s kolegy jak studenti jsou mezi 
sebou lepšími kamarády ochotni si pomoci 
a jsou k sobě ohleduplnější a snad by se dalo 
říci i zodpovědnější na rozdíl od trendu vývoje 
většiny populace.

 Za kolektiv pracovníků ÚTV
 Martin Červený
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Ve dnech 12. – 28. 2. 2010 proběhly 
v kanadském Vancouveru Zimní olympijské 
hry 2010. Na televizních obrazovkách jsme byli 
svědky významných úspěchů českých sportovců 
a sportovkyň, jejichž konečná bilance šesti zís-
kaných medailí (dvě zlaté a čtyři bronzové) nás 
zařadila na 14. místo v hodnocení národních 

representací. V něm byli s 26 medailemi (14 
zlatých) nejúspěšnější domácí před Německem 
(30 medailí – 10 zlatých) a USA (37 medailí 
– 9 zlatých). V řadě disciplin byly boje o me-
daile tak vyrovnané, že o konečném pořadí 
nerozhodovaly jen desetiny, ale dokonce i seti-
ny vteřiny. Dva příklady za mnohé: Ve finále 
týmového stíhacího závodu rychlobruslařek 
zvítězilo Německo před Japonskem o 0,02 
vteřiny a v obřím slalomu žen zvítězila Němka 
Rebensburgová před Slovinkou Mazeovou 
o 0,04 vteřiny. Nakonec víme dobře, jak jsme 
trnuli, aby v rychlobruslařském závodě na 
5000 m Němka Beckertová nedojela v pomysl-
ném souboji čas naší Sáblíkové (chybělo jen 
0,48 vteřiny), i jak úžasným finišem náš Bauer 
v závěrečných metrech závodu na 15 km 
předjel Švéda Hellnera pro bronzovou medaili. 
Světová špička ve všech olympijských sportech 
se zkrátka vyrovnává a získat nejen medaile, ale 
jakékoliv umístění mezi finalisty do 16. místa 
bude stále těžší. 

K tomu musí každý závodník vydat ze sebe 
maximum, sáhnout si doslova na dno sil. Však 
jsme často viděli mnohé, jak po dosažení cíle 
vyčerpáním padnou, aby až po chvíli byli schop-
ni udržet se na vlastních nohou. Kdo něco 
podobného nezažil na vlastní kůži, neumí si 
představit, jak s člověkem zamává extrémní 
metabolická acidóza, která vrcholný výkon 
v řadě disciplin nutně doprovází. V tom však 
nespočívá hlavní riziko vrcholového spor-
tovního výkonu. 

Mnohá sportovní odvětví jsou provázena 
objektivním rizikem úrazů a sportovci se i s tím 
musí dokázat vyrovnat. Těch, kteří v souvis-
losti s Olympiádou utrpěli nějaký ten zdravotní 
šrám, byla dlouhá řada, nejen v naší výpravě. 

Několik týdnů před odjezdem do Vancouveru 
si akrobatická lyžařka Sudová přetrhla přední 
zkřížený vaz v levém koleni. Odmítla operaci, 

nakonec se naplnila patnáctiprocentní šance na 
olympijský start, kterou jí dával ošetřující lékař. 
Třináct dnů po zranění se znovu postavila na 
lyže. Na vysněnou olympiádu odcestovala. Se 
speciální ortézou a s obstřiky absolvovala kvali-
fikaci i následné finále. Při saltu vzad však dopad 
nevyšel ideálně a lyžařka si „hrábla“ rukou do 
sněhu. Zbylo na ni „jen“ 16. místo. V březnu na 
ni čekala plastika poraněného vazu.

Na své si přišel i hokejista Jágr. Opora naší 
reprezentace byl po srážce s Rusem Ovečkinem 
na chvíli otřesen, krátký výpadek však zname-
nal třetí branku soupeře a naši porážku. Na 
štěstí se po tvrdém pádu na led u Jágra kromě 
prasklé helmy, bolestí zad a pohmoždění krční 
páteře o nic vážnějšího nejednalo. V dalším 
zápase nastoupil, odehrál pár minut, a když 
se zdálo, že výsledek při našem vedení 2:0 
proti Lotyšsku je rozhodnut, z utkání odstoupil. 
Soupeř skóre vyrovnal a o našem postupu se 
rozhodlo až v prodloužení. Jágr je na hokejové 
úrazy zvyklý - při minulé olympiádě v Turíně 
v r. 2006 po zákroku Fina Ruutua utrpěl tržnou 
ránu obočí a lehký otřes mozku, o rok dříve 
ve Vídni dohrával světový šampionát se zlo-
meným malíčkem. 

Lotyšskou obdobou naší Sudové byl bobista 
Minins. Necelé dva týdny po operaci akutní 
apendicitidy znovu usedl do čtyřbobu. Slovinka 
Majdičová se přímo ve Vancouveru při 
rozjíždění před závodem zřítila do rokle a zlo-
mila si čtyři žebra a poranila plíci. V běžeckém 
„sprintu“ nakonec vybojovala bronz.

Americká medailová naděje Vonnová 
si krátce před zahájením poranila holeň při 
předolympijské přípravě v Rakousku a bolest 
jí nedovolovala ani nazout přezkáče. Ve 
Vancouveru se od ní čekalo několik medai-
lí. Vyhrála zlato ve sjezdu, vybojovala bronz 
v superobřím slalomu. Nedokončila slalom v su-
perkombinaci a chtěla si to vynahradit v obřím 
slalomu. V polovině trati však udělala chybu, 
následoval hrozivý pád a zlomený malíček. 
Přesto ještě nastoupila na start slalomu, ani ten 
nakonec nedokončila. 

Po brutálním faulu Nora Tollefsena na 
Slováka Bartečka zůstal slovenský reprezentant 
nehybně ležet na ledě a pod ním se rozlévala 
kaluž krve. CT vyšetření však neprokázalo 
žádnou zlomeninu, takže šlo nakonec „jen“ 
o tržnou ránu a lehký otřes mozku. Bartečko 
hrál dál. 

Při tréninku skokanů na velkém můstku 
sněžilo a foukal silný vítr. To rozhodilo 
ukrajinského skokana Šumbarce nato-
lik, že se nekontrolovatelně zřítil k zemi. Po 
hrůzostrašném pádu však nakonec odešel po 
svých. 

Superobří slalom žen nedokončilo 15 z 53 
startujících. Ve sjezdu upadlo sedm ze 45 závod-
nic. Co znamená pád ve více než 100 kilo-
metrové rychlosti na umrzlém svahu jsme 
mohli sledovat na televizních obrazovkách. 
Jízda na maximum dovedla k hrůzostrašnému 

pádu jednu z nejzkušenějších sjezdařek Švédku 
Pärsonovou. Závěrečný skok ji katapultoval, 
letěla neuvěřitelných šedesát metrů. Titulek 
v denním tisku byl výstižný: „Ledová jatka? Ne, 
tohle je olympiáda.“ 

Maximální rychlosti v ledovém korytu 
dosahují bobisté. Přes všechna opatření i na 
jejich trati docházelo k pádům a převrácením, 
které se nevyhnuly ani těm nejlepším. Totéž se 
v ledovém tobogánu týkalo i sáňkařů. Blízko 
k těžkému zranění měla rumunská sáňkařka 
Stramaturaruová. V polovině trati vylétla ze 
zatáčky, narazila do stěny a zbytek trati doklou-
zala v bezvědomí. Naštěstí vyšetření v nemoc-
nici neprokázalo vážnější poranění. Méně štěstí 
měl gruzínský sáňkař Kumaritašvili. Pár hodin 
před slavnostním zapálením ohně utrpěl při 
tréninku smrtelné zranění, když po jezdecké 
chybě vylétl v rychlosti 145 km/h z ledového 
koryta a zátylkem narazil do železného nosníku 
dráhy.

Co vede sportovce k tomu, aby riskovali 
své zdraví, aby přemáhali bolest i strach, aby 
podávali výkon na hranici lidských možností? 
Motivace uspět právě na olympijských hrách je 
obrovská. Jedná se o vrcholné měření sil všech 
sportovců světa, k němuž však je příležitost 
jen jednou za čtyři roky. Už to staví olympij-
skou soutěž nad všechny jiné kontinentální 
či světové šampionáty, nad Světové poháry 
i nad individuální rekordy. Ruku v ruce však 
k úspěchu na olympiádě patří i motivace 
reprezentovat a pokusit se právě úspěšným 
umístěním zviditelnit alespoň na chvíli svoji 
vlast. A samozřejmě tím udělat radost svým 
nejen blízkým, svému realizačnímu týmu, 
ale také tisícům krajanů, kteří u televizních 
obrazovek (a někteří přímo v roli diváků ve 
Vancouveru) drží palce a nejraději by každého 
z našich viděli na nejvyšším stupínku. A pak 
je tu i motiv ekonomický, v případě úspěchu 
předem slíbená finanční odměna, později 
výhodné sponzorské smlouvy, možnost využít 
své popularity k reklamním účelů. To se však 
týká jen malé hrstky těch nejlepších. Přejme 
jim to. Mezi úspěchem a neúspěchem je totiž 
v současném vrcholovém sportu jen velmi tenké 
dělítko – a přesvědčili se o tom mnozí favorité 
i ve Vancouveru. Navíc je období vrcholové 
závodní výkonnosti jen velmi krátkým životním 
úsekem, v němž sportovec své vidině musí 
podřídit vše ostatní. A to i s vědomím, že jeho 
sen se vůbec nemusí splnit, protože takových, 
jako je on, se po celém světě připravují stovky, 
v některých disciplinách tisíce. 

Jen málokdo si může přijet na Olympiádu jen 
tak zalyžovat. I takoví však jsou. Mohl by o tom 
vyprávět nejstarší účastník olympiády 51letý 
princ Hubertus von Hohenlohe, reprezentující 
Mexiko ve slalomu. Ten si opravdu přijel na 
kanadské svahy jen zajezdit a naplnit staré 
coubertinovské heslo „Není důležité zvítězit ale 
zúčastnit se“. Takových však ve startovním poli 
na Olympijských hrách určitě ubývá.  (jn)

JDE PŘI OLYMPIÁDĚ O ZDRAVÍ ?

V komentáři se praví: „Lékařské fakulty jsou velmi úspěšné ve funkci 
mezinárodní a rovněž výzkumné, naopak spíše zřídka vynikají ve funkci 
regionální a celoživotní. Nejvyšší úrovně v mezinárodní a výzkumné 
práci dosahuje hned několik lékařských fakult. Na lékařských fakultách 
je hned po právech a uměleckých fakultách třetí nejnižší šance na přijetí 
ke studiu.“

A jak si stojí naše Lékařská fakulta UK v Plzni? Funkce „Studijní“, 
„Mezinárodní“ a „Výzkumná“ jsou hodnoceny pěti hvězdičkami, funkce 
„Regionální“ a „Celoživotní“ dvěma hvězdičkami. Ve školním roce 
2009/10 se na naší LF zapsalo 278 studentů, šance na přijetí byla 31 %, 

preference při zápisu dosahovala 63 %, neúspěšně ukončili studium 
30 %, stále ještě studují 20 %, úspěšně absolvovali 50 %, pokračují 
v navazujícím studiu 4 % a „jsou nezaměstnaní“ 0 %. Až na nízký počet 
pokračujících v navazujícím studiu se LF UK v Plzni v žádném z kriterií 
výrazněji neliší od ostatních českých lékařských fakult a spolu s nimi 
patří k těm fakultám, které nabízejí a poskytují kvalitní vysokoškolské 
vzdělání. 
(*) R. Kvačková: Nové hodnocení vysokých škol. Lidové Noviny 
16.2.2010, příloha Akademie, s. 25-31

 (r) 
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Všem potenciálním zájemcům o tvorbu elektronických děl a jejich 
publikování je určena pozvánka na seminář na téma MEFANET (viz. 
www.mefanet.cz, event. https://mefanet.lfp.cuni.cz/), který se uskuteční 
dne 29. dubna 2010 ve 14.00 hodin v Hotelu U Pramenů (adresa: 
Na Roudné 123, Plzeň, http://www.upramenu.cz/cz/kontakt/). Vzhledem 
k tomu, že rozvoj elektronického vzdělávání je součástí dlouhodobého 
záměru fakulty, děkan fakulty doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. účast na 
této akci doporučuje. 
Program semináře:
1) Seznámení se s mezistátním projektem MEFANET, který umožňuje 
sdílení elektronických publikací všemi lékařskými fakultami ČR i SR.

2) Informace o novinkách v projektu MEFANET. 
Jako hlavní přednášející vystoupí naši kolegové z MU v Brně, kteří 

jsou zakladatelé projektu. Účastníci získají nejen detailní informace 
o projektu, ale hlavně se seznámí s možnostmi, jak do projektu aktivně 
vstoupit i jak ho využívat pasivně. Na závěr akce bude pro účastníky 
připraveno drobné občerstvení. 
Potvrzení účasti je třeba sdělit na e-mailovou adresu:
maurer@dante.lfp.cuni.cz. 
 MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., Biofyzikální ústav LF Plzeň 
 - Oddělení výuky a aplikací VT
 Mgr. Markéta Maurer, Asistenční centrum LF Plzeň

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ MEFANET 29. 4. 2010

Jednou za čas projde tiskem zpráva 
o nepřizpůsobivém občanovi, který sousedy 
obtěžuje extrémním nepořádkem v okolí svého 
obydlí nebo zápachem z bytu způsobeným 
nahromaděnými odpadky či výkaly mnoha 
zbídačených zvířat. V anglické literatuře je toto 
chování označováno jako hoarding syndrom, 
oficiální český termín pro toto jednání neexis-
tuje, ale běžně se používá označení jako: pato-
logické shromažďování, extrémní hromadění či 
„křečkování“.

Abychom mohli dobře odlišit „patologic-
kého hromadiče“ od běžného sběratele, je 
třeba definovat termín sběratelství. Sběratelství 
je ve světě hojně rozšířený koníček, při němž se 
člověk snaží získat určité specifické předměty, 
o které většinou projevuje hluboký zájem. 
Sběratel uchovává své předměty ve sbírkách, 
které jsou pečlivě roztříděné a mnohdy zka-
talogizované. Své sbírky mívá vystavené na 
viditelném místě, stále se k nim vrací a pečuje 
o ně. Pro sběratelství je typická i směna. Zájmy 
sběratelů jsou rozmanité, od víček z pivních 
lahví, přes autogramy, známky, mince, bankovky 
až po automobily.

Patologické shromažďování je hromadění 
předmětů malé nebo nulové hodnoty. Tyto 
věci jsou skladovány zcela chaoticky a nej-
sou ani předmětem žádné směny. „Hromadič“ 
se k nim zpravidla nevrací a nepečuje o ně. 
Nemusí se však jednat jen o neživé věci, takto 
„sbírána“ mohou být i zvířata. Ta potom žijí 
ve zcela nevyhovujících podmínkách, hladoví 
a strádají. Jiná definice pohlíží na tento prob-
lém jako na získávání a neschopnost vyřazení 
nepotřebných věcí, přičemž tyto věci vnímá 
okolí takto postiženého jedince za nehodnotné. 
Nemocní jsou ve valné většině anosognostičtí. 
Hoarding syndrom není v MNK 10 klasifi-
kaci zařazen mezi příznaky žádné z duševních 
chorob. V DSM-IV klasifikaci jej však můžeme 
najít pod obsedantně kompulzivní poruchou 
(OCD) nebo pod poruchami osobnosti.

Patologické shromažďování u obsedantně 
kompulzivní poruchy, nebo také kompulzivní 
shromažďování, je hlavním znakem u 10 – 20 % 
pacientů s OCD a 18 – 42 % pacientů s OCD trpí 
shromažďovacími kompulzemi různé intenzity. 
U většiny postižených se shromažďovací ten-
dence vyskytovaly i v dětství a okolo 35 roku 
života pak u značné části nemocných přesáhnou 
práh extrému. Vzhledem k poměrně častému 
výskytu této poruchy u příbuzných (pozitivní 
rodinná anamnéza je až u 75% nemocných) se 
usuzuje, že tato porucha má genetický podklad. 
Z jedné studie vyplývá, že by kompulzivní 
shromažďování mohlo být vázáno na 14. chro-

mozom. Sledováním metabolismu glukózy 
v mozkové tkáni pomocí PET se zjistilo, že 
kompulzivní hromadiči mají snížený metabo-
lismus v gyrus cinguli a okcipitálním kortexu, 
význam tohoto nálezu je zatím předmětem 
výzkumu. 

Kompulzivní shromažďování je charakte-
rizované získáváním velkého množství majetku 
nulové či zanedbatelné hodnoty a neschop-
ností se takto nabytého majetku zbavovat. 
Dalším rysem je přeplnění obytných prostor, 
což značně omezuje možnosti na normální 
život v nich. Třetím příznakem je úzkost a s ní 
spojené vyhýbavé chování. Podle nejnovějších 
poznatků se usuzuje, že prapůvod všech potíží 
je v porušené schopnosti rozhodovat se a orga-
nizovat, zhoršených paměťových schopnostech 
a nadměrné emocionální vazbě k majetku. To 
vše má za následek, že nemocný není scho-
pen rozhodovat o vyřazení nepotřebných věcí, 
považuje svůj majetek za součást svého já 
a tudíž mu činí potíže se ho zbavit, protože se 
bojí, že by se zbavil i části sebe sama. Věří že 
jeho majetek má instrumentální a emocionální 
hodnotu, není však schopen s tímto majet-
kem nijak nakládat. To vše je ještě umocněno 
značnou úzkostí, která se objevuje i při pouhém 
pomyšlení na to, že by měl své věci roztřídit 
a tak se tomu vyhýbá. Všechny jeho pokusy 
o úklid končí tím, že nepotřebnou věc zkoumá 
a bezradný, pln úzkosti ji zase vrátí zpět na 
hromadu. 

Patologické sběratelství se vyskytuje také 
v rámci Diogenova syndromu. Tento syn-
drom postihuje převážně geriatrické pacienty 
obou pohlaví. Tito lidé jsou většinou osamělí 
a ve špatném zdravotním stavu. To proto, že 
odmítají jakoukoli pomoc, ať už lékařskou či 
sociální. Nejčastěji trpí malnutricí a choro-
bami spoje nými se sníženou osobní hygienou. 
Jsou zane dbaní a ve svých obydlích i v jejich 
okolí mají extrémní nepořádek, za což se však 
ne stydí. Nepořádek je nejčastěji zapříčiněn 
patologic kým shromažďováním odpadků, 
zvířat či jiných nepotřebných a často rozbitých 
věcí. Běžné vybavení bytu bývá nefunkční, 
cenné předměty leží mezi odpadky a výkaly. 
Jejich příbytky bývají často tak přeplněné, 
že na úkony běžného života nezbývá pros-
tor. Jsou zde jen cestičky mezi hromadami 
odpadků. Diogenův syndrom se vyskytuje ve 
dvou formách, ve formě aktivní a ve formě 
pasivní. Aktivní forma znamená, že pacient 
aktivně vyhledává a přináší domů nepotřebné 
předměty. Pacient s pasivní formou Diogenova 
syndromu je zavřený doma, nikam nechodí 
a odpadky se mu hromadí zprvu doma, později 

i v okolí jeho domova. Z dlouhodobého hle-
diska je prognóza u těchto pacientů nepříznivá. 
Přežití bývá okolo 5 let. To hlavně proto, že 
i když jsou léčení, tak po návratu z léčebny 
začnou opět. 

Z psychiatrických komorbidit nalézáme 
u Diogenova syndromu nejčastěji poruchy 
osobnosti (schizoidní, schizotypní a paranoid-
ní). Dále může být spojen s obsedantně kom-
pulzivní poruchou, schizofrenií, organickým 
poškozením frontální korové oblasti, abusem 
psychoaktivních látek či mentální retardací. 
Rizikové faktory pro jeho rozvoj ve stáří jsou 
organická poškození mozku, obsedantně kom-
pulzivní porucha v anamnéze, deprese, osob-
nostní abnormality, sběratelské rysy v mladším 
věku, osamělost a sociální stažení. Soudí se, 
že by se také mohl rozvinou jako reakce na 
stres ve stáří. Intelekt a sociální postavení 
v rozvoji tohoto syndromu významnou roli 
nehrají. Intelekt nemocných bývá normální či 
nadprůměrný. Bývá i vyšší sociální postavení 
v předchorobí a vyšší vzdělání.

Hromadiče můžeme najít i mezi schizo-
freniky. U těchto pacientů bývá mechanis-
mus hromadění jiný. Kompulze se na vzniku 
extrémního nepořádku uplatňují jen u těch 
pacientů, kteří mají OCD jako komorbiditu 
(7,8 – 46,6%). Většinou je hromadění spíše pod 
vlivem bludů, nebo se jedná o následek poklesu 
kognitivních funkcí spojený se sníženou schop-
ností uklízet. Může se také jednat o výsledek 
stereotypních rituálů.

U pacientů trpících autismem se patologické 
shromažďování může také vyskytovat. Autisté 
trpí kompulzemi ve smyslu uspořádávání, 
třídění a hromadění věcí určitého druhu. To pak 
může ovlivnit jejich běžné fungování v životě 
a vyústit v hoarding syndrom. Navíc zakáže-li 
jim někdo tuto činnost, může se u nich rozvi-
nou agresivní chování, depresivní či manické 
příznaky.

Patologické hromadění se objevuje i v sou-
vislosti s demencí, mentální retardací, u poruch 
příjmu potravy a Tourettova syndromu.

Terapii patologického shromažďování 
můžeme rozdělit na dvě části. První zahrnuje 
farmakoterapii. Do druhé pak patří kognitivně 
behaviorální terapie (KBT).

Strategie farmakoterapie patologického 
shromažďování je identická s terapií OCD. Tedy 
lékem první volby jsou antidepresiva ze skupiny 
SSRI (citalopram, fluoxetin, sertralin, paroxetin 
a další) ve vysokých dávkách (u paroxetinu 
60 mg/den), kdy předpokládaný efekt čekáme 
zhruba po 12 týdnech užívání. Dříve převládal 
názor, že terapie SSRI nemá na hromadění 

HOARDING SYNDROM
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žádný vliv, ale později se ukázalo, že tyto léky 
jsou na shromažďovací kompulze stejně účinná 
jako na ostatní příznaky OCD. Z antidepresiv 
můžeme použít ještě clomi pramid ze skupiny 
tricyklických antidepresim, který je silným 
inhibitor vychytávání serotoninu. Není-li tera-
pie SSRI efektivní, mohou se podávat v kom-
binaci s antipsychotiky II. generace (risoperi-
don, olanzapin, quentiapin…) či I. generace 
(haloperidol), která ale mají jen částečný efekt 
na symptomy OCD. Sporné je využití kognitiv 
a stimulancií.

Vyskytují-li se u pacientů s kompulzivním 
shromažďováním nějaké komorbidity, léčíme 
samozřejmě i ty. Často se u hromadičů 
vyskytují deprese či úzkostné poruchy, které 
většinou velmi dobře odpovídají na terapii 
SSRI, a proto nemusíme přidávat žádné léky. 
U úzkostných poruch je možnost na počátku 
terapie krátkodobě podat benzodiazepiny. 
Trpí-li hromadič zároveň bipolární poruchou, 
je žádoucí zahájit terapii stabilizátory nálady 

(lithium). Vyskytuje-li se u nich psychotická 
porucha, je na místě užití antipsychotik.

Součástí terapie by měla být i KBT. Ta 
je zaměřená na nácvik rozhodovacích funkcí, 
organizování, odstranění chaosu, úklidu a moti-
vaci pacienta. Naráží však na problém malého 
náhledu nemocných na svou chorobu. Ti nechá-
pou své chování jako patologické a nemají tedy 
dostatečný důvod se léčit. Proto je KBT velmi 
obtížná a zdlouhavá. I přes tyto problémy má 
KBT nenahraditelnou úlohu v terapii pato-
logického shromažďování.

Hoarding syndrom je bezpochyby velikým pro-
blémem nejen medicínským ale i společenským. 
Zvláště okolí takto nemocného člověka velmi 
trpí, ať jsou to sousedé, které obtěžuje neustálý 
zápach, nebo rodinní příslušníci, kteří bojují 
s neustálým přísunem nepotřebných rozbitých 
věcí. Z medicínského hlediska je hlavním pro-
blémem absence rozsáhlých studií, které by 
ozřejmily etiopatogenezi této poruchy a po-
mohly by ji správně zařadit. Zatím je zřejmé, 

že patologické shromažďování je jako sub-
typ OCD. Také, co se týče terapie, jsou zde 
určité mezery. Je prokázaná účinnost SSRI ve 
vysokých dávkách, ale u KBT je problém příliš 
malého vzorku takto léčených pacientů, aby byl 
ověřen její pozitivní efekt. Velikým problémem 
z hlediska lékaře je nařízení nedobrovolné 
léčby takto nemocného, protože je velmi svízel-
né posouzení nebezpečnosti chování pacienta 
pro své okolí i pro sebe sama.

 Tereza Machková, 8. sk.
Použitá literatura:
Psychiatrie, Cyril Höschl, Jan Libiger, Jaromír 
Švestka, TIGIS spol s.r.o., 2002
Geriatrické syndromy a geriatrický pacient, 
Zdeněk Kalvach, Zdeněk Zadák, Roman Jirák, 
Helena Zavázalová, Iva Holmerová, Pavel 
Weber a kolektiv, Grada Publishing a.s., 2008
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sběratelství
http://www.tribune.cz/clanek/11819
http://www.psychiatriepropraxi.cz/pdfs/
psy/2009/06/05.pdf

Dne 3. 2. 2010 zemřel po dlouhé těžké nemo-
ci profesor Cyril Šimeček, učitel některých 
z nás, kteří se počítáme již mezi pneumology 
střední generace. V květnu letošního roku by se 
dožil devadesáti let. 

Profesor Cyril Šimeček se narodil 13. 5. 1920 
v Brně v rodině lékárníka. Studoval na reálném 
gymnáziu v Novém Jičíně, po záboru maturoval 
na reformním reálném gymnáziu v Jihlavě. 
Původně měl ambice i velmi nadějné vyhlídky 
stát se profesionálním hudebníkem. Do r. 1938 
během studia na reálném gymnáziu v Novém 
Jičíně hrál v Severomoravské filharmonii (ve 
druhých houslích) a byl činný jako radioamatér 
(dvě drobné publikace v „Radioamatéru“) až 
do okupace pohraničí. 

Během okupace nastoupil jako aspi-
rant a později pro zrušení českých vysokých 
škol jako sustentant v jihlavské lékárně. 
Poslední tři válečné roky prožil na nucené 
práci v Mnichově. Po osvobození studoval na 
přírodovědecké fakultě UK v Praze, v únoru 
1946 promoval jako magister pharmaciae. Při 
zaměstnání pak pokračoval ve studiu medicíny 
na Karlově Univerzitě. Studia ukončil promocí 
5. 5. 1950. Následujících 17 let pracoval na plic-
ním oddělení v Olomouci. 

Po atestaci z ftizeologie se stal odborným asis-
tentem katedry vnitřního lékařství, po zřízení 
kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí zde 
působil jako odborný asistent. Kandidátem 
lékařských věd se stal v roce 1963, tři roky poté 
se habilitoval. V rámci habilitace pak složil 

i zkoušky, na základě kterých mu byla přiznána 
II. interní atestace. V roce 1967 byl jmenován 
nejprve přednostou plicního oddělení fakult-
ní nemocnice v Plzni a o rok později byl 
pověřen vedením kliniky TBC a RN, která zde 
byla založena. Přednostou kliniky a krajským 
odborníkem oboru byl od roku 1968 do roku 
1985. V roce 1982 obhájil doktorskou disertační 
práci a získal hodnost doktora lékařských věd.

Profesor Šimeček byl jednou z prvních osob-
ností našeho oboru, která se zaměřila nejen na 
ftizeologii, ale na celou pneumologii a pronikl 
i do oborů, se kterými pneumologie hraničila. 
Jeho první monografie Cytologická vyšetření 
v pneumologii z roku 1963 se stala učebnicí 
pneumologické cytologie pro celou další ge -
ne raci českých i slovenských pneumologů. 
Nemenšího významu jsou i monografie Nemoci 
průdušnice a průdušek (1978) a Nemoci media-
stina a nitrohrudních uzlin (1981). V roce 
1984 vychází jeho další kniha „Diferenciální 
diagnostika plicních onemocnění“. Tato pub-
likace předběhla svou dobu o více než jedno 
desetiletí tím, že zde autor vytvořil algorit-
my vyšetřovacích postupů, ke kterým dospěl 
vyhodnocením poznatků, získaných svou 
celoživotní odbornou praxí.

Profesor Šimeček publikoval za svůj život 
více než 300 odborných sdělení, přibližně 
třetina z nich byla publikována v zahraničních 
časopisech. Dvacet let byl členem vědecké 
rady Evropského kancerologického institutu 
v Bruselu a členem vědecké rady European 
Journal of Cancerology. Více než dvě desetiletí 
byl i členem redakční rady časopisu Studia 
pneumologica et phtizeologica Cechoslovaca. 
Mimo jiné je autorem 12 patentů a vynálezů.

Z ocenění, kterých se prof. Šimečkovi dos-
talo za vědeckou, publikační a veřejnou činnost, 
připomeňme především udělení čestné medai-
le České lékařské společnosti, dále udělení 
pamětní medaile Evropské bronchologické 
společnosti v roce 1976, cenu předsednictva 
Československé lékařské společnosti a cenu 
České PFS. Za monografii „Nemoci průdušnice 
a průdušek“ mu byla udělena cena Českého 
literárního fondu za rok 1978. Za zásluhy 
v kancerologii byl v roce 1964 zapsán do 
knihy cti v historických budovách na Grande 
Place v Bruselu a byl mu udělen čestný titul 
„Chevalier d´honneur“. Výborem České 
pneumoftizeologické společnosti byl profesor 

Šimeček za své celoživotní dílo vyhodnocen 
jako jeden ze čtyř nejvýznamnějších českých 
pneumologů. Zařadil se tak po bok prof. 
Jedličky, prof. Dauma a Dr. Stýbla.

Prof. Šimeček byl jednou z mála všestranných 
osobností v pneumologii. Věnoval se nejen 
pneumologické cytologii, ve které dosáhl 
všeobecného uznání, ale i funkční diagnostice, 
bronchologii, radiologickým i imunologickým 
vyšetřovacím metodám. Pneumologickou dia g  -
nostiku obohatil mimo jiné o perbronchiální 
a pertracheální punkční biopsie, o vlastní modi-
fikaci diagnostické pneumomediastinografie, 
bronchokapnografii a regionální kapnografii 
podle vlastního patentu.

Jeho dlouholetou spolupracovnicí byla 
jeho manželka, paní prim. MUDr. Blanka 
Šimečková, CSc. (* 29. 10. 1928, † 31. 3. 2000). 

Profesor Šimeček rozuměl lidem, měl 
vztah k technice. Byl vždycky spíše osamělým 
hledajícím odborníkem než v podmínkách 
totality společensky angažovaným vedoucím 
pracovníkem. Byl jedním z mála bezpartijních 
přednostů klinik a ústavů, kteří byli ve FN 
v Plzni za dobu jeho působení zcela ojedinělí. 
O to s většími potížemi musel zápasit takový 
přednosta hájící zájmy vědy a svého oboru, 
nebyl-li členem KSČ a ve smyslu vládní dok-
tríny dostatečně názorově a politicky „in“. Také 
proto zřejmě nikdy nemohl být zaměstnancem 
LF na plný úvazek, jak tomu bylo obvyklé 
u ostatních přednostů, i proto mohlo být 
jeho profesorské řízení úspěšně ukončeno až 
v době, kdy byl penzionován (1990). Totalitní 
režim v době své moci rozděloval společnost 
v podstatě na občany plnoprávné a ostatní, 
druhořadé. Ti, které režim zařadil do oné druhé 
kategorie, dosahovali svých cílů za cenu mno-
hem většího úsilí a stali-li se i přes tento handi-
cap významnými představiteli kteréhokoliv 
oboru, zasluhují bezesporu naší úcty. 

Snad byla profesoru Šimečkovi příjemným 
zadostiučiněním skutečnost, že my, kteří jsme 
byli jeho žáky, dále rozvíjíme diagnostické 
a léčebné postupy i pojetí pneumologie a fti-
zeologie ve směrech, které kdysi vytýčil.

Profesor Šimeček žil v posledních letech 
osaměle, poté, co mu zemřela manželka i jeho 
jediná dcera. Poslední měsíce svého relativně 
dlouhého života strávil na lůžku v léčebně 
dlouhodobě nemocných, kde zemřel. Čest jeho 
památce. Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

VZPOMÍNKA NA PROFESORA MUDR. PHMR. CYRILA ŠIMEČKA, DRSC. 
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Dne 20. února 2010 zemřela ve věku 59 let po dlouhé těžké 
nemoci doc. MUDr. Jana Varvařovská, Ph.D. Od promoce na 
Lékařské fakultě UK v Plzni v roce 1975 pracovala na Dětské 
klinice FN a LF UK v Plzni nejprve jako sekundární lékařka 
a postupně jako odborná asistentka a docentka dětského lékařství. 
Byla ordinářkou pro dětskou imunologii a alergologii. Dalším jejím 
profesním zájmem, který rea lizovala v rámci Diabetologického 
centra FN Plzeň, byla diabetologie. Kromě obou kvalifikačních 
atestací získala licenci klinického imunologa a vedoucího lékaře-
primáře. Byla členkou IDF (International Diabetes Federation), 
EASD (European Association for the Study of Diabetes), České 
pediatrické společnosti, České diabetologické společnosti a České 
společnosti klinické imunologie a alergologie. Absolvovala řadu 
pobytů na zahraničních pracovištích, například na Dětské univerzit-
ní klinice v Grazu, v Hospital Necker v Paříži, Hospital de la Timone 
v Marseille a na Dětské klinice Hospital Jeanne de Flandre v Lille. 
Byla řešitelkou nebo spoluřešitelkou řady výzkumných úkolů, 
například v rámci programu Barrande a IGA MZ ČR. V odborném 
písemnictví publiko vala 50 prací, z toho 22 v zahraničí. Byla autor-
kou několika kapitol v zahraničních monografiiích. Nejvýznamnější 
z nich je kapitola „Impact of oxidative stress on diabetes mellitus and 
inflammatory bowel diseases“ publikovaná v monografii „Irritable 

Bowel Syndrome“ v Nova Science Publishers v roce 2008. Častá 
byla také její přednášková činnost. Řady kongresů se zúčastnila 
přednáškami charakteru „invited speaker“. Několik jejích posterů 
získalo na zahraničních kongresech ocenění pořadatelů. Patří k nim 
i poster „Parameters of oxidative stress in children with type 1 diabe-
tes mellitus and supplementation with vitamin E and C“, který byl na 
18. mezinárodním kongresu klinické chemie a laboratorní medicíny 
v roce 2002 v Kyotu ohodnocen jako „Excellent Poster“. Vrcholem 
její publikační činnosti bylo vydání monografie „Frontiers in anti-
oxidants research“ v Nova Science Publishers v roce 2006 v New 
Yorku. Byla vynikajícím pedagogem s velmi přátelským vztahem 
ke studentům. Vynikající byly její znalosti cizích jazyků. Její rozsáh-
lá a významná vědecko-výzkumná práce byla oceněna členstvím 
v britské Královské pediatrické společnosti (FRCPCH)

Veškerý volný čas věnovala rodině. Měla řadu koníčků. Ráda 
cestovala. Byla kulturním člověkem. Měla ráda muziku a s oblibou 
navštěvovala koncerty vážné hudby. Řadu let pravidelně dojížděla 
na představení do Národního divadla, kde měla předplatné. 

Především však byla člověkem dobrým, milující matkou 
a manželkou, obětavou kolegyní a vynikajícím dětským lékařem.

Čest její památce!
 F. Stožický

ZA DOCENTKOU MUDR. JANOU VARVAŘOVSKOU, PHD., ČLENKOU 
BRITSKÉ KRÁLOVSKÉ PEDIATRICKÉ SPOLEČNOSTI (FRCPCH).

Nemocnicím ubývají dobrovolníci, kteří 
dávají krev zadarmo. Přetahují je firmy, které 
odebírají plasmu a platí za ni. Kromě etic-
kého problému je však takový přístup spojen 
s dalším problémem. Kvůli penězům mohou 
lidé zamlčet některé důležité informace 
o svém zdraví, např. rizikový pohlavní styk či 
přisáté klíště. V ČR je asi 250 tisíc dárců krve. 
(J. Syslová: Nové „dárcovství“ krve: za 500 Kč. 
mfDnes 11. 1. 2010, č. 8, s. A6)

Podle zprávy Českého statistického úřadu 
„Projekce obyvatelstva v krajích a oblastech ČR 
do roku 2065" se už v r. 2014 očekává ve všech 
regionech převaha počtu seniorů nad dětmi, při 
čemž rozdíl mezi počty občanů starších 65 let 
a počty dětí do 14 let se bude výrazně prohlubo-
vat. Kolem r. 2030 bude na sto dětí připadat dvě 
stě seniorů, v r. 2065 se tento poměr zvýší na 
100 : 245-354. Nejperspektivnějším oborem se 
tak stanou služby pro seniory. (J. Vavroň: Za 
čtyři roky bude v Česku více seniorů než dětí. 
Právo 20.1.2010, č. 16, s.1) 

Jako první v republice zřídila FN Plzeň 
samostatné oddělení gerontotraumatologie. Je 
zaměřené na pacienty starší 65 let. Oddělení má 
15 lůžek. Početnější personál dbá na prevenci 
tromboembolické nemoci, infekcí močových 
cest a dalších komplikací, postihujících častěji 
starší pacienty. Ti totiž tvoří polovinu všech 
pacientů na traumatologii. (M. Kunešová: Starší 
pacienti po úrazech mají své oddělení. PD 
22. 1. 2010, č. 18, s. 3) 

Riziko předávkování některými léky či 
nevhodná kombinace léků, předepsaných 
různými lékaři, představují značně rizikovou 
situaci. Nesprávná kombinace léků se může 
projevit jak neúměrně vyšším účinkem takové 
kombinace nebo naopak snížením účinku 
některého z nich. Riziková může být i nadměrná 
konzumace ovocných džusů. V USA na 
nežádoucí účinky léků ročně zemře okolo 100 

tisíc lidí. U nás je situace obdobná. (F. Sušanka: 
Češi příliš kombinují léky, může je to stát život. 
PD 22. 1. 2010, č. 18, s. 13)

Při pádu při utkání v házené si J. Fesslová 
přerazila páteř. Paraplegie ji odsoudila 
k trvalému používání invalidního vozíku. 
V disciplinách disk, oštěp a koule posbíra-
la řadu medailí v paralympijských a dalších 
soutěžích. V rozhovoru vylíčila, jak přes svůj 
handicap dvakrát cestovala po Číně, navštívila 
Kubu, a loni v doprovodu motorkáře zvládla 
nejvyšší průsmyk světa Kvardung La v Himálaji. 
(M. Homolová: Na Machu Picchu jsem lezla po 
zadku. mfDnes-Volno, 23. 1. 2010, s. 20 – 24) 

Medicína je stále lépe schopna vypořádat se 
s nemocemi, nad nimiž ještě nedávno dělala 
kříž. Její rozvoj však provázejí technologicky 
i finančně stále náročnější diagnostické a léčebné 
postupy. Stárnutí společnosti a současně ros-
toucí délka dožití zvyšují nároky na penzijní 
systémy. Příjmy do systémů, vy plácejících penze 
v přiměřené výši, však stále více pokulhávají za 
výdaji. Zvrátit demografický vývoj se nedaří 
a asi už nepodaří. (I. Štern: Zanikne-li sociální 
stát, zanikne i demokracie. mfDnes-Víkend, 
23. 1. 2010, s. 38 – 40) 

Při užívání „zaručeně účinných“ podpůrných 
nápojů, tablet a vodiček bývá spotřebitel kla-
mán a šizen a děje se to častěji, než tuší, shodují 
se odborníci. Tchajvanský vědec žijící v USA 
A. Y. Leung tvrdí, že na mnoha produktech se 
píše, že obsahují např. aloe vera, ale analýza 
zjistí, že je ho tam jedno procento nebo vůbec 
nic. Nová metoda Phyto-True odhalí skutečné 
složení bylinných léčiv i jejich léčebné účinky. 
(ebo: Lovec falešných preparátů. mfDnes-
Víkend, 23. 1. 2010, s. 45)

K léčbě obezity pomocí léků na předpis 
by měl lékař přistoupit až teprve tehdy, 
když všechna dietní, režimová a pohybová 
doporučení selžou. Tyto léky však mají řadu 

vedlejších nepříjemných účinků, a také jejich 
cena není zanedbatelná. Nemocný užívající tyto 
léky nesmí např. trpět duševní poruchou či kar-
diovaskulárním onemocněním, onemocněním 
žlučových cest, jater či ledvin. I při jejich užívání 
je třeba dodržovat dietní a pohybový program. 
(I. Dvořáková: Prášky na hubnutí poškodí 
zdraví. Blesk 26. 1. 2010, č. 21, s. 14) 

Poruchy příjmu potravy byly v nedávné 
minulosti označovány jako nemoc dospívajících 
dívek. Onemocnění se však dnes přesouvá do 
jiných věkových kategorií – mezi děti nebo 
naopak dospělé ve věku kolem třiceti až 
čtyřiceti let. Anorexií u nás trpí jedno procento 
lidí, bulimií tři procenta. Léčba je zdlouhavá, 
vyléčí se zhruba jen třetina, u další třetiny je 
porucha chronická, následky zůstávají po celý 
život. (J. Syslová: „Uspěje jen hubená a krás-
ná“. mfDnes, 30. 1. 2010, s. A3) 

Kiting, potápění, cesty do velehor a za 
tantrickým sexem, jóga výlety, amsterdam-
ské lyso hlávky nebo pražský koks. A hlavně 
osobní uspokojení a svoboda nade vše. 
Generace současných třicátníků – dá se říct, 
dost zkažená generace. Proč? Euforie z pa lety 
nekonečných možností svobody po změně 
politických poměrů. Mladí Češi vycválali na 
otevřené prostranství jako z ohrady vypuštěná 
hříbata a začali okoušet vše, co bylo dosud 
upíráno či tabuizováno. Naštěstí se tato anar-
chie nepromítla do oborů, jako je medicína. 
(K. Machová: Byronovi potomci v dnešních 
Čechách. mfDnes 30. 1. 2010, s. 38 – 39)

Předpokladem účinné léčby pomocí 
kmenových buněk je podobná genetická infor-
mace těchto buněk, jako mají buňky pacien-
ta. Velké genetické rozdíly jsou nejen mezi 
obyvateli různých kontinentů, ale již třeba 
mezi Středoevropanem a Skandinávcem. Jako 
nejuniverzálnější se jeví kmenové buňky embry-
onální. I ty se však po jistém čase pobytu ve 

PŘEČETLI JSME ZA VÁS … 
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zkumavce mohou geneticky měnit. (J. Gazdík: 
Asijské buňky Evropana nevyléčí. mfDnes 
6. 2. 2010, s. A5)

Neuvěřitelných 17 hodin strávil pod sněhovou 
masou po pádu obří laviny ve švýcarských 
Alpách jeden z postižených. I přesto, že vrstva 
sněhu nad ním byla tak vysoká, že se nemohl 
sám vyprostit, propadl se do velké vzdu-
chové bubliny, která mu zachránila život. Po 
vyproštění byl postižený muž jen podchlazen. 
(INT, vk: Pod lavinou přežil 17 hodin! Blesk 
9. 2. 2010, č. 33, s. 24)

Třetina mužů nad 50 let má rakovinu pros-
taty. Ročně postihuje 5 tisíc pacientů, 1500 
postižených na ni zemře. Riziko stoupá s věkem. 
Všichni muži starší 50 let by měli jednou ročně 
navštívit praktického lékaře a nechat si pros-
tatu prohlédnout. V prevenci se doporučuje 
nekouřit, nepít alkoholické nápoje, vyhýbat se 
tučným jídlům a pravidelný sex. (J. Pekařová: 
Rakovinu prostaty má třetina mužů nad 50 let. 
Blesk 11. 2. 2010, č. 35, s. 16) 

Obsáhlá pitevní zpráva popového krále 
Michaela Jacksona čítá 51 stran. Jako příčina 
smrti se v ní uvádí otrava propofolem, která 
vedla k zástavě srdeční činnosti. Ten mu 
aplikoval osobní lékař C. Murray, ačkoliv dle 
předpisu smí být podán pouze v nemocničním 
zařízení. (INT: Takhle vypadalo tělo Michaela 
Jacksona (+50). Blesk 11. 2.2010, č. 35, s. 24) 

Výbuch při odlévání duralu v kovohuti 
připravil o zrak K. P. z Teplic n. B. Po 53 letech 
od nehody absolvoval na klinice Gemini ve 
Zlíně úspěšnou operaci oční rohovky. Nyní 
opět vidí. (S. Červená: Poprvé uviděl rodinu! 
Blesk 12. 2. 2010, č. 36, s. 3) 

Sněhové nadílky posledních týdnů 
opakovaně blokují některé silnice a železnice.
V příštích 20 – 30 letech se právě takové 
chladné zimy mají opakovat. Až po r. 2035 lze 
očekávat nárůst oteplování – podle sdělení 
ředitele Geologického ústavu AV ČR V. Cílka. 
(rum, Mediafax: Začíná doba ledová! Blesk 
12. 2. 2010, č. 36, s. 4 – 5)

Na otázku, proč nosí neustále motýlka, 
odpověděl kardiochirurg Jan Pirk: „Naučil jsem 
se to, když jsem pracoval ve Spojených státech. 
Tam doktoři chodí běžně v košili a kravatě. Ta 
mi ale přišla nepraktická, tak jsem začal nosit 
motýlka. Mám jich doma dvě krabice.“ A na 
otázku, zda prospívá víno srdci. řekl: „Ano. 
Dámy dvě deci, páni čtyři. Ženy nemohou tolik 
kvůli odlišnému metabolismu.“ (J. Chmelíková: 
Dvě deci vína denně by měly být povinností. 
Blesk 14. 2. 2010, č. 38, s. 12 – 13)

Vzorek DNA, odebraný z kořínků vlasů, 
umožnil dát podobu muži, zemřelému před 
čtyřmi tisíci lety. Byl pochován v Grónsku. 
Zjištěná genová mutace umožnila zjistit jaké 
měl oči, vlasy a odkud přišli jeho předci. Ti 
pocházeli ze Sibiře, muž patřil k příslušníkům 
tzv. saqaqqské kultury, která má blíže k dnešním 
Čukčům či Korjakům. K přesunu ze Sibiře 
došlo před 5500 lety, buď na člunech nebo 
v zimním období po ledu. (Iv: Známe podobu 
muže, který žil před 4000 lety. Lidové Nov. 
16. 2. 2010, s. 35) 

Podle statistiky SZÚ onemocnělo loni 
klíšťovou encefalitidou 816 osob. Vakcinací se 
dá onemocnění snadno zabránit, Česká repub-
lika však má čtvrtou nejnižší proočkovanost 
v Evropě. V zimě je pro očkování nejvhodnější 
období, cena je 500 Kč za dávku. (Z. Aidomoan: 
Češi podceňují klíšťata. Metro 17. 2. 2010, 
č. 33, s. 2)

Starověký egyptský faraón Tutanchamon 
zemřel na sněť ze zlomeniny, kterou si zřejmě 
přivodil pádem z vozu. Trpěl také Marfanovým 
syndromem a gynekomastií jako řada jiných 
vladařů z jeho rodu. Studie DNA se snaží 
prokázat příbuzenské vztahy mezi jednotlivými 
členy královské rodiny a odhalit i různé druhy 
dědičných onemocnění. (ČTK: Vědci vyřešili 
záhadu. Tutanchamon dostal sněť. Metro 
17. 2. 2010, č. 33, s. 4) 

Deset z jedenácti kontrolovaných solárií 
ohrožuje zdraví zákazníků je výsledkem kon-
trol České obchodní inspekce. Zákazníci byli 
v některých zařízeních vystaveni až čtyřikrát 
vyšší intenzitě záření než je doporučená hodno-
ta. Podle odborné kožní lékařky si návštěvníci 
solárií, kterým je méně než 30 let, zvyšují riziko 
vzniku kožního nádoru až o 75 procent. (ida: 
Sluší jí to! Ale riskuje zdraví... Blesk 17. 2. 2010, 
č. 40, s. 7 – 8) 

Stendalův syndrom, sebezničující touha 
po umění, florentská nemoc, hyperkultura-
mie ... to jsou synonyma, označující stav, kdy 
postižený trpí závratěmi, tachykardií, návaly 
paniky, úzkostlivými pocity chaosu až mdlo-
bami. Důvodem je přemíra nabídky skvost-
ných výtvarných děl, jimiž se pyšní zejména 
italská Florencie se svými 61 muzei, 214 paláci, 
167 chrámy, kostely a kaplemi. (V. Plesník: 
Stendhalův syndrom trestá za krásu. Právo-
Víkend, 18. 2. 2010, s. S2) 

Maminkám radí, aby své dcery „dokopaly“ 
k pravidelným gynekologickým prohlídkám 
herečka Ivana Jirešová. Sama měla v osmnácti 
nález, pro který musela na konizaci děložního 
čípku. Za vhodné pokládá očkování proti 
rakovině děložního čípku před zahájením 
se xuálního života. (Š. Jansová: Ivana Jirešová 
miluje zimu. Zč. Metropol 19. 2. 2010, č. 3, s. 5)

Ovzduší v Moravskoslezském a Ústeckém 
kraji je postiženo smogem. Při tom dochází 
k zastavení dalšího připojování zdrojů alterna-
tivní energie – solárních a větrných elektráren. 
ČEPS (elektrárenský gigant) uvádí, že výkon 
fotovoltaických a větrných elektráren již dávno 
přesáhnul plánované množství. (P. Cechl: Česko 
se dusí, úřady ruší čisté zdroje. PD 19. 2. 2010, 
č. 42, s. 20)

„Zdravotnictví jsme svěřili koaličním 
partnerům z Hnutí Doktoři v domnění, že jako 
odborníci postupně situaci v nemocnicích zlepší 
a vyšlou veřejnosti signál, že se nemusí obávat 
poklesu kvality zdravotní péče. Bohužel se 
tak nestalo. Nemocnice disponuje prvotřídními 
lékařskými kapacitami, ale je třeba jejich stavy 
posílit, pomocí benefitů přivést do nemoc-
nice více sester...“ říká hejtman Karlovarského 
kraje. (Metropol: Josef Novotný vidí prioritu 
ve zdravotnictví. Zč. Metropol 19. 2. 2010, 
č. 3, s. 1)

V nově rekonstruovaném Purkyňově 
ústavu našlo pod jednou střechou své místo 
pět původních pracovišť Zdravotního ústavu 
v Plzni, který nabízí své zdravotní a laboratorní 
služby jak organizacím tak fyzickým osobám. 
Nabízí např. očkování či poradnu HIV/AIDS, 
rozbory pitné vody, vody ke koupání nebo též 
vody odpadní či technologické, měření různých 
faktorů prostředí, rozbory potravin, stěrů 
z potravinářských provozů, hodnocení zdra-
votní nezávadnosti skla, keramiky a porcelánu 
a další služby. (S. Hernandezová: Zdravotní 
ústav pod jednou střechou. Právo, 22. 2. 2010, 
č. 44, s. 13) 

Tzv. dentální turistika láká do ČR turisty 

nejen za památkami, ale také za kvalitním 
a levným spravením chrupu. Jedná se o Brity 
a Iry, v příhraničních oblastech o Němce 
a Rakušany. Po vstupu do EU řada zubařů 
dokonce za svými klienty přesídlila přímo do 
německých a rakouských hraničních měst. 
(Z. Aidomoan. Čeští zubaři jsou „atrakcí“ 
turistů. Metro 22. 2. 2010, č. 36, s. 1 – 2)

Zaparkovat v blízkosti lochotínské nemoc-
nice je v době „špičky“ téměř nemožné. To je 
poznatek řady řidičů, kteří do nemocnice přivezli 
k ošetření své rodinné příslušníky, často i ze 
vzdálenějších míst. Parkování na nepovolených 
místech musí každodenně řešit městští strážníci. 
S městem pokračují jednání o vybudování par-
kovacího domu, zatím však se nic konkrétního 
nerýsuje. (P. Petříková, M. Klimešová: Parkovat 
u nemocnice? Nemožné! PD 23. 2. 2010, č. 45, 
s. 1 a 4) 

Všeobecná zdravotní pojišťovna vyhlásila 
v Plzni pro zubaře stop stav. Snahou VZP je 
dostat mladé stomatology na venkov, kde je 
situace kritická. Ačkoliv současní zubaři stár-
nou a nových posil je málo, z pohledu VZP a je-
jích pojištěnců v žádném regionu Plzeňského 
kraje situace kritická není. (M. Kunešová: VZP 
dala zubařům v Plzni stopku. PD 23. 2. 2010, 
č. 45, s. 2)

Vdechnutí jedné jediné bakterie kmene 
Coxiella burnetii může vyvolat vypuknutí 
nemoci označované jako Q horečka. U zdravých 
jedinců mívá mírný průběh, u lidí, trpících 
chorobami ledvin nebo cévního či imunitního 
systému může dojít k chronické fázi, končící 
smrtí. Dramatický nárůst tohoto onemocnění 
v Holandsku vedl vládu k rozhodnutí utratit 
34 tisíc březích koz a 1,2 tisíce kozlů. (Heneberg 
P.: Nový strašák Evropy – Q horečka. Právo-
Víkend, 25. 2. 2010, s. S9)

Česko je „evropskou továrnou na amfe-
tamin“ neboli pervitin. Ten se zde také nejvíce 
konzumuje. V zemi je také vysoká spotřeba 
konopí. V r. 2008 bylo v ČR odhaleno 457 
výroben pervitinu, což je 96 procent výroben 
této látky v Evropě. Konstatuje to výroční 
zpráva Mezinárodního výboru pro kontrolu 
drog INCB. Stále větším problémem se stává 
zneužívání léků na předpis. (zn., ČTK: Česko 
je evropskou továrnou na pervitin. Právo 
25. 2. 2010, č. 47, s. 7) 

Každoročně je u nás diagnostikováno 
5 500 nových případů zhoubných nádorů prsu. 
Ročně zemřou v důsledku tohoto onemocnění 
2 000 žen. Jedinou možností boje je včasná dia-
gnostika, neboť zatím neznáme příčinu tohoto 
onemocnění. Od 1. 2. t. r. hradí zdravotní 
pojišťovny mamografické vyšetření též ženám 
starším 69 let. VZP v letech 2007 – 2008 vyz-
vala adresně 580 tisíc žen k mamogra fickému 
vyšetření. Dostavilo se 18 % pozvaných, 
tj. 105 tisíc. (Kříž R.: Nebojte se mamografu. 
Svět Pojištěnce, jaro 2010, s. 14) 

Ministerstvo vnitra zahájilo správní řízení 
proti čtyřem krajům (Zlínskému, Jihočeskému, 
Ústeckému a Královéhradeckému) pro 
překračování meze své působnosti při pro-
plácení regulačních poplatků. Postup těchto 
krajů zbavuje pojištěnce jejich zákonné povin-
nosti, čímž dochází k eliminaci regulačního 
efektu poplatků, uvedlo ministerstvo v tis-
kovém prohlášení. Systém proplácení, který 
jako jediný není v rozporu se zákonem, fun-
guje v Plzeňském kraji. (M. Svobodová: Vnitro 
zasáhlo proti krajům, čtyři čelí správnímu 
řízení. Zdrav. noviny, č. 1 – 2, 2010, s. 1 – 2)  (jn)
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Plzeňský spolek lékařů patří k několika ojedinělým plně funkčním 
Spolkům lékařů v rámci České lékařské společnosti JEP, které pravidelně 
pořádají pracovní schůze a vykazují celoroční činnost. Počet členů 
Spolku se pohybuje kolem 450 a mění se odchodem řady starších kolegů 
a některých neplatičů. Pracovní schůze se konají pravidelně ve středu 
v 18:00 hodin v Šafránkově pavilonu a jsou dobře připraveny jak po 
stránce odborné, tak i organizační. Na kontinuální přípravě zpracování 
programů i celého režimu Spolku se zúčastňují jak vědecký sekretář 
doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc., tak i sekretářka I. interní kliniky paní 
Jitka Nováková. Jejich práce je příkladná a chtěl bych jim za tuto péči 
o úspěšný chod Spolku poděkovat. Pravidelně v únorových termínech 
se každoročně pořádají Postgraduální lékařské dny, které mají širokou 
problematiku a věnují se jak problematice stáří, akutním stavům 
v medicíně, onemocnění cév a jejich léčení, současné proble matice 
diagnostiky i léčby nádorových onemocnění. Konají se pravidelně 
v odpoledních hodinách po dobu dvou až tří dnů, aby byla zajištěna co 
největší účast plzeňské lékařské veřejnosti. Jejich sledovanost je velká 
a program je vždy hodnocen velmi příznivě. Postgraduální lékařské dny 
jsou organizovány s velkou péčí doc. Zavázalovou, CSc. a jejím pra-
covním kolektivem.

Stejně závažnou složkou zůstává i rozpočet Spolku lékařů, který není 
schopen pokrýt rostoucí náklady poštovného při rozesílání pozvánek 
lékařům. Proto jsme zvolili novou formu rozesílání pozvánek na pra-
covní schůze elektronickou poštou – Intranetu FN i LF. I tak zůstává 
velká část pozvánek odkázána na normální poštu. Zástupci firem odmítli 

spolupracovat při úhradě pozvánek i při možností podávat firemní 
informace před i po schůzi Spolku lékařů. Proto musíme hledat spolu-
práci s Českou lékařskou komorou a účastnit se formy celoživotního 
vzdělávání lékařů České lékařské komory. Je třeba využívat i pravi-
delné tiskové komunikace s členy Lékařské komory a oznamovat touto 
formou všechny předpokládané formy činnosti našeho Spolku. Přes 
všechny tyto možnosti a velkou ochotu ke spolupráci České lékařské 
komory, která pomáhá i při organizačním zajištění Postgraduálních dnů, 
musíme uvažovat do budoucnosti o eventuálním zvyšování příspěvků 
Spolku lékařů. Tyto příspěvky by bylo potřeba vysoce individualizovat 
dle finančních možností lékařů. Schůze Spolku lékařů trvale zůstávají 
společenskou formou setkávání lékařů při řadě vhodných odborných 
i společenských příležitostí.

Pravidelně každoročně vyhodnocuje výbor Spolku lékařů nejlepší 
práce přednesené na pracovních schůzích. Oceněné práce hodnotí 
diplomem. Pravidelně hodnotíme tři až čtyři práce ročně. Jinou formu 
odměny pro výše uvedené rozpočtové problémy si nemůžeme dovolit.

Koncem tohoto roku proběhly volby do výboru Spolku lékařů na 
další funkční období. Voleb se zúčastnilo jen 20 % členů Spolku, což je 
relativně malý počet členstva, ale přesto si myslím dostatečně reprezen-
tativní ke zvolení lékařů, kteří se budou podílet na kvalitní práci našeho 
Spolku.

(Předneseno na plenárním zasedání SL ČLS JEP v Plzni dne 17. března 
2010)  Doc. MUDr. Václav Fessl, CSc.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU LÉKAŘŮ 
ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JEP 2010

Plán činnosti Spolku lékařů v Plzni v období 
2010 – 2013

Početná účast členů Spolku lékařů v Plzni 
předcházející zajímavému přednáškovému 
večeru Neurochirurgické kliniky FN byla 
důstojným rámcem vystoupení dezignovaného 
předsedy Spolku lékařů v Plzni na období 
2010 – 2013, doc. MUDr. Jiřího Motáně, CSc. 
Ten ve svém vystoupení zdůraznil:

„Můj nástin činnosti SL do budoucna 
bude stručný. Předpokládám, že v tomto 
volebním období (2010 – 2013) bude Spolek 
lékařů v Plzni i nadále pokračovat v těchto 
oblastech: 

1. Postgraduální vzdělávání. Hlavním úkolem 
bude trvale přispívat k prohlubování odborných 
znalostí lékařů v Plzni a okolí pořádáním pravi-
delných odborných Večerů SL a organizováním 

Postgraduálních lékařských dnů, a to ve spo-
lupráci s Okresním sdružením České lékařské 
komory Plzeň–město a s Univerzitou Karlovou 
– Lékařskou fakultou v Plzni. Budeme se 
snažit více spolupracovat i s lékaři z terénu 
a z různých zdravotnických zařízení. Např. již 
řadu let se aktivně na činnosti našeho SL podí-
lejí lékaři z Léčebny TRN Janov a z nemocnice 
Rokycany.

2. Společenská stránka. Hodláme na našich 
Večerech SL také připomínat důležité historické 
události a osobnosti spojené s lékařstvím, jubi-
lea našich významných pracovníků apod. 

3. Ekonomická stránka. Budeme se snažit 
o hospodárnou činnost našeho Spolku, udržet 
vyrovnaný rozpočet, přitom nenavyšovat 
(pokud možno) členský příspěvek. V nedávné 
době jsme přistoupili k rozesílání pozvánek na 

naše akce prostřednictvím elektronické pošty 
těm členům, kterým je to možné posílat v rámci 
sítě Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty 
UK.

Samozřejmě, nebráníme a nechceme bránit 
nečlenům SL v účasti na našich akcích. Na 
druhé straně patřilo k tradici, že lékaři z Plzně 
a okolí se chtěli stát členy plzeňského Spolku 
lékařů a vyjádřit tak i svůj vztah k městu 
Plzni. Určitě budeme pokračovat v úzké spolu-
práci s Okresním sdružením ČLK Plzeň-město 
– vždyť prakticky všichni členové našeho Spol-
ku jsou zároveň i členy OS ČLK – Plzeň-mě sto 
a vstřícný postoj vedení OS ČLK k našim 
akcím je třeba vysoce ocenit.“

Přítomní členové Spolku lékařů v Plzni přijali 
zprávu svého předsedy doc. MUDr. Jiřího 
Motáně, CSc. potleskem. 

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ SPOLKU LÉKAŘŮ 
ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI V PLZNI 17. 3. 2010

Spolek lékařů České lékařské společnosti v Plzni není samostatnou 
organizací ve smyslu finančním. Účetnictví vede ekonomické oddělení 
ústředí České lékařské společnosti JEP v Praze. Zdrojem financování 
jsou příspěvky členů Spolku lékařů v Plzni, kterých bylo k 6. 11. 2009 
455, z toho 245 mužů a 210 žen. Informace o stavu fondu SL v Plzni jsou 
zasílány ekonomickým oddělením ČLS ve formě přehledu hospodaření 
předsedovi a vědeckému sekretáři SL.

Za stálou zálohu na drobná vydání pro SL ve výši 5.000,- Kč zod-
povídá pí. Jitka Nováková; z této zálohy jsou placeny květinové dary 
při životních jubileích členů, předávané na schůzích SL, a je hrazeno 
poštovné. Hospodaření se zálohou je kontrolováno Českou lékařskou 
společností na základě dokladů.

Pí. Jitka Nováková zajišťuje pravidelnou aktualizaci seznamu členů 
SL v Plzni a je ve stálém kontaktu s oddělením členské evidence ČLS 

JEP (přihlášky, odhlášení, úmrtí, změny adres, dotazy, neplatiči).
Spolek lékařů v Plzni organizuje celoroční konání pravidelných Večerů 

SL, které se konají vždy ve středu, většinou od 18 hod. v Šafránkově 
pavilonu LF, Alej Svobody 31. S programem Večerů jsou seznámeni 
členové SL nejprve formou celoročního přehledu a pravidelně je jim 
zasílán podrobný program vždy na následující měsíc. Pí. Nováková 
zajišťuje také vyvěšení informací a programů SL na nástěnce, na inter-
netových stránkách FN a LF a rozesílá je mailem okolním nemocnicím. 
Spolek lékařů v Plzni se podílí na organizaci Postgraduálních lékařských 
dnů v Plzni, které probíhají tradičně v únoru v Šafránkově pavilonu LF. 

Závěrem lze říci, že v hospodaření Spolku lékařů České lékařské 
společnosti v Plzni nebyly zjištěny nedostatky.

 Doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc.
 Doc. MUDr. Renata Říčařová, CSc. 

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE ZE DNE 27. LEDNA 2010 
PRO VÝROČNÍ SCHŮZI SL ČLS V PLZNI
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S určitým zpožděním se na pulty knihkupců 
dostává dotisk nové autorské knížky 
doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. Autorku 
– současnou hejtmanku Plzeňského kraje – 
našim čtenářům představovat nemusíme. Avšak 
i Ti, kteří mají dojem, že ji znají velmi dobře, 
by v její nové knížce zcela určitě našli mnohé, 
co o ní ještě nevěděli. Autorka použila formu 
dvaadvaceti dopisů, adresovaných své - v době 
psaní ještě těhotné – dceři Helence. V nich uvádí 
nejen vzpomínky na své dětství a studentská 
léta, ale také cestu za lékařským diplomem, pro-
fesní dráhu a též dává nahlédnout pod pokličku 
své politické kariéry. Překvapivě otevřeně 

vypráví i o svém soukromí a popisuje vlastní 
zkušenosti se zdravotníky v roli pacienta. 
Některé z dopisů mohla stihnout zcela určitě 
napsat za večer (např. „Proč neumím anglicky“ 
nebo „Jak jsem léčila prezidenty“ na necelých 
dvou stránkách), zatímco jiné jí mohly zabrat 
těch večerů několik (např. „Parlament“ na 
devíti stránkách). Křest knížky proběhl za 
přítomnosti nedávného ministra kultury a zná-
mého herce Vítězslava Jandáka v restauraci 
U Švejka v Plzni. Autorka při té příležitosti 
uvedla: „Kniha s tímto názvem vznikla proto, 
že mám na své blízké a přátele velmi málo 
času. Když přijdu domů a chtěla bych jim 
něco sdělit, tak většinou již všichni spí a tak 
jsem jim to napsala.“ A co k tomu Vítězslav 
Jandák: „S Miladou jsme si blízcí, a proto jsem 
se velmi rád ujal role kmotra. Knihu si rád 
přečtu. Obdivuji autorčino pracovní nasazení 
a ochotu pomoci kdykoliv komukoliv. Vážím si 
Milady pro její pra covitost. Je to prostě dáma, 
s kterou se dá počítat i do nepohody.“ Jak se 
čtenář v závěru dovídá, dcera Helena porodila 
zdravá dvojčata. Ta se nyní už mají určitě čile 
k světu a jistě si zvědavě prohlížejí své okolí 
i babičku. Té přejeme, aby jí zbývalo nejen 
po večerech více volného času a mohla se 
potěšit s naší nejmladší generací – Helenkou 
a Zděnečkem – i za denního světla.  (r) 

ZATÍMCO SPÍŠ... (OD MILADY EMMEROVÉ)

Vítězslav Jandák, autorka Milada Emmerová 
a editorka Olga Čermáková. Foto: J. Pospíšil

Na podzim roku 1938 jsem ve věku 10 let onemocněla akutní apen-
dicitidou. Ve škole se mi udělalo špatně a před koncem vyučování mě 
poslali domů.

Přivolaný rodinný lékař konstatoval, že mám bolesti po celém břiše 
a naordinoval klid a dietu. Protože nebyly bolesti lokalizované v pravém 
podbřišku, neuzavíral nález jako apendicitidu.

Během dalších tří dnů bolesti trvaly, v poslední noci se vystupňovaly 
a teprve teď se lokalizovaly do pravého podbřišku. V té době byla 
na pjatá mezinárodní situace, v republice byla mobilizace a bylo nařízené 
zatemnění. Telefon jsme neměli. Otec tedy ve dvě hodiny v noci vstal 
a šel pěšky vzbudit našeho lékaře do jeho bytu. Ten mě převezl vlastním 
autem do nemocnice na Borech.

V nemocnici tehdy existovaly tři třídy. Nemocní na třetí třídě leželi na 
velkém společném sále asi se 40 lůžky a neplatili pobyt ani případné ope-
race. Na 2. třídě byly pokoje o 4 lůžkách, za denní pobyt se platilo 40 Kč 
a operace se platily. V první třídě byl 1-2 lůžkový pokoj za 60 Kč a s platbou 
za operace. Službu měly řádové sestry. Pavilon č. 7 nemocnice na Borech 
byl tzv. „čistý“, kde leželi nemocní bez infekce operačních ran. Pavilon č. 4 
byl pro septické nemocné. V té době neexistovala žádná antibiotika.

Můj otec si jako státní úředník platil nemocenské pojištění, a tak jsem 
byla přijata na 2. třídu. Lékař mající noční službu diagnostikoval perforo-
vanou akutní apendicitidu, ale protože měla být operace placená, povolal 
ještě během ranních hodin šéfa oddělení, který mě v zápětí odoperoval, 
odstranil pahýl apendixu a oblast drénoval. Maminku informoval, že je 
situace vážná a že pravděpodobně nepřežiji. Hned druhý den po operaci 
mě přeložili z pavilonu č. 7 na septické oddělení pavilonu č. 4. V nemoc-
nici jsem pobyla 4 týdny. Za mého pobytu zemřely na mém pokoji 2 starší 
pacientky. Řádová sestra mi svěřila, že má ráda oříškovou čokoládu, a tak 
byla patřičně odměněna.

Moje operace stála 2 000 Kč, za což se v roce 1938 dala pořídit prostší 
venkovská chalupa. Pan primář zastrčil obě papírové tisícikoruny do 
náprsní kapsy svého bílého pláště a na dodatečný dotaz miminky, jak 
často se má operační rána převazovat, odpověděl, že to už jí řekne náš 
ošetřující lékař.

Proti původní špatné prognóze jsem přežila. Rána mi hnisala ještě 
nějaký čas doma, a teprve za několik týdnů mi odstranili drén. A moji 
rodiče byli samozřejmě šťastní. 

 Dr. Alena Linhartová

JAK SE DŘÍVE STONALO

U událostí, které se přihodily v dávném 
středověku, leckdy nelze doložit přesně rok či 
dokonce datum jejich vzniku. To platí i o datu 
narození jednoho ze členů českého panteonu 
blahoslaveného Hroznaty. Narodil se okolo 
roku 1160, ale možná až v r. 1170. Svůj mužný 
věk tak neprožíval v příliš klidném období 
našich dějin, na českém trůnu došlo během 
čtvrtstoletí dvanáctkrát ke změně vladaře. 
Pocházel z pěti dětí význačného šlechtice 
Sezimy z Krašova (ten padl v bitvě u Loděnic 
v r. 1170). Matka Dobroslava z rodu Černínů 
rovněž záhy zemřela, a o mladého Hroznatu 

se tak postarala starší sestra Vojslava, prov-
daná za krakovského purkrabího. V Krakově 
zřejmě také Hroznata získal základy vzdělání. 

Po návratu do Čech se ujal správy rodového 
panství, k němuž patřilo jednak území na 
Perucku ve středních Čechách, jednak oblast 
kolem Teplé na dnešním Mariánskolázeňsku.

S jeho jménem se lze setkat na řadě dokladů, 
jež jsou spojeny s nejvyššími dvorskými úřady 
biskupa a knížete Jindřicha Břetislava a knížete 
a krále Přemysla Otakara I. Byl ženatý a měl 
i mužského potomka, malý synek a krátce po 
něm i Hroznatova choť zemřeli. 

Jako příslušník rytířského stavu vyslyšel 
povolání do křížové výpravy, jejímž cílem bylo 
vyrvat Jeruzalém z rukou sultána Saladina, 
který jej opanoval v r. 1187. Hroznata se chys-
tal se skupinou francouzských rytířů v r. 1190 
připojit se ke křižáckému vojsku, když však 
ještě před vyplutím zemřel velitel Fridrich 
I. Barbarossa, především obavy z šířících 
se nakažlivých chorob a organizační chyby 
jeho odhodlanost zviklaly natolik, že tažení 
k Božímu hrobu vzdal. Odebral se do Říma 
a papeži Celestinu III. své pohnutky vysvětlil. 
Papež jeho počínání schválil, náhradou za 

850 LET OD NAROZENÍ BLAHOSLAVENÉHO HROZNATY
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neúspěšné válečné tažení však Hroznatovi 
uložil založit mužský klášter. Po návratu 
domů sám Hroznata položil základní kámen 
a přiložil ruku při výkopu základů. V r. 1196 již 
klášter přijal prvních dvanáct premonstrátů ze 
strahovského kláštera. 

Ještě jednou se Hroznata vydal na křížovou 
výpravu, tentokrát (v r. 1195) ještě mohutnější 
než byla předchozí. Před odchodem sepsal 
závěť, podle které v případě, že by padnul, 
měly všechny jeho statky přejít do klášterního 
majetku. Chyby v celém tažení se však opako-
valy a když ještě před vyplutím v Messině 
zemřel vůdce výpravy císař Jindřich VI., 
Hroznata se vrátil do Říma. Znovu navštívil 
papeže a tentokrát slíbil po návratu založit 
ženský klášter. Tak došlo k výstavbě kláštera 
v Chotěšově se zahájením stavby v r. 1202 
a dokončením v r. 1210. Mezi řádové sestry 
se zařadila i Hroznatova sestra Jitka a po 
ní i ovdovělá Vojslava, která sem přesídlila 
z Krakova. 

Do Říma se Hroznata vypravil ještě jednou 
– aby z rukou papeže přijal řádové roucho, stal 
se laickým bratrem a složil řeholní sliby. Opat 
Jan jej poté pověřil správou majetku s titulem 
probošt. 

Když se v nové funkci vydal na inspekční 
cestu do Hroznětína, byl přepaden a zavlečen 
na jednu z pohraničních pevností. Únosci, 
pravděpodobně z německé strany, očekávali 
vysoké výkupné. Toho se jim však nedos-
talo. Starý životopis Hroznatův vypráví (**): 
„Někteří závistníci z kraje Chebského, kteří ho 
nenáviděli za to, že proti jejich nájezdům statků 
klášterních mužně bránil, jak se dozvěděli, 
kde jest, jali jej, do Němec zavlekli, uvrhli 
do žaláře, a hladem, žízní, zimou a různým 
sužováním mořili, aby na něm peněz vymámili. 
Ale on snášeje všechno trpělivě pro jméno páně, 
zůstával pokojný, a mezi sužováním ustavičně 
se modlil, aby ho Bůh s palmou mučednickou 
k sobě povolati ráčil. Opat a bratři kláštera 
tepelského zbaveni jsou otce a chráněnce svého, 
s bolestí a pláčem nesmírnou částku peněz 
sehnali a chtěli ji dáti za jeho vykoupení. Než 
on dychtě pro nejsladšího Ježíše dáti sladký 
život, volil raději zemříti, než dáti se vykoupiti 
se škodou nových štěpů svých. Protož pro 

Boha zapřisáhl opata a bratry a zakázal, aby 
na vykoupení života jeho ani jediného denáru 
nevydávali.“ 

Na nevyplacení požadované částky existují 
i jiné verze, faktem zůstává, že Hroznata ve 
vězení v důsledku strádání a špatného zachá-
zení 14. července 1217 zemřel. Premonstráti 
pak vykoupili alespoň jeho pozůstatky, které 
převezli do tepelského kláštera a uložili 
v postranní kapli. V ní spočívaly až do r. 1950, 
kdy výjimečný areál kláštera obsadila armáda. 
Vojáci znesvětili i místo Hroznatova posled-
ního odpočinku. Až v r. 1993 se vrátily na 
původní místo a dočkaly se i zkoumání 

antropologů. Ti stanovili věk mučedníka na 
45-50 let a výšku na 175 cm. 

Papež Lev XIII. potvrdil r. 1897 jeho uctívání 
jako blahoslaveného a o 100 let později byl 
papežem Janem Pavlem II. jmenován patro-
nem nově vzniklé Plzeňské diecéze. Na počátku 
r. 2004 zahájil biskup František Radkovský 
kanonizační proces.
Ravik S.: O světcích a patronech. (Blahoslavený 
Hroznata. S. 598-603) Levné Knihy 2006
Voves A.: Život bratra Hroznaty. (Vita Fratris 
Hoznatae – překlad) 1930

 (jn)

Vyobrazení v kostele sv. Václava v Praze-Smíchově

Asi 30 kilometrů jižně od Plzně, v trojúhelníku ohraničeném městy 
Přeštice – Bílovice – Nepomuk, leží malá ves Letiny. První zmínka o obci 
pochází z r. 1248. V současnosti zde žije okolo 600 obyvatel. Součástí 
obce jsou Lázně Letiny, které dodnes pamatují mnozí Plzeňané jako 
doléčovací zdravotnické zařízení bývalého národního podniku Škoda. 
Však také ve znaku obce je dominantou symbolický pramen, vyvěrající 
z královské koruny, coby symbol lázeňství. Z památek je připomínán 
Kostel sv. Prokopa, Kaple sv. Vintíře a Letinská lípa, chráněná od 
r. 1999 pro svůj vzrůst (26 m výšky, obvod kmene 568 cm) i estetickou 
hodnotu. Letiny jsou však také rodištěm sourozenců Lamblových, 
o nichž přinášíme několik zajímavých informací. 

Pan František Lambl byl v Letinech hospodářským správcem velko-
statku Schönbornů, jeho manželka Marie, rozená Jílková, se měla co 
ohánět okolo svých pěti dětí. Rodina bydlela v tzv. zámečku č. 22. Není 
divu, že venkovské prostředí dvěma synům předurčilo jejich budoucí 
životní dráhu, souvisící se zemědělstvím. 

V dostupných materiálech je jen krátká zmínka o nejstarším ze sou-
rozenců Františku S. Lamblovi, který se narodil v Letinech v roce 1819. 
Nějaký čas studoval práva. Potom byl hospodářským úředníkem, po 
roce 1848 aktuárem u c.k. okresního hejtmanství v Přešticích a později 

důchodním ve Strakonicích. František Lambl byl sběratelem archeolo-
gické sekce Českého muzea. O své práci napsal několik článků v čes-
kých časopisech. Roku 1889 zemřel ve Strakonicích. 

V Letinech se narodil 3. ledna 1823 Karel Milan Lambl. Studoval na 
gymnáziu v Plzni, později na reálném gymnáziu v Praze. Velmi se zají-
mal o zemědělství, záhy získal široké znalosti a tak se ve svých 23 letech, 
v roce 1846 stal hospodářským správcem na velkostatku v Ostředku, 
později na panství v Peruci. Roku 1850 mu bylo svěřeno vedení nově 
zřízené německé rolnické školy v Libverdě, kde jsou zaznamenány 
počátky jeho spisovatelské činnosti. V encyklopedii „Rolník nového 
věku“ zavedl nové zemědělské názvosloví, které se ujalo i v praxi. 
Napsal mnoho článků o pěstování chmele, zvelebování luk, chovu 
domácího zvířectva. Psal česky, německy, ale ovládal celou řadu slovan-
ských jazyků, zejména ruštinu.

Z jeho statí vyjímáme např. „Rozjímání o nynějším stavu našeho 
rolnictví“, „Chmelařství“, „Základy chovu a užitku zvířectva hospodář-
ského“ a j. Biskupem Strossmayerem mu bylo nabídnuto místo ředitele 
nového zemědělského učiliště v chorvatském Křiževci, kde působil 
v letech 1861-62. Zde napsal cestopis o vinohradnictví v jižních Uhrách 
a Rakousku. Po návratu do Prahy neúnavně pokračoval v odborné spi-

VZPOMÍNKA NA LETINSKÉ RODÁKY SOUROZENCE LAMBLOVY 
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sovatelské činnosti. Na usedlosti „Lis“ v Troji 
založil ovocné sady s mnoha sty odrůd stromů. 
Za zásluhy o světovou výstavu v roce 1873 byl 
mu udělen rytířský řád Františka Josefa. Odejít 
na odpočinek se rozhodl roku 1874. V roce 1883, 
ve svých 60 letech, však znovu opustil Čechy, 
aby se proslavil velkým melioračním dílem 
v Itálii. Na vysušených plochách u Jadranu 
v Fallade a Ostellate v rozsáhlé oblasti v povodí 
Pádu se mu podařilo docílit nebývalé úrody 
obilí a krmiva. Zemřel v Ostellate v Itálii dne 
26. dubna 1894 ve věku 71 let.

5. prosince 1824 se narodil budoucí význam-
ný český lékař a vlastenec, vynikající pato-
log, histolog a terapeut Vilém Dušan Lambl. 
O jeho dětství není mnoho zpráv; z letinské 
matriky se dozvídáme, že byl pokřtěn jménem 
„Wilhelm“, používal však jen české jméno 
„Vilém“. 

Dostupné prameny uvádějí, že Vilém Dušan 
Lambl studoval na gymnáziu v Plzni a na 
Akademickém gymnáziu v Praze. Kolem roku 
1845 se zapsal na lékařskou fakultu v Praze 
a kromě studia medicíny se horlivě věno-
val i literární činnosti. Rád a hojně cestoval 
zejména se svým bratrem Janem, navštívil 
Moravu a Slovensko a pěšky se vydal z Prahy 
do Terstu. V časopisu „Poutník“ zveřejnil svou 
studii „Cesta po Slovensku, v severních sto-
licích Uherska pod Tatrami“. Vydal se i do 
Rakouska a navštívil jeho alpské oblasti.

V roce 1846 vydal spisek „Pohled na Bosnu 
čili krátká cesta do oné krajiny vykonaná 
od jednoho krajana“ a také přispíval do 
Havlíčkových Národních novin. V roce 1848 
podnikl cestu do Dalmácie a na Černou Horu, 
aby tam studoval faunu Jaderského moře. Byl 
zde hostem vladyky Petra Petroviče Njeguše. 
Ze svých balkánských cest publikoval Vilém 
Lambl celou řadu článků v „Pražských novi-
nách“ a v „Musejníku“, například „Dopisy 
a obrazy s Jihoslovan“, „Zpráva o Černé Hoře 
a Černohorcích“, „Paběrky obsahu lékařské-
ho z Jihoslovan“, „Nástin flory dalmatinské“, 
„Horstvo Velebitské“ a další.

Na pražské lékařské fakultě promoval 
23. ledna 1851 a stal se asistentem na pato-
logické anatomii, v soukromém ústavu Jana 

Jungmanna vyučoval zoologii. V roce 1855 byl 
pražskou lékařskou fakultou vyslán na cesty 
po Anglii, Francii, Itálii a Německu. Přednášel 
v Londýně a v Paříži v Institut de France. 
Navštívil pařížskou výstavu a v roce 1855 o ní 
napsal zprávu pro vídeňské ministerstvo.

V roce 1856 se stal prvým pražským soukro-
mým docentem patologické anatomie a histo-
logie. Z této doby pochází i jeho objev atro-
fických Lamblových výrůstků na chlopních. 
Pracoval v dětské nemocnici Viléma svobod-
ného pána Löschnera (Wilhelm Freiherr von 
Löschner 1809-1888), kde také v roce 1859 
učinil svůj známý objev: popsal bičíkovce 
Cercomonas intestinalis, známého později jako 
Lamblia intestinalis. Připravoval přednášky 
a demonstrace pro mladé lékaře, kteří v té 
době přicházeli do Prahy až z daleké Ameriky, 
Dánska, Holandska, Německa a Ruska. Z toho 
důvodu přednášel anatomii i v ruském jazyce.

Byl intenzívně literárně činný, zveřejnil řadu 
článků z přírodních věd a medicíny zejména 
v německy psaných časopisech vydávaných 
v Praze, Berlíně a Vídni, psal však i česky. 
V Prager Vierteljahrsschrift např. vyšly jeho 
práce „Ein neues querverengtes Becken“, Über 
die Synostosis sacro-iliaca bei querveengtem 
Becken“, Über Kilian´s Stachelbecken, Über 
Harnblasenkrebs, „Über exencephalitische 
Protuberanzen“ a další. V roce 1860 vydal 
téměř 400 stránkovou publikaci s 20 tabulkami 
svých kreseb s názvem „Beobachtungen und 
Studien aus dem Gebiete der pathologischen 
Anatomie und Histologie“ (Pozorování a stu-
die z patologické anatomie a histologie).

Na základě své odborné činnosti a pověs-
ti dostal nabídky z univerzit ve Würzburgu 
a Turinu, ale když je mu tehdejší protomedik 
Nádherný sdělil, že pro jeho slovanské smýš-
lení není pro něho v Rakousku místo, přijal 
v září 1860 mimořádnou profesuru patolo-
gické anatomie a histologie v Charkově. Od 
té doby se věnoval výhradně Rusku. O rok 
později se stál řádným profesorem, třikrát si 
prodlužil pas a nakonec získal ruské občanství. 
Není bez zajímavosti, že v některých životopis-
ných pramenech je uváděn jako Vilém Dušan 
Fedorovič Lambl.

V roce 1862 navštívil výstavu v Londýně 
a napsal o ní zprávu pro ruskou vládu. Ve 
svých 39 letech byl rok poté jmenován tajným 
císařským dvorním radou. Odjel pak znovu 
do Anglie a Skotska, kde pilně navštěvoval 
anglické nemocnice. Navázal kontakty s řadou 
význačných lékařů těchto zemí. Téhož roku 
přednášel anatomii i v Moskvě. Při cestě na 
Kavkaz a studoval tamní minerální lázně. 
V Rusku byl velmi vážen, dostalo se mu 
vyznamenání ruskými řády sv. Anny a Vladi-
míra a obdržel doktorát honoris causa.

Po 11letém působení v Rusku odešel v roce 
1871 do Varšavy, kde se stal profesorem tera-
pie a ředitelem kliniky; současně měl na sta-
rosti i nemocnici sv. Ducha. Neustal ve své lite-
rární a publikační činnosti a „Index operum“ 
u příležitosti jeho padesátin obsahuje seznam 
více než 100 jeho prací. O prázdninách se rád 
vracel do rodné vlasti a s oblibou zajížděl na 
Hrubou Skálu u Turnova. I přes pokročilý 
věk byl velmi činorodý a pracovitý. Zemřel 
ve Varšavě 25. února 1895, dva měsíce po 

svých sedmdesátinách, na mozkovou embolii. 
Po jeho smrti založil jeho bratr Jan z jeho 
pozůstalosti nadaci pro český vědecký dorost 
ve výši 20 000 zlatých; polovinu věnoval české 
lékařské fakultě, polovinu české technice.

Jaký byl Vilém Dušan Lambl jako člověk? 
V mládí živý, veselý, společenský. Podle ces-
tovního pasu byl „postavy střední, obličeje 
podlouhlého (jindy zase „oválného“), měl 
černé oči, černé vlasy, snědý obličej. Ostrý 
pohled na fotografiích a jeho živost snad 
naznačují mírnou hyperfunkci thyreoidey. 
„Nikdy nedovedl plout hladce životem, stále 
temperamentní, až neúměrně za vše bojoval, 
o čem pracoval“. Byl vážen „znamenitý ten 
učenec, kterého chloubou naší nazýváme“ 
(píše Eiselt v roce 1862), „povaha rázná ryzí, 
bez vší nepřirozené hledanosti a šlechetná, jako 
přítel upřímný“.

Když se v roce 1854 ucházel o habilitaci, 
ptalo se gubernium policejního ředitelství na 
jeho politickou spolehlivost. A policie odpo-
věděla, že V. D. Lambl „na českém hnutí roku 
1848 měl živou účast“. Pro své názory a slo-
vanskou orientaci byl se svými bratry Karlem 
a Janem hlídán policií jako politicky kompro-
mitovaný, byť opatrný. V tajných spisech poli-
cie je označován jako autor „pověstné němco-
žroutské písně Šušelka nám píše“, kterou dal 
svému příteli Karlu Havlíčkovi Borovskému. 
Teprve po roce 1857, kdy už žil jenom pro svoji 
vědu, byl puštěn policií z dohledu. Podle svých 
přátel se „změnil v asketu, který život a zábavy 
neznal a žil jen vědě“.

Nelze se nezmínit o tom, že Lamblův život 
výrazně ovlivnilo i několik žen. Ještě za dob 
studií usiloval – spolu se známým Vojtěchem 
Náprstkem – o přízeň Tinky Krákorové, s níž 
však Náprstek nakonec odjel do Ameriky. 
Poté se Vilém Lambl důvěrně přátelil se Sofií 
Rottovou, sestrou spisovatelky Karoliny Světlé. 
Tento vzájemný vztah však neodolal osobnosti 
a kráse Boženy Němcové. O čtyři roky mladší 
Vilém Lambl se stal jejím milencem a natrvalo 
patřil k jejím nejbližším přátelům.

Vilém Dušan Lambl patří mezi ony význam-
né osobnosti české medicíny, které se prosla-
vily především za hranicemi své vlasti. Vždyť 
„díky“ rakouským úřadům byl nucen prožít 
35 let svého života v Rusku a Polsku. V rodné 
vlasti jej symbolicky vyznamenaly jen některé 
instituce čestným členstvím, jako třeba Spolek 
českých lékařů v Plzni roku 1887 a Česká spo-
lečnost chemická, u níž se ocitnul na seznamu 
zahraničních členů. Je proto určitě na místě 
občas si život a dílo tohoto významného lékaře 
a vlastence připomenout. 

A ještě k historii objevu a pojmenování 
„jeho“ prvoka: jako první v r. 1681 zazna-
menal Giardia lamblia pod vlastnoručně 
zhotoveným jednočočkovým mikroskopem... 
Antony van Leeuwenhoek (1632-1723), když 
zkoumal vlastní stolici poté, co onemocněl 
průjmem. Van Leeuwenhoek obchodoval s lát-
kami a výroba mikroskopu a práce s ním byla 
jeho koníčkem. Bičíkovce objevil a popsal 
odborně až Vilém Dušan Lambl v r. 1859 
(tedy před 150 léty), kdy jej pojmenoval jako 
Cercominas intestinalis. Označení Lamblia 
intestinalis vymyslel v r. 1888 francouzský 
profesor parazitologie Raphael Anatole Émile 
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Blanchard (1857-1919). Později významný 
americký lékař Charles Wardell Stiles (1867-
1941) v r. 1915 zavedl název Giardia lamblia, 
kterým vedle Lambla uctil také francouzského 
biologa Alfreda Mathieu Giarda (1846-1908). 
Pro samotné průjmové onemocnění se užívá 
názvu lambliáza nebo giardiáza. 

Jan Baptista (Křtitel) Lambl se narodil 
v Letinech dne 9. srpna 1826. Shodně jako jeho 
bratři studoval na gymnáziu v Plzni a Praze 
a pokračoval studiem na univerzitě. Roku 
1849 promoval jako magistr farmacie. Poté 
nastoupil u firmy W. Batka v Praze jako che-
mik. Koncem roku 1851 přijal místo profesora 
chemie a fyziky ve vojenské škole v Bělehradě. 
V té době také podniknul studijní cestu do 
Německa, Francie, Belgie a Anglie. Po návratu 
do Čech roku 1855 přijal místo učitele chemie, 
chemické technologie a přírodních věd na 
německé hospodářské škole v Libverdě, kde 
byl jeho bratr Karel ředitelem. Zřejmě pod 
jeho vlivem začal intenzivně studovat hospo-
dářství. Po osmi letech, v roce 1863 opustil 
tento ústav, vstoupil do služeb hraběte Jana 
Harracha a stal se ředitelem nové rolnické 
školy ve Střežerách. Dále studoval a pro své 
žáky zpracoval vlastní studijní skripta.

Po zániku školy pod vlivem bitvy u Sadové 
(místo porážky rakouské armády pruskými 
vojsky 3.7.1866) ze školy odešel a později se 
habilitoval na docenta hospodářství a sprá-
vovědy na technice. V letech 1867 – 82 zde 
působil jako mimořádný profesor. Po rozděle-
ní techniky na část českou a německou, zůstal 
na českém ústavu a v roce 1891 byl zvolen 

rektorem. Publikoval četné odborné spisy, 
německy i česky. Přispíval do časopisů „Živa“ 
a „Obrazy života“ a také do encyklopedie 
„Rolník nového věku“ založené jeho brat-
rem Karlem. Významný byl jeho spis „Nauka 
o kamení, o zeminách, o pracech a nářadí 
k nim sloužícím, o chovu bravu vepřového“. 
Mimořádný zájem odborné veřejnosti způso-
bil svým spisem „Depocoration in Europe“ 
vydaný v Lipsku v roce 1878, ve kterém 
poukázal na souvislosti s ubýváním dobytka 

a narůstáním počtu obyvatel. O rok dříve vyšel 
spis česky pod názvem „Theorie o depekoraci 
co podnět k nové šetrnější hospodářské sousta-
vě“. „Důchod pozemkový“ vydal v roce 1880 
německy i česky. O osm let později napsal 
k oslavě císaře „Rukověť zemědělství“ a založil 
časopis „Biblioteka polního hospodářství“.

Byl zvolen poslancem zemského sněmu 
a ustanoven do funkce ředitele vyššího zem-
ského hospodářského ústavu v Táboře. Škola 
v Táboře byla založena již v r. 1866 jako jedna 
z prvních zemědělských škol na území tehdej-
šího mocnářství a jako první Vyšší hospodář-
ská škola, vyučující v českém jazyce. Její úro-
veň byla od počátku vysoká ..Po další studijní 
cestě po Evropě předložil zemskému výboru 
návrh na organizaci zemědělského školství, 
na jehož základě byly budovány zemědělské 
školy všech stupňů. Za svoji odbornou, organi-
zační a publicistickou činnost je Jan B. Lambl 
jmenován čestným doktorem techniky. Zemřel 
v Praze před 100 léty 7. listopadu 1909.

O jediné ženské zástupkyni mezi pěti souro-
zenci Elišce Lamblové, víme jen tolik, že žila 
v Liběchově, znala se s Boženou Němcovou 
a pravděpodobně zůstala neprovdána. 

 (J. Kilian)

Bresslerová K.: Pozoruhodný osud milence 
Boženy Němcové. mfDnes 2007
Kilian J.: 110. výročí úmrtí lékaře a vlastence 
Viléma Dušana Lambla (1824-1895). ČLČ 144, 
205, 12: 847-848
Šindelář B.: Letinští Lamblové. 6.červen 1942 

Anton Pavlovič Čechov se narodil 29. 
ledna 1860 v jihoruském přístavním městě 
Taganrogu jako třetí syn v kupecké rodině. 
Zajímavé je, že Čechovův děd se teprve dvacet 

let před jeho narozením vykoupil z nevolnic-
tví. Ve svém rodišti také navštěvoval v letech 
1868-1879 gymnázium, kde nepatřil k nejlep-
ším žákům. Po maturitě odešel do Moskvy, 
kde začal studovat medicínu. Otec zanedlouho 
zbankrotoval a celá rodina pak přesídlila rov-
něž do Moskvy. 

V r. 1884 Čechov lékařskou fakultu 
Moskevské univerzity dokončil a poté nakrátko 
vykonával lékařské povolání ve Voskresensku 
a Zvenigorodu. Již za svých vysokoškolských 
studií vstoupil Čechov do literatury pod pseu-
donymem Antoša Čechonte. V řadě časopisů 
vycházely jeho humoristické povídky, které 
pak vyšly souborně jako Melpomeniny pohád-
ky (Zkazki Melpomeny, 1884) a Pestré povíd-
ky (Pjostryje rasslazy, 1886). Od r. 1886 se pak 
Čechov věnoval plně dráze profesionálního 
literáta. Úspěch na sebe nedal dlouho čekat - 
v r. 1888 se stal laureátem nejprestižnější ruské 
literární cely - Puškinovy ceny Akademie věd. 

Čechov měl rád kolem sebe hodně lidí, 
na statek nedaleko Moskvy, který s rodinou 
obýval, zajížděli jako hosté často spisovatelé, 
místní lékaři, carští úředníci, blízcí i vzdálení 
příbuzní a dokonce dívky, které Čechova obdi-
vovaly. Vedle toho stihl ještě přijímat pacienty, 

jezdit po návštěvách, zakládat zdravotnická 
střediska, stavět školy, číst cizí rukopisy a vysa-
zovat lesy. (*)

V r. 1890 se vydal Čechov přes Sibiř až na 
ostrov Sachalin, kde navštívil tamní tresta-
neckou kolonii. Svoji cestu a otřesný život 
trestanců pak popsal v knize Ostrov Sachalin, 
1893. Cesta na Sachalin však zanechala stopy 
na Čechovově zdraví – urychlila jeho tuber-
kulózní onemocnění, jehož první příznaky se 
u něj objevily již za univerzitních studií.

Poté dosti cestoval, navštívil Itálii a Balkán, 
Vídeň a Paříž. 

V r. 1892 se Čechov přestěhoval do zapadlé 
středoruské vesničky Melichovo, kde lidumil-
ně vzdělával místní mužiky a v období chole-
rové epidemie se zapojil do léčení vesnického 
obyvatelstva a do boje s nákazou. 

Zdravotní důvody pak přivedly Čechova 
v r. 1898 k přestěhování do Jalty na Krymu, 
kde měl příležitost se setkat s řadou dal-
ších významných ruských spisovatelů, mj. 
s L N. Tolstým a Maximem Gorkým. V re. 1901 
se Čechov oženil s herečkou moskevského 
divadla MCHAT Olgou Knipperovou. 

Čechov si oblíbil žánr tzv. smutné humores-
ky a groteskní satirické povídky, později pře-

PŘED 150 LETY SE NARODIL LÉKAŘ A LITERÁT 
ANTON PAVLOVIČ ČECHOV (1860 – 1904)
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Když loni v silvestrovském programu na 
pražském Václaváku zanotoval zpěvák Petr 
Bende známou písničku, v níž se opakuje 
„.. kmen Siouxů je statečný a dobře svůj kraj 
zná, proč Custer (čti Kastr) neposlouchal ta 
slova varovná...“, množná mnozí příslušníci 
naší mladé generace neměli ponětí o tom, 
o čem je vlastně řeč. Z dnešního pohledu 

chybí historické znalosti o mnoha důležitějších 
událostech z období spadajícím do předminu-
lého století, než je pouhá epizoda indiánských 
válek v dějinách Spojených států. 

Tragický hrdina opěvovaný v písničce Geor-
ge Armstrong Custer se narodil 15. 12. 1839 
v New Rumley ve státě Ohio. Jeho otec byl 
farmářem a současně kovářem, jehož předko-
vé emigrovali do Ameriky z Porýní v Německu 
ve druhé polovině 17. století. Základní školu 
vychodil v Monroe v Michiganu, střední školu 
absolvoval v Hopedale v Ohiu. V r. 1861 krát-
ce před vypuknutím občanské války dokončil 
vojenskou akademii. Byl hned jako nadporu-
čík přidělen ke 2. kavalerii a s ní se zúčastnil 
bitvy u Bull Run. O rok později byl povýšen 
na kapitána, tři dny před bitvou u Gettysburgu 
v r. 1863 se dočkal hodnosti brigádního gene-
rála jako vůbec nejmladší (ve 23 letech) v unio-
nistické armádě. Stal se proslulým svým agre-
sivním způsobem boje bez ohledu na vlastní 
bezpečnost. V jedné z bitev (u Hunterstownu) 
spadl z poraněného koně před nepřátelským 
postavením a asi by to s ním špatně dopadlo, 
nebýt kamarádovy pomoci. Ten přicválal ke 
Custerovi, nechal jej vyšvihnout se za sebe do 
sedla, a spolu pak ujeli do bezpečí. 

Po skončení občanské války byl zařazen 
k Sedmé kavalerii, která měla základnu ve 
Fort Roley v Kansasu. Zúčastnil se tažení gen 
Hancocka proti Šajenům poté, co byla zmasa-
krována desetičlenná vojenská četa na cestě 
do Fort Wallace. V listopadu 1868 velel Custer 
své Sedmé kavalerii v bitvě u Washita River. 
Díky vítězství v této bitvě byli Jižní Šajenové 
přinucení přijmout nabídku k přemístění svých 
příslušníků do přidělené rezervace. 

V r. 1873 chránili Custerovi vojáci železnici 
proti Siouxům na rozsáhlém území v Dakotě.

Poprvé se se Siouxy utkal nedaleko Tongue 
River. Později po objevení zlata v Černých 
horách (Black Hills) zajišťoval vojenský dozor 
v rozsáhlé zlatokopecké oblasti v okolí dnešní-
ho Custeru v Jižní Dakotě. 

Poté, co se mnoho indiánských kmenů na 
území středozápadních Velkých plání vzepře-
lo trvalému porušování dohodnutých „stálých 
a definitivních“ hranic, rozhodla se vláda prezi-
denta Granta soustředit všechno indiánské oby-
vatelstvo těchto území do vyhrazených oblastí. 
Jednalo se o kmeny Šejenů, Souxů a Arapahů. 

Během jara a léta siouxský náčelník Sedící 
býk svolal největší shromáždění planinských 
Indiánů do Ash Creek v Montaně, odkud se 
poté přesunulo k řece Little Bighorn. O tom se 
od svých zvědů dozvěděl generál Custer a na 
základě této informace neprodleně spěchal na 
udané místo. Zamýšlel obklíčit a zničit protiv-
níka a proto své vojáky rozdělil do tří skupin, 
kterým vedle Custera samotného veleli major 
M. Reno a kapitán F. Benteen. 

Jako první se 25. června 1876 do bitvy 
zapojil oddíl majora Rena od jihu, jeho útok 
však byl odražen a se ztrátami byl donucen 
k ústupu. Custer se rozhodl zaútočit ze seve-
ru a dostat protivníka pod palbu ze dvou 
stran. I zde však „modrokabátníky“ čekal 
tuhý odpor a útok záhy uváznul. Naopak další 
náčelník „Splašený kůň“ se svými bojovníky 
začal Custerovo postavení obkličovat, takže 
nakonec zhasly naděje na jakýkoliv ústup 
z bojiště. Přesila indiánských bojovníků nako-
nec pobila do jednoho muže celou sedmou 
kavalerii – celkem 350 mužů. Spojené síly 

KDO BYL GENERÁL CUSTER A 7. KAVALERIE?

vládalo zkoumání mezilidských vztahů s cha-
rakteristikou duševních stavů hrdinů středních 
vrstev – lékařů, učitelů, advokátů, důstojníků 
atd. Vznikly však i první větší literární útvary, 
např. novely Step (1888) a Nudná historie 
(1889). Napsal i řadu jednoaktových či celove-
černích dramat. Devadesátá léta přinesla řadu 
významných děl – vedle zmíněného Sachalinu 
např. povídku Souboj (Duel, 1891) či Pavilon 
č. 6 (Palata No. 6, 1892), kde přinesl výpověď 
o poměrech panujících v nemocnici pro dušev-
ně choré. Na přelomu 19. a 20. století vznikla 
Čechovova nejslavnější díla – Strýček Váňa 
(Ďaďa Vaňa 1897, Tři sestry (Tri sjostry, 1903) 
a Višňový sad (Višňovyj sad, 1904).

15. července 1904 A. P. Čechov předčasně ve 
svých čtyřiačtyřiceti letech zemřel na tuber-
kulózu v náručí své ženy v německých lázních 
Badenweiler. 

Z Čechovovy tvorby uveďme pár odstavců 
z povídky „Případ z praxe. (**), pojednávající 
o výjezdu ordináře Koroleva za pacientkou, 
dcerou majitelky továrny nedaleko Moskvy, 
s nejasnými potížemi. 
... Nemocná je patnáctiletá dívka Liza, jedi-
ná dcera paní Ljalikovové a její dědička; 
po stonávala už dávno a léčila se u všech mož-
ných lékařů; na dnešek v noci, od večera do 

rána, jí srdce bilo tak rychle, že nikdo v domě 
nespal a báli se, že zemře. 
„Postonává už od malička,“ vypravova-
la Kristina Dmitrijevna zpěvavým hlasem. 
„Lékaři říkají, že to jsou nervy, ale když byla 
malá, vehnali ji doktoři dovnitř krtice, a tak si 
myslím, že by to mohlo být od toho.“
Šli k nemocné. Už docela dospělá, veliká, 
pěkně urostlá, ale nehezká, ... udělala v prvním 
okamžiku na Koroleva dojem nešťastného 
ubohého stvoření, které tu přijali a ukryli ze 
soucitu. 
„Přišel jsem,“ začal Korolev, „abych se na vás 
podíval. Dobrý den.“ Představil se a stiskl jí 
ruku, velikou, studenou a nepěknou. Dívka, 
zřejmě odedávna zvyklá na lékařské prohlídky 
a lhostejná k tomu, že má obnažená ramena 
i prsa, posadila se a dala se vyšetřit. 
„Srdce mi tak rychle bije,“ řekla, „Celou noc 
mě to hrozně trápilo ... div jsem úzkostí neum-
řela. Dejte mi prosím, něco!“
„Dám, dám... jen se uklidněte.“
Korolev ji prohlédl a pokrčil rameny. 
„Na srdci nic není,“ řekl. Funkce je normální, 
všechno je v pořádku. Budete mít asi trochu 
pobouřené nervy, ale to bývá. Záchvat, jak 
vidím, už pominul, lehněte si a spěte.“
....

„Neshledávám nic zvláštního,“ řekl matce, 
když vycházel z ložnice. „Léčí-li vaši dceru 
tovární lékař, ať ji jen léčí dál – jeho postup 
je správný, a proto by bylo zbytečné měnit 
lékaře. 
Proč byste hledali jiného? Je to běžná nemoc, 
nebezpečí žádné nehrozí.“
....
„Ráda bych vám řekla, co si myslím. Mám 
dojem, že nejsem nemocná, ale jsem stále 
rozčilená a je mi úzko, protože to tak musí 
být a jinak to není možné. Ani ten nejzdra-
vější člověk nemůže být klidný, když chodí 
například pod jeho oknem lupič. Stále mě 
léčí,“ pokračovala, ...,“„jsem ovšem vděčna za 
léčení a uznávám, že je užitečné; ale ráda bych 
si pohovořila o různých věcech ne s lékařem, 
ale s blízkým člověkem, který by mě pochopil 
a řekl mi, mám-li pravdu nebo nemám.“ .... 
(*) Schreier P.: Stížnosti na železnici v podání 
A.P.Čechova. Biblio 2, 2008, č.10, s. 44-45 
(**)Čechov A.P.: Případ z praxe. In: Čechov 
A.P.: Okamžiky. Praha, Mladá Fronta

1962, s.130-140
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indiánských kmenů v této bitvě se odhadují 
střízlivě na 3 500 mužů. 

Podle očitého svědectví některých indián-
ských bojovníků padl Custer jako jeden 
z posledních. Identifikován byl až po bitvě. 

Když na bojiště dorazily hlavní síly ge nerála 
Terryho o dva dny později, našly mrtvoly pad-
lých vojáků vysvlečené, zmrzačené a skalpo-
vané. Custerovo tělo měla dva zástřely, jeden 
v oblasti levého spánku a druhý na hrudníku 
v srdeční oblasti. Padlí byly nejdříve pohřbeni 
přímo na místě bitvy, o rok později Custerovy 
pozůstatky a pozůstatky většiny důstojníků 
byly exhumovány a přeneseny na Východ 
k oficiálnímu pohřebnímu ceremoniálu. 

Dnes tuto populární osobnost amerických 
dějin nepřipomíná jen známá písnička, ale 
např. i jména hrabství v pěti amerických 
státech, města Custer v Jižní Dakotě a ve 
Wisconsinu, národní památník na místě bitvy, 
Památník v rodišti New Rumley v Ohiu, jízdní 
socha v Monroe, kde prožil dětství a další. 

Uveďme líčení bitvy podle G. Golla (*): 
„ ... V hustých proudech hnali se na výšinu. 
Kdysi bývalo jejich zvykem objíždět nepřítele 
opatrně z dálky, ale teď pospíchali přímo do 

náručí smrti, proti hlavním pušek. První salva 
vypálená sotva na padesát kroků učinila celé 
průrvy do rudé zdi, ale jiní bojovníci vypl-
nili hned každou mezeru. Druhá salva měla 
účinek ještě horší. Opět padly celé houfy, ale 
Indiáni nezakolísali. S hrůzou hleděli na to 
i staří zkušení důstojníci, kteří zažili s nimi 
mnoho šarvátek ... Rozhořčený boj o pahorek 
nastal. 

 ... Den hrůzy ... Den pomsty, hněvu a odpla-
ty. Přihnal se na Američany, kteří po celá léta 
Indiány okrádali, podváděli a honili po celé 
zemi z jednoho místa na druhé, až nádoba 
hněvu překypěla... Každý, kdo udržel zbraň 
v pěsti, bil se dnes plný onoho roztrpčení, jež 
je nutně ovocem nelidského útisku. Výkvět 
indiánského pokolení sešel se dnes k společ-
nému boji tak hojně a jednomyslně, jak tomu 
nebylo již od časů Pontiaka či Tekumseha. 
Byly zde zástupy vybraných bojovníků, jež 
vyslaly kmeny, které nemohly přijít hromadně. 
... Vše co v Dakotě žilo, co mělo v žilách indián-
skou krev, hnalo se oné neděle na život a na 
smrt proti bílému nepříteli. Brzy se pahorek 
podobal pekelné výhni. Výstřely nepřestáva-
ly padat ze všech stran. Do rachotu karabin 

štěkaly ostré rány důstojnických revolverů. 
Po zuřivém boji, který trval asi hodinu, se 
Američanům podařilo první útok odrazit. ...

 ... Ano, blížil se konec. Konec sedmé kava-
lerie. Každý to jasně cítil. Únavou klesala 
vojákům kolena. Pojem času a prostoru zmi-
zel. Rty byly vysušené a rozpraskané žízní. 
Žhnoucí červnové slunce, klesající nyní zvolna 
za výšiny na západě, pražilo celý den do živých 
i mrtvých. Zbylí čekali marně na zázrak. Krok 
za krokem ustupovali uštvaní vojáci k vrcho-
lu pahorku a byli pobyti v rovné čáře, když 
už neměli čím střílet. Generál zatím hleděl 
na obraz hrůzy kolem sebe. Opona prachu 
a dýmu před zrakem generála se rozevřela. 
Hnalo se to k němu na zpěněných ořích, přes 
mrtvoly lidí i zvířat, s jekotem, jenž trhal 
nervy. Divá hrůza dupala po mrtvých, raně-
ných i umírajících a zasypávala je ještě jednou 
mraky šípů a kulí. Jako by z půdy vyrostl, 
vynořil se na čtyři kroky před generálem roz-
vášněný Ite-o-magazu. Custer měl v revolveru 
ještě dva náboje – v boji s Indiány schovával 
každý důstojník poslední kuli pro sebe – levicí 
zamířil na Indiána a stiskl. Z té blízkosti by 
musel náboj spálit zasaženému celý obličej, ale 
Ite-o-magazu stál stále jako strom. A napřáhl 
svou hroznou obsidiánovou sekeru do výše, 
jako by chtěl porazit dub. ..Custer sbíral sílu 
k poslední obraně. Namáhavě se rozmáchl 
širokou těžkou šavlí, ale Indiánova sekera 
byla rychlejší. Slétla jako blesk na generálovu 
hlavu...“ 

Indiánské války, jejichž výsledkem bylo 
plné podrobení indiánských kmenů ústřední 
americké vládě, v mnoha směrech přinesly 
trpké zkušenosti původním obyvatelům. Bílá 
expanze v šedesátých až devadesátých letech 
19. století zcela logicky vyvolávala trvalou 
snahu posunovat tzv. civilizovanou hranici 
dále směrem na Západ, na druhé straně se 
tak nemohlo dít jinak než zlomením odporu 
původních indiánských obyvatel těchto roz-
sáhlých prostor silou. Indiánům, žijícím dosud 
v kmenovém skupinovém společenství byl 
zcela cizí nově zaváděný životní styl v ohrani-
čených rezervacích. Během necelých čtyřiceti 
let přišli Indiáni o 90 milionů akrů půdy, každý 
měl nárok na příděl nejvýše 160 akrů. Otřesná 
chudoba, nespokojenost se stále se měnícími 
dohodami s „bílými“ a časté případy násilí 
vyvolávaly u původního obyvatelstva ozbro-
jený odpor, který byl obvykle mocensky tvrdě 
potlačován. V důsledku těchto událostí klesl 
počet obyvatel indiánského původu z počtu 
jednoho milionu při příchodu bělochů na pou-
hou polovinu (**). 

V současnosti žijí američtí indiáni ve 315 
kmenových skupinách a městských společen-
stvích. Jejich počet opět přesáhl jeden milion. 
Jména kmenových vůdců v bojích proti bílým 
– Velkého orla, Rudého oblaka, Dřevěné nohy, 
Černého losa, Stojícího medvěda, Geronima 
a dalších – zůstanou však navždy zapsána 
v dějinách Spojených států.

(*) Goll G.: Dakota v ohni. In: Hulpach 
V.: Indiánské příběhy. Albatros, Praha 1987, 
s. 147- 175

(**) D. Brown: Mé srdce pohřběte u Woun-
ded Knee. Odeon, Praha 1976. 

 (jn)



29



30

FACULTAS NOSTRA- Zpravodaj LF UK v Plzni. Redakční rada: doc. MUDr. J. Beran, CSc., prof. MUDr. J. Kilian, DrSc., MUDr. J. Novák, 
MUDr. B. Nussbaumerová, prof. MUDr. RNDr. J. Slípka, DrSc., grafická úprava d-PRESS s.r.o. – M. Vaverka. Vydává LF UK v Plzni pro vnitřní potřebu. 
Adresa redakce: MUDr. J. Novák, Ústav tělovýchovného lékařství LF UK, Lidická 6, Plzeň. (novakj@lfp.cuni.cz). Náklad 1000 ks.
Toto číslo neprošlo jazykovou úpravou. http://www.lfp.cuni.cz/facultas-nostra.aspx

Pranostiky

Panská láska, ženská chuť a březnové počasí nejsou stálé. 

Březnové slunce má krátké ruce.

V březnu sedlák stromy ořezává, kabát ještě nesundává. 

Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.

Kolik březnových mlh, tolik lijavců v roce. 

Na svatého Bedřicha slunko teplem zadýchá. (6. 3.)

Na svatého Řehoře ledy plují do moře, vlaštovičky od moře. (12.3.)

Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí. (19.6.)

O svatém Viktorínu už je teplo i ve stínu. (25.3.)

Životní moudra

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. (Albert Einstein)

Život není žádná sranda, ale bez srandy by to nebyl žádný život.

Daleko snáze se hledá chyba než pravda. (Johann Wolfgang Goethe)

Oženit se znamená zdvojnásobit své povinnosti a napůl omezit svá práva. (Arthur Schopenhauer)

Optimismus je schopnost být dobré mysli i za okolností,

 o nichž víme, že jsou zoufalé. (George Bernard Shaw) 

Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí. (Euripides)

Starý mládenec je muž, který si raději jednou za měsíc vypere ponožky, 

než aby umýval denně nádobí. 

Kdo nepocítil ran se jizvám směje. (William Shakespeare)

Lidé rádi věří tomu, čemu věřit chtějí. (Gaius Julius Caesar)

Chytrý se nedopouští malých hloupostí. (Johann Wolfgang Goethe)

Nic není nesnesitelnějšího než hlupák, který má štěstí. (Seneca) 

Kdo ti povídá o chybách druhých bude i druhým povídat o chybách tvých. (Thomas Mann)

Jak ocet zubům a kouř očím, 

 takový je lajdák svým nadřízeným. *

Ve rtech rozumného nalezneš moudrost, 

 na záda ztřeštěného patří hůl. *

*Přísloví krále Šalamouna. Biblion České Budějovice, 2003

PRANOSTIKY A ŽIVOTNÍ MOUDRA

Slavnostní ples Lékařské fakulty UK v Plzni zahájil ve velkém 
sále Měšťanské besedy úvodním slovem děkan LF doc. MUDr. Boris 
Kreuzberg, CSc. ve 20.30 h. Poté se slova ujali střídavě moderátorka 
Petra Jarošová a kapelník orchestru pan Břicháček, který uváděl jednot-
livé taneční série. Ke slovu, či spíše “k tónu” se však dostali především 
prostřednictvím svých hudebních nástrojů členové Tanečního orchestru 
Miroslava Novotného. A pak již v rychlém sledu následovaly oblíbené 
známé i méně známé taneční melodie v rytmu foxtrotu, slowfoxu, tanga, 
waltzu, chacha, polky, valčíku a dokonce i mazurky. Téměř neustále 
zaplněný parket tančícími páry byl dokladem toho, že repertoár melodií 
našel mezi všemi návštěvníky plesu nejširší ohlas. 

Ti, kteří měli zájem spíše o módnější hudbu ve stylu disco měli 
možnost vychutnat si výběr melodií tohoto žánru v malém sále, kde jako 
dýdžej a moderátor večera působil Zbyněk Janíček. 

V přestávkách se dostali všichni návštěvníci příležitost seznámit 
se s ukázkou standardních tanců v podání dvou párů z taneční školy 
Krejčík a se stepařským vystoupením skupiny Four taps, v níž vynikla 
i posluchačka 6. ročníku naší LF Nina Urbánková. Obě vystoupení 
odměnil bouřlivý potlesk přihlížejících. 

Letošní slavnostní ples LF UK v Plzni se určitě všem návštěvníkům 
líbil, dobře se pobavili a bezpochyby si rádi návštěvu zopakují i v příštím 
roce. 

 (H. Řeřichová) 
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