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Světová zdravotnická organizace SZO (World Health Association – 
WHO) vyhlásila 7. duben jako Světový den zdraví již v r. 1948. Poprvé se 
oficiálně připomněl v r. 1950. Cílem je upozornit na specifický zdravotní 
problém a prioritní oblast zájmu SZO. Takovými tématy v posledních 
letech byly např. „Investuj do zdraví – buduj bezpečnější budoucnost 
(v r. 2007), „Ochrana zdraví před nepříznivými vlivy změn klimat“
(2008), „Bezpečné nemocnice při ohrožení života“ (2009) a pod. Letošní 
Světový den zdraví probíhal jako kampaň pod heslem „1000 měst 
– 1000 životů“ s důrazem na problematiku života v urbanizovaném 
prostředí.  

Pod tímto heslem byla vyzvána k účasti všechna města na světě pod 
heslem „otevřete ulice lidem“ („Open streets to people“). Smyslem 
bylo v týdnu od 7. do 11. dubna uzavřít alespoň na jeden den 
některý veřejný prostor či některou z městských ulic nebo alespoň 
její část běžnému provozu – tedy vyřadit veškerou motorizovanou 
dopravu – a poskytnout pěším obyvatelům možnost využít tohoto 
prostoru k pohybovým aktivitám, rodinným a přátelským setkáním, 
skríninkovým zdravotním vyšetřením, výběru zdravotně optimálních 
jídel typické místní kuchyně a k návštěvám místních pamětihodností. 
Podle kreativity organizátorů  se nabízí další široká škála aktivit, 
jako jsou např. různé sportovní akce, skupinová cvičení, cyklistické 
projížďky a výlety, hudební a jiné kulturní produkce, ale také třeba 
úklid a výzdoba celého prostranství, setkání a besedy s představiteli 
města či s politiky a řada dalších. 

Zatímco před třiceti lety žilo ve městech jen 40 procent obyvatel naší 
Země, tento podíl urbanizovaného obyvatelstva neustále rychle roste 
a v r. 2050 to bude již plných 70 procent. 

Život ve městě sice poskytuje v mnoha zemích řadu výhod ve srovnání 
s životem na venkově jako je zejména lepší dostupnost sociálních 
a zdravotních služeb, na druhé straně však přináší i některá závažná 
zdravotní rizika – zvýšené riziko nákazy infekčními chorobami díky 
kontaktu s nemocným v přeplněných prostorách, vyšší incidenci chorob 
souvisících s chybným životním stylem, označovaných jako „civilizační 
choroby“, vyšší riziko dopravních nehod, zranění, násilí a kriminálních 
činů. Dalším problémem je extrémní chudoba velkého počtu městských 
obyvatel převážně v rozvojových zemích. Odhady hovoří o tom, že 
v současnosti až třetina městských obyvatel, tedy okolo jedné miliardy 
lidí, žije v primitivních slumech bez přístupu k běžným hygienickým 
vymoženostem. Zejména s ohledem na tyto obyvatele je povinností 
městských aglo merací řešit jejich problémy s dlouhodobou perspektivou 
do budoucnosti. 

SZO vyzvala města k nominacím zasloužilých iniciátorů zdravotních 
opatření, která vedla k významnému zlepšení městského prostředí 
a kvality života ve městě. Těmto osobám by se po vyhodnocení mělo 
dostat titulu „Městský zdravotní šampión“ („urban health champion“) 
jako čestného ocenění jejich zásluh. Z dostupných zdrojů nemáme 
zprávu o tom, že by se o tento titul ucházel někdo z České republiky. 
Snad až tolik sebekritičnosti není na místě.    (r)

V r. 1969 si americký senátor Gaylord Nelson 
udělal výlet do Santa Barbary v Kalifornii. 
V moři zde shlédnul rozsáhlou ropnou skvr-
nu. Po návratu do Washingtonu navrhl zavést 
národní svátek, oslavující Zemi. První oslava 
se v USA konala v r. 1970, od r. 1971 slaví 
svátek i Organizace spojených národů, v r. 1990 
se připojily další státy a 22. duben se stal 
me zinárodním Dnem Země. 

Na mezinárodní úrovni se informačním ser-
visem a koordinací aktivit ke Dni Země zabývá 
mezinárodní organizace Earth Day Network 
se sídlem v americkém Seattlu. Letošní Den 
Země si připomněla více než miliarda lidí ve 
175 státech. Den Země se tak stal největším 
sekulárním svátkem, který slaví lidé společně 
na celé planetě bez ohledu na původ, víru či 
národnost. Letošním mottem bylo: Chraňme 
naše děti a naši budoucnost (Protect our chil-
dren and our future). 

Ve Spojených státech byl Den Země 
prodloužen na celý měsíc pod heslem „Velký 
americký úklid“ (The Great American 
Cleanup). Jedná se nejen o úklid obcí, ale 
také úklid okolí dálnic a dalších komunikací. 

Začali s ním již koncem března v Tampě na 
Floridě a postupně se připojily další a další 
státy a lokality. 

Den Země probíhá také např. v Afghánistánu. 
Zdejší kampaň je zaměřena na výsadbu 
nových stromů pod heslem „Jeden strom 
pro mne, jeden strom pro Afghánistán“. Jde 
o několikaletý projekt obnovy lesních porostů. 
Od r. 1979 totiž rozloha lesních ploch v zemi 
poklesla ze 14 milionů hektarů na pouhý jeden 
milion hektarů. Bez radikálních opatření by se 
celá země mohla záhy změnit ve zcela bezlesou 
krajinu. 

Od r. 1990 je Den Země slaven jako světový 
svátek životního prostředí i v České repub-

lice. Umožňuje i té nejmenší organizaci 
a jednotlivcům zařadit svůj malý příspěvek 
k péči o životní prostředí do celostátního 
i celosvětového kontextu. Každoročně při 
této příležitosti probíhá velký počet akcí, do 
nichž se zapojuje široká veřejnost i orgány 
místní samosprávy. Vedle konkrétních akcí 
směřujících k zušlechtění životního prostředí, 
se jedná též o četné výchovné projekty. 
Akademie věd ČR tak nabídla čtyřdenní 
přednáškový cyklus, zaměřený na témata 
jako jsou změny klimatu, využití geotermál-
ní energie, povrchová těžba uhlí, ukládání 
radioaktivního odpadu, zásoby pitné vody, 
ničivá zemětřesení, sopečné výbuchy, povodně, 
větrné bouře a další. 

OSN ke Dni Země vydala poselství 
ge nerálního tajemníka Ban Ki-moona, v němž 
se mj. praví: „Náš domov – planeta Země - je 
vy stavena velkému tlaku. Nároky lidstva neu-
stále a nepřiměřeně narůstají. Přitom od počátku 
naší existence jsme plně závislí na štědrosti 
naší planety. Až příliš často využíváme jejího 
kapitálu aniž bychom dokázali něco vracet 
zpět. Nyní však začínáme pociťovat důsledky 
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našeho chování. Nejvýraznějšími příklady jsou 
klimatická změna a ztenčující se ozonová vrst-
va. Rapidně se snižuje biologická diverzita, ta 
neuvěřitelná rozmanitost života na Zemi, která 
nám umožňuje přežít. Zvyšuje se znečištění 
vodních zdrojů, vyčerpávají se zásoby ryb 
a zhoršuje se úrodnost půdy. 

Důsledky přehlížení a zanedbávání přírody 
nejvíce pociťují ti nejzranitelnější: příslušníci 
původního obyvatelstva, chudí z venkovských 
oblastí, obyvatelé slumů na předměstích 

světových velkoměst. Pokud se mají někdy 
vymanit z osidel chudoby, potřebují k tomu 
jako základ úrodnou půdu, čistou vodu 
a adekvátní podmínky pro hygienu a zdraví. 
Udržitelnost životního prostředí je jedním 
z osmi Rozvojových cílů tisíciletí přijatých 
před deseti lety členskými státy OSN. Termín 
naplnění cílů vyprší v roce 2015. V září letošního 
roku proto uspořádám v sídle OSN summit, 
na němž budeme společně hodnotit dosažený 
po krok a vypracujeme akční plán dalšího postu-

pu. Nedílnou součástí naší strategie musí být 
ochrana planety Země. 

Bez zdravého a udržitelného životního 
prostředí nemůžeme splnit cíle vedoucí ke 
snižování chudoby a hladu a zlepšování zdraví 
a životních podmínek stamilionů nejchudších 
lidí. Proto Valné shromáždění OSN prohlásilo 
22. duben Dnem Země. Vyzývám vlády států, 
byznys i všechny občany světa, aby k Zemi 
přistupovali s respektem a péčí, kterou zaslu-
huje." (r)

V období kolem Vánoc loňského roku byla zaznamenána seismická 
aktivita v sopečné oblasti Islandu, provázená tisíci drobných otřesů 
(převážně stupně 1 až 2 na Richterově stupnici), s několika záchvěvy 
nad 3. stupněm škály, v hloubce 7 až 10 kilometrů pod vulkánem. Dne 
26. února 2010 zaznamenal Islandský meteorologický ústav neobvyklou 
seismickou aktivitu společně s rychlým popraskáním zemské kůry. To 
poskytlo geofyzikům důkaz, že magma se tlačí zpod zemské kůry do 
magmatického krbu sopky Eyjafjallajökull. Tento přetlak vyvolal na 
pozorovací stanici na farmě Porvaldseyri  několikacentimetrový posun 
zemské kůry. Vzrůst seismické aktivity se projevil až téměř 3000 otřesy 
nad epicentrem sopky ve dnech 3. až 5. března.

Za počátek výbuchů sopky Eyjafjallajökull (v překladu „ledovec 
os trov ních hor“) je považováno datum 20. března 2010. K erupcím došlo 
přibližně 8 kilometrů východně od vrcholu sopečného kráteru v oblíbe-
né turistické oblasti zvané Fimmvörduháls. Tato první erupce v podobě 
praskliny se odehrála pod ledovcem a byla menšího rozsahu. Dne 
14. dubna 2010 sopka Eyjafjallajökull erupce obnovila. Došlo k nim však 
již na vrcholu kráteru v centru ledovce, což vedlo k roztátí ledu a zved-
nutí hladin přilehlých ledovcových toků. Následné záplavy si vyžádaly 
evakuaci 800 lidí z postižené oblasti. Tato druhá erupce vyvrhla sopečný 
popel do atmosféry do výše několika kilometrů To bylo příčinou výpad-
ků letecké dopravy především v severozápadní Evropě ve dnech 15. až 
17. dubna 2010 včetně uzavření vzdušného prostoru téměř v celé Evropě.

Eyjafjallajökull je jeden z menších islandských ledovců. Sopka pod 
jeho povrchem dosahuje nadmořské výšky 1666 m a od doby ledové je 
poměrně aktivní. Naposledy byla tato sopka činná v letech 1821–1822. 
Dosavadní odhady množství magmatu, vypuzeného z útrob země, uvádě-
jí 100 milionů kubických metrů. V období nejvyšší aktivity produkovala 
sopka 300 kubíků za vteřinu. V pátém nejmohutnějším ledovci na ostrově 
se vytvořila dva kilometry dlouhá prasklina.  

Výbuch sopky Eyjafjallajökull už teď ovlivnil statisíce lidí. Odhaduje 
se, že jen v jednom dnu bylo zrušeno až šestnáct tisíc letů. Letecké společ-
nosti počítají mnohamilionové ztráty a ptají se, kdo jim je uhradí. Jejich 
starosti by možná chtěli mít postižení obyvatelé Islandu, kteří už za sebou 
mají pořádný zásah hospodářské krize a nyní jde možná mnohým o holé 
přežití. Tak masivní erupci nepamatují ani nejstarší obyvatelé ostrova. Jih 
země pokrývá souvislá vrstva popela a prachu, která je tak silná, že může 
bořit střechy domů. "Na některých místech ve dne ani nevidíte konec 

vlastní ruky" tvrdil islandský rodák Vidir Reynisson. Katastrofu pro 
zdejší farmáře může znamenat masový úhyn dobytka, ovcí a koní, pokud 
konzumují vodu kontaminovanou spadem sopečného popela. Ten totiž 
obsahuje nepřípustně toxické množství především fluoridů.

Sopka Eyjafjallajökull nezůstala ve své činnosti sama. Ozvala se také 
sopka na ostrově Barren v souostroví Andamany v Indickém oceánu, 
která 19.4. vychrlila popel do výšky 2,4 km, a další sopka na ostrově 
Gaua v souostroví Vanuatu v jihozápadním Pacifiku, chrlící po několik 
dubnových dnů popel do výšky 3 km. 

Nejhorší scénář, jaký může následovat, se podobá výbuchu sopky Laki 
v roce 1783. Tehdy její erupce spustila aktivitu dalších vulkánů. Oblak 
prachu z erupcí ovlivnil úrodu i v mnoha zemích kontinentální Evropy. 
Po každé ze tří minulých erupcí sopky Eyjafjallajökull následoval výbuch 
blízkého vulkánu Katla. Důsledkem mohou být klimatické extrémy, 
jejichž nejobvyklejším projevem je pokles průměrné teploty až o půl 
stupně Celsia po dobu jednoho až tří let. Podle ankety na webových 
stránkách se ke stanovisku, že „nějakou dobu to zas potrvá, na vulkanic-
ký mrak si budeme muset všichni zvyknout“, přiklonilo 78 % odpovídají-
cích, zatímco optimisty, přesvědčenými, že „erupce v následujících dnech 
poleví a brzy zcela vymizí“ bylo jen 13 % odpovídajících.  (r)     

V r. 1987 projednalo valné shromáždění 
Světové zdravotnické organizace (SZO) 
rezoluci, požadující vyhlásit 7. duben 1988 
„Světovým dnem bez kouření“. O rok později 
jiná rezoluce, přijatá SZO, vyhlásila Světovým 
dnem bez tabáku 31. květen. Je zřejmé, že 
členské státy SZO stále více upínají pozornost 
na „světovou tabákovou epidemii“ a hledají 
cesty, jak chránit obyvatele před tabákovým 
kouřem. Jen v Evropě připadá ročně na 
předčasnou smrt, souvisící s kouřením, 1,6 mi -
lionu případů, celosvětově se jedná o 3,5 milionu

předčasně zemřelých. Ve všech zemích pod-
poruje WHO iniciativy, vedoucí k zákazu či 
omezení kouření, v Evropě se k nim připojilo 
46 zemí. 

V České republice se kouření spolupodílí na 
pětině všech úmrtí. Na následky kouření a na 
nemoci souvisící s tímto zlozvykem zemře ročně 
okolo 23 tisíc lidí. Kuřáci umírají především 
na infarkt myokardu, nádorová či chronická 
plicní onemocnění i další choroby. U kuřáků je 
významně vyšší riziko cukrovky, mají sníženou 
imunitu. Ohroženi jsou i pasivní kuřáci, tedy 

osoby sdílející 
s kuřákem společný 
byt, pracoviště, či 
pobývající častěji 
v zakouřeném 
prostředí. 

Kdo kouří denně 
deset a více cigaret, je pokládán za drogově 
závislého na nikotinu. Zbavit se této drogové 
závislosti je velmi těžké, nepříjemné abstinenční 
příznaky dovedou mnohé kuřáky k tomu, že se 
ke svému zlozvyku vracejí. 

CO NÁM PROVEDE SOPKA EYJAFJALLAJÖKULL?
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Členské státy Světové zdravotnické organizace 
přijaly 21. 5. 2003 mezinárodní dohodu o boji proti 
kouření a tabáku. Dohoda ustanovuje globální pra-
vidla pro reklamu na tabákové výrobky a ukládá 
závazky pro zavedení příslušných cenových opatření, 
chránících veřejnost od vystavování se tabákovému 
kouři. Konvence zahrnuje též skutečná zdravotní 
varování společně se zákazem prodeje nezletilým, 
rozšiřuje veřejné vědomí o škodlivosti kouření cestou 
vzdělání a komunikace a podporuje léčbu tabákové 
závislosti.  

Řada zemí podnikla velmi zásadní kroky proti 
kouření ve veřejných prostorách.  Z evropských zemí 
platí tento zákaz včetně restaurací a barů ve Velké 
Británii, v Černé Hoře, ve Francii, v Chorvatsku, na 
Islandu, v Litvě, v Holandsku, v Norsku, v Řecku 
a ve Švédsku, v řadě dalších zemí platí tento zákaz 
s výjimkou kouření v oddělených a větratelných míst-
nostech.  

Světové dny bez tabáku probíhaly pod 
nejrůznějšími burcujícími hesly: Tabák nebo zdraví: 
volba je na vás (1988), Děti a mládež bez tabáku 
(1990), Veřejná prostranství a doprava: lépe bez 
tabáku (1991), Sport a umění bez tabáku (1996), 
Pasivní kouření zabíjí (2001), Film a móda bez 
tabáku (2003), Tabák: smrtelná je jakákoliv forma 
kouření (2006), Zdravotní varování před kouřením 
(2009). Pro letošek se důraz klade na prevenci 
kouření žen pod heslem „Pohlaví a tabák: ženy, pozor 
na marketing“. 

Kuřáci, kteří se rozhodnou skoncovat se svým 
zlozvykem, mohou navštívit některou z padesáti 
poraden pro odvykání kouření. Další informace lze 
získat na internetové adrese www.dokurte.cz. Režisér 
Jiří Menzel však vyjádřil poněkud lapidárně mínění 
odborníků: „Když už někdo kouří, Pán Bůh s ním, 
odvykání je přetěžké. Ale začít kouřit při tom všem, 
co dnes o kouření víme, to může jen blbeček.“ (r)
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Letošní půlkulaté výročí Slavností svobody mělo mimořádně slavnostní 
rámec. Od 1. května, kdy slavnosti byly zahájeny v lobezské střelnici 
primátorem města ing. Pavlem Rödlem a ministrem obrany Martinem 
Bartákem, který nad letošními oslavami převzal záštitu, pokračoval 
program oslav až do 6. května. Svým rozsahem zcela ojedinělé oslavy  
zahrnovaly velký počet nejen vzpomínkových, ale i divácky atraktivních 
akcí, s nimiž byli podrobně seznámeni pomocí medií i webových stránek 
jak samotní Plzeňané tak zájemci odkudkoliv. Obrovský zájem vzbudilo 
zejména velké množství vystavené vojenské techniky, největší americký 
vojenský kemp, ukázka historické bitvy, konvoj historických vozidel 
i kulturní programy a hudební produkce na náměstí Republiky, u Pekla 
či v sadovém okruhu. 

Ti, co válečné události sami nezažili, a chtěli se seznámit s historic-
kými dokumenty, našli spoustu informací v mázhauzu plzeňské radnice, 
na velkoformátových dobových fotografických záběrech na panelech 
u Masných krámů či v muzeu „Patton Memorial Pilsen“. Oslavy vyvrcho-
lily vzpomínkovým aktem u pomníku „Díky Ameriko!“ a závěrečným 
ohňostrojem. 

Závěrečné dny druhé světové války představovaly pro Plzeň těžkou 
zkoušku. Dosud na plné obrátky vojenskou techniku produkující 
Škodovka se stala cílem náletů, které měly vyřadit její zbrojní potenciál. 
Teritorium Plzně se stalo cílem bombardování v průběhu války neméně 
než dvanáctkrát. Ačkoliv cíle byly vždy jen strategické, zejména plzeňské 
nádraží a Škodovka, jejich obětí se staly stovky plzeňských obyvatel 
a pochopitelně významná část domovního fondu. Samu Škodovku však 
bombardování postihlo nejtíže až při posledním náletu v dubnu roku 
1945. Svědectví o něm z pohledu aktivního účastníka zanechal letec 
David C. Lustig, technický seržant 574. perutě 384. bombardovací skupiny 
leteckých sil USA (*): 

„25. dubna 1945 to byl můj 22. nálet, který jsem jako radista a střelec 
absolvoval s 574. perutí a první let s kapitánem Mc. Cartneyem. Naše letad-
lo bylo vedoucí k horní peruti. Po vyslechnutí instrukcí pro radisty jsem 
s brašnou plnou světlic vyskočil na nákladní auto, které se ve tmě a chladu 

rozjelo k naší betonové stojánce. Vysoukal jsem se zadními dveřmi do 
spoře osvětleného nitra naší létající pevnosti B 17 G.

Pro tento let jsem měl sdílet pracovní prostor s letovým důstojníkem 
Edwardsem a jeho přístrojem pro zaměřování cíle skrze mraky. Letadlo 
s nákladem 1 500 kg bomb vytáhly do oblak čtyři řvoucí motory. Za námi 
bylo dalších jedenáct letounů. Když jsem provedl obvyklé procedury 
s rádiem, pokusil jsem se zmírnit napětí posloucháním hudby, kterou do 
éteru vysílalo BBC. Místo ní jsem ale vyslechl hlášení, které otřáslo mými 
nervy. Rozhlas vysílal předběžnou výstrahu Vrchního velitelství spojenec-
kých expedičních sil, určenou dělníkům ve Škodovce: „Opusťte závod 
a zůstaňte venku, neboť bombardovací letadla jsou na cestě, aby zaútočila 
na vaše závody.” Byl to první takto oznámený nálet.

K významné problematice se vyjádřil i přední plzeňský odborník 
doc. MUDr. T. Reischig, Ph.D. Chybou v přenosu textu se jeho stanovisko 
v minulém čísle neobjevilo. Zde jsou jeho slova: 

Při příležitosti Světového dne ledvin je vhodné připomenout, že nefro-
logie I. interní kliniky jako pracoviště s dlouhou tradicí zajišťuje komplexní 
nefrologickou péči pro západočeský region. Jako jedna z mála fakultních 
nemocnic v České republice nabízí náhradu funkce ledvin všemi známými 
metodami, zahrnující transplantace ledvin, hemodialýzu a peritoneální 
dialýzu. V současné době je na pracovišti léčeno téměř 300 pacientů po 
transplantaci a zhruba 180 pacientů dochází na některou z dialyzačních 
modalit. Úzká spolupráce s metabolickou jednotkou intenzivní péče 

umožňuje nabídnout nejmodernější postupy i pro nemocné s akutním 
selháním ledvin. Kromě špičkové klinické péče je již tradicí, že plzeňská 
nefrologie patří mezi přední pracoviště v oblasti klinického a v poslední 
době díky rozvoji proteomické laboratoře i základního výzkumu. O tom, 
že plzeňští nefrologové obstojí v konkurenci evropských a českých uni-
verzit, svědčí nejen počty publikovaných originálních studií v prestižních 
impaktovaných časopisech, ale i řada ocenění, jako je například cena Jana 
Broda, cena České nefrologické společnosti a cena České transplantační 
společnosti za nejlepší publikace v oboru.
 ( Doc. MUDr. T. Reischig, Ph.D., 
 vedoucí lékař úseku nefrologie I. interní kliniky)

65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ PLZNĚ AMERICKOU ARMÁDOU

JEŠTĚ KE SVĚTOVÉMU DNU LEDVIN 11. BŘEZNA

Kuřáci věří, že jich se to netýká.
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Stíhačky P-51 Mustangy chránily skoro vždy se zárukou náš hro-
madný let na cíl. Nicméně toto oznámení, které vedlo nacisty k posílení 
protiletadlové obrany, měnilo dost krutě vyhlídky na hladký průběh bom-
bardování. Vrchní velitelství přikázalo ušetřit české životy, a to i za cenu 
našich vlastních. Do cíle nám chybělo asi deset mil, když se na levé straně 
začaly objevovat černé obláčky. Devět těsně sevřených formací – přes 300 
létajících pevností se stalo terčem protiletadlové obrany. Náhle se letadlo 
začalo otřásat blízkými výbuchy. Střepiny granátů se odrážely od lesklého 
hliníkového povrchu letadla jako kroupy od plechové střechy. Intenzita 
střel byla neuvěřitelně silná. Mlčení našeho spojovacího telefonu bylo 
přerušeno hlasem bombometčíka: Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, 
tři, dvě jedna! Pak se ozvalo : Otoč to, Macu! To vykřikl kapitán Fischer na 
Mc Cartneye. Naše letadlo se prudce naklonilo, aby se rychle dostalo ven 
z protiletadlové palby. Moje netrpělivě očekávané dvacáté druhé hlášení – 
pumovnice je prázdná – bylo odloženo. Stupňující se protiletadlová palba 
u mne vyvolala pocit mrazivého pekla. Natáhl jsem ruku a vypojil kabel 
mé vytápěné kombinézy. Pot mi tekl v proudech po celém těle. Pohlédl jsem 
na Edwarda.

S levým ukazováčkem na spoušti kamery jsem rozevřel překližkové 
dveře nad otevřenou pumovnicí. Bylo to neskutečné. Pod námi poklidná, 
zelená, sluncem zalitá česká krajina. Nad ní pomalu plující bílé obláčky 
a hrozivé exploze protiletadlových granátů mezi nimi. Zvonivé brnk-
nutí přehlušilo podívanou. Velká střepina z granátu sjela po 250liberní 
bombě, zavěšené v pumovnici. Instinktivně jsem opět přirazil dveře. 
Později jsme se často smáli falešné bezpečnosti, kterou představovaly 
překližkové dveře.

Fischer udržoval letadlo zmítající se pod údery ve směru a pokračoval 
v odpočítávání: „... sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna“ a pak se ozvalo 
opět neuvěřitelné. „Otoč to, Macu, otoč to!“ Skoro kolmá zatáčka vpravo 

nás dopravila mimo střelbu, když se naše palbou rozptýlená peruť na třetí 
pokus zeširoka obrátila a mířila k cílovému bodu. Lehké mraky zabránily 
Fischerovi v pohledu na cíl již podruhé a on, přesně podle rozkazu, nechtěl 
ohrožovat civilní obyvatelstvo. Potřetí jsme byli na řadě v tomto vysilujícím 
utkání. Zatímco při prvním útoku jsme byli vedoucím letadlem, nyní jsme 
se ocitli na samém konci a modlili se, aby protiletadlová obrana vyčerpala 
svoji munici, než budeme opět nad cílem. Neměli jsme ale to štěstí. Fischer 
začal odpočítávat, zase začalo bušení a dunění. Rezerva pohonných hmot 
klesala a dostat se domů by se mohlo stát vážným problémem. „Tři, dvě, 
jedna. Spustit bomby!“ Naše modlitby byly vyslyšeny.

Když poslední z našich dvanácti dvěstěpadesátiliberních bomb opustila 
pumovnici, uhodil jsem do pákového spínače kamery a stiskl jsem tlačítko 
telefonu.

„Pumovnice je prázdná“. Mc Cartney prováděl s letadlem manévry, 
aby unikl dělostřelbě. V této chvíli užil telefon v mé přilbě. „Bombometčík 
radistovi – základní cíl bombardován – výsledky jsou dobré“. V našem 
letadlu bylo přes padesát děr. Jeden granát se provrtal celým hlavním nos-
níkem pravého křídla, aniž by explodoval. V opačném případě by průběh 
tohoto letu nebyl nikdy vyprávěn.

Šestnáct bombardovacích letadel a tři stíhačky byly toto dne ztraceny. 
Patrně jsem také vysílal poslední zprávu o náletu 8. letecké armády ve 
2. světové válce. Jsem stále hrdý na svoji malou roli, kterou jsem sehrál 
v tomto velkém dramatu. Naše základna v Graftonu-Underwoodu byla 
zrušena a stala se opět polem. Pouze pomník na místě, kde rozjezdová 
dráha křížila úzkou silnici do Geddingtonu, připomíná jména letců 
384. bombardovací skupiny, kteří padli ve druhé světové válce.“
(*) Augusta P.: Bombardoval jsem Škodovku. Ze vzpomínek americ kého 
letce D. C. Lustiga na duben roku 1945. Domažlický deník, 23. 4. 1997, 
příloha Domino.  (jn)

Dne 7. dubna 2010 se konalo v historických 
prostorách Novoměstské radnice na Karlově 
náměstí v Praze již VIII. sympozium arteriální 
hypertenze – současné klinické trendy. Akci 
tradičně organizuje Centrum pro hyperten-
zi III. interní kliniky 1. LFUK a Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze v těsné spolupráci 
s Českou společností pro hypertenzi a rovněž ve 
spolupráci s Českou internistickou společností 
a Českou kardiologickou společností. 
Arteriální hypertenze je na tomto sympo-
siu pojata jako multidisciplinární obor a jsou 
prezentována aktuální sdělení z oborů kardi-
ologie, diabetologie, nefrologie, diabetologie 
i farmakologie. Symposium slavnostně zahájili 

děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, 
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. a 
prof.MUDr. Jiří Widimský jr., CSc. (oba 
III. interní klinika 1. LF UK a Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze). Poté v sekci 
„Varia“ předsedané Š. Svačinou a R. Cífkovou 
(Pracoviště preventivní kardiologie IKEM) 
přednesl Š. Svačina sdělení „Směřuje využití 
inkretinového principu k nové třídě antihy-
pertenziv?“, v němž zdůraznil antihypertenzní 
účinky nových antidiabetik a možnosti využití 
inkretinového principu i v léčbě arteriální 
hypertenze. H. Rosolová přednesla za kolek-
tiv autorů z Centra preventivní kardiologie 
II. interní kliniky LF a FN v Plzni (H. Rosolová, 
B. Nussbaumerová, F. Šefrna) sdělení „Léčba 
dyslipidemií u arteriální hypertenze“, v němž 
se zaměřila na nutnost výběru vhodných 
antihypertenziv u nemocných s dyslipidémií 
a arteriální hypertenzí, kteří mají vyšší kardio-
vaskulární i kardiometabolické riziko oproti 
hypertonikům bez dyslipidémie. A. Linhart 
(II. interní klinika 1. LFUK a Všeobecné fakult-
ní nemocnice v Praze) ve sdělení „Detekce 
subklinického orgánového poškození ve 
studii POSTMONICA“ hovořil o měření 
tloušťky intimy – medie a dalších metodách 
použitelných v určení kardiovaskulárního 
rizika dosud asymptomatických osob. R. Holaj 
(III. interní klinika 1. LFUK a Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze) ve sdělení 
„Pseudorezistence při noncompliance jako 
příčina rezistentní hypertenze: kasuistika“ 
popsal případ nemocného hospitalizovaného 
pro suspekci na re zistentní hypertenzi, kdy při 
užití stanovení sérových hladin antihyperten-
ziv byla odhalena cílená nespolupráce nemoc-

ného. B. Štrauch (III. interní klinika 1. LFUK 
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze) ve 
své přednášce „Stanovování hladin antihyper-
tenziv u rezistentní hypertenze: první klinické 
zkušenosti“ uvedl zkušenosti svého pracoviště 
se stanovováním hladin antihypertenziv kapa-
linovou chromatografií, které by mělo být užito 
ze jména v diferenciální diagnostice rezistentní 
hypertenze a cílené nespolupráce nemocného. 
Sekci zakončil J. Špinar (Interní kardiologická 
klinika LF MU a FN Brno) aktuálním sdělením 
„Inhibitory reninu v roce 2010“. 

Druhé sekci „Hypertenze, ledviny, nadled-
viny“ předsedali V. Monhart (Interní klini-
ka 1. LFUK a ÚVN Praha) a J. Widimský 
jr. V úvodu J. Widimský jr. přednesl sdělení 
„Primární aldosteronismus a kardiovasku-
lární riziko“, v němž upozornil, že tato 
nejčastější příčina sekundární i endokrinní 
hypertenze zvyšuje kardiovaskulární riziko 
komplexním působením aldosteronu, kdy 
je pak vyšší riziko kardiovaskulární příhody 
a poškození ledvin časnější než u esenciálních 
hypertoniků. T. Zelinka (III. interní klinika 
1. LFUK a Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze) v přednášce „Faktory ovlivňující 
vyšetření endokrinní hypertenze“ upozornil na 
stavy, farmaka a metodické chyby ovlivňující 
diagnostiku feochromocytomu, Cushingova 
syndromu a primárního hyperaldostero-
nismu. J. Král (III. interní klinika 1. LFUK 
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze) 
ve svém sdělení „Hypertenze v těhotenství, 
zkušenosti z kardiologické poradny pro 
těhotné VFN“ shrnul patogenezi, klasifika-
ci a terapii hypertenze u těhotných a uvedl 
zkušenosti z vlastní poradny. V. Tesař (Klinika 
nefrologie 1. LFUK a VFN v Praze) prezen-

VIII. SYMPOZIUM ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE 
– SOUČASNÉ KLINICKÉ TRENDY, 7. 4. 2010 V PRAZE
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toval výsledky studie ASTRAL ve sdělení „Je 
lepší invazivní nebo konzervativní léčba reno-
vaskulární hypertenze?“, kdy nebyly nalezeny 
významné rozdíly v profitu z obou typů tera-
pie mezi sledovanými skupinami. V. Monhart 
komentoval „Renální výstupy ze studií 
ONTARGET, TRANSCEND a ADVANCE“, 
kdy nebyl nalezen benefit v kombinační léčbě 
ACE-inhibitory a sartany (kardiovaskulární ani 
renální). J. Malík (III. interní klinika 1. LFUK 
a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze) upo-
zornil v přednášce „Hemodynamika cévního 
zkratu u renálního selhání a jeho klinický 
význam“ na hemodynamické důsledky arte-
riovenózních píštělí zejména u hemodia-
lyzovaných nemocných se srdečním selháním 
a u hypertoniků.

V závěrečné sekci „Léčebné aspekty“  
předsedané J. Filipovským (II. interní klini-
ka LF a FN v Plzni) a A. Linhartem shrnul 
současná doporučení odborných společností 
J. Widimský sen. (Klinika kardiologie IKEM) 

v přednášce „Jaké jsou cílové hodnoty sys-
tolického TK u hypertenze?“. R. Cífková se ve 
sdělení „Aktuality ve farmakologické léčbě 
hypertenze“ věnovala nedostatku poznatků 
o léčbě nemocných s vysokým normál-
ním krevním tlakem a léčebnému přístupu 
u starších osob a diabetiků. K. Horký (II. interní 
klinika 1. LFUK a Všeobecné fakultní nemoc-
nice v Praze) poukázal v přednášce „Přínosy 
a úskalí kombinační léčby ACEI a AT1 bloká-
tory z kardiovaskulárního hlediska“ na snížení 
krevního tlaku uvedenou dvojkombinací oproti 
monoterapii, která je ovšem provázena horšími 
kadiovaskulárními i renálními výstupy. J. Ceral 
(I. interní klinika LFUK a FN Hradec Králové) 
v přednášce „Jak je to s dávkováním diure-
tik v léčbě hypertenze?“ diskutoval přínos 
mo der ních nízkých dávek thiazidových diuretik 
oproti faktu, že většina randomizovaných studií 
byla provedena s mnohem vyššími dávkami. 
J. Widimský jr. v přednášce „Fixní kombinace 
a její využití u kardiovaskulárních chorob“ 

zdůraznil zejména vhodnost kombinace ACE-
inhibitorů s blokátory kalciových kanálů vzhle-
dem k pozitivnímu metabolickému profilu 
a lepší kardiovaskulární prognóze. J. Filipovský 
se v přednášce „Nová antihypertenziva“ 
věnoval antagonistům endotelinu, inhibitorům 
vazopresinu a dalším novým perspektivním 
antihypertenzivům, kdy mimo jiné uplatnil 
vlastní zkušenosti s tolvaptanem. Sympózium 
bylo zakončeno přednáškou M. Součka 
(II. interní klinika LFMU a FN u Sv. Anny 
v Brně) o „Sekundární prevenci CMP“. 

VIII. symposium arteriální hypertenze – 
současné klinické trendy se velmi vydařilo 
vzhledem k bohaté účasti předních odborníků 
z oboru arteriální hypertenze i široké odborné 
veřejnosti. Další ročník se bude konat 
v přibližně stejnou dobu opět na Novoměstské 
radnici a informace lze nalézt např. na webu 
České společnosti pro hypertenzi 
www.hypertension.cz.

 J. Filipovský, B. Nussbaumerová

Program Večera Spolku lékařů v rámci odborných akcí Spolku 
lékařů ČLS JEP v Plzni dne 31.3.2010 na Šafránkově pavilonu sestavili 
lékaři II. interní kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice 
v Plzni. Večeru předsedal doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc. z I. interní 
kliniky. Přednášky zahájila Barbora Nussbaumerová za kolektiv autorů 
z Centra preventivní kardiologie B. Nussbaumerová, H. Rosolová, 
F. Šefrna, P. Šifalda, I. Šípová sdělením „Kardiovaskulární riziko 
u nemocných s diabetem mellitem 2. typu a méně tradiční rizikové fak-
tory“. Ve sdělení představila kardiovaskulární rizikový profil souboru 
415 nemocných s diabetem mellitem 2. typu sledovaných na II. interní 
klinice. Poté kromě tradičních rizikových faktorů uvedla další metody, 
které byly v souboru užity zejména u nemocných s intermediárním 
kardiovaskulárním rizikem bez anamnézy kardiovaskulární příhody 
a možnost užití těchto metod v predikci cerebro- a kardiovaskulárních 
příhod spolu s vlastními zkušenostmi. Jednalo se o CT srdce s určením 
kalciového skóre (ve spolupráci s doc. Ferdou z Kliniky zobrazovacích 
metod), kotníko-pažní index a C-reaktivní protein stanovený ultra-
senzitivní metodou (hsCRP). U každé metody uvedla její bodové 
ohodnocení dle platného číselníku VZP a cenu vybavení potřebného 
k jejímu provedení, což může značně pomoci v rozhodnutí o použití 
těchto metod v klinické praxi. Nejlepší poměr cost and benefit ukázalo 
pouhé změření obvodu pasu a určení hypertriglyceridemického pasu, 
který byl silným a nezávislým predikrotem zvýšené hladiny hsCRP 
a kardiometabolického rizika. Tato práce byla podpořena grantem IGA 
MZČR: NR8279-3/2005.

Další přednášku „Feochromocytom, onemocnění s variabilní symp-
tomatologií“ přednesla Hana Grégrová. Nejdříve charakterizovala toto 
onemocnění a jeho diagnostiku dle současných doporučení a zdůraznila 
měření plazmatických koncentrací metanefrinů v biochemické diagnos-
tice feochromocytomu, které lze provést kdykoliv a které kontinuálně, 
nezávisle na uvolnění katecholaminů, přináší v diagnostice feochoromo-
cytomu cenné informace. Poté se zabývala v kasuistickém sdělení 33letým 
nemocným, u nějž byl v naší endokrinologické ambulanci diagnostikován 

bilaterální feochromocytom, dle histologie při následné oboustranné 
adrenalektomii spíše náležející k benigní části spektra těchto tumorů. 
Nemocný byl současně heterozygotním nosičem mutace v genu pro von 
Hippelův – Lindaův syndrom. Perličkou v tomto případu je přechodná 
ztráta nemocného ze sledování z důvodu špatné compliance. Nicméně od 
doby vzetí do vazby za trestný čin a pobytu nemocného v borské věznici 
již nemocný na kontroly opět dochází (v doprovodu eskorty). V dalším 
plánu léčby nemocného jsou dovyšetření genetiky na RET onkogen 
a gen kódující SDH, genetické vyšetření sestry a matky, kontrolní CT 
břicha se zaměřením na oblast nadledvin a vstupně diagnostikované 
cysty pankreatu a oční vyšetření se zaměřením na angiomy sítnice 
a pravidelné kontroly laboratoře – metanefriny. 

Posledního sdělení „Vztah mezi metabolickým syndromem a arteriál-
ní rigiditou ve vzorku obecné populace“ se ujala Jana Střížová za 
kolektiv autorů z Centra pro arteriální hypertenzi II. interní kliniky 
a Pracoviště preventivní kardiologie IKEM Praha J. Střížová, O. Mayer Jr., 
J. Filipovský, J. Seidlerová, M. Dolejšová, R. Cífková. Prezentovala data 
získaná na souboru 858 osob (402 mužů a 456 žen), náhodném 1% 
populačním vzorku obyvatel města Plzně ve věku 25-75 let ze studie 
postMONICA, vyšetřeném v letech 2008-9. U těchto osob byly stanoveny 
para metry arteriální rigidity pomocí zařízení Sphygmocor, tj. karotido-
femorální rychlost pulsové vlny (PWV), femoro-tibiální PWV a radiální 
augmentační index (RAIx). Metabolický syndrom byl diagnostikován 
na základě harmonizující definice z roku 2009, resp. definice Českého 
institutu metabolického syndromu. Ve studii autoři na vzorku obecné 
populace prokázali významnou asociaci mezi metabolickým syndromem, 
resp. jeho jednotlivými složkami, a zvýšenou aortální rigiditou. Zjištěná 
asociace byla nezávislá na věku a pohlaví; přítomnost jednotlivých kon-
stituujících faktorů metabolického syndromu měla spíše aditivní účinek. 
Příspěvky byly provázeny bohatou diskuzí a předsedající doc. Motáň 
kladně ohodnotil kvalitu prací zabývajících se tradičními tématy výz-
kumu na II. interní klinice – preventivní kardiologií a endokrinologií.

 J. Filipovský, B. Nussbaumerová

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER II. INTERNÍ KLINIKY 31. BŘEZNA 2010

Večer Ústavu lékařské genetiky se konal 
dne 7.4. 2010 v přednáškovém sále Šafránkova 
pavilonu za předsednictví MUDr. Pohořalé. 
Pracovníci našeho ústavu si připravili celkem 
čtyři příspěvky.

V prvním příspěvku autoři Černá M., 
Slovanová J., Šafrová M., Nováková M., 
Šubrt I. poukázali na přínos vyšetření 
mutací v genu pro thiopurin S-methyl trans-
ferázu (TPMT) u pacientů s idiopatickým 
střevním zánětem. Tento enzym je klíčový 

pro degradaci thiopurinových léčiv, která jsou 
podávána u pacientů s vážnějším průběhem 
onemocnění. Přítomné mutace v TPMT 
genu mohou vést ke snížení aktivity enzymu 
a tím druhotně k zesílení toxicity léčiva. Lék 
je pomaleji metabolizován a dochází tak 
při standardním dávkování k jeho kumu-
laci v organismu s rizikem toxické reakce. 
V mnoha publikacích jsou popsány závažné 
nežádoucí účinky (především myelosuprese, 
hepatotoxicita či cholestatický icterus) po 

podání této skupiny léčiv u pacientů s muta-
cemi v genu pro TPMT. V krajních případech 
dokonce došlo v důsledku nežádoucích 
účinků i k úmrtí pacienta. Těmto projevům 
se snažíme pomocí stanovení mutací předejít. 
V případě nálezu mutace je možné reagovat 
snížením terapeutické dávky nebo úplným 
vysazením léku. V posledních letech dochází 
k nárůstu incidence nejen pacientů s idio-
patickými střevními záněty, ale i s jinými 
autoimunními chorobami, kde je tato skupina 

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ÚSTAVU LÉKAŘSKÉ GENETIKY 7. 4. 2010



6

Úvodní sdělení bylo tradičně věnováno 
rekapitulaci vědecké činnosti našeho 
pracoviště. Přednosta 1. interní kliniky profe-
sor Matějovič ukázal na přehledných grafech 
data dokumentující publikační aktivitu v roce 
2009. Současně bylo k dispozici srovnání s léty 
předcházejícími. Celkem bylo v roce 2009 
publikováno 64 recenzovaných odborných 
článků a 2 monografie. Pro porovnání, v roce 
2007 to bylo 69 prací a v roce 2008 celkem 63 
publikací. Celkem 26 článků (41% všech pub-
likací) vyšlo v časopisech s faktorem impaktu 
(IF), což je nejvíce v historii kliniky. Průměrná 
hodnota IF na jednu publikaci byla 2.7. Řada 
původních prací řešených v rámci výzkum-
ného záměru Náhrada a podpora některých 
životně důležitých orgánů byla uplatněna 
v renomovaných mezinárodních perio-
dicích. Patří mezi ně publikace proteomické 
laboratoře I. Interní kliniky (Kidney Int, 2009; 
76(4): 404-14, IF 6.4; J Proteome Res 2009; 4: 
1756-1764. IF 5.7), nefrologie (Transplantation 
2009; 87, 3:  436-444. IF 3.8) či soubor prací 
kolektivu metabolické jednotky intenzivní 
péče v oblasti léčby sepse a náhrady funkce 
ledvin (2x Crit Care Med, IF 6.6; 2x Intensive 
Care Med, IF 5.5; 3x Shock, IF 3.3; 1x Clin Sci 
(Lond), IF 4.2).  

Přednáškový večer pokračoval čtyřmi 
sděleními pracovníků kliniky. Večeru 
předsedal a diskuzi řídil doc. MUDr. Jiří 
Motáň, CSc. V následujícím textu je uvedeno 

jako první jméno prezentujícího autora, dále 
spoluautoři, název přednášky a stručný souhrn 
tématu. 

Pešek J., Bernat I., Koza J., Šmíd M., Čechman 
V., Čech J., Široký J., Mikulenka V.,  Hájek T., 
Rokyta R.: Perkutánní koronární intervence 
(PCI) s mechanickou podporou oběhu. Velmi 
rizikoví nemocní s kritickým koronárním nále-
zem, s hemodynamickou nestabilitou nebo se 
závažnou srdeční komorbiditou by měli pro-
fitovat z mechanické podpory oběhu v průběhu 
PCI. V letech 2008 a 2009 provedli autoři 
celkem 43 PCI s mechanickou podporou oběhu. 
Z uvedeného počtu bylo 40 výkonů realizováno 
za oběhové podpory intraaortální balónkovou 
kontrapulzací. Jedenkrát byl použit mimotělní 
oběh z třísla. Dvakrát použili autoři systém 
Impella 2,5, což je minimálně invazivní metoda 
podpory oběhu pomocí rotační pumpy, jež je 
zavedena stehenní tepnou do hrotu levé komo-
ry srdeční. Z celého souboru nemocných byla 
u 27 osob indikována katetrizační revaskula-
rizace s mechanickou podporou oběhu jakožto 
okamžitá léčba při probíhající akutní ischemii 
myokardu. V 16 případech šlo o nemocné 
se subakutním infarktem, s nestabilní angi-
nou pectoris nebo se srdečním selháním. PCI 
s oběhovou podporou levé komory srdeční se 
na pracovišti autorů stala dobře zavedenou 
metodou, která se uplatňuje jak při urgentních, 
tak při komplikovaných elektivních revasku-
larizacích. 

Jankovec Z., Rušavý Z.: Vliv fyzické 
aktivity na rozvoj ketoacidózy po přerušení 
léčby inzulínovou pumpou u pacientů s dia-
betem 1. typu. Léčba inzulínovou pumpou 
(CSII) má své výhody, nese však i riziko 
ketoacidózy. U řady pacientů se setkáváme 
s přerušením léčby CSII před, v průběhu a po 
fyzické aktivitě. Fyzická aktivita je faktorem 
snižujícím glykémii, má hypoglykemizující 
účinek. U některých nemocných ale může 
stres z fyzické zátěže urychlit rozvoj hyper-
glykémie a ketoacidózy. Cílem prezentované 
práce bylo posoudit vliv delší fyzické aktivity 
(aerobní zátěž střední intenzity) na glykémii, 
inzulinemii a hladinu ketolátek po zastavení 
inzulínové pumpy. Vliv fyzické aktivity během 
3hodinového zastavení inzulínové pumpy byl 
patrný zejména na vzestupu hladin neesteri-
fikovaných mastných kyselin a ketolátek, které 
se ale pohybují pro pacienta v „bezpečných“ 
hodnotách, bez většího vlivu na acidoba-
zickou rovnováhu. Autoři na základě svých 
pozorování uzavírají, že úplné zastavení 
inzulínové pumpy během dlouhodobé fyzické 
aktivity nelze diabetikům 1. typu paušálně 
doporučovat. Zejména při vyšších počátečních 
glykémiích a při větší fyzické námaze roste 
riziko rozvoje ketoa cidozy, a to bez výraznější 
hyperglykémie.

Raděj J., Kroužecký A., Stehlík P., Sýkora R., 
Chvojka J., Karvunidis T., Novák I., Matějovič 
M.: Léčba voriconazolem u kriticky nemoc-

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER 1. INTERNÍ KLINIKY 14. 4. 2010 

léčiv také používána, a proto toto genetické 
vyšetření nabývá na důležitosti.

Tématem druhého sdělení byl výskyt a výz-
nam chromozomálních translokací v buňkách 
B-chronické lymfatické leukémie autorů 
Hrubá M., Dvořák P., Weberová L., Šubrt I. 
Metoda stimulace buněčného dělení in vitro 
buněk B-chronické lymfatické leukémie syn-
tetickým CpG oligonukleotidem a interleu-
kinem 2, prováděná od roku 2008 v onkocy-
togenetické laboratoři Ústavu lékařské gene-
tiky, podstatně rozšířila možnost provedení 
podrobné cytogenetické metafázní analýzy 
těchto spontánně obtížně proliferujících leu-
kemických buněk. Za období 2008 – 2009 
bylo takto vyšetřeno 134 vzorků kostní dřeně 
pacientů s diagnostikovanou B-CLL (96x 
před prvoléčbou, 38x v progresi či relapsu po 
léčbě). Metafázní cytogenetickou analýzu G 
pruhováním a fluorescenční in situ hybri dizací 
bylo možné provést u 91% (122/134) pacientů. 
V 79% (106/134) vyšetřených vzorků byl 
nalezen patologický leukemický klon s chro-
mozomovými aberacemi, ve zbylých 12% 
(16/134) nebyl leukemický klon reprezentován 
chromozomovými aberacemi. U 34% (45/134) 
pacientů byla v leukemickém klonu detekována 
přítomnost alespoň jedné z chromozomových
translokací, dříve považovaných u této diag-
nózy za vzácné. Celkem bylo nalezeno 76 
translokací a určeno 121 translokačních zlomů. 
Translokační zlomy byly nejčastěji nacházeny 
na chromozómu 13 (16x), 2 (11x), 18 (11x),  
11 (10x) a 17 (10x). V převážné většině se 
jednalo o translokace nebalancované, spojené 
se ziskem či ztrátou genetického materiálu. 
Dvě třetiny (30/45) karyotypů s přítomnou 
translokací  (translokacemi)  byly hodnoceny 
jako komplexní strukturní změny (>3 deri-
vované chromozómy). Statisticky významně 
častěji byly translokace nacházeny ve skupině 

pacientů v progresi či relapsu po léčbě oproti 
skupině pacientů vyšetřených před léčbou 
(53%; 20/38 vs. 26%; 25/96; P 0,005). Tento 
výsledek může odpovídat zhoršené prognóze 
vývoje onemocnění při přítomnosti translo-
kací v karyotypu buněk B-chronické lym-
fatické leukemie.

Třetí přednáška autorů Dvořák P., Hrubá 
M., Šubrt I, Weberová L., Harmáčková L., 
Pittrová M., Lebová K. byla věnována cytoge-
netické analýze přestaveb E2A genu(19p13.3) 
u B-akutní lymfoblastické leukemie. B-ALL 
je tvořena heterogenní skupinou biologicky 
odlišných jednotek. Je charakterizována abnor-
málním zmnožením lymfoblastů B-řady v kost-
ní dřeni, periferní krvi či jiných tkáních. Tvoří 
přibližně 80 % leukemií u dětí (vrchol mezi 
2-5. rokem) a 20 % leukemií u dospělých. 
WHO 2008 klasifikace vyčleňuje jako samo-
statnou kategorii B-ALL s translokací t(1;19)
(q23;p13.3) a fúzním genem E2A-PBX1 (TCF3-
PBX1). Tato kategorie zahrnuje asi 6 % ze 
všech případů B-ALL. Nacházíme u ní charak-
teristický imunofenotyp a zmíněnou transloka-
ci dávající vznik fúznímu genu s onkogenní rolí. 
V prezentaci byla blíže vysvětlena molekulárně 
biologická podstata těchto jevů. Při léčbě 
současnými intenzivními režimy je tato katego-
rie spojována s dobrou prognózou pro pacienty. 
Nově však byly publikovány práce, které stati-
sticky prokázaly zvýšené riziko relapsu v CNS 
u dětských pacientů s tímto typem B-ALL. 
V přednášce byly dále prezentovány výsled-
ky cytogenetických  vyšetření vzorků kostní 
dřeně pacientů s B-ALL od července 2007 
do současnosti. Blíže byly přiblíženy 3 kasu-
istiky pacientů s t(1;19)(q23;p13.3) zachycené 
v tomto období.

Závěrečné sdělení se zabývalo proble-
matikou pacientek s opakovanými potraty 
a jejich souvislosti s mutacemi v genech pro 

inhibitor aktivátoru plasminogenu (PAI 
-1) a protein Z (autoři I. Šubrt, M. Černá, 
M. Hejnalová, J. Slovanová) Oba tyto geny 
patří mezi trombofilní faktory.Trombotické 
komplikace postihují až 0.2 až 3 % těhotenství 
a představují hlavní příčinu perinatální mor-
bidity a mortality. Přítomnost mutací v genu 
pro protein Z (PZ 79G>A, PZ 13A>G a PZ 
R255H) a inserčního/delečního polymorfis-
mu 4G/5G v genu pro inhibitor aktivátoru 
plasminogenu 1 (PAI1 (-675)4G/5G) jsme 
stanovili v souboru 215, resp. 157 žen se 2 – 8 
těhotenskými ztrátami a kontrolním souboru 74 
vzorků DNA žen ve fertilním věku s negativní 
reprodukční anamnézou. Získané výsledky 
jsou v souladu s literaturou. U mutace 79G>A 
v intronu F genu pro protein Z je přisuzován 
protektivní účinek ve vztahu k opakovaným 
těhotenským ztrátám. Naopak, významnou 
roli v mechanismu multifaktoriálního mo delu 
těhotenských ztrát hraje zřejmě mutace 
R255H. V souladu s literaturou se domníváme, 
že vyšetření mutace PZ R255H by se mělo stát 
součástí vyšetření pacientek s opakovanými 
těhotenskými ztrátami. U inhibitoru aktivá-
toru plasminogenu byla statisticky prokázána 
silná korelace mezi ge notypem PAI1 4G/4G 
a těhotenskými ztrátami. Porucha regulace 
exprese PAI1 na podkladě mutace promo-
torové oblasti genu vede podle současných 
teorií k poruše fibrinolýzy a zásadním 
způsobem se proto odlišuje od ostatních sle-
dovaných (prokoagulačních) mutací zejména 
vzhledem k nutnosti hledání odlišných cest 
terapeutického ovlivnění jejích projevů. Na 
základě získaných výsledků považujeme za 
velmi důležité zařadit vyšetřování  inserčního/
delečního polymorfismu 4G/5G PAI1 genu 
mezi standardní vyšetření pacientek s opa-
kovanými těhotenskými ztrátami.

 M. Černá
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ných s kontinuální náhradou funkce ledvin: 
farmakokinetické a farmakodynamické hod-
nocení, doporučení pro praxi. Autoři sledova-
li kinetiku protiplísňového léku vo rikonazolu 
(VRC) u nemocných napo jených na 
mimotělní náhradu funkce ledvin - kon-
tinuální ve novenozní hemofiltraci (CVVH). 
Sledováno bylo 6 kriticky nemocných osob, 
které byly léčeny doporučenou dávkou VRC. 
CVVH běžela ve standardním režimu, s ultra-
filtrací 35 ml/kg/h. Hladiny VRC v séru a ultra-
filtrátu byly měřeny me todou RP-HPLC 
s UV detekcí. Průměrná sérová koncentrace 
VRC byla 4,3±2,6 mg/l, průměrný prosévací 
koeficient léku činil 0,23± 0,08, clearance 
CVVH se pohybovala od 4 do 20 % celkové 
clearan ce VRC. Zjištěná sérová koncentrace 
VRC splňuje předpoklady adekvátní léčby 
pro řadu klinicky relevantních patogenů. U tří 
pacientů byla zjištěna nežádoucí kumulace 
léku. CVVH podle výsledků studie odstraňuje 
VRC málo a napojení na CVVH tudíž není 
indikací ke zvýšení dávky preparátu. Autoři 

upozorňují na riziko kumulace léku a na 
přínos monitorace hladiny VRC u kriticky 
nemocných.

Eiselt J., Kielberger L., Sedláčková T., 
Racek J., Pazdiora P.: Imunitní odpověď na 
chřipkovou vakcínu u dialyzovaných osob 
a její vztah k metabolizmu železa. V sou-
vislosti s chřipkovou pandemií se stala pro-
blematika vakcinace proti chřipce tématem 
nejen medicínsky významným, ale i mediálně 
vděčným. Zhruba půl roku před prvním 
po psaným případem „prasečí chřipky“ jsme 
na hemodialyzačním středisku zkoncipovali 
a provedli studii imunitní responze 40 dia-
lyzovaných osob a 46 věkem odpovídajících 
kontrol bez ledvinové nemoci. Studie se tedy 
týkala vakcinace proti sezónní chřipce, stan-
dardní trivalentní vakcínou, nikoliv vakcí-
nou pandemickou. Cílem bylo posoudit, zda 
má smysl dialyzované očkovat, neboli, zda 
tito nemocní vytvoří po vakcinačním podnětu 
ochranné protilátky. Současně jsme zjišťovali, 
zda má na imunitní responzi vliv metaboliz-

mus železa, respektive léčba (suplementace) 
intravenozním železem. Jako prediktor horší 
responze na vakcínu se ukázala velmi vysoká 
hladina ferritinu. Naopak podávání intrave-
nozního železa nebylo spojeno s horší proti-
látkovou odpovědí. Tvorba protilátek proti 
sezónnímu vakcinačnímu kmeni A(H1N1) 
byla velmi nízká; platilo to však stejně pro 
dialyzované, jako pro kontrolní subjekty. To 
je velmi zajímavé zjištění v kontextu pan-
demie viru A(H1N1), která přišla v následu-
jících několika měsících. Podle výsledků naší 
studie tvoří dialyzovaní pacienti protilátky 
po vakcinaci v průměru stejně, jako obecná 
populace bez selhání ledvin. Dialyzované 
pacienty tedy má smysl, jakožto rizikovou 
a vysoce ohroženou skupinu s mnoha komor-
biditami, vakcinovat proti chřipce. Platí to 
velmi pravděpodobně i pro pandemickou 
chřipkovou vakcínu. 

 Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
 zástupce přednosty 1. IK 
 pro výchovnou a vědeckou činnost

Ve středu 21. 4. 2010 proběhl v Šafránkově pavilonu tradiční 
přednáškový večer Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni pod vedením předsedajícího 
MUDr. Jindřicha Šebora. Zcela zaplněný sál, ve kterém vedle sebe 
zasedli pracovníci řady klinik zdejší fakultní nemocnice, dále lékaři 
z mnoha chirurgických pracovišť regionu a v neposlední řadě také ambu-
lantní chirurgové, si vyslechl šest sdělení, která byla aktuálním průřezem 
činnosti chirurgické kliniky.

V prvé přednášce nazvané „Akutní pankreatitida – současné postupy“ 
podal odborný asistent MUDr. T. Kural se spoluautory M. Brabcem, 
D. Hasmanem, J. Kuldou, P. Novákem a V. Třeškou vyčerpávající 
a aktuální přehled problematiky tohoto závažného onemocnění se 
stoupající incidencí a nezanedbatelnou mortalitou. Velkou pozornost 
věnoval mimo jiné iniciálním terapeutickým postupům, antibiotické 
léčbě, nutričním opatřením, a indikacím endoskopických a operačních 
výkonů. Následně prezentoval výsledky léčby 311 nemocných s těžkou 
formou akutní pankreatitidy na chirurgické klinice v uplynulých deseti 
letech, na kterých doložil oprávněnost a pozitivní přínos aktivního 
přístupu k takto nemocným, včetně včasného operačního zákroku.

V následujícím sdělení na téma „Laparoskopická operativa na chirur-
gické klinice“ seznámil odborný asistent MUDr. J. Geiger se spoluau-
torem J. Fichtlem posluchače s historií a výsledky laparoskopické opera-
tivy na vlastním pracovišti. Laparoskopické operace tvoří významnou 
část chirurgických výkonů, v uplynulých deseti letech jich bylo prove-
deno 4466, a jsou tak jedním z nosných programů chirurgické kliniky. 
Více než polovinu operací tvoří pochopitelně cholecystektomie, nicméně 
pracoviště provádí prakticky celé spektrum miniinvazivních operací 
v oblasti břicha, a to s velmi dobrými výsledky. Přednáška byla zdařile 
doplněna řadou fotografií a krátkých videozáznamů laparoskopických 
operačních výkonů, které posluchačům poutavě přiblížily diskutovanou 
problematiku.

Třetí přednáška autorů P. Nováka, V. Lišky a M. Maňasové 
„Problematika opakovaných radikálních výkonů pro lokální recidi-
vu kolorektálního karcinomu“ zaměřila pozornost auditoria na tolik 
diskutované téma kolorektálního karcinomu. Na případu 32letého 
muže doložil přednášející odborný asistent MUDr. P. Novák smysl, 
oprávněnost a přínos opakovaných chirurgických zákroků při 
onemocnění ko lorektálním karcinomem. Aktivní chirurgický přístup 
k recidivě tohoto onemocnění a jeho diseminaci jednoznačně prodlužuje 

přežívání takto nemocných při uspokojivé kvalitě života. Důležitými fak-
tory úspěšné léčby jsou pečlivá dispenzarizace, multidisciplinární přístup 
a soustředění nemocných do specializovaných center.

MUDr. M. Brabec se spoluautorem T. Kuralem v přednášce 
„Intraabdominální tlak v péči o kriticky nemocné v chirurgii“ navázal 
na úvodní sdělení o akutní pankreatitidě a zabýval se ne tak často 
diskutovanou problematikou intraabdominálního tlaku, resp. břišního 
kompartment syndromu. Vedle vymezení základních pojmů a definic 
vysvětlil posluchačům jednotlivé metody měření této veličiny a možnosti 
následné léčby. Doplnil je pak zkušenostmi z vlastní praxe u 19 pacientů 
jednotek intenzivní péče chirurgické kliniky.

V páté přednášce s názvem „Posttraumatická oboustranná disekce 
vnitřní karotidy jako následek strangulace“ prezentoval na dvou kasuis-
tikách MUDr. R. Šulc zkušenosti kolektivu autorů J. Moláčka, R. Šulce, 
K. Houdka, V. Třešky, J. Baxy a J. Ferdy s diagnostikou a léčbou post-
traumatické disekce vnitřní karotidy. Tato relativně vzácná poranění 
vznikají zpravidla v důsledku tupého nárazu či úderu na krk při sportu, 
autonehodách nebo kriminálních činech. Pro úspěšný terapeutický zásah 
a zabránění pozdním komplikacím je důležité především včasné odhalení 
takového poranění, spolu s volbou optimálního léčebného postupu.

V posledním sdělení „NOTES – budoucnost chirurgie nebo slepá 
cesta?“ autorů V. Veselého, V. Třešky, J. Moláčka, D. Šmída, J. Geigera 
a L. Gottliebové se MUDr. V. Veselý zamýšlel nad dalším vývojem mini-
invazivní chirurgie. NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic 
Surgery) je nejnovějším operačním postupem, který kombinuje metody 
endoskopické a laparoskopické, využívajíce ke vstupu do břišní dutiny 
přirozených tělních otvorů. Cílem je dále snížit traumatizaci tkání 
nemocného při zkrácení doby rekonvalescence. V České republice 
zatím probíhají na několika pracovištích, včetně plzeňské chirurgické 
kliniky, experimenty na zvířatech, na základě jejichž výsledků budou 
stanovena základní a standardizovaná pravidla této metodiky, která 
podle současných předpokladů umožní přechod ke klinickým studiím 
na pacientech.

Přednáškový večer proběhl v důstojné atmosféře a jednotlivá sdělení 
svojí již tradičně vysokou úrovní vyvolala značný zájem posluchačů, 
který se odrazil v živé diskusi jak přímo v sále, tak posléze v kuloárech 
Šafránkova pavilonu.   Doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D.

 zástupce přednosty pro vědeckou a výchovnou činnost
 Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER CHIRURGICKÉ KLINIKY 21. 4. 2010 
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K ŽIVOTNÍMU JUBILEU JARMILY JETLEBOVÉ: AD MULTOS ANNOS

Paní Jarmila Jetlebová se narodila 16. 4. 1950 v Ústí nad Labem na 

Střekově. Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze na 

Žižkově v letech 1965 – 1969. Jejími učiteli zde byli např. Karel Těšínský 

(bratranec našeho prof. Pavla Těšínského z Oční kliniky), J.Bauer, 

Q.Fojtík a další. Na Lékařskou fakultu UK v Plzni do oddělení učebních 

pomůcek nastoupila J.Jetlebová v r. 1985 a působila zde až  do roku 2009.

Zde pracovala jako ilustrátorka skript a dalších odborných publikací 

a pečlivě  vypisovala  diplomy absolventům naší fakulty. Realisticky 

malovala výukové obrazy pro morfologické i klinické obory, podílela 

se na grafické úpravě posterů, na přípravě a instalaci výstav a zhotovila 

řadu drobných grafik (např.novoročenky) a zapojila se i do redakční 

rady Facultas nostra. V její práci na LF dnes úspěšně pokračuje její dcera 

Lenka. 

Na naší fakultě i v rámci města Plzně uspořádala Jarmila Jetlebová 

celkem sedm úspěšných uměleckých výstav. Přejeme naší jubilantce ještě 

hodně let aktivního života ve zdraví a radosti z úspěchů a tvorby vlastní 

i  jejích dětí a vnučky Barunky.

 J. Kočová

Ze vzpomínek a textů J. Jetlebové:

Když jsem nastoupila na fakultu, bylo Lence 5 let a Matoušovi 10 

let, dnes už má Matouš tak starou dceru Barborku, tedy moji vnučku. 

K vlastní tvorbě: jako máma dvou dětí jsem byla spíše prakticky sváteční 

malíř. O sobotách a nedělích, až když bylo všechno hotovo, měla jsem 

uvařeno, vypráno, uklizeno... Mám ráda svůj klid na práci, všechno by 

mě rušilo. Na popud paní doc. Jitky Kočové jsem začala vystavovat na 

histologii v r.1990, pak ještě v r.1995 a v  r. 2005 s Barborkou. Další čtyři 

samostatné výstavy jsem měla v Plzni, z nich poslední v Evropském domě 

na náměstí Republiky v r. 2008. Dneska jen těžko spočítám své olejové 

obrazy a malé obrázky, jistě jich je několik set. Teď se věnuji akvare-

lovým básnivým abstrakcím a vystavuji se skupinou Intensit, která mě 

přizvala ke spolupráci. Od roku 2008 jsem se pustila do rekonstrukce 

roubené chaloupky v Dýšině. Nadešel čas po 24 letech se rozloučit 

s fakultou a realizovat se i tam. Ve chvílích, kdy je špatné počasí a nejedu 

na chaloupku, dělám si písemné poznámky o tom, jak jsem pomalu 

za finančního přispění památkářů s realizací začala, ale nejen o tom. 

Všechny své půvabné kolegyně a kolegy tímto zdravím a přeji jim, aby 

se taky ve zdraví dočkali zaslouženého odpočinku - důchodu. Věřte mi, 

že nelenoším a nemám ani čas na stýskání. Jen je mi záhadou, jak jsem to 

všechno mohla stihnout?

Hnědá

,,Fuj, nenos hnědou barvu, je hnusná a nesluší ti.“ Tak nějak to řekla 

Renata a podala mi tyrkysovou košili s tím, abych chodila v pestřejších 

barvách. „To ti pleť pěkně rozsvítí,“ řekla, a já si ji hned zkusila. No 

pravda, u ní na chodbě jsem se viděla jako televizní hlasatelka, ale v den-

ním světle, byla jsem rozsvícená celá, jako vodník. A vůbec, stejně je mi 

velká, a než se dostanu k šití, dám ji k ostatním věcem na haldu ke stroji.

Jak může říct, že hnědá je hnusná barva, že je to jen směs všech barev 

dohromady, no někdy jó. Ale copak van dyckova hněď není přírodní 

pigment? A s pařížskou modří jsou nedílnou součástí palety každého 

malíře. Nebo spojení hnědá s oranžovou, dá vyniknout oběma. Potlačí 

to prudké, ostré kadmium a dá ještě teplejší a měkčí odstínění tónu tma-

vému. A další a další spojení hnědé mě napadají, s okrovou, se smetanově 

bílou a s růžovými, no to je nádhera, a hnědá v kombinaci s černou kdy 

obě až zesametoví .

A co teprve barvy živé. Krásné hnědé, láskyplně se dívající oči. Jsou 

jako tmavá jantarová plástev medu, se zlatavými perličkami třpytícími 

se ve slunečním svitu. Napadlo mi, že kdyby se rozplakaly, pak by i ty 

slzy byly medově zlaté. Z očí by tekly jak sladké medové potůčky. Pak 

by stačilo jen mít namazaný krajíc chleba s máslem, a každičkou tu 

slaďounkou kapinku honem rozetřít, a pak s uvařeným čajem posnídat...                                                                                                                                      

      Ale co když jsou ty oči naopak plné studeného piva, které až sem nahoru 

vytlačilo to kulaté pivní bříško? Kdo ví, jestli by pak ty slzy nenaplnily 

zpátky tu hořkou sklenici až po okraj. Že by perpetum mobile? Nemám 

zdání, ale jedno vím jistě, moje slzy jsou slané …

S Renatou jsme si nedávno vyměnily obrazy. Já dostala vysněné 

„Konvalinky na okně“, a ona si odnesla  moje „Hnízdění“. Ale trvalo celé 

odpoledne, než se vyslovila. Probraly jsme všechno možné i nemožné, 

jak my čas od času děláváme. Unášíme se nad mícháním olejových barev 

a vůní ředidel, až po závěrečný damarový lak. Tak si lebedíme i hodinku 

nad novým jejím obrazem, který mi evokuje Jana Zrzavého v jeho 

červené čepičce. Jak zajímavě se dají propojit bílá s pařížskou modří, 

když se setkají ještě s rumělkou světlou.Vznikají hnědavé až načernalé 

stopy a jejich valéry se mění na milimetrech v zázraky. Ne pro každého, 

ale teď a tady pro nás dvě, kdy zapomínáme na čas a vychutnáváme si 

to opojení z tvoření. Jsem ráda, že jsme se konečně setkaly, po dlouhých 

téměř čtyřiceti letech. Tak dlouho o sobě víme. 

Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc., děkan 

Lékařské fakulty v Plzni a přednosta Kliniky 

zobrazovacích metod Fakultní nemocnice 

v Plzni oslavil v nedávných dnech v plné 

svěžesti své šedesátiny. 

Doc. Kreuzberg pochází z rodiny hutního 

inženýra; narodil se 29. května 1950 v Plzni, 

kde také chodil do základní školy a kde 

v roce 1968 na dnešním Masarykově gymnáziu 

maturoval. Jeho prarodiče v té době žili ve 

Francii, kam dnešní jubilant za nimi až do roku 

1969 jezdíval na prázdniny. 

Po maturitě, v době nastupující demokra-

tizace byl přijat v roce 1968 na plzeňskou 

Lékařskou fakultu, na níž v roce 1974 také 

promoval. Vzhledem ke kádrovým problémům 

rodiny (otec byl ruský emigrant) byl přijat ve 

Fakultní nemocnici do pracovního poměru 

jako lékař „jen na rentgen“; tato okolnost se 

však stala pro něho osudnou a pozitivně poz-

namenala celý jeho další život.

Na Radiologické klinice FN začínal jako 

sekundární lékař; v roce 1977 složil atesta-

ci I.stupně z oboru radiodiagnostiky, v roce 

1981 atestaci II.stupně a v roce 1983 se stal 

ordinářem pro muskuloskeletální radiodiag-

nostiku. Z kádrových důvodů nemohl být 

zapojen do výuky na Lékařské fakultě, a tak 

až v roce 1990 se stává odborným asistentem 

Radiodiagnostické kliniky FN.  

Začátek devadesátých let znamená význam-

ný nárůst odborné i společenské angažovanosti 

jubilanta. V roce 1990-1991 je zvolen 

předsedou Svazu lékařů v Plzni a v letech 

1991-1992 se stává členem představenstva 

celostátní Lékařské komory. 

K ŠEDESÁTINÁM DOC. MUDR. BORISE KREUZBERGA, CSC.
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V roce 1992 habilitoval z oboru radio-

logie a v září 1992 se stává přednostou 

RDG kliniky, dnes přejmenované na 

„Kliniku zobrazovacích metod“. Po obhájení 

disertační práce „Diagnostické zobrazování 

nádorových procesů měkkých tkání“ získal 

v roce 1998 vědeckou hodnost kandidáta 

lékařských věd.

Během svého profesního života se 

doc. Kreuzberg věnoval především oblasti 

muskuloskeletální radiologie, neuroradiolo-

gii a zobrazování hlavy a krku; významných 

úspěchů dosáhl zejména při vyšetřování mag-

netickou rezonancí (MR) a pomocí výpočetní 

tomografie (CT). Výsledky své vědecké práce 

publikoval jako první autor nebo spoluautor 

ve 117 originálních odborných publikacích, 

z toho 20 v časopisech s impact faktorem; je 

i autorem nebo spoluautorem 8 monografií 

a 2 skript.

V letech 1993-1996 a znovu v letech 

2003-2004 působil ve funkci předsedy 

Akademického senátu LF; od roku 1994 až 

dosud je i členem Vědecké rady plzeňské 

Lékařské fakulty. 

V devadesátých letech také absolvoval 

několikaměsíční odbornou praxi ve Vídni 

v nemocnici AKH a v rakouském Grazu.

V únoru 1997 stanul jako nově zvolený 

děkan v čele Lékařské fakulty a v této funkci 

působil po dvě tříletá funkční období až do 

roku 2003. Ke svým padesátinám obdržel 

Stříbrnou medaili Univerzity Karlovy 

a v roce 2003 i Zlatou medaili UK jako 

významné uznání jeho práce pro fakultu 

i univerzitu.

Mezitím, v roce 2002 byl zvolen do zastupi-

telstva města Plzně jako jeho člen a v letech 

2002 – 2006 působil i ve funkci předsedy komise 

města Plzně pro integraci cizinců. V letech 

2004 – 2008 byl radním Plzeňského kraje pro 

životní prostředí, v letech 1998 – 2006 byl 

předsedou představenstva Hospicu sv. Lazara 

v Plzni. Z akademických funkcí je třeba zmínit 

jeho dlouholeté členství ve Vědecké radě 

Západočeské univerzity a členství ve správní 

radě ZČU.

I přes velké vytížení uvedenými činnostmi 

a funkcemi se zasloužil o to, že jeho klinika 

vždy prosperovala, a že v současné době patří 

ve svém oboru ke špičkovým klinikám nejen 

v České republice, ale je svým vybavením 

i odbornými výsledky srovnatelná s jinými 

významnými evropskými klinikami. 

Jubilant je podruhé ženatý, z prvého 

manželství má dospělou dceru, maminku 

několikaměsíční vnučky Adélky, a dospělého 

syna.

Kdo doc. Kreuzberga blíže zná, ví, že 

jde o osobnost s velmi  širokým rozhledem 

a zájmy; obdivuhodná je kupříkladu jeho 

znalost klasické a historické literatury, jen 

málokdo však ví i o jeho zálibě v literatuře 

typu science fiction. Mezi jeho oblíbené 

koníčky patří film, divadlo, filozofie a ces-

tování; kromě Austrálie a polárních krajin 

procestoval téměř celý svět.

Doc.Kreuzberg byl letos Akademickým 

senátem zvolen potřetí děkanem Lékařské 

fakulty; svědčí to nejen o jeho odborných 

a manažerských schopnostech, ale i o důvěře, 

kterou má v akademické obci fakulty. 

Chceme mu proto popřát v této velmi 

náročné funkci hodně úspěchů, a k jeho jubi-

leu i do všech příštích let především pevné 

zdraví, hodně elánu, dobré pohody a dobrých 

přátel !

 Redakční rada Facultas nostra

 Foto: V. Dlouhý

Počátkem roku 2010 byl po úspěšném habilitačním řízení jmenován 

docentem pro obor gynekologie a porodnictví doc. MUDr. Zdeněk 

Novotný, CSc. Dovolte, abychom Vám nového docenta naší Lékařské 

fakulty představili :

Narodil se 22. 5. 1951 v Plzni. Základní školu absolvoval na Špičáku 

a v Železné Rudě, střední školu pak v Plzni. Po maturitě v roce 1969 

začal studovat na Lékařské fakultě UK v Plzni a studia ukončil promocí 

v roce 1975. Po promoci nastoupil na Gynekologicko-porodnickou 

kliniku v Plzni; začínal jako sekundární lékař (1975-1985), později se 

stal odborným asistentem (1985 – 2003). V roce 2003 byl  jmenován 

zástupcem přednosty kliniky a v této funkci pracuje až dosud. 

Atestaci I. stupně z oboru gynekologie a porodnictví složil v roce 

1976, později (1985) i atestaci II. stupně; v roce 1996 obhájil kandidát-

skou disertaci „Komplikace diagnostické a operační laparoskopie“; 

v březnu 2009 získal osvědčení o specializační způsobilosti v oboru 

onkogynekologie a 24.11.2009 proběhlo jeho úspěšné habilitační řízení 

na téma „ Sledování komplikací laparoskopických a gynekologických 

operací“. 

Docent Novotný absolvoval několik stáží v ČR i v zahraničí: v roce 

1989 laparoskopický kurz v nemocnici na Bulovce, v roce 1992 studijní 

pobyt v USA – University of Chapel Hill, v roce 1993 kurs operativní 

laparoskopie v SRN – European Surgical Institute Hamburg; na témže 

pracovišti v roce 1997 absolvoval kurs pokročilé gynekologické laparo-

skopie a ve stejném roce studijní pobyt na Universitě v Tübingen, SRN.

Doc.Novotný se specializuje zejména na gynekologickou operační 

laparoskopii a její komplikace, na operační léčbu gynekologických 

a onkogynekologických onemocnění. 

Je autorem nebo spoluautorem 56 odborných publikací , zúčastnil 

se aktivně několika zahraničních kongresů formou posterů, zúčastňuje 

se jako přednášející a předsedající konferencí Sekce gynekologické 

endoskopie ČGPS ČLS JEP s mezinárodní účastí a je i členem 

organizačního výboru této konference.

Doc. Novotný má i několik odborných priorit: např.v roce 1996 zavedl 

v ČR registr komplikací gynekologické endoskopie a v roce 1992 zavedl 

do endoskopické praxe intraumbilikální vstup do peritoneální dutiny.

Je členem výboru sekce gynekologické endoskopie ČGPS, členem 

E.S.G.E.; v letech 1997 – 2000 byl rovněž členem Akademického senátu 

LF UK v Plzni. Podílí se na výuce V. a VI.ročníku všeobecného směru 

LF, od roku 2001 je členem Oborové rady doktorského studia a od roku 

2008 také školitelem doktoranda v oboru gynekologie a porodnictví. 

Doc.Novotný je známý jako aktivní sportovec – rád hraje volejbal, 

výborně lyžuje a ve volném čase se věnuje i myslivosti.

Redakční rada Facultas nostra doc. Novotnému blahopřeje k jeho 

habilitaci a do všech příštích let mu přeje především dobré zdraví 

a hodně pracovních úspěchů!

  -jak-

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ DOCENTY...
DOC. MUDR. ZDENĚK NOVOTNÝ, CSC.
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Na úvod jednání se představili členové nově 
jmenované Vědecké rady LF UK v Plzni. 
Následovalo habilitační řízení MUDr. Aleše 
Kroužeckého, Ph.D., odborného asistenta LF 
UK v Plzni a lékaře JIP I. interní kliniky FN 
Plzeň, v oboru vnitřní nemoci. MUDr. Aleš 
Kroužecký přednesl habilitační přednášku 
„Játra v sepsi – perfúze a mikrocirkulace“.
VR byl předložen ke schválení návrh 
na složení komise pro habilitační řízení 
prim. MUDr. Tomáše Pavelky, Ph.D., 
odborného asistenta LF UK v Plzni a primáře 
Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí FN Plzeň, v oboru chirurgie v tomto 
složení: 
Předseda: Prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., 
Chirurgická klinika FN LF UK v Plzni. 
Členové: Prof. MUDr. Karel Koudela, CSc., 
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového 
ústrojí FN LF UK v Plzni, prof. MUDr. Oldřich 
Čech, DrSc., bývalý přednosta Traumatologicko-
ortopedické kliniky FN 3. LF UK v Praze (nyní 
bez úvazku), doc. MUDr. Libor Paša, Ph.D., 
Klinika traumatologie FN LF MU v Brně, doc. 
MUDr. Jiří Stehlík, CSc., Ortopedické odd. 
Nemocnice České Budějovice. 
VR jednomyslně odsouhlasila složení 
habilitační komise.
VR jednomyslně schválila komise pro stát-
ní zkoušky a obhajoby disertačních prací 
v následujícím složení:
Komise pro státní doktorské zkoušky a obha-
joby disertačních prací v oboru patologie:
Předsedkyně: Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. 
Členové: Prof. MUDr. Michal Michal, 
prof. MUDr. František Fakan, CSc., 
prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D., 
prof. MUDr. Václav Mandys, CSc., 
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., 
doc. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D., 
doc. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D., 
doc. MUDr. Zdena Vernerová, Ph.D., 
doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D., 
doc. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.
Oborová rada v oboru patologie:
Předseda: Prof. MUDr. Michal Michal. 
Členové: Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., 
prof. MUDr. František Fakan, CSc., 
prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D., 
prof. MUDr. Václav Mandys, CSc., 
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D., 
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., 
doc. MUDr. Ludmila Boudová, Ph.D., 
doc. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D., 

doc. MUDr. Zdena Vernerová, Ph.D., 
doc. MUDr. Josef Zámečník,Ph.D.
Komise pro státní doktorské zkoušky v oboru 
sociální lékařství:
Předsedkyně: 
Doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc. 
Členové: Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., 
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., 
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., 
doc. MUDr. Sylvie Vožehová, CSc., 
prof. MUDr. Vladimír Zaremba, DrSc., 
MUDr. Květuše Zikmundová, CSc. 
Komise pro obhajoby disertačních prací 
v oboru sociální lékařství: 
Předsedkyně: 
Doc. MUDr. Helena Zavázalová, CSc. 
Místopředsedkyně: Doc. MUDr. Sylvie 
Vožehová, CSc. 
Členové: prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc., 
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc., 
prof. MUDr. Vladimír Zaremba, DrSc., 
doc. MUDr. Vladimír Vurm, CSc.
Komise pro státní doktorské zkoušky a obha-
joby disertačních prací v oboru stomatologie: 
Předseda: Doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. 
Členové: Prof. MUDr.Jan Kilian, DrSc., 
MUDr. Věra Bartáková,CSc., 
Doc. MUDr. Eva Gojišová, 
doc. MUDr. Pavel Hanek, CSc., 
doc. MUDr. Helena Houbová,CSc., 
doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., 
doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc., 
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., 
doc. MUDr. Eva Záhlavová, CSc.
Oborová rada v oboru stomatologie: 
Předseda: Doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. 
Členové: Prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc., 
doc. MUDr. Eva Gojišová, 
doc. MUDr. Pavel Hanek, CSc., 
doc. MUDr. Helena Houbová, CSc., 
doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., 
doc. MUDr. Pavel Poleník, CSc., 
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., 
doc. MUDr. Eva Záhlavová, CSc.
Návrh členů komisí pro obhajoby disertačních 
prací v oboru vnitřní nemoci (pouze pro obha-
joby dne 3.5.2010): 
I. komise: 
Předseda: Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Místopředseda: 
Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D. 
Členové: Prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., 
prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc., 
doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc., 

doc. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D., 
doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. 
II.komise: 
Předseda:
Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, Dr.Sc. 
Místopředseda:
Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. 
Členové: Prof. MUDr. Karel Vondra, CSc., 
prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc., 
doc. MUDr. Otto Mayer, CSc., 
doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D., 
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Komise pro obhajoby disertačních prací 
v oboru lékařská farmakologie: 
Předseda: Doc. MUDr. Jaroslav Koutenský, CSc. 
Místopředseda:
Prof. MUDr. Vladislav Eybl, DrSc.
Členové: prof. MUDr. Radim Černý, CSc.,
prof. MUDr. Vladimír Geršl, CSc., 
doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc., 
doc. MUDr. Danuše Waitzová, CSc., 
doc. MUDr. Otto Mayer Snr., CSc., 
RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc., 
MUDr. Jan Barcal, Ph.D.
VR jednohlasně schválila novou akreditaci 
DSP v oboru ortopedie.
Zprávy vedení Univerzity Karlovy
Doc. MUDr. Sylva Opatrná, CSc. byla zvo-
lena prorektorkou Univerzity Karlovy pro 
celoživotní vzdělávání a pro studenty se speciál-
ními potřebami.
Vědecká výkonnost UK v roce 2009 zazname-
nala kontinuální vzestup. Dle WOS vykazuje 
UK 30% veškeré impaktované literatury v ČR.
Připravuje se novela VŠ zákona – uvažuje 
se o vzniku matriky habilitovaných osob, 
které jsou garanty předmětů na jednotlivých 
vysokých školách – aby nedocházelo k tomu, 
že jedna osoba bude garantem předmětu na 
více školách.
Prof. Skálová informovala Vědeckou radu 
o změně prerekvizity pro zápis patologie 
a patologické fyziologie ze zápočtu na zkoušku 
z biochemie a fyziologie. Toto opatření vzniklo 
na základě problémů s předměty 2. a 3. ročníku, 
konkrétně fyziologie a biochemie, které si 
v případě neúspěchu studenti zapisují znovu do 
3. ročníku, což způsobuje značné komplikace 
při zvládání povinností 3. ročníku. 
12. 5. 2010 se koná 50. ročník Studentské 
vědecké konference pod záštitou děkana fakul-
ty, na kterou jsou všichni srdečně zváni.

 (hř-pf)

Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY LF UK V PLZNI 22. 4. 2010

Pravidelným čtenářům fakultního časopisu se předem omlouvám. 
O Londýně jsem totiž už několikrát psala a opravdu jsem nemyslela, že 
ještě někdy budu. Vznikla ale zvláštní situace. Místo plánované účasti na 
setkání redakční rady Facultas nostra, kam jsem byla pozvána poprvé, 
jsem se musela distančně omluvit právě z této metropole. Trávili jsme 
tam víkend, odletět se nám tentokrát ale nepodařilo.

Obraz nedělního rána v centru Londýna 18. 4. 2010 připomínal 
katastrofický film. Ulice prázdné, a když jsme došli na stanoviště, kde 
jsme měli nastupovat do letištního autobusu, nebyl tam vůbec nikdo. Jen 
uklízečka místního hostince leštila zlaté parapety. Ne, že bychom vůbec 
nic netušili. Jen jsme doufali, že se situace přes noc změní a nakonec se 
nám změna programu vyhne. Všechno mohlo dokonale navazovat, doma 
bychom byli v pozdním odpoledni. Nechtěli jsme panikařit, i když jsme si 
den předem ověřili, že všechny busy Student Agency jsou už vyprodané.

Opalování na ranním slunci nás posléze začalo znervózňovat. Výletní 
atmosféra se v mžiku změnila v dostih. Honili jsme čas i informace. Měli 
jsme veliké štěstí. Kamarádka, která v Londýně bydlí, se večer vrací 
vlakem, a kdybychom nepochodili, můžeme přespat u ní. Volala jsem 
jí obratem, byla právě u přítele a z jeho bytu v belgickém Gentu nám 
zjišťovala aktuální informace z letiště a snažila se sehnat nějaký autobus. 
Lety byly zrušeny od pátku, telefon v kanceláři Eurolines nikdo nebere. 
Kancelář mají na Victoria Station.

Se všemi zavazadly jsme okamžitě zamířili tam. Bylo asi 10 hodin 
ráno, kancelář pro zástupy lidí nešlo přehlédnout. Přišli jsme na řadu asi 
po hodině. Trpělivá slečna za přepážkou nám hned na přivítanou sdělila, 
že první volná místa má do Amsterodamu nebo Bruselu na úterý ráno. 
První Prahu na pátek. Váhali jsme jen chvíli. Za námi stály davy lidí, 
desítky metrů dlouhá fronta se stále prodlužovala. Vybrali jsme Brusel, 

A NEBE SE ZAVŘELO… 
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třeba seženeme něco odtud domů. Hned jsme vyběhli do sousedního 
obchodu, zlatá kamarádka nám poradila, že je tam přístup k internetu. 
Stáli jsme další frontu, a když jsme přišli na řadu, stihli jsme zjistit, 
že z Bruselu se domů nedostaneme, leda z Amsterodamu se Student 
Agency. Běžela jsem zpátky do Eurolines office, mávaje lístky, rovnou 
k pultíku. Za devět liber jsem dokoupila Amsterodam. A když jsem 
doběhla k choti zpět na internet, už se nedalo proklikat nikam. Věděla 
jsem ze svých předchozích cest, že „Studenti“ mají nebo aspoň před 
lety měli na Victoria také kancelář. Popadli jsme kufry a poloklusem 
obíhali skleněný komplex, který mi místo nejvíc připomínal. Asi po 
dvou kolech – stále jsme míjeli hrozivou frontu čekatelů na naději – 
jsme zjistili, že kancelář máme před nosem a museli jsme ji vlastně 
několikrát přehlédnout. Bylo lahodné slyšet češtinu. Stevardky byly 
milé a soucitné, ba co víc, měly pro nás neuvěřitelnou zprávu. Spoje do 
Prahy byly posíleny, mají volné jízdenky na pondělí večer. Chtěli jsme 
platit kartou, to ale tady nešlo. Vzali část hotovosti v eurech a pár liber 
k tomu. Byla jsem šťastná.

Manžel počkal u kufrů a já se nabídla vyřešit prodej už přebytečných 
jízdenek. Zase se protlačit davy rovnou k přepážce, dostala jsem 
brožuru se zatrženým telefonním číslem, tam prý vše vyřídím. Nikdo to 
nebral. Zpátky se deru davy k přepážce. Mám si počkat stranou, slečna 
se nabízí, že bychom provedli přímou směnu, až bude vhodný klient. 
Mezitím byly busy pro dané destinace vyprodány do konce týdne. Po 

chvíli mi přišel nějaký Eurolines zaměstnanec říct, že můžu zkusit sama 
nabídnout lístky někomu ve frontě. Šla jsem. Bylo to skoro osmdesát 
liber. Míjela jsem vysmáté studenty, jiní si mě nevšímali, případně 
otáčeli hlavu někam docela jinam. Ale byli i takoví, vedle kterých jsem 
si připadala jako spekulantka nebo pouliční prodavačka pančovaných 
parfémů. A skoro na konci čekatelů mě sama oslovila paní středního 
věku, aby se ujistila, co nabízím. Zavolala manžela a po krátké poradě 
souhlasila, že si ode mě lístky koupí. Jenže neměli dost hotovosti, pán se 
jal shánět bankomat a my tak měly s paní dost času na povídání. Vraceli 
se z Irska, jsou Belgičané a na cestě jsou od pátku. Paní byla zjevně 
vyčerpaná. Mluvila o nekonečných čekáních a frontách, o hoteliérech, 
kteří „doubled prices“ a Londýňanech, kteří je nepustili bez půl libry 
na toaletu – eura totiž neberou. Pán se dlouho nevracel. Bankomaty 
v okolí nefungovaly.

Snad už můžu napsat, že nakonec všechno dobře dopadlo. Jsou věci, 
které jsou nepředatelné. Třeba pocity z hodin čekání nebo hledání toalet 
v centru metropole. A když to jako my zkombinujete ještě s návštěvou 
Greenwich Royal Observatory, kde si v místním planetáriu můžete 
dopřát 3D nadhled na Sluneční soustavu nebo na vývoj vesmíru, a třeba 
ještě s MF DNES z úterý 20. dubna 2010, možná se tu spolu se mnou na 
straně 10A s Alešem Michlem, analytikem Raiffeisenbank, shodneme: 
„Nikdy nepředpovíme, co přesně změní svět… Všechno stojí a padá 
s naší připraveností na neznámé neznámé.“ Lada Eberlová

Již tradiční Smoke free party pořádaná plzeňskou pobočkou IFMSA 
CZ se letos konala v úterý 27. dubna. Nově jí však předcházely Smoke 
free days 2010. 

Projekt Smoke free days (SFD) měl letos premiéru a naše fakulta 
byla vůbec první, která jej uspořádala. Cílem SFD je informovat mládež 
(cílovou skupinou jsou zejména žáci 6., 7. a 8. tříd) o rizicích spojených 
s kouřením, přičemž důraz je kladen na prevenci – tedy nesnažíme se 
kuřáky odnaučit kouřit, ale chceme motivovat nekuřáky k tomu, aby 
kouřit nezačali. Tento projekt má podporu Evropské komise a partner-
skou organizací je Help.eu – Za život bez tabáku.

V naší prezentaci ve školách (spolu se mnou ji vedli studenti 4. ročníku 
Tereza Maulenová, Pavla Nejezchlebová a Jan Mokriš) jsme se zaměřili 
jak na finanční stránku věci, tak na zdravotní rizika. Žáci se zapojili i do 
diskuze, což nás opravdu potěšilo. Seznámili jsme je se základními fakty 
o vlivu kouření na cévy a od toho se odvíjejícími komplikacemi, mlu-
vili jsme o plicních onemocněních i o současném užívání antikoncepce 
u kuřaček. Velmi zapůsobila také videa a fotky zachycující stav mozku 
a plic nebo nádory (zejména v dutině ústní). Ačkoliv jsme se domnívali, 
že budou tyto obrázky a skutečnosti žáci znát, nebylo tomu tak. Nejprve 

jsme také byli zaskočeni zjištěním, že v 8. třídě byli jen čtyři žáci, kteří 
nikdy nekouřili a více jak dvě třetiny žáků řeklo, že kouří pravidelně. 
V 6. třídě byla situace o poznání lepší, zde se za kuřáka označilo osm žáků 
a více než polovina třídy nikdy cigaretu nezkusila. 

Vrcholem Smoke free days byla Smoke free party, která se konala 
v klubu Žumberská stodola. Party je výjimečná tím, že se v jejím průběhu 
nesmí kouřit, ovšem přijít se pobavit do „čistého prostředí“ může kdo-
koliv. Pro všechny návštěvníky byly připraveny dárky od tradičních 
sponzorů Pepina a STUDENT AGENCY i propagační materiály od 
Help.eu. Kromě klasických soutěží mohli všichni přítomní vyhrát v tom-
bole, hlavní cenou byl poukaz na jízdenky do některé z evropských 
destinací od STUDENT AGENCY v hodnotě 10 000KČ. Výtěžek ze 
vstupného, které se po část večera vybíralo, byl již předem určen na 
nákup hraček pro děti hospitalizované ve FN.

Co říci závěrem? Doufáme, že se vám party líbila, že příští rok přijdete 
znova a že se zapojíte i do dalších projektů, které IFMSA CZ Plzeň 
pořádá. 

 Jana Kidorová
 LPO IFMSA CZ Plzeň

SMOKE FREE DAYS 2010 V PLZNI

Lokální koordinátor projektu Jana Kidorová předává certifikát výherky-
ni Pavlíně Gurtlerové

Na party se dobře bavily posluchačky Katarina Valjentová, Lenka 
Husková, Eva Kocourková a Jana Machová.
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On 30th April the ISMAP organized it's 
first workshop of surgery.

This event was possible not only by the 
motivation and commitment of its Organizing 
Committee but mainly by the availability, 
friendliness and attention of the Lochotin 
Hospital’s Department of Surgery.

It was a very full evening, which promoted 
the scientific and academic knowledge of the 
30 students involved. The introduction came 
from Professor Jiris Valenta who with his high 
knowledge and experience, known by all, gave 
us an interesting and enjoyable journey through 

the History of Surgery, from the beginnings to 
modern times. Then it was up to Dr. Molacek, 
with his typical energy, to remember the basics 
of science and art of surgery, and at the end 
focused on the particle component, sutures and 
laparoscopic.

The afternoon was already halfway through 
when the class of 30 students was divided,half 
went to the seminar room of the Department 
assisted by Dr. Smid where the students pra-
cticed various types of sutures, which will be 
very useful in the early future. Meanwhile, in 
another room between fascination and enthu-

siasm, as if it was a video game for a child, the 
other half was focused to find the dimensions 
and coordinate their movements on the lapa-
roscopy apparatus.

The night had already embraced the day when 
the workshop ended, I was sure of overall satis-
faction of the participants, but was also sure to 
open the way for new events to take place. The 
ISMAP will certainly promote more initiatives 
and we expect the interest and participation of all 
students, but also the best interests of the Faculty 
and its Departments. José Francisco Pavão

 ISMAP Vice-President

ISMAP - SURGERY WOKSHOP

Cricket? In Pilsen? I won’t blame you if you are completely bam-
boozled at this point by such a statement. Let me explain. 

When I first decided to come to Czech Republic to study medicine, 
I thought I would have to suppress my passion for playing cricket for 
at least six years till I graduated. However, I was pleasantly surprised 
to hear of an already existing cricket league in Prague, which mainly 
consisted of expatriate cricketers. Ever since then my mind was set on 
making a Pilsen cricket team to compete in the league in Prague, the 
only place where cricket was active in the Czech Republic. Making 
a team wasn’t much of a hurdle as I came across many medical and den-
tal students of Charles University that shared the same passion as I did 
for cricket. From humble beginnings of playing cricket in the corridors 
of Bolevecka kolej, we grew to a point where we were practicing every 
week at the Bolevecka Gym. It all culminated this year with us entering 
the Czech Indoor Cricket League and being crowned the Champions of 
the Czech Republic.

Pakistanis, Indians, Sri Lankans, New Zealanders, English, Irish and 
Australians make up the unique blend of players we call the “Pilsen 
Panthers”. Most of the Panthers had played cricket for their schools 
or clubs back in their respective countries. We had some expert help in 
the coaching department from our Australian player-coach Scott Page, 
a member of the Czech Republic national side. 

In brief, our first season of playing indoor cricket went remarkably 
well. It all started off with the “Bohemia cup”. This was a pre-season 
tournament held in Prague, where four teams were competing for the 
renowned “Clay Shield”. We capped off an unbeaten run by beating 
Brno in a closely contested final to win the Bohemian cup. Wining the 
Bohemia Cup gave the boys plenty of confidence to carry in to the Czech 
Indoor Cricket League. This league has been operating since 2001, and 

Prague Cricket Club (PCC) had been victorious since the inaugural 
tournament. This year there were four teams from Prague, a team from 
Brno, one from Dresden (Germany) and of course, the unknown pack of 
Pilsen Panthers making our first ever appearance in the Indoor league. 

In our very first game we came across the Czech cricket giants PCC, 
which ended in a nail-biting finish. Unfortunately, we lacked the experi-
ence and buckled under pressure resulting in our first defeat as a team. 
Although the loss tasted bitter, we all knew that the close nature of the 
result meant that we were good enough to be serious contenders for the 
trophy. Our aim from that point onwards was to finish in the top four to 
ensure a Semi-Finals birth. The Panthers bounced back from their defeat 
to string together a five-game winning streak to end the league in second 
place closely behind PCC.

Team Played Won Drawn Lost Net 
runs

Penalties Points 

PCC 6 6 0 0 238 0 12 

Plzen
Panthers

6 5 0 1 311 0 10

Brno 6 3 1 2 157 0 7

Barbarians A 6 2 1 3 -83 0 5

VCC
Premier Cru

6 2 0 4 -163 0 4

VCC
Grand Cru

6 2 0 4 -215 3 1

Dresden 6 0 0 6 -140 0 0

The wining streaks continued for both the Panthers and PCC in 
both Semi-Finals and a Panthers Vs PCC final was a reality. This time 
the Panthers were a more refined and experience unit that were in full 
throttle. On D-Day, PCC was clawed by the Panthers in an emphatic win 
(PCC: 79 runs, Pilsen Panthers: 95 runs) and we were crowned the Indoor 
Cricket Champions of the Czech Republic 2010. 

As the captain of the Pilsen Panthers, I couldn't be happier with our 
efforts on and off the field. As I will be graduating this year, I will not be 
a part of the Panthers team that will be defending the trophy in season 
2011. I would like to wish the Panthers all the best for season 2011.  

 Charitha Udalamatta (Captain of the Pilsen Panthers, 2010)
 “After the final”- Photo by Linda Balaziová 

PILSEN PANTHERS WIN THE CZECH INDOOR CRICKET LEAGUE!
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Pro zájemce o podrobnější informaci a zejména obrazovou dokumen-
taci ke svému loňskému putování na Severní pól (Fac. nostra přinesla 
zprávu v č. 79-80/2009) uspořádal prof. MUDr. Václav Zeman, CSc., 
přednosta Ústavu tělovýchovného lékařství, přednášku „Ledoborcem 
na Severní pól“ v Šafránkově pavilonu 21.4.2010. Putování ledoborcem 
„50 let pabědy“ z Murmaňska přes souostroví Země Františka Josefa 
na Severní pól a stejnou trasou zpět doprovodil autor četnými krásnými 
záběry na polární krajiny a dokonce i ze „zakázané zóny“ strategicky 
významného ruského přístavu – „goroda geroja“ Murmaňska, Zajímavé 
vyprávění doplnil ozvučený videozáznam, jehož pomocí se přítomní 
seznámili nejen se vzezřením, faunou a flórou severních polárních krajů 
v letním období, ale mohli také nahlédnout „pod pokličku“ života na 
atomovém ledoborci, plnícím během roku zcela jiné úkoly, než v jednom 
či dvou turnusech vyvézt  zájemce do oblastí, kam zatím „vyšlapané“ 
turistické trasy moc nevedou. Ač ledoborec absolvoval obě cesty toutéž 
vylámanou rýhou v ledovém příkrovu Severního ledového oceánu, 
při zpáteční cestě se podle geografických údajů jeho trasa nacházela 
nějakých sto kilometrů západně od té původní díky mořským proudům, 
pohybujícím celým polárním zaledněním.   

LEDOBORCEM NA SEVERNÍ PÓL – 21. 4. 2010

KDE JE PSYCHIATRIE DNES?
(NĚKOLIK SUBJEKTIVNÍCH POZNÁMEK.)

Není pochyb o tom, že psychiatrie se 
v proměnách času proměňuje, ale není třeba 
zde celou historii jejích proměn popisovat.

Velkým pokrokem bylo v našem 
středoevropském regionu zřizování psy-
chiatrických léčeben, k čemuž docházelo 
na sklonku 19. a na přelomu 19. a 20. stol. 
V roce 2009 slavila bohnická léčebna 120 
let a letos dobřanská léčebna slaví 130 let 
své existence. V čem lze i nyní spatřovat 
přínos léčeben? Poskytovaly na svou dobu, 
kdy nebyly k dispozici žádné z dnešních léků, 
dobré podmínky pro život duševně nemoc-
ných. A v čem lze spatřovat jejich přínos nyní? 
Krom pacientů v akutním stavu, u nichž jsou 
dobré předpoklady na zlepšení, jsou ještě tací, 
jejichž stav je dlouhodobě nepříznivý a nedo-
voluje návrat do běžného prostředí. Životní 
podmínky pacientů v nynějších léčebnách 
jsou s podmínkami v dobách jejich vzniku 
ne srovnatelné. Nicméně se objevuje názor, 
že léčebny je třeba zrušit a to navzdory tomu, 
že z těch zemí, kde se nějaká léčebna zrušila, 
nepřicházejí zrovna ty nejlepší reference. 
Z někdejších pacientů se namnoze stávají bez-
domovci. Lze pochybovat o tom, že tzv. komu-
nitní psychiatrie, která aspiruje na to umožnit 
snad všem osobám s duševní poruchou život 
mimo zdi léčeben, může tohoto cíle dosáhnout.

Velkým pokrokem byla první psychofar-
maka v polovině minulého století. Objevují 
se doposud stále nová a nová. Byť vyléčení 
nepřinášejí, přec úlevu od symptomů 
duševních poruch zajistí. Psychofarmaka vedla 
a vedou k objasňování mnoha detailů pato-

genezy duševních poruch. Lze však shrnout, 
že na ovoce ze stromu tohoto poznání teprve 
čekáme. Do života psychiatrie (a psychiatrů) 
vstoupily nadnárodní společnosti. Nelze se 
vyhnout myšlence na s tím související případná 
rizika. V každém případě však nutno konstato-
vat, že psychiatrie se možnosti využívat celé 
šíře psychofarmakologického armamentaria 
chopila se vší vervou a psychiatři se na léky 
spoléhají více než na sebe a více než je zdrávo.

Dnešní léky jsou k pacientům šetrnější 
a neobtěžují je tolik svými vedlejšími příznaky. 
Zpravidla se již na první pohled nepozná, že 
pacient bere antipsychotika. Depotní antipsy-
chotika napomáhají k dodržování léčebného 
režimu, přesto je nesnadné pacienta přesvědčit 
o nutnosti dlouhodobé léčby. 

Ve stínu psychofarmakoterapie se ocitají 
poznatky psychologického charakteru. Není 
nutno souhlasit bezvýhradně se vším, co 
na psal Freud a jeho následovníci, případně 
všichni ti, kteří se věnují studiu lidské psy-
chiky, ale je škoda (podle mého názoru), 
že psychiatrie se z této studnice vědění 
o něco více nepoučila. Nezdá se ani, že by se 
k takovému kroku odhodlávala. Deskriptivní 
hledisko převládá nad výkladovým. Spíše se 
tedy věnujeme po pisu, který odpovídá pohle-
du zvenčí než snaze o porozumění na základě 
pohledu zevnitř. Promítá se to i do klasifikace 
duševních poruch, která se do značné míry 
zakládá na principu třídění podle vnějších 
znaků (symptomů).

Psychiatrie však přeci jen je v oblasti léčebné 
všestrannější. Nejsou to jen léky, ale své místo 

má řada nefarmakologických metod a léčebné 
postupy jsou diferencované. 

Psychiatrie s sebou vláčí břímě stigmatizace 
svých nemocných duševní poruchou, které se 
jí stále nedaří setřást. Jednotlivé dílčí snahy 
na tomto poli přinášejí jen jednotlivé (a dílčí)  
plody. Stigmatizace je jevem komplexní povahy 
a jen komplexní studium tohoto jevu a inter-
vence na různých úrovních může mít naději na 
nějaký zdar. Nevím, zda současná sociologie 
se věnuje studiu stigmatizace v potřebné míře. 

Psychiatrie se snaží o studium duševních 
poruch podle přírodovědního modelu. Poznatky 
se díky novým technologiím jen hrnou. Otázka 
je, které z nich budou kdy použitelné a zda 
tato „biologická cesta“ je „ta pravá“ a jediná 
možná. Sám si představuji cestu psychiatrie jako 
širokou minimálně tříproudou dálnici složenou 
z pruhu biologického, psycholo gického a sociál-
ního, přičemž některý z našich pacientů může 
přecházet z pruhu do pruhu a jiný se bude držet 
stále v tom samém.

Svým způsobem však psychiatrie zůstává 
i v těchto dobách plných technologie blíž 
samému základu medicíny. Lékař se zde s paci-
entem setkává přímo a nikoli prostřednictvím 
nějaké aparatury. Psychiatr často dostává dar 
obrovské důvěry a jsou mu zpřístupňována 
ta největší lidská tajemství. Psychiatr pak má 
roli zprostředkovatele či svědka pacientova 
sebeposuzování (a někdy i prozření). V tomto 
ohledu vzato je psychiatrie dnes tam, kde 
medicína kdysi začínala a to není tak špatné 
zjištění. 

 Doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
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Před 20 lety 29. dubna 1990 zemřel 
MUDr. Jaromír Wolf, primář tělovýchovně-
lékařského oddělení fakultní polikliniky 
v Praze, krajský tělovýchovný lékař, jeden 
z budovatelů oboru tělovýchovného lékařství. 
Jako většina tělovýchovných lékařů byl i on 
aktivním sportovcem a jeho nejoblíbenějším 
sportem bylo horolezectví. Věnoval mu velkou 
část svého života a veřejnosti byl znám jako 
organizátor Československého horolezeckého 
svazu. Působil v řadě komisí (zdravotnické, 
mezinárodní, v trenérské radě), posléze jako 
předseda federálního svazu. Krátce vykonával 
funkci  lodního lékaře na lodi Čs. námořní 
plavby.

Do poslední chvíle se aktivně účastnil práce 
zdravotnické komise horolezeckého svazu. 
Z evidenčního listu komise bylo možno vyčíst 
jen velmi suchá fakta. Narodil se 24. března 
1919, byl členem horolezeckého oddílu TJ 
Vysoké školy Praha, cvičitelem horolezectví 
2. třídy od r. 1951, tělovýchovným zdravot-
níkem 1. třídy a nositelem 1. výkonnostní třídy. 
Aktivně ovládal angličtinu, němčinu a ruštinu, 
pasivně italštinu, francouzštinu, polštinu, latinu 
a řečtinu. Díky svým diplomatickým schop-
nostem se uplatnil také ve Světové horolezecké 
federaci (UIAA) a po řadu let, až do roku 1988, 
byl jedním z jejich místopředsedů. Byl také 
členem lékařské komise UIAA.

Neocenitelné zásluhy měl MUDr. Jaromír 
Wolf při organizaci úspěšné konference 
„Lékařské aspekty horolezectví“, kterou 
z pověření lékařské komise Světové horolezec-
ké federace uspořádal v Praze ve dnech 
20. – 22. 10. 1988 Československý horolezecký 
svaz za podpory Československé společnosti 
tělovýchovného lékařství a řady horolezeckých 
oddílů z Čech a Moravy, a která se prvně – od 
založení lékařské komise UIAA v r. 1980 – 
konala v zemi tehdejšího „socialistického tábo-
ra“. Přednesená sdělení dokumentuje  sborník, 
obsahující všech 50 referátů konference, kterou 
MUDr. Jaromír Wolf zahajoval v pražském 
Karolinu.

Z podnětu MUDr. Jaromíra Wolfa 
byla založena v České společnosti 
tělovýchovného lékařství sekce horské medi-
cíny a MUDr. Jaromír Wolf se stal členem 

jejího výboru. Dne 20. března 1990 uspořádala 
sekce horské medicíny svůj první „Pelikánův 
seminář“ s mezinárodní účastí, pro který 
MUDr. Jaromír Wolf připravil velmi cenný 
historický pohled na vývoj horské medicíny 
v Čechách a na Moravě.

Jako lékař se zúčastnil mnoha horolezec-
kých zájezdů a výprav do velehor Tatrami 
počínaje, přes Alpy, Dolomity, Kavkaz, Pamír 
a Hindúkuš a konče dvěma výpravami do 
Himaláje na Makalu (1973, 1976). Zúčastnil 
se několika prvovýstupů na pískovcových ska-
lách a 400 výstupů ve velehorách. Byl lékařem 
1. čs. horolezecké expedice do Hindúkuše 
v r. 1965 a další v r. 1970, kde vystoupil na štíty 
Akademia (5150 m n.m.), Bohemia (5160 m 
n.m.), Štít I nad Sedlem pod Kala Pandžou 
(5962 m n.m.) a na Kala Pandža (6328 m n.m.). 
Na výpravách byl oceňován jako zkušený lékař, 
i jako dobrý organizátor a diplomat.

Své zkušenosti z hor dovedl sdělit nejen 
vědeckou formou teoretických a praktických 
poznatků, ale ztvárnil je i literárně. Vědecká 
činnost MUDr. Jaromíra Wolfa se týkala 
především působení velehorského prostředí na 
lidský organismus. Referoval o zkušenostech 
z prvních zájezdů čs. horolezců do masivu Mont 
Blancu v roce 1955 a 1956. Se svými spolu-
pracovníky – lékaři z jiných oborů – uveřejnil 
několik prací. S MUDr. Václavem Dejmalem to 
byla srovnávací studie o stresu při sportovních 
výkonech včetně výkonů horolezec kých. Ve 
spolupráci s Ústavem leteckého zdravotnictví 
vzniklo několik prací o aklimatizaci ve středních 
velehorách, sledování horolezců v podtlakové 
komoře a ve velehorách, studie o aktivaci kůry 
nadledvin v průběhu aklimatizace na Pamíru.

Jaromír Wolf byl znám také jako spisova-
tel, básník a filozof. Doprovodil vzletným tex-
tem nádherné fotografické publikace Viléma 
Heckela, naposledy poeticky uspořádal 
knihu horolezeckých fotografií „Horolezecká 
zastavení“ (Vilém Heckel, Jaromír Wolf, 
Olympia, Praha 1988).

Spolupracoval při překladech a lektoroval 
řadu knih s horolezeckou tématikou, z nichž 
lze jmenovat díla J. R. Ullmana „Američané 
na Everestu“ (Olympia, Praha 1969), Chrise 
Bonningtona „Everest tvrdá cesta. První 
výstup jihozápadní stěnou“ (Olympia, Praha 
1981) a Jurije Rosta „Everest 1982“ o prvním 
sovětském výstupu na Everest (Olympia, Praha 
1985).

Sám napsal poutavé knížky o dvou výpravách 
československých horolezců na Makalu (8463 
m n. m.) v r. 1973 a 1976: „Řeka jménem 
červánky“ (Olympia, Praha 1975) a „Šivova 
velká noc. Československý výstup na Makalu 
1976“ (Olympia, Praha 1979). Za tyto knihy, 
o smyslu lidského úsilí vůbec, díla vysoké 
literární úrovně, bohaté myšlenkami i jazykem 
a v horolezecké literatuře zcela výjimečná, 
obdržel ceny nakladatelství Olympia.

Všechny literární práce Jaromíra Wolfa 
svědčí o jeho hlubokých znalostech naší 
i světové literatury a filozofie. V sérii popu-
lárních článků o klubu „Osvěta“, které otis-
koval Československý sport, vyjádřil nevšední 
cit pro přírodu naší vlasti, skýtající množství 
možností ke sportovnímu vyžití. V obdobné 
literární podobě napsal vzpomínky na svou 
práci lodního lékaře (1958-1960), která jej 
zavedla daleko do světa.

Jako lékaři horolezeckého svazu, lékaři sekce 
horské medicíny a Československé společnosti 

tělovýchovného lékařství jsme naposledy mohli 
vyslechnout slova MUDr. Jaromíra Wolfa 
o vzniku, počátcích, současnosti a perspektivách 
výškové a horské fyziologie a medicíny v našich 
zemích právě při 1. Pelikánově semináři sekce 
horské medicíny „Aktuální problémy horské 
medicíny“ 20. 3. 1990 v Praze. Bohužel však již 
nemohl svůj referát přednést sám.

V celém životě a literární tvorbě Jaromíra 
Wolfa je cítit jeho lásku k přírodě a lidem. 
Moře i hory tento cit umocňují: „V horách 
jakoby člověk byl uprostřed hloubek – Země 
i Vesmíru“. Uveďme několik krátkých pasáží 
z přemnoha jeho poutavých vyprávění (*). Týká 
se zdařilého výstupu na Makalu, který však byl 
bohužel spojen i s jednou ztrátou života našeho 
horolezce. 

„V těch dnech na přelomu první a druhé 
poloviny května jsme si pojednou uvědomili, že 
nastává vlastní expedice na Makalu. Byl dosažen 
jižní vrchol, sám o sobě osmitisícová hora, a byl 
dokončen prvovýstup jihozápadním pilířem, 
byl dokončen první československý prvovýstup 
na himálajskou osmitisícovku. Nadešla druhá 
a poslední část expedice. 

Horolezci prvního sledu, patřící z jižního 
vrcholu na předlouhý hřeben, vedoucí k vrcho-
lovému masívu hory, si pojednou uvědomili, že 
výprava stojí před novým vrcholem, že máme 
před sebou nový výstup na novou horu, novou 
výpravu na nový, velmi vysoký a velmi vzdálený 
štít. A že tuto výpravu musíme zorganizovat 
ihned a zajistit ji vším potřebným v necelých 
čtrnácti dnech, které zbývají do příchodu let-
ního monzunu a jež nám poskytuje příroda 
nechávajíc dále stoupat tlak vzduchu, ať samot-
ný vrchol se zdá, že je obalen vlhkem, sněhem, 
teplem a vatovými obláčky podobnými kul-
turám plísní. Začala nová expedice. 

...... Pokusme se představit si onu velkou 
noc na osmitisícovém hřebenu, jímž temným 
světlem zatmělého měsíce šli tři muži. Co 
zbude z našich představ? I kdyby sto tele-
vizních kamer snímalo horolezce na pilíři 
Makalu a na hřebenu mířícím k vrcholu, diváci 
by asi odvrátili tvář a vyčkali, až bude vysílán 
jiný program. Neboť co by viděli? Nic zajíma-
vého, protože na horolezectví nic zajímavého, 
nic vzrušujícího, nic, co by člověka vtáhlo do 
středu děje a víru hry, nic takového na něm 
není. Jen subjektivní vzpon srdce a mozku, 
nepostřehnutelný, i když je tolik konkrétním 
symbolem lidského údělu.

Kdo z lidí zažil zrození dne v této výši, kdo 
z lidí byl kdy účasten zániku polosvětla Měsíce, 
jeho chladné záře, jeho zapadání a vzniku 
světla na východě, tam, kde řetěz hor vrcholí 
bílou hmotou Kančenčengy? Světélkující záření 
se rodí ze tmy, koncentruje se a potom zazní 
výtryskem světla v duhovém polooblouku, 
v jehož středu slavně stoupá ohnivě rudé slunce, 
symbol a světlo zároveň. A jím se mění smysl 
tmy, smysl a tvary hor a samotné země, smysl 
a účel světa a celého vesmíru, smysl našeho jed-
nání a úděl našich životů.

.......Co se děje v mozku člověka ve výši 8300 
metrů, v mozku, jehož buňka jedna po druhé 
zhasíná a končí svoji stále nepochopitelnou 
činnost, jež začala kdysi v době novorozenecké 
a ještě dávno před zrozením a jejíž směr a cíl 
byl určen již při samém početí? Mozkové dráhy 
ještě fungují, jsou schopny přenášet pokyny 
k orgánům, ke svalům, ale v centru již víří 
nicota, o molekuly kyslíku se derou molekuly 
prvků, které ztrácejí schopnost organizovat své 
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nukleární síly ve vědomí a podvědomí a natož 
ve vůli. A nepopsatelný mráz a chlad, ono krutě 
fyzikální minus vniká do vlásečnic srdce a tkáně 
plic a mozku a neúprosně – podle zákonů 
fyziky – drtí jaderné protoplasmatické struktury 
buňky a vodu krve mění v led. 

A srdce lidí, neurotická, psychoticky 
ctižádostivá, neklidná a lhostejná, neboť 
ci vilizace, odkud byla přinesena, trpí stejnými 
vlastnostmi, lidská srdce hynou. Podivuhodné 
orgány nejvyšších organismů, které vytvořila 
příroda, od pradávna sídla duše a samotné 
bytosti, podivuhodně utvářená ústrojí mecha-
niky krevního oběhu, mající vlastní automatické 
řízení, vynášejí člověka do substratosférických 
výší. Ten zanechává rmut a produkty vlastního 
života všude, kde se dotkne planety, bezohledný 
k Zemi i sám k sobě a z těžko pochopitelných 
důvodů se dere výše a výše, ač je ničen anoxií 
a dotekem mrazu a zářením vesmíru, neboť se 
chce dotknout hvězd a sluncí. A tak těžko chápe 
sebe sama.“  

Tolik ukázka z pera MUDr. Jaromíra 
Wolfa. Doplňme, že část expedice odcestovala 

20. 1. 1976 dvěma nákladními auty z Prahy, 
část dorazila do Nepálu letecky v polovině 
února. Základní tábor byl vybudován ve 
výšce 4850 m koncem března. Po postupném 
vybudování pěti výškových táborů bylo 4. 5. 
dosaženo jižního vrcholu Makalu, na nějž poté 
postupně vystoupilo 14 členů výpravy včetně 
deseti Čechoslováků. O hlavní cíl expedice – 
dosažení vrcholu Makalu ve výši 8475 m, se 
pokusilo čtyřčlenné družstvo, tvořené třemi 
čs. horolezci a jedním španělským horolez-
cem, členem španělské expedice. Poslední fáze 
výstupu z tábora č. 6 začala 24. 5. 1976 v 5 
hodin ráno a v 16.30 Milan Kriššák a Španěl 
Jordi Camprubi dosáhli vrcholu. Náš Karel 
Schubert vystoupil na vrchol v 16.50. Michal 
Orolín se vrátil pro nevolnost z výšky asi 
100 metrů pod vrcholem. Na zpáteční cestě 
z vrcholu K. Schubert zahynul.

Závěrem ještě výstižná charakteris-
tika osobnosti MUDr. Jaromíra Wolfa 
(***): „Prožil za svých 71 let tolik, že by 
to stačilo na několik krásných a plodných 
životů. Nejvíce jeho bohatý život ovlivnilo 

v tom nejlepším slova smyslu horolezec-
tví. MUDr. Jaromír Wolf měl rád život, psal 
knihy s horolezecko-filozofickou témati-
kou, obdivoval buddhismus. Stačil praco-
vat odborně a publikovat fyziologické práce 
o aklimatizaci ve středních horách i cestovat 
a reprezentovat naše horolezectví a horskou 
medicínu v mezinárodních institucích. Jak to 
všechno stihnul? Tolik životů? A s takovým 
klidem a pohodou? Byl mimořádnou osob-
ností a jednou z největších postav našeho 
poválečného horolezectví. MUDr. Jaromír 
Wolf se zasloužil o naše horolezectví!“

*Matějková J., Rotman I.: Rozloučení 
s MUDr. Jaromírem Wolfem. 1990. 
**Wolf J.: Šivova velká noc. Praha, Olympia 
1976 
***Chládek L.: Vzpomínka na MUDr. Jaromíra 
Wolfa. Bulletin LK Českého horolezeckého 
svazu a Sekce horské medicíny ČSTL, 1991
 MUDr. I. Rotman, 
 MUDr. J. Matějková,
 MUDr. J. Novák

Predikátem „z Práchně“ se honosily dvě výz-
namné osobnosti 17. století, jejichž rody mají 

kořeny v Horažďovicích. Byl to proslulý lékař 
a theolog Jan Sofron Kozák a věhlasný český 
rytec Václav Hollar. Ač se pravděpodobně 
nikdy nesetkali ani neznali, oba se proslavili 
v cizině a byli dočasně i v cizích vojenských 
službách.

Jan Sofron (Sofronius) Kozák se narodil 
v roce 1607 v Horažďovicích v domě řečeném 
„u Kozáků“ v Nábřežní ulici. Pocházel ze 
staré měšťanské rodiny spřízněné s rodem 
Boudů (nebo Budeciusů) nazývaném údajně 
též „z Práchně“. Jeho otec byl víry podobojí 
a svými názory se přikláněl k Jednotě Českých 
Bratří.

Vystudoval lékařství na Univerzitě Karlově 
v Praze a v době pobělohorské za náboženské 
reformace císaře Ferdinanda II., kdy odmítnul 
konverzi ke katolicismu, opustil jako exulant 
Čechy a odešel do Německa. Vzdělával se dále 
na několika akademiích, svůj zájem soustředil 
na lékařství a teologií. Za třicetileté války 
v bojích proti habsburské dynastii vstoupil jako 
polní lékař do služeb švédského krále Gustava 
Adolfa II., který ve válce vystupoval na straně 

utlačovaných protestantů v Německu. S oddíly 
vojevůdce Banéra vtáhl v roce 1634 do Čech. 
V roce 1636 opustil vojenskou službu i Čechy 
a usadil se v Brémách, kde se oženil a po dobu 
48 let provozoval lékařskou praxi. Pro své 
náboženské přesvědčení a zejména filozofické 
názory, hraničící až s mysticismem, se často dos-
tával do sporů s tamními učenci. U prostého lidu 
však byl oblíbený pro své ranhojičské umění 
a svoji vzdělanost i ochotu. Napsal řadu učených 
pojednání a několik knih, převážně v latině. 
Zemřel v Brémách před 325 lety roku 1685.

Kozák se psával „z Práchně“ nebo 
„z Prachusen“. Zda tím chtěl pouze zdůraznit 
svůj původ z Prácheňska, nebo zda obdržel 
tento predikát za své válečné zásluhy od 
švédského krále nebo některého německého 
panovníka se nepodařilo zjistit. Není známý ani 
jeho erb. Proto osobnost Jana Sofronka Kozáka 
zůstává nadále zahalena jistým tajemstvím a je 
námětem pro další badatele.
(Podle Němec K. J.: Prácheň v nobilitě. 
Prácheňská zastavení. MÚ Horažďovice, 
s. 37-45)  (r)

VZPOMÍNKA NA JANA SOFRONA (SOFRONIUS) KOZÁKA (1607 – 1685)

Josef Reinsberg se narodil 18. srpna 1849 v Přibyslavi na Českomoravské 
vysočině. Po maturitě na klatovském gymnáziu v r. 1864 se rozhodl pro 
studium medicíny. Začínal jako praktický lékař, později jako okresní 
lékař, v Klatovech a okolí. V dalších letech se však jako vysokoškolský 
pedagog věnoval soudnímu lékařství. Po rozdělení tehdejší Karlo-
Ferdinandovy univerzity na českou a německou byl Reinsberg r. 1884 
pověřen suplováním stolice soudního lékařství a pomáhal tento obor 
budovat na české Lékařské fakultě pražské univerzity. Zabýval se však 
také hygienou a experimentální medicínou.
V r. 1885 byl jmenován mimořádným a o rok později řádným profesorem 
soudního lékařství. Za svého působení na univerzitě byl třikrát děkanem 
lékařské fakulty a v letech 1898 a 1899 rektorem pražské univerzity. Do 
důchodu odešel k 1. říjnu 1908 jako všeobecně uznávaný znalec svého 
oboru, a to nejen u nás, ale i v zahraničí.

MUDr. Josef Reinsberg vydal 
v letech 1885, 1886 a v dalších 
letech šestidílnou Nauku o soud-
ním lékařství  a mimo jiné také 
Sbírku soudních lékařských 
posudků. Ve své vědecké práci 
se věnoval např. sebevraždám, 
otravám, utopením a publikoval 
na sto vědeckých prací. Byl orga-
nizátorem odborných spolků, stál 
u zrodu Spolku lékařů českých. 
Redigoval též odborné časopisy, 
byl mezi nimi i Časopis lékařů 
českých. Působil jako přednosta 

VZPOMÍNKA NA PROF. MUDR. JOSEF REINSBERGA (1849 – 1930) 
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Ústavu soudního lékařství až do r. 1908, kdy ze zdravotních důvodů místo 
opustil. Pravidelně cestoval do zahraničí, našel si však vždy čas i na práci 
v laboratoři. 
Prof. MUDr. J. Reinsberg byl znám jako vynikající pedagog. O jeho 
zájmu o život a zabezpečení studentů svědčí též předsednictví Husova 
fondu pro podporu studentů.  Je zajímavé, že byl též členem klatovské 
Měšťanské besedy. 

Prof. Reinsberg zemřel v Praze 29. ledna 1930 ve věku 85 let. V loňském 
roce uplynulo 160 let od jeho narození, letos jsme si připomněli 70 let 
od jeho skonu. V Klatovech je po něm nazvána nepřesně jedna z ulic 
nedaleko někdejších dragounských kasáren – Reinsbergerova. 
(Podle: L. Brousková: Univ. profesor Josef Reinsberg. Klatovský deník 
19.8.2004)  
 (r) 

Gustav Halík se narodil 11. srpna 1865 – tedy 
před 145 roky – v Domažlicích v rodině Josefa 
Halíka, mistra řeznického a Anny, rozené 
Pekové, rovněž z Domažlic. Za manželku 
měl Mathildu, rozenou Florianovou, z domu 
čp. 75 na Dolejším předměstí, kde nejprve 
MUDr. Halík bydlel a měl zde i své ordinační 
místnosti. Teprve později se usadil ve svém 
vlastním domě na Dolejším předměstí čp. 69. 
Byl to velice zdatný a milý pán, zvláště 
vůči dětem. Měl velmi široké zájmy i mimo 
medi cínu. Byl členem všech místních kul-
turních spolků a korporací. Velice se zasloužil 
o pě vecký a hudební spolek Čerchovan, jehož 
byl zakládajícím členem v roce 1901 a později 
i dlouholetým předsedou, až do roku 1939. 

V tom roce z funkce odstoupil a valnou 
hromadou Čerchovanu byl 27. února 1939 
jmenován čestným předsedou. Ve spolupráci 
s prvním sbormistrem Čerchovanu ředitelem 
kůru Václavem Fleglem a mistrem Jindřichem 
Jindřichem přispěly tyto tři osobnosti 
k povznesení kultury nejen v Domažlicích, 
ale i v blízkém i širokém okolí. Nebýt těchto 
obětavých a přičinlivých osob, Čerchovan by 
zřejmě vůbec nevzniknul.
MUDr. Gustav Halík před sedmdesáti 
lety dne 6. ledna 1940 zemřel v lázních 
Poděbradech, kde tou dobou byl na léčení. 
Byl pak převezen do Domažlic a jeho tělesné 
pozůstatky jsou uloženy na domažlickém 
hřbitově v rodinném hrobě. V domažlickém 

týdeníku „Posel od Čerchova“ z ledna 
1940 je uvedeno: „V posledních dnech však 
těžce nemocný již velice trpěl a sám svůj 
konec předvídal. Je převeliký počet těch, 
jimž svým obětavým, rychlým zákrokem 
a lékařskou péčí zachránil život, rodinám 
otce a nena hraditelné maminky. Ti všichni 
jistě budou dlouho vděčně vzpomínat na jeho 
zlaté srdce a záchranné ruce, které byly ve 
dne v noci ochotny přispět ku pomoci. Své 
těžké lékařské povolání úspěšně uplatňoval 
v nemocnici, ve městě i v dalekém okolí, 
v nesčetných rodinách.“
 (r)
(Podle: Hana O.: Výročí MUDr. Gustava 
Halíka. Domažlický deník 24. 8. 2000, s. 16)

VZPOMÍNKA NA MUDR. GUSTAVA HALÍKA

Bylo pondělní dopoledne a já jsem seděla v posluchárně interní kliniky 
v Plzni. Naše skupina byla spojena ještě s dalšími studenty, a protože nás 
bylo moc, rozhodl se vyučují lékař, že nás nevezme vyšetřovat pacienty, 
ale poví nám něco málo o historii kliniky, na které jsme se právě nachá-
zeli. V místnosti na zdi visely fotografické portréty  přednostů a primářů 
kliniky a nebo dalších významných lékařů, kteří působili na tomto 
pracovišti. Jejich příběhy byly velmi zajímavé a myslím, že to byli jistě 
velmi vzdělaní muži, kteří udělali mnoho pro vědu a pokrok léčby ve 
svém oboru. Avšak mě zarazilo, že většina těchto lékařů zemřela na 
následky vážné nemoci. Položila jsem si tedy otázku, jak to, že lékaři tolik 
zanedbávají svůj zdravotní stav?
Lékař od svých pacientů vyžaduje, aby plnili pokud možno co nepřesněji 
jeho pokyny, aby se vyvarovali situacím, které by mohly zhoršit jejich 
zdravotní stav, a nadále aby dodržovali správnou životosprávu, brali včas 
léky a byli zkrátka ve všem vzorní. To, co ovšem lékař vyžaduje od svých 
pacientů, málokdy plní sám. 
Když jsem začala rozmýšlet, o čem tedy konkrétně budu psát tuto esej, 
měla jsem snahu přijít na to, co je příčinou této lékařské nedbalosti. 
Nejdřív jsem se zaměřila na počátek celého studia medicíny. 
Když jsem na gymnáziu četla knihu Jéroma Klapky Jéroma Tři muži ve 
člunu, hodně jsem se bavila při čtení úvodní kapitoly, kdy jeden z hlavních 
hrdinů této knihy prolistovává lékařským repetitoriem a pociťuje na sobě 
příznaky všech chorob, se kterými se setkává. Ale jakmile jsem začala 
studovat na lékařské fakultě, zjistila jsem, že je tento jev zcela normální. 
Postupným pročítáním učebnic jsem se setkávala s různými chorobami, 
jejichž příznaky jsem na sobě také objevila. V prvních měsících mě to 
překvapovalo, děsilo a někdy i pobavilo zároveň, ale postupem času jsem 
začala všechny mé imaginární příznaky ignorovat a musím přiznat, že 
dokonce i některé příznaky reálné. Několikrát se mi stalo, že jsem prostě 
přechodila nějakou tu virózu, jen proto, že jsem si šetřila absence na 
doby, kdy by mohlo být ještě hůř. No a s mojí správnou životosprávou 
to šlo také pomalu z kopce. Iontové nápoje se staly nedílnou součástí 
mých příprav na zkoušku. Spánek je v tu ránu luxus, který si student 
prostě nemůže dovolit a pravidelné stravování se pravidelně během 
zkouškového období stává nepravidelným. No a když si představím, co 
mě ještě v budoucnu čeká za nástrahy, tak občas zapochybuji i o svém 
duševním zdraví.

Nakonec jsem došla k názoru, že každý, kdo se rozhodne projít všemi 
nástrahami studia medicíny rozhodně trochu postrádá pud sebezáchovy 
a potřebuje velkou dávku cynismu, aby se tím vším prokousal.
Jakmile se z medika stane lékař, některé zlozvyky si ze svého studia 
ponechá. Jako například svoji životosprávu. Nikdy jsem při hodinách 
v nemocnici neviděla žádného z mých vyučujících něco pít. A když už, 
tak to byly nápoje s velkým obsahem kofeinu. Co se týče dostatečného 
spánku, tak ten je při nočních službách na oddělení také asi zřejmě 
omezen. Ale to už prostě patří k povolání lékaře. Co mi trochu nejde na 
rozum, proč právě lékaři nechávají zajít svá onemocnění až tak daleko, 
dokud se nenechají nějakým svým kolegou vyšetřit. Samozřejmě to asi 
nejde vztáhnout na všechny doktory, ale myslím, že jisté sklony k tomu 
mají. Zářným příkladem je třeba moje maminka, která je zubařkou. 
Obětavě každého vyšetří, když je potřeba, a vždy doma nadává na 
pacienty, kteří chodí na poslední chvíli. Ale když ji jednoho krásného 
odpoledne rozbolel zub, trvalo celé čtyři dny, než jsme ji přesvědčili, aby 
zašla ke své kolegyni a nechala se ošetřit.
Nevím, jestli jsou takhle tvrdohlaví všichni lékaři nebo prostě jen jsou 
svojí prací tak zaneprázdněni, že si sami nemůžou dojít na nějakou tu 
kontrolu. Možná z pohledu lékaře je těžké brát sebe sama jako člověka, 
který se také může stát pacientem a může mít naprosto stejné problémy 
jako lidé, které ošetřuje. Možná si to lékaři dobře uvědomují, ale prostě 
mají smůlu, že se na závažnost jejich choroby prostě přijde. Opravdu 
netuším, co je příčinou toho všeho a myslím, že z pozice studenta asi 
také těžko zjistím. S největší pravděpodobností, když se mi podaří 
prokousat se celým studiem a stane se ze mě lékařka, taky dospěji 
do stejného stádia. Ale myslím, že je dobré se nad tím vším zamyslet 
a popřemýšlet nad svým přístupem a třeba i něco málo změnit. Protože 
určitě stojí za to projít všemi úskalími medicíny, abychom mohli 
někomu ulevit, pomoci a nebo dokonce zachránit život. Nicméně pro 
mě trochu postrádá smysl, hnát se za takovým cílem a přitom si akorát 
zdevastovat své zdraví.
Mým snem je stát se po ukončení studia na této fakultě lékařkou a ne 
pacientem.
 Tereza Panochová, 3. ročník LF UK v Plzni
Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komuni-
kace s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 

I V MEDICÍNĚ BÝVÁ POD SVÍCNEM TMA
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Lidské tělo, bez něj jsme ničím. Naše tělo 
nám umožňuje pracovat, snít, tvořit, milovat 
a vnímat nepřetržitě svět kolem nás, žít. Jak 
dobře vlastně známe tento celek, tvořený 
orgány a systémy, které nás, buňku po buňce, 
dělají tím, čím jsme? Na jaře roku 2007 měla 
široká odborná i laická veřejnost možnost 
prohlédnout si toto tělo zblízka. Dotýkat se 
exponátů bylo však tentokrát povoleno! 

Názory na tuto výstavu se různí snad člověk 
od člověka, pro jedny je to obchod se smrtí, 
nedůstojná prezentace lidských mrtvol a pro-
jev neúcty k lidem, jimž tato těla patřila. Pro 
druhé je to zajímavý pohled do lidské anatomie 
a vynikající možnost vidět, co se skrývá pod lid-
skou kůží. Zároveň má výstava dvě tváře: první 
ukáže maximum současných medicínských, 
preparátorských a balzamovacích technik, má 
poučit, možná vést i k pokoře.

V dnešní hektické a násilné době přinesla 
tato výstava možnost uvědomit si, že člověk je 
bytost poměrně křehká a hlavně smrtelná, ne 
jako ve videohrách nesmrtelná i po zastřelení 
či přejetí válcem, a že hranice mezi životem           
a smrtí je velmi tenká. Druhá odvrácená tvář 
může mít podobu otázek: „Neměli by mít i tito 
zemřelí svůj klid? Nevadí, že nemají hrob? 
Nechal bych se po smrti takhle vystavit i já, 
Bylo by mi jedno, že tím preparátem je můj 
přítel, kolega ze školy, babička nebo dítě? 
Kdybych znal totožnost těch nahých preparátů, 
považoval bych je dál netečně za pouhé pre-
paráty? Kdo byli ti lidé, na které teď hledím, 
co měli za práci, jak žili, měli rodinu a přátele? 
Nenese v sobě každé sdělené poznání také 
otázku etickou, nebo prosté zamyšlení nad tím, 
co je vkusné a kde jsou hranice vkusu? Nemůže 
taková výstava jen zvýšit neúctu a lhostejnost 
k životu?“

Chtěl bych se nestranně (jako student 
6. ročníku LF UK v Plzni, zároveň jako člověk, 
který se už se smrtí setkal jak v osobním 
životě, při studiu, tak při práci – pracuji již 
pátým rokem jako sanitář na II. interní klinice 
Fakultní nemocnice v Plzni, osobní zkušenost 
s nakládáním se zemřelými mám také z dvou- 
měsíční praxe v britské nemocnici, kde jsem 
pracoval jako ošetřovatel), zamyslet nad klady 
i zápory zmíněné výstavy, etickými a právními 
dopady a pozitivním přínosem pro odborníky či 
laickou veřejnost. 

Jisté je, že vystavovaní lidé nedali před 
smrtí písemný souhlas s využitím svého těla 
ke komerčním účelům. Kdosi se pozastavil nad 
tím, že by těmito preparáty mohli být popravení 
čínští političtí vězni nebo tibetští odpůrci čínské 
komunistické vlády. Pro mne by to nemuselo 
být až tak patetické, úplně by stačilo, kdyby šlo 
o lidi z chudých rodin, které podlehly svodům 
vydělat peníze tím, že své zesnulé „zpeněží“. 
Už to se vymyká základní představě o slušnosti 
a úctě k zemřelým – ne od těch, kteří pokušení 
podlehli, ale od těch skrze něž přišlo. 

Etická otázka spočívá v tom, zda dárci měli 
šanci rozhodnout o využití svých těl ještě za 
svého života, tedy pokud dali souhlas s tím, 
aby se takto prezentovala. Samotný pořadatel 
výstavy Roy Glover přiznal, že takové doku-
menty nemá, trvá ale na tom, že původ těl 
je zcela legální a po legislativní stránce zcela 
v pořádku. „Lékařské školy, od nichž těla dos-
táváme jsou našimi partnery. Ony připravují 
těla a my platíme za jejich využití. Mezinárodní 
práva nám tento proces umožňují“, sdělil 
Glover a také zdůraznil, že těla jeho společnosti 

nepatří a po skončení výstav je univerzitám 
vrátí. Jde prý o těla Číňanů, kteří zemřeli 
přirozenou smrtí a žádný příbuzný či pozůstalý 
si je nevyžádal.

Pro řadu lidí mohla být návštěva této 
výstavy v pražské Lucerně bizarní podívanou. 
Exponáty ukazující vnitřní výbavu lidského 
těla totiž pouze nestojí či neleží, ale svírají 
tenisovou raketu, vrhají se za volejbalovým 
míčem, hází šipky nebo „dumají“ nad smys-
lem života s rozříznutou lebkou a odhaleným 
mozkem v dlaních. Pojmout to jako umělecké 
dílo, tedy stylizovat a naaranžovat mrtvá těla 
do takovýchto poloh, považuji za neetické, 
nevhodné a nesmyslné. Jen velmi těžko lze 
odhadnout, kým v životě mrtví lidé doopravdy 
byli, jaký život žili, zda vůbec někdy drželi 
v ruce míč či tenisovou raketu, třeba neměli ani 
fotbal rádi...

Některá z mrtvých těl jezdí na skateboar-
du, jiná hrají basketball, nejkontroverznějším 
exponátem je pak žena v osmém měsíci 
těhotenství, ve které je vidět nenarozený plod. 
Prezentování vypreparovaných lidských těl 
v postojích, které odpovídají postojům živých 
lidí, vytváří kus kýče. Těla jsou upravena tak, 
aby vzbudila dojem aktivity živých jedinců 
a vyvolala senzaci. Autoři výstavy do tohoto 
vsouvají prvek, který v těle zemřelých není, 
jakoby ho chtěli přenést do světa živých. Když 
si to srovnám, řekl bych, že chodit na takovou 
výstavu je stejně divné, jako když se dřív lidé 
chodili dívat na veřejnou popravu. To prostě do 
dnešní doby nepatří. Způsob prezentace těl je 
podle mne nešťastný. Lidské tělo by mělo být 
maximálně předmětem vědeckého zkoumání, 
ne prostředkem k vytváření senzace.

Na druhou stranu je přítomnost skutečné 
smrti stále „ukrývaná“, tu jen tak někdo na 
vlastní oči nevidí, snad jen zdravotnický per-
sonál, medici, náhodní svědkové tragických 
nehod, a podobně. Nejčastěji se umírá v nemoc-
nici, za plentou. Ostatní pacienti v době, kdy 
někdo umírá, jdou na chodbu nebo kouřit 
a mají pocit, že se někdo chová neslušně, 
když umírá. Tragické je, že u nás je člověk při 
umírání často opuštěn. Navíc se množí pohřby 
bez obřadu, příbuzní nechávají zesnulé členy 
rodiny „odklidit jako odpadky“, bez rozloučení, 
odpuštění, rekapitulace jejich života. Ale když 
si večer zapnete televizi, vidíte během půl 
hodiny bezpočet smrtí, jakoby se lidé chtěli 
otupit virtuálním přehráváním něčeho, čeho se 
ve skutečnosti děsí. 

V dávnější minulosti, v dobách rene-
sance a baroka, provozovali lékaři v Evropě 
veřejné pitvy, obvykle popravených zločinců. 
Existovaly jednak z části uzavřené pitvy pro 
odborníky, které byly skutečně hodnotné, a jed-
nak veřejná Teatra Anatomica, která sloužila 
hlavně pro nalákání sponzorů. V Praze provedl 
první veřejnou pitvu lidského těla slavný 
lékař Jan Jesénius v roce 1600. Takovéto pitvy 
sloužily z části pro výuku mediků, ale i jako 
velká zábavná představení pro běžné zájemce. 
V 19. století lékařská „představení“ přitvrdila. 
Londýnské a Pařížské nemocnice zpřístupnily 
některé operace i platícím divákům. Na 
doplnění se patří dodat, že většina operací té 
doby byly amputace a prováděly se bez umrt-
vení. Musel to tedy být pro diváky skutečný 
zážitek. V nejlepším případě lékaři před ope-
rací pacienta opili do němoty, a pak teprve 
řezali. A až od čtyřicátých let 19. století se ke 
znecitlivění při operaci začal používat oxid 

dusný – rajský plyn a éter. Veřejné pitvy, stejně 
tak veřejné amputace, sice mohly sloužit výuce 
budoucích lékařů a snad i poučení laiků, spíše 
se však dají chápat jako morbidní atrakce. 

Proti výstavě v Lucerně se objevila 
nejvážnější stížnost: občan Radek Mikula 
proti ní podal na Radnici Prahy 1 stížnost 
pro porušení zákona o pohřebnictví, např. 
kvůli tomu, že těla nejsou vystavena v rakvích, 
instalováním lidských pozůstatků do poloh 
souvisejícími s pohyby typickými pro sport… 
Výstava kvůli tomu přerušena nebyla, protože 
těla byla do Čech dovezena jako výstavní 
exponáty, nikoliv jako lidské ostatky, a proto 
se na ně zákon o pohřebnictví nevztahuje. 
Hygienické předpisy při přepravě a vystavování 
porušeny také nebyly.

Úcta k zemřelým a kultura pohřbívání je 
jedním ze základních znaků, kterými se člověk 
jako druh liší od svých vývojových předchůdců. 
Já se obávám, že tam, kde tuto úctu ztrácíme, 
a kde se s lidskými těly zachází jako s výstavním 
materiálem, navíc z důvodu honby za ziskem 
a za senzací, tím naše civilizace svojí lidskost 
ztrácí. 

A co výstava mumifikovaných mnichů v kla-
tovských katakombách? Proč lidé okukují 
jejich děsivé výrazy evokující smrtelný škleb, 
a proč se nebojuje proti kutnohorské kostnici, 
kde jsou lustry z kostí a lebek? Baroko si také 
hrálo s kostmi a lebkami, např. v Římě Via 
Veneto, tato díla měla zřejmě jiný účel a jiný 
kontext, mají připomenout člověku krátkost 
a pomíjivost pozemského života. 

Pražská výstava místo toho deklarovala cíl, 
přimět lidi, aby začali více přemýšlet o svém 
zdraví. Varovným prstem ukazovala především 
na kuřáky a konzumenty alkoholu. Ti mohli 
ve vitrínce pozorovat rozdíl mezi zdravými 
plícemi a orgánem dotčeným cigaretami. Nad 
vším bdí vytištěná výzva „Nechte své cigarety 
zde a přestaňte s kouřením!“ Lidé s oblibou 
holdující alkoholu si zase mohli prohlédnout, 
jak vypadají játra poškozená cirhózou. 
Inteligentní člověk si může vzít ponaučení 
i z věcí nejodpornějších, to však ty odporné 
věci neospravedlňuje. Znám vkusnější způsoby 
zdravotnické osvěty a odvykání kouření.

Organizátoři argumentují tím, že akce je 
vzdělávací. Každé tělo je důkladně vybíráno 
za účelem ukázat na něm jeden z důležitých 
tělesných systémů. Když je pak člověk vidí 
pohromadě, má komplexní obrázek. Vědět, kde 
jsou orgány uložené, a jak pracuje naše tělo, 
by měl vědět každý, nejen zdravotník. I když 
chápu, že pro někoho je to věc neslučující se 
s vírou a přesvědčením, ale ten tam nemusí 
chodit. Já také nepůjdu na centrifugu, když vím, 
že mi pak bude špatně. 

Myslím si, že pokud má někdo hlubší 
zájem o anatomii lidského těla, je k dispozici 
celá řada anatomických atlasů a učebnic od 
populárnějších až po odborné. Bez výstavy 
v Lucerně by se tedy lidé určitě obešli. Lékaři 
z odborného hlediska na exponátech nic 
nového nevidí a jde z jejich pohledu pouze 
o šoubyznys. Samozřejmě se mezi návštěvníky 
najdou i tací, kteří v ní vidí jasný zdroj vzdělání, 
umožňující lidem vidět, jak to vypadá pod kůží 
lidského těla. Měli by však vědět, že již koncem 
padesátých let minulého století se mnohé z ana-
tomických znalostí učili studenti me dicíny na 
modelech. Dnes je již technika výroby těchto 
modelů na takové úrovni, že zájemce infor-
mují i o detailech, které na zemřelém ani 
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vidět nemohou. Bylo by jistě zajímavé spočítat, 
kolik lidí šlo na výstavu opravdu z „vědeckého 
zájmu“ a kolik přivábila senzace. 

Některé odborníky z řad profesorů lékařských 
fakult UK pobouřilo, když vyšlo najevo, že 
průvodce po expozicích dělali jejich studenti. 
Rektor UK byl požádán, aby zakročil, neboť 
studenti dodávali výstavě zdání vědeckého 
projektu a jejich přítomnost vytvářela jakési 
morální alibi před veřejností. Podle vedení UK 
byla výstava neetická a neslučující se s principy, 
na kterých je výuka všeobecného lékařství na 
univerzitě založena. Pokud studenti rektora 
neposlechli, žádné tresty jim nehrozily. Myslím 
si, že pro studenty osobně to byla brigáda jako 
každá jiná a zároveň jim umožnila udělat si 
komplexní obrázek o souvislostech v anatomii, 
které pak v podobě výkladu návštěvníkům 
použili v praxi. Samozřejmostí byla možnost 
diskuze s veřejností, ale také možná ztráta 
iluzí a ideálů. Každý student, mně nevyjímaje, 
vstupuje na akademickou půdu a začíná stu-
dia s nejlepšími úmysly, představami a jistou 
mírou naivity a končí tak, že skoro žádné 
nemá. Vzpomínám si na první přednášku, kdy 
jsem měl v batůžku čerstvě koupený bílý plášť 
a nervózně se tísnil s ostatními studenty v aule, 
kde nás bylo asi 130. Někteří museli sedět na 
schodech, jiní stát. Profesor započal přednášku 
a jedny z prvních vět, které pronesl, byly: 
„Pořádně se podívejte na své sousedy, protože 
z vás zanedlouho zůstane studovat tak čtyři 
pět.“ Nastala šílená soutěživost, kdy nestačilo 
být dobrý, ale musíte porazit svého souseda, 
což v důsledku neposiluje týmovou práci, která 
je v dnešním zdravotnictví nutná. To jsem ale 
trošku odbočil.

Dne 4. května 2007 výstavu BODIES...The 
Exhibition oficiálně odsoudila i Česká ana-
tomická společnost, hlavním důvodem byla 
etická problematika expozice.

Poté, co jsem se na danou problema-
tiku podíval z různých pohledů, jsem také 
přesvědčen, že výstava lidských těl byla 
hlavně eticky nepřijatelná. Lidské tělo není 
stejná výstavní položka jako vycpaný pta-
kopysk, případně chobotnice v lihu. Když to 
však vezmu s velkým nadhledem je snad pta-
kopysk nebo chobotnice horší člověka? Co 
nám dává ten nesmyslný pocit nadřazenosti 
nad vším tvorstvem? To, že stojíme na vrcholu 
potravního řetězce? Anebo skutečnost, že se 
zvířata neorganizují do politických stran nebo 
neplatí daně? 

S podobnými tématy se musí zacházet citlivě. 
Vystavované exponáty byly kdysi živí lidé, 

kteří měli rodinu, přátele a teď jsou najed-
nou napuštěni silikonem na podstavci, což mi 
přijde dost podivné a to i tehdy, kdyby dotyčný 
před smrtí souhlasil s takovým použitím své 
tělesné schránky. Na výstavě „Bodies“ vys-
tavují i věci zcela nepřijatelné. Jsou to hlavně 
preparáty embryí a plodů, samozřejmě získané 
z potratů, v přijatelnějším případě samovol-
ných. K dětem, i těm nenarozeným, bychom 
přeci jen měli mít zvláštní úctu. Třeba takovou 
jako skvělý fotograf a filmař Lennart Nilsson, 
který dokázal krásně zachytit jejich vývoj – a to 
zaživa in utero! Preparáty lidských orgánů 
a rozpitvané mrtvoly patří na lékařské fakulty. 
My medici si opravdu všechno potřebujeme 
osahat a vidět v reálu, jinak bychom nemohli 
pořádně léčit. Veřejně vystavovat by se takové 
věci s cílem zisku neměly vůbec, i přestože 
upozorňují veřejnost na aktuální zdravotní pro-
blémy. „Součást evropského myšlení je úcta 
k zemřelým a zacházení s lidskými ostatky 
v souladu se všeobecně přijímanými pravidly 
etiky a morálky. Nesmí být dotčena důstojnost 
zemřelého a mravní cítění pozůstalých 
i veřejnosti.“ (výňatek z oficiálního stanoviska 
České anatomické společnosti)

Tento „letní magnet na turisty“ měl být 
uzavřen, lépe vůbec neotevřen. Důvod je 
konzervativní – tak se s mrtvými nenakládá, 
citový – je to barbarství, ale hlavně morálně-
právní: už od roku 1215, kdy byl Jan Bezzemek 
donucen britskými stavy vydat Magnu Chartu, 
je HABEAS CORPUS, tedy nedotknutelnost 
lidského těla bez soudního rozhodnutí, zákla-
dem západní civilizace. Habeas corpus platí 
i po smrti. Člověk má právo rozhodnout, jak 
a kde chce být pohřben, a nikdo mu v tom 
nesmí bránit, leda zákon, pokud by jeho přání 
bylo příliš výstřední. Základní práva jde tedy 
porušit i po smrti – jediným majitelem těla 
je jeho obyvatel, tedy člověk, který v něm žil. 
Pokud pořadatelé výstavy nemají jeho písemný 
souhlas, vystavují se podezření, že poškodili 
jeho práva. Myslím si, že pokud neexistovaly 
písemné souhlasy zemřelých, výstava měla být 
uzavřena. Ne kvůli barbarství, city stranou, 
ale pro podezření z krádeže...škoda jen, že 
exponáty jsou původem z Asie, takže nezbývá 
než počkat na změnu legislativy a českých 
zákonů, aby se už podobná akce na území 
České Republiky nekonala. 

Nyní se mohu přiznat. Této výstavy jsem se 
nezúčastnil. Zmiňuji to až na konci této úvahy, 
protože oznámil-li bych tuto skutečnost na 
začátku, čtenář by si jistě řekl, „píše o něčem, 
co sám nezažil“. Není však úplně pravda, že 

jsem se výstavy nezúčastnil, byl jsem nepřímým 
svědkem výstavy prostřednictvím rozsáhlé foto-
dokumentace a dokonce i videonahrávek, které 
jsem vyhledal na internetu, stačilo na serveru 
YouTube zadat heslo „bodies“. Na stránkách 
www.youtube.com jsou záběry z výstav z celého 
světa, i o tom, jak se preparáty vyrábějí, 
i o původu těl. Když záběry fascinovaných 
dětí pohledem na fotbalistu bez kůže, který 
kope do míče, jako jejich oblíbený Zinedine 
Zidane, protínají snímky čínských vězňů, na 
které míří zbraněmi příslušníci čínské lidové 
armády, nevzbuzovalo to ve mně moc příjemné 
po city. Proto jsem na výstavu nešel, bylo by to 
jako poplácat zmíněného „ošetřovatele“ po 
zádech a sklonit mu hlubokou poklonu nad 
jeho počinem. 
Seznam použitých zdrojů: 
1. internet (Aktuálně.cz, YouTube.com) 
2. články a komentáře MF Dnes: 10. 5. 07  

Martin Komárek, 11.5.07  Mudr. Pavel Pafko, 
12. 5. 07  Prof. Tomáš Halík   

3. citace z oficiálního stanoviska České ana-
tomické společnosti
 foto:  Jiří Šubrt 2007 ze serveru Aktuálně.cz 
 Pozn.: Příspěvek byl redakčně zkrácen. 

Seminární práce ze sociálního lékařství 
a ve řejného zdravotnictví

Nová generace lékařů se učí, jak se chovat, aby v ně měli pacienti 
důvěru, aby věřili jejich schopnostem a cítili se s lékařem v bezpečí 
a v „dobrých rukou“.
Mnoho pacientů je z dob minulých zklamáno a k lékařům příliš důvě-
ry nemá – ať už z důvodu nevhodného a neprofesionálního chování 
lékaře, které nerespektovalo jejich osobnost, přání a postoje, se kterým 
se někdy ve svém životě setkali, nebo proto, že kvalita jim poskytnuté 
péče nebyla dostatečná, diagnóza mnohokrát špatně stanovená a léčba 
neúčinná. 
Setkala jsem se s několika příklady lidí, kteří k lékařům důvěru ztratili 
a hledali pomoc jinde nebo ji ke klasické medicíně neměli nikdy.
Znám příběh ženy, vysokoškolsky vzdělané, výborné hudebnice, která 
mi před nedávnem vyprávěla pár událostí z její minulosti. Připravovala 

mi směs bylinek na čaj, a tak přišla řeč na to, proč se vlastně bylinkami 
začala vůbec zabývat. Vyprávěla o svém mládí, kdy si lékaři nevěděli 
rady s jejím zdravotním stavem a tvrdili, že její nemoc nemá řešení. 
Navíc vyjádřila, že lékaře léta nenavštěvuje, že téměř všichni, se kterými 
se kdy setkala, se chovali arogantně a nechápavě. Jistě se na chování 
tehdejších lékařů podepsala doba, politický režim a tehdejší zvyklosti, 
ale jak sama tvrdí – i ona má titul a ničím jiným než člověkem stejně 
není. Tvrdí, že ji víra v Boha, změna životosprávy a celoživotní užívání 
vhodných bylinkových směsí zachránilo život před smrtí na rakovinu. 
Vzhledem k tomu, že jsem podobná slova slyšela už i z úst jiných, pro 
mě to příliš překvapující nebylo. Snažila jsem se tuto ženu poslouchat 
s pochopením a uznáním, zároveň jsem však měla nutkání ji sdělit, jak 
důležité je chodit na preventivní prohlídky a na klasickou lékařskou 
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péči dbát. I když jsem jí říkala třeba i o tom, jak se dnes učíme k pacien-
tům chovat, nevypadala příliš přesvědčeně. Její způsob péče o zdraví jí 
totiž funguje… Je jí téměř 70 let, jezdí všude na kole a má lepší fyzickou 
(a asi i psychickou) kondici než leckterý mladík.
Předtím, než jsem šla studovat všeobecné lékařství, jsem studovala 
VOŠ zdravotnickou, obor zubní technik – měla jsem jet na rok pracovat 
na americkou zubní kliniku do Bangladéše. Udržovala jsem s tamním 
lékařem, jeho rodinou a mnoha dalšími lidmi z Dhaky každodenní 
kontakt a velmi jsem se na spolupráci těšila. Nakonec mi úřady nedaly 
potřebně dlouhé vízum, a tak moje cesta a plány musely jít stranou a já 
musela zůstat pracovat v Čechách. V kontaktu jsem však s mnohými 
stále zůstala. Vzpomínám na devatenáctiletou slečnu Wiky, která byla 
hospitalizovaná po dlouhé týdny z důvodu onemocnění nějakým typem 
maligního nádorového onemocnění, které mělo velmi špatnou prognó-
zu. Wiky mi denně psala maily a později už jen smsky, protože nebyla 
schopna už vstát z postele a sedět u počítače… Nakonec už nepsala 
tak často a vlastně to nepsala ani ona sama, ale její kamarádka, která 
ji často navštěvovala…Ta mladá slečna sice ležela v nemocnici, ale 
vůbec na lékaře nespoléhala. Byla v myšlenkách neustále kdesi u Boha 
– citovala stále různé biblické texty, posílala psané modlitby. Toužila se 
uzdravit nebo se se situací alespoň smířit – pomoc nečekala od lékařů, 
ale odjinud. Nepřežila. Odešla však klidná a smířená – ne díky lékař-
ským postupům, ani ne proto, že byla v nemocnici. Byli to její přátelé 
a její Bůh, kteří ji pomohli zvládnout něco tak těžkého. Proč nehledala 
ani kapku naděje a pomoci právě u těch, kteří se se smrtí a závažnými 
nemocemi setkávají ze všech lidí nejvíce - u lékařů?
Příběh ženy, která trpí pásovým oparem a lékařka nepoznala ani po 
několikáté návštěvě, o co se jedná, nedoporučila nové postupy, jiné 
odborníky, je dalším příkladem, který bych ráda uvedla. Bude tato paci-
entka ještě důvěřovat lékařům? Při další návštěvě nesla do ordinace 
vytisknuté články a studie, které si našla na internetu. Lékařka řekla, 
že si to pročte a popřemýšlí nad touto možností. Při příští návštěvě se 
„odbornice“ chovala tak, že to je samozřejmě pásový opar, že o tom 
přemýšlela už prvně a že si jen během té doby ověřovala fakta…
Z doby, kdy jsem byla manželkou kazatele a mou nepsanou povin-
ností byla práce s lidmi, kteří potřebovali psychickou oporu, radu, 
praktickou pomoc v sociálních či jiných záležitostech, si pamatuji další 
příběh. Ani tentokrát jsem s názory této rodiny příliš nesouhlasila, 
ale bylo potřeba se chovat láskyplně a chápavě a jen jemně nazna-
čovat, že to jejich řešení není úplně ideální. Celá rodina žila velmi 
zdravým životním stylem – všichni aktivně sportovali, jedli jen doma 
připravená jídla, která byla výhradně vegetariánská, připravená z těch 
nejkvalitnějších ingrediencí, nakupovali často na biofarmách a to ani 
ne u nás, ale v zahraničí, protože potraviny v Čechách nepokládali 
za příliš kvalitní, pili čistou vodu, kterou měli z ověřené studánky 
a pravděpodobně i pravidelně a dostatečně odpočívali. Když jim 
někdy onemocnělo jedno z jejich tří dětí, vždy léčili doma a dle svého

uvážení. Otec (a manžel) této rodiny byl ale neustále v nepohodě. 
Je to astenický typ, téměř žádná výrazná svalová hmota, povahou 
velmi citlivý, melancholický, měl časté bolesti – někdy i velmi prudké 
– ale lékař pro ně byl téměř tabu. Dokonce mi i vymlouvali studium 
medicíny a nechápali, jak někdo takový jako jsem já, může studovat 
tak zbytečnou školu. Mluvím o rodině magistra a inženýrky, v mnoha 
ohledech velmi rozumní lidé. Jak je možné, že mají takový postoj 
k lékařům, medicíně a zdravotnictví vůbec? Že by špatná zkuše-
nost…? Neměli bychom být pro lidi nadějí a pomocí?
Podobných příběhů mě napadá ještě několik, ale už asi není třeba se 
o nich dále zmiňovat.
Setkání s lidmi, kteří chápou klasickou medicínu jinak, než jak je běžné, 
mě vede k mnoha myšlenkám a úvahám. Přemýšlím nad tím, že spolu 
opravdu vše velmi souvisí. Že být lékařem, to není jen věda, znalosti 
a předepsané postupy. Být lékařem znamená být člověkem, který je 
komplexní - který zná výhody a možnosti i jiných cest, než je jen ta 
klasická, ve škole učená. 
Můj tatínek se zabývá již mnoho let akupunkturou, máme doma 
ohromnou knihovnu plnou převážně ruských svazků, které se tímto 
oborem zabývají a několik šuplíků různých akupunkturních sad. Často 
k nám domů chodili lidé, kterým nakonec bylo opravdu pomoženo – 
někdy to trvalo i několik měsíců, ale opravdu to fungovalo – lidé pak 
přicházeli s lékařskými zprávami, ze kterých bylo jasné, že změna nasta-
la nebo jen subjektivně potvrzovali, že potíže ustoupily. (Samozřejmě 
byli i tací, kterým obtíže neustaly – ale důležité je, že byli tací, kterým 
opravdu ustaly!)
Znám několik lidí, kteří jsou velmi dobří ve znalosti bylinek a také tím 
evidentně pomáhají sobě i druhým.  
Také již zmíněná víra je cosi, co lidem pomáhá mnohdy mnohem víc, 
než například léky a lékaři.
Možná i jiné směry alternativní medicíny nebo přístupu k životu obec-
ně skutečně fungují… 
Uvědomuji si, že ve škole i celkově ve společnosti naprosto dominuje 
postoj, který zdůrazňuje vědu, výzkum, rozum, ale že v životě – a ani 
v medicíně – zdaleka nejde jen o to.
Podle mého názoru má naše pojetí medicíny spoustu mezer, které by 
bylo dobré zaplnit…a chápavé a přívětivé chování k pacientům je jed-
nou z cest, která může být prvním krůčkem k zaplnění těchto volných 
míst. Člověk je velmi holistická bytost a současná medicína tento fakt 
podle mého stále v některých ohledech nerespektuje. Myslím, že cesta 
je v toleranci, ve snaze neodsuzovat i jiné léčebné postupy, v pochopení 
pacientových pocitů a postojů, v respektování jeho víry ale i jeho chyb 
a nedostatků. 
Jsme přece lidé, tak buďme lidští…
 Renata Cachová  
Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komuni-
kace s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 

Toto téma jsem si vybrala pro možnost 
značné rozmanitosti a výběru. Nejprve jsem 
v této seminární práce chtěla zmínit předsta-
vitele medicíny, kteří jsou zajímaví pro mě. 
Později (díky operaci Blalock – Taussigová) 
mě napadlo, že by bylo mnohem zajímavější 
a také velmi přínosné, věnovat se pouze před-
stavitelkám medicíny. Všichni známe mnoho 
významných osobností lékařské vědy z řad 
mužského pohlaví, ale vybaví se vám nějaká 
významná vědkyně či lékařka? Když jsem si 
položila tuto otázku, zjistila jsem, že význam-
nou ženu lékařku znám jen jednu, již zmiňova-
nou Helen Taussigovou. A tak jsem si řekla, že 
si zkusím tyto znalosti rozšířit. 
Helen Brooke Taussigová (1898 – 1986)

Helen Taussigová se narodila v rodině 
Franka W. Taussiga, známého ekonoma, který 
vyučoval na Harvardu a Edith Taussigové, 

jako jejich nejmladší dítě. Narodila se 24. květ-
na 1898 v Cambridge, ve státě Massachusetts. 
Měla tři starší sourozence, bratra a dvě sestry. 
Matka jí zemřela, když jí bylo jedenáct let.

Sama byla velmi křehké dítě, trpěla tuber-
kulózou, a tak často chyběla ve škole. Učila se 
tedy sama doma, s tím že jí ve volných chvílích 
pomáhal otec. Kromě zmíněné tuberkulózy 
trpěla Helen silnou dyslexií, což jí kladlo velké 
překážky ve čtení, nad kterými však postupně 
vítězila.

Po maturitě na Cambridgeské dívčí škole 
r. 1917 nastoupila na Radcliff College, což byla 
ženská kolej patřící k Harvardské univerzitě. 
Bakalářský stupeň dokončila na Kalifornské 
univerzitě v Berkeley, r. 1921.

Zkoušela se dostat na Harvard, bohužel 
v této době ještě nebylo ženám dovoleno 
tam studovat, a tak se zapsala do kurzů ana-
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tomie na Bostonské univerzitě. Byla žákyní 
prof. Alexandra Begga, který na ni udělal velký 
dojem. Za dobrý dojem, který Helen zanecha-
la, jí prof. Begg poradil, aby se zapsala na 
Univerzitu Johna Hopkinse v Baltimore, která 
patřila k  jedné z prvních lékařských fakult 
v USA, které přijímaly ke studiu i dívky. Díky 
doporučujícímu dopisu od W. B. Cannona byla 
na Univerzitu Johna Hopkinse přijata a r. 1927 
zde úspěšně získala titul doktorky medicíny.

Po roce 1927 však musela čelit další pře-
kážce, kterou ji život přichystal, a to poruše 
sluchu. Helen Taussigová byla velmi cílevě-
domá žena, která nerada něco vzdávala, a tak 
se naučila odezírat ze rtů, "poslouchat" svými 
prsty a využívat zbytky sluchu pomocí naslou-
chátka. Nastoupila na kardiologickou kliniku, 
absolvovala dvě stáže, pak však prof. Edwards 
A. Park zakládal specializovanou kliniku, dět-
ské kardiologické oddělení, do jejíhož vedení 
byla Helen r. 1930 zvolena. Nebylo to místo, 
o které by se jiní prali. Na této klinice byly 
totiž soustředěny děti trpící srdečními choro-
bami, kterým často velmi záhy podlehly.

Helen Taussigová se zde začala intenzívně 
zajímat o revmatickou horečku a vrozené vady 
srdce, především pak o problém tzv. modrých 
dětí. Příčinou je vrozená srdeční vada (tzv. 
Fallotova tetralogie), která nedovoluje dosta-
tečný průtok krve plícemi. Orgány a všechny 
buňky v celém těle následkem toho trpí nedo-
statkem přísunu kyslíku. Bez účinné pomoci se 
takové děti nedožijí ani jednoho roku života.

Díky zavedení vyspělejších rentgenů si 
Helen začala všímat zajímavých podobných 
rysů u svých modrých dětí. Až jednoho dne 
dospěla k významnému objevu. Věděla, že 
všechny děti mají srdce s tepennou dučejí 
(ductus arteriosus), která spojuje velký a malý 
krevní oběh při nitroděložním vývoji plodu. Ta 
se sama spontánně uzavírá po narození dítěte. 
Teprve po jejím uzavření pak Fallotovou tet-
ralogií postižené děti získávají modrou barvu. 
Tedy až několik hodin po narození. Doba, kdy 
se dučej uzavře, se mezi novorozenci liší.

Tepenná dučej ji přivedla na myšlenku, jak 
by bylo možné náhradním způsobem vyřešit 
problém s nedostatečným okysličováním krve. 
Úkolem bylo dosáhnout toho, aby se tepenná 
dučej neuzavřela, nebo vytvořit umělou cévu, 
která by ji nahradila a umožnila přísun krve 
do plic.

Realizace tohoto plánu byla však velmi 
obtížná, nakonec však přesvědčila chirurga 
dr. Alfreda Blalocka (profesora chirurgie 
a šéfa chirurgického oddělení na Univerzitě 
Johna Hopkinse v Baltimore). Trvalo dva roky, 
než se jim podařilo operaci pořádně vyvinout 
a v laboratoři nazkoušet. Prvním pacientem 
byl r. 1944 chlapec, kterému zbývala jen malá 
naděje na přežití.

Operace dodnes nese jméno Blalock–Taussig 
- tehdy byla mimořádně revolučním a hlavně 
odvážným krokem, spojovala podklíčkovou 
tepnu s plícnicí, čímž se výrazně zvýšilo množ-
ství krve protékající a okysličované plícemi. 
Operace proběhla úspěšně. Už v květnu 1947 
mohli referovat o 1300 operovaných dětech.

Roku 1963 odešla z kliniky do penze. Přesto 
však svou činnost úplně neskončila. V roce 
1965 byla jmenována prezidentkou American 
Heart Association, mimo to dlouhých 20 let 
působila v Delawareském přírodovědném 
muzeu, kde pokračovala ve výzkumech srdce.

Děti však byly stále jejím středem pozornos-
ti. A tak když se dozvěděla o následcích thali-

domidové katastrofy, odcestovala do Evropy 
a dospěla k mnoha závažným zjištěním: jeho 
podávání v době těhotenství má škodlivý úči-
nek na vývoj plodu a vede k jeho poškození. 
Na její popud byl v USA a i jinde na světě 
tento lék zakázán.

Helen Taussigová vlastní děti neměla, 
přesto však díky svým dětským pacientům, 
rodině a přátelům vedla šťastný život. Helen 
Taussigová zemřela dne 21. května 1986 
pouhé tři dny před dovršením 88 let jako oběť 
dopravní nehody.
Rosalind Elsie Franklinová (1920 – 1958)
"Fakta jsou fakta." 

Molekulární bioložka Rosalind Elsie 
Franklinová se narodila v Londýně 25. čer-
vence 1920. Pocházela z rodiny židovských 
bankéřů. Díky své lásce k k přírodním vědám 
navštěvovala mladá Rosa Franklinová jednu 
z mála londýnských dívčích škol, kde se vyu-
čovala fyzika a chemie. Již v roce 1935 tedy 
v pouhých 15 letech se rozhodla stát se vědec-
kou pracovnicí. Její otec se však postavil proti 
tomu a chtěl, aby se mladá Rosa rozhodla 
spíše pro práci sociální pracovnice. Povolil 
teprve na zásah tety v roce 1938, kdy se Rosa 
mohla nechat zapsat do Newnham College 
v Cambridgi. Studium dokončila v roce 1941. 
Rok dělala odbornou asistentku, ale pak pra-
covala pro Britskou výzkumnou uhelnou spo-
lečnost, kde zkoumala strukturální změny, 
které nastávají při ohřívání uhlí. 

Do svých 25 let stihla publikovat 5 odbor-
ných článků. Její práce se později staly výcho-
zím materiálem pro vývoj kompozitních mate-
riálů z grafitových vláken (používaných mj. 
v letectví). V témže roce, kdy skončila 2. svě-
tová válka, obdržela Rosa doktorát z fyzikální 
chemie. Po Cambridgi následovala tři produk-
tivní léta (1947-1950) v pařížské laboratoři, 
kde zkoumala způsoby ohybu rentgenových 
paprsků. [1]

V roce 1951 se vrátila do Anglie, kde se stala 
spolupracovnicí laboratoře Johna Randalla 
v King‘s College v Cambridgi. Tam začala 
pracovat na projektu DNA. Přes nesnáze 
a překážky, které tam jako žena měla (např. 
do univerzitní jídelny měli přístup jen muži 
a na večerní diskuze do “pubs” také jako 
žena nemohla), se téměř dopracovala k roz-
luštění DNA, včetně získání fotografií. Právě 
tyto fotografie, seznámení konkurence s jejími 
výsledky a chybějící možnost včasného zve-
řejnění jejího článku jí připravily o prvenství. 
Tímto bohužel přišla o své iluze o morálce 
a fairplay, a tak přešla na Birbeck Colllege, 

kde částečně pokračovala ve výzkumu DNA, 
ale hlavně se věnovala virologii. Mezi lety 
1953 a 1958 publikovala 17 článků o virech 
a položila základy strukturální virologie. 

V roce 1956 byla u ní zjištěna rakovina 
a o dva roky později, 16. dubna 1958 umírá. 
Bylo jí 37 let. V roce 1962 obdrželi Watson, 
Crick a Wilkins Nobelovu cenu za DNA. 
Franklinová však mezi oceněnými nebyla: 
cena se posmrtně neuděluje.
Ludmila Mojžíšová (1932 – 1992)

Ludmila Mojžíšová se narodila 25. 10. 1932 
v Užhorodě. Nejprve pracovala jako zdra-
votní sestra a později asistentka na Fakultě 
tělesné výchovy a sportu (FTVS UK), která 
tehdy ještě sídlila v Tyršově domě na Újezdě. 
V Čechách žila v Opočně a v Praze. Zabývala 
se odstraňováním funkčních poruch pohy-
bového systému a vyvinula postupně vlastní 
metodu, tzv. Mojžíšové metoda. Tato metoda 
spočívá v kombinaci vyrovnávacích cvičení, 
mobilizací žeber a uvolňování kostrče per 
rectum.

Metodu zprvu aplikovala na sportovce (jako 
zdravotník působila na řadě vrcholných soutěží 
včetně olympiády). Později zjistila, že odstra-
nění funkčních poruch pohybového systému 
má u léčených jedinců řadu pozitivních účinků: 
zmírnění bolestí hlavy, menstruačních bolestí, 
nepravidelností menstruačního cyklu aj. Mnoha 
pacientkám, léčeným zprvu pro pohybové obtí-
že, se podařilo otěhotnět, ačkoli předtím byly 
dlouze a bezvýsledně léčeny pro neplodnost. 
Přestože byly výsledky její léčby ženské steri-
lity prokazatelné, nelibost lékařů pokračovala. 
Mnozí ji dokonce označovali za šarlatánku. 
Nicméně tlak pacientek přiměl ministerstvo 
zdravotnictví k tomu, že v roce 1986 udělilo její 
metodě statut doplňkové léčby. [2]

Poté mohla v brněnském Ústavu pro doško-
lování zdravotníků přednášet o své metodě 
rehabilitačním pracovnicím, aby byla zpočátku 
alespoň jedna v každém okrese. Později jich 
vyškolila téměř dvě stě. Zájem však vůbec 
neprojevily lázně, kde se léčila ženská sterilita 
a gynekologické potíže. Tím se otevřela další 
možnost působení Ludmily Mojžíšové.

L. Mojžíšová posléze začala spolupracovat 
se známým gynekologem prof. E. Čechem, 
aby se podařilo metodu lépe ověřit. O meto-
dě Ludmily Mojžíšové vyšlo několik knih. 



21

Ludmila Mojžíšová byla známá svérázným 
způsobem komunikace a nedůvěrou k léka-
řům. Zemřela na rakovinu prsu, kterou bohu-
žel nejprve považovala za zablokovaná žebra, 
v roce 1992.
Závěr

I když vím, že výše uvedené představitelky 
nejsou ti hlavní, kteří dali medicíně ty největší 
objevy (což byli muži), ale myslím, že je tato 
práce zajímavá. Velmi mě překvapilo, že sehnat 
a najít jména alespoň několika žen v medicí-
ně nebylo právě lehké, nemluvě o informacích 
z jejich života. Myslím, že tak málo objevů, které 
patří ženám, je způsobeno hlavně nedostateč-

nou emancipací žen v minulém století, zejména 
v první polovině. O to více jsem ráda, že na konci 
jsem mohla zmínit i představitelku české národ-
nosti. Přesto, že cviky Ludmily Mojžíšové nejsou 
historickým mezníkem, ani v české medicíně, 
myslím, že by měla být uznávaná. Všechny výše 
zmiňované ženy na mě velmi zapůsobily pro 
svoji cílevědomost, osobitost a píli a na jejich 
objevy by se nemělo zapomínat, neboť jejich 
odkazy stále zachraňují životy nebo pomáhají 
v léčbě neplodnosti.
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 Seminární práce ze sociálního lékařství 
 a veřejného zdravotnictví

Asi nikdo si nedovede před-
stavit, že by nějaký mořeplavec 
obeplul celou Evropu a neměl 
potuchy o tom, že se plaví kolem 
rozměrného kontinentu. A přece 
historie námořních objevů tako-
vou plavbu zaznamenala. I když 
se pochopitelně netýkala našeho 
kontinentu, ale tehdy neznámé 
pevniny. označované dnes za 
zemi protinožců.

Abel Janszoon Tasman se 
narodil ve vesničce Lutjegast 
v Holandsku v r. 1603. Jako 
třicetiletý začal pracoval pro 
Holandskou východoindickou 
společnost, která měla své ústře-
dí v tehdy holandské kolonii na 

ostrově Jáva (dnešní Indonésie). Jako druhý důstojník se plavil opa-
kovaně do oblasti severního Pacifiku s flotilou dvou lodí Heemskerck 
a Zeehaen. Navštívil řadu asijských přístavů. 

V r. 1642 byl Tasman guvernérem kolonie vyzván, aby prozkoumal 
moře na jihu a pokusil se nalézt novou námořní cestu do Chile v Jižní 
Americe.  Současně se měl pokusit objevit neznámou zemi, jejíž exis-
tence se předpokládala v jižních oblastech Tichého oceánu. Z dnešního 
pohledu nepochopitelně se Tasman nejdříve vydal k ostrovu Mauritius 
v Indickém oceánu, zřejmě chtěl poté využít příznivých větrů, které by  
jeho plachetní loď hnaly žádoucím východním směrem. Na ostrově také 
doplnil zásoby potravin a vody. V listopadu 1642 spatřil západní pobřeží 
neznámé lesnaté země, kterou nazval na počest guvernéra Holandské 

Východní Indie Zemí Antonína van Diemena. Obeplul jižní cíp tohoto 
rozměrného ostrova a vydal se jihovýchodním směrem. Snažil se zakot-
vit u ostrova South Bruny, bouřlivé počasí však tento pokus zmařilo. 
Nakonec přece jen objevil vhodnou zátoku k zakotvení, na pevninu 
však pro neklidné rozbouřené moře se vydal jen tesař, ovládající nejlé-
pe z posádky plavecké umění, a na pevnině vztyčil holandskou vlajku. 
Tasman poté formálně vyhlásil holandskou správu objevené země. 

Vyplul opět výchovním směrem a v prosinci jako první Evropan spatřil 
severozápadní pobřeží Jižního ostrova (nyní Nový Zéland). Pokračovali 
poté k severu podél západního pobřeží Severního ostrova. Jeho lodě byly 
napadeny maorskými válečníky a čtyři členové posádky přišli o život. 

V lednu 1643 objevil čtyři ostrovy v souostroví Tonga. Se štěstím se 
vyhnul nebezpečným korálovým útesům v souostroví Fidži. V červnu 
1643 dorazil do Batávie (nyní Džakarta) na Jávě. 

O rok později s flotilou tří lodí vyrazil na další cestu podél jižního 
pobřeží Nové Guinee, pak se obrátil na jih a podél severního pobřeží 
Austrálie se vrátil.  Významně přispěl ke zmapování celé této oblasti. 

Ačkoliv hlavní cíle svých cest se mu splnit nepodařilo,  objevil řadu 
dosud neznámých souostroví a jednotlivých ostrovů, zmapoval se 
svými spolupracovníky významné části Austrálie, Nového Zélandu 
a tichomořských ostrovů a přispěl k poznání neznámých rozlehlých 
oceánských prostor. Vůbec však netušil, že při svém putování vlastně 
obeplul celý kontinent, který si na své osídlení Evropany tak ještě 
více než sto let musel počkat. Jím objevená Van Diemen´s Land byla 
přejmenována v r. 1855 na Tasmánii. Tasmanovo jméno nese rostlina, 
dva živočišné druhy a několik geografických míst nejen na Tasmánii, 
ale i na Novém Zélandu.

Tasman zemřel 10. října 1659 v tehdejší Batávii. Nedávno tomu bylo 
450 let. 

 (jn)

ABEL JANSZOON TASMAN (1603 – 1659) OBEPLUL KONTINENT 
A NEVĚDĚL O TOM

Motto: “Pod mikroskopem je základní zví-
řecí tkáň hnědá, zatímco bakterie tuberkulózy 
překrásně modré.” (Robert Koch)

Německý mikrobiolog Robert Koch se naro-
dil 11. prosince 1843 v Clausthal-Zellerfeldu 
jako jedno z 13 dětí důlního technika. Už 
v pěti letech ohromil rodiče, když jim oznámil, 
že se podle novin naučil číst. Byl to čin, který 
předznamenal jeho inteligenci a vytrvalost, 
oboje charakteristické pro pozdější období. 
Vystudoval místní gymnázium, kde se už pro-
jevil jeho zájem o biologii a - podobně, jako 
u jeho otce - zájem o cestování.

V roce 1862 odešel Koch na univerzitu 
do Göttingenu studovat medicínu. Po získání 
doktorátu v roce 1866 odešel na šestiměsíč-
ní studium chemie do Berlína. Již za studií 
se seznámil s pracemi profesora anatomie 
Friedricha Jakoba Henleho, který už v roce 
1840 publikoval, že infekční choroby mohou 
být vyvolány živými parazitujícími organizmy. 
Po promoci přijal místo v léčebném ústa-
vu v Hamburku. Pak se usadil v městečku 
Wollstein (dnes polský Wolsztyn) a vykonával 
rutinní lékařskou praxi. V roce 1870 dobrovol-
ně sloužil ve francouzsko – pruské válce. Po 

dvou letech se vrátil do Wollsteinu, a pracovat 
zde až do r. 1880. 

V té době byla převládajícím zvířecím 
onemocněním v tomto okresu sněť slezinná 
(anthrax). Koch, ačkoliv neměl vědecké zaří-
zení, žádný přístup do univerzitních knihoven, 
ani neměl kontakt s ostatními vědeckými 
pracovníky, a na vzdory vytížení svou praxí, 
začal se touto nemocí podrobněji zabývat. 
Laboratoř měl ve svém bytě se čtyřmi míst-
nostmi a kromě mikroskopu - který mu daro-
vala žena - si všechno zařízení udělal nebo 
obstaral sám. Bacil sněti už sice byl objeven 
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dříve, ale Koch chtěl vědecky dokázat, že se 
jedná o zdroj nákazy. Naočkoval dřevěnými 
třískami myši bacily sněti, odebranými ze sle-
ziny uhynutých zvířat, a současně naočkoval 
jiné myši slezinou ze zdravých zvířat. Zatímco 
první skupina myší uhynula, druhá neměla 
žádné potíže. To potvrzovalo práce ostatních 
badatelů, kteří poukazovali na to, že tato náka-
za může být přenesena krví napadených zvířat.

Večer co večer sedával Koch nad mik-
roskopem a studoval krev zvířat, která na 
tuto chorobu uhynula. Všimnul si, že mezi 
drobnými nazelenalými krvinkami se nachá-
zejí podivné, tyčinkám podobné útvary, které 
však chyběly v krvi zdravých zvířat. Co tyto 
„tyčinky“ znamenají nevěděl. Nevěděl zda 
se jedná o živé organizmy, a pokud ano, jak 
se  rozmnožují. Více mu prozradil pokus, kdy 
malý kousek sleziny uhynulého zvířete umís-
til do vodnaté tekutiny získané z volského 
oka. Téměř vzápětí si všimnul, že neznámé 
„tyčinky“ začaly růst a rychle se rozmnožo-
vat nebývalým tempem. Kochovi bylo tehdy 
34 let. Ze zapadlého Wollsteinu se vypra-
vil na univerzitu v tehdy pruské Wroclawi, 
kde před grémiem profesorů, mezi nimiž 
nechyběl profesor Cohn, který byl bota-
nikem, a profesor Cohnheim, patologický 
anatom, předvedl to, co pozoroval při svých 

pokusech. Navrhl současně způsob, jakým by 
bylo možno bacily sněti slezinné zahubit. Od 
tohoto okamžiku je Robert Koch pokládán 
za zakladatele oboru bakteriologie. 

Koch chtěl dále vědět, zda bacily sněti, 
které nebyly nikdy ve styku se zvířaty, mohou 
přenést nákazu. Vypěstoval tedy několik 
generací bacilů a pokusy posléze zjistil, že 
ačkoliv neměly žádný kontakt se zvířaty, 
mohly přivodit sněť slezinnou. Další čtyři 
roky se zabýval touto problematikou, upřes-
ňoval své poznatky a publikoval i fotodoku-
mentaci. Nezvratně tak dokázal, že Bacillus 
anthracis je původcem antraxu (1876). 
Vypracoval tzv. Kochovy postuláty, soubor 
pravidel a postupů, které se dodnes použí-
vají při dokazování příčinné souvislosti mezi 
předpokládaným původcem choroby a cho-
robou samou. Objevil existenci spór anthra-
xu a popsal jejich stavbu, vysokou odolnost 
vůči nepříznivým vlivům a schopnost vyvolat 
nákazu i po velmi dlouhé době. Stanovil nové 
bezpečnostní limity, které by bránily rozvoji 
choroby. 

Nevyhovující pracovní podmínky se zlepšily 
teprve roku 1880, kdy se stal členem Říšského 
ministerstva zdravotnictví v Berlíně a dostal 
lepší prostory a laboratoř, kde mohl se svými 
asistenty pokračovat ve své práci. Dva  roky 
po svém příjezdu do Berlína Koch v r. 1882 
objevil bacil tuberkulózy - Mycobacterium 
tuberculosis, který sa někdy nazývá Kochův 
bacil. Stanovil nová epidemiologická opatření, 
která měla udržet tuto nemoc pod kontrolou, 
a také způsob jejího pěstování. 

Uprostřed práce na problematice tuberku-
lózy r. 1883 byl poslán do Egypta ve funkci 
šéfa Německé cholerové komise. Podařilo se 
mu objevit Vibrio cholerae, původce cholery. 
Na základě svých znalostí biologie a způso-
bu šíření vibria cholery formuloval pravidla 
a základní metody pro kontrolu epidemie 
cholery, které se používají dodnes. Tato práce 
mu vynesla odměnu 100 000 DM.

V roce 1894 připravil tuberkulín jako lék 
a vakcínu proti tuberkulóze (TBC). Tento 
objev se však nejen ukázal být neúčinný, ale 
jeho vedlejší účinky vedly k úmrtí několika 
pacientů. Těmto neúspěchům předcházelo 
částečné zfalšování výsledků laboratorních 
pokusů, které měly urychlit zavedení léku do 
praxe. Koch totiž do publikovaných výsledků 
zařadil i pokusy, které ještě nestačil dokončit, 
a dokonce i takové, které teprve plánoval. 
Ve skutečnosti jich byla provedena jen malá 

část, a ke Kochově smůle na objektech, které 
reagovaly na léčbu tuberkulínem úplně jinak, 
než člověk. Především se neobjevovaly prud-
ké alergické reakce, které pak byly příčinou 
smrti u některých pacientů. Tuberkulín se 
stal později výborným diagnostickým pro-
středkem na přítomnost protilátek proti TBC 
v těle vyšetřovaného, tehdy však léčebné neú-
spěchy vedly k dočasnému poklesu Kochovy 
reputace.  

V roce 1885 se Koch stal profesorem hygi-
eny na Berlínské univerzitě. V r. 1891 byl 
jmenován honorárním profesorem lékařské 
fakulty a ředitelem Pruského ústavu pro stu-
dium infekčních nemocí. V těchto funkcích 
zůstal až do r. 1904.  

Koncem 90. let 19. století přišel k názoru, že 
bacily, které způsobují hovězí a lidskou tuber-
kulózu, nejsou identické. Když tento závěr 
přednášel na Mezinárodním lékařském kon-
gresu o tuberkulóze v Londýně v roce 1901, 
byly jeho závěry přijaty jako kontroverzní. 
Dnes víme, že jeho pohled byl jediný správný. 

Koch pokračoval ve svém zkoumání infekč-
ních chorob, cestoval do Jižní Afriky, Indie 
a na Jávu, tedy tam, kde se objevily epidemie 
nebezpečných chorob. Jeho práce o etiologii 
spavé nemoci, malárie, lepry a dalších cho-
rob představují vrchol lékařského výzkumu 
na přelomu století 19. a 20. Kochovi žáci se 
zasloužil o objevy organizmů, vyvolávajících 
záškrt, tyfus, zápal plic, kapavku, meningitidu, 
lepru, tetanus, příjici a další. 

Koch byl během života vyznamenán mnoha 
medailemi a odměněn mnoha cenami, získal 
také několik čestných doktorátů a stal se 
čestným občanem několika měst. V roce 1905 
obdržel Nobelovu cenu za fyziologii a medi-
cínu.

„Abychom pochopili přínos Kocha ve vývoji 
bakteriologie, musíme si uvědomit jeho výchozí 
situaci. Pasteurova průlomová práce již byla 
na světě, a medicína už využívala plody jeho 
objevů. Bylo však třeba pokračovat v ražení 
cesty, objevit příčiny jednotlivých chorob a hle-
dat způsoby jak proti nim bojovat. Na tomto 
úseku byl Koch průkopníkem“ řekl profesor 
K. A. H. Mörner ve slavnostním proslovu při 
odevzdávaní Nobelovy ceny 12. prosince 1905.

Krátce po převzetí ceny se Koch vrátil do 
střední Afriky a pokračoval ve výzkumu spavé 
nemoci. Robert Koch zemřel před 100 lety 
27. května 1910 v německém Baden-Badenu 
na infarkt myokardu.

 (jn)

Irena Sendlerowa byla dcerou Stanisława Krzyżanowského, lékaře 
a aktivisty socialistické strany. V Otwocku, kde vyrůstala, žila silná 
židovská komunita a chudí Židé tvořili většinu pacientů jejího otce. 
Irena se při hrách s židovskými vrstevníky velice rychle naučila 
jidiš. V sedmi letech ztratila otce, který se při ošetřování pacien-
tů nakazil tyfem. Místní židovská obec, která si velice vážila práce 
dr. Krzyżanowského pro své členy, poté nabídla, že jí bude platit až do 
plnoletosti stipendium, matka ale nabídku odmítla.

Sendlerowa studovala polonistiku a učitelství na Varšavské univerzi-
tě. Studium ukončila těsně před válkou a nastoupila poté do práce na 
sociálním odboru varšavského magistrátu. Po vypuknutí války a okupa-
ci Polska se Irena Sendlerowa zapojila do odbojové činnosti. Nejprve 
se jednalo hlavně o administrativní opatření. Když Němci zakázali 
poskytovat sociální pomoc Židům, na úřadě s ostatními zaměstnanci 
rychle utvořila asi desetičlennou skupinu, která manipulací s archivy 

a falšováním dokumentů zařídila, že asi tři tisíce židovských rodin 
dostávalo podporu i nadále. 

Po uzavření Varšavského ghetta svoji pomoc Židům rozšířila. Zfalšovala 
zvláštní propustku vydávanou zdravotnickému personálu, který měl 
dohlížet na to, aby se epidemie v ghettu nevymkly kontrole. (Epidemie 
byly jedním ze způsobů, jak nechat Židy v ghettu vymřít, na druhé straně 
německá správa měla obavy, aby nedošlo k jejich úniku mimo ghetto. 
Proto nechávala polské zdravotníky a lékaře pracovat na jejich potlačo-
vání.) S touto propustkou pravidelně navštěvovala ghetto a pašovala do 
něj léky a potraviny. Aby snáze získala důvěru obyvatel ghetta, nosila na 
znamení solidarity s jeho obyvateli židovskou hvězdu. V této době z něj 
také začala pašovat děti, zatím jen ty bezprizorní. Snažila se pro ně shánět 
úkryt a vymyslet způsoby, jak jich odtamtud dostat více.

Koncem roku 1942 se stala vedoucí dětského oddělení Żegoty a její 
činnost se stala masovou. Nyní si již byla jistá tím, že všechny Židy 

STÉ VÝROČÍ NAROZENÍ POLSKÉ HRDINKY: 
IRENA SENDLEROWA (1910 – 2008)



23

Varšavského ghetta čeká 
smrt, a byla odhodlána 
zachránit z něj co nejvíce 
dětí. Obcházela jednotlivé 
rodiny a maximálně vyu-
žívala své dobré pověsti 
i dokonalé znalosti jidiš, 
aby přesvědčila rodiče, aby 
jí dali své děti a ona se 
je mohla pokusit zachrá-
nit. Spolu se svými spo-
lupracovníky pašovali děti 
z ghetta ve velkém, mnoha 
rozličnými způsoby. Děti, 
často uspané, byly prováže-
ny sanitkami v rakvích jako 
mrtvé oběti tyfu, odváženy 
ukryté v odpadcích, prová-
děny kanály a podzemními 
chodbami, prováděny přes 
starou soudní budovu nebo 
– pokud byly menší – pře-
hazovány v dobře vycpa-
ných pytlích přes tři metry 
vysokou zeď ghetta.

Pro propašované děti hledala úkryty. Aby vyřešila zásadní problém 
při podobných akcích, otázku důvěry obou stran, rozhodla se opřít 
jednak o osobní vazby, které získala zejména jako sociální pracovnice, 
a jednak o katolickou církev, jíž byla členkou. Jako první začala děti 
ukrývat v katolických klášterech a sirotčincích, jejichž představené 
znala, protože s nimi dříve spolupracovala. Postupně, vybavena jejich 
doporučeními, se obracela na další instituce tohoto typu, a když už 
ani to nestačilo, přišli na řadu katoličtí kněží, na něž se obracela, aby 
jí doporučili spolehlivé rodiny ze svých farností. Krom toho, že stále 
pracovala v terénu, také řídila operace a vedla kartotéku obsahu-
jící kompletní přehled původních a krycích identit dětí. Papírky se 
záznamy ukryla v zavařovacích sklenicích a zakopala na zahradě své 
přítelkyně.

Metoda krytí, kterou zvolila, spočívala ve změně identity dětí. Děti 
se v ideálním případě neměly skrývat někde po sklepeních, ale vyba-
veny falešnými doklady měly být začleněny do rodin a sirotčinců, 
což bylo v dlouhodobém horizontu mnohem bezpečnější a účinnější. 
Nejsnáze se takto pašovala a ukrývala nemluvňata, mnohem horší to 
bylo s odrostlejšími dětmi, které byl problém nejen dostat z ghetta, ale 
zejména vhodně ukrýt. Řada z nich pocházela z ortodoxních židov-
ských rodin, hovořila pouze jidiš a neměla ponětí o katolické víře a zvy-
cích. Takové děti musely prodělat zvláštní rychlokurs řeči i katechismu, 

aby se neprozradily při návštěvě školy či až půjdou se svou novou 
rodinou v neděli do kostela, kam jít musely, měly-li zůstat nenápadné. 
Komplikovaná byla i prefabrikace jejich krycí legendy a dokladů - 
jejich příchod byl mnohem nápadnější. Nacisté trestali ukrývání Židů 
vyvražděním celé usedlosti: kdo přijal židovské dítě, riskoval život celé 
své rodiny respektive celého osazenstva kláštera či sirotčince. Přesto 
Irena Sendlerowá vždy tvrdila, že ji nikde neodmítli.

V roce 1943 byla Irena Sendlerowá zatčena Gestapem, ale ani přes 
opakované brutální mučení nic důležitého nevyzradila. Posilou jí 
jistě byl vzkaz od šéfa Żegoty „Trojana“, který se jí podařilo doručit 
a v němž stálo, že organizace udělá všechno pro to, aby ji dostala z toho 
pekla. Podrobnosti z jejího pobytu ve vězení a výslechů nejsou známy 
- ona sama podrobnosti o této části svého života nikomu nesdělila, 
dokonce ani svým nejbližším. Známo je jen, že mučení zanechalo na 
jejím těle trvalé následky. Byla odsouzena k smrti, ale Żegota podpla-
tila dozorce, kteří jí umožnili prchnout a zapsali ji jako popravenou. Po 
útěku i nadále pokračovala v zachraňování Židů.

Celkem Dětské oddělení Sendlerowé propašovalo z Varšavského 
ghetta asi 2500 dětí (sama Sendlerowá asi 400), většina z nich se dožila 
konce války. V roce 2008 žilo ještě asi 700 z nich. Po druhé světové 
válce a nástupu komunistického režimu v Polsku se Irena Sendlerowa 
opět stala nežádoucí osobou. Jeden z jejích synů zemřel po předčasném 
porodu, který byl důsledkem tvrdého výslechu na služebně Státní poli-
cie (1949). Komunistický režim též znemožnil jejím dětem studium na 
vysokých školách. Důvodem byla její činnost za druhé světové války: 
jako členka Żegoty a účastnice Varšavského povstání byla příslušnicí 
komunisty pronásledovaného nekomunistického (západního) odboje.

Sendlerowa po válce dál pracovala asi 30 let jako sociální pracovnice 
ve varšavských sirotčincích a domovech důchodců. Měla tři děti, přežila 
ji však pouze dcera. V prosinci 1948 se jako členka Polské socialistické 
strany automaticky stala členkou Polské sjednocené dělnické strany 
(stranické čistky se jí kupodivu vyhnuly), ovšem v roce 1968 ze stra-
ny vystoupila na protest proti brutálním zásahům proti protivládním 
demonstracím a především antisionistické kampani, která z Polska 
vyhnala zbytek Židů. V roce 1965 ji Jad Vašem udělil titul Spravedlivá 
mezi národy, komunistická vláda jí ale nepovolila výjezd do Izraele, 
kam byla zvána. Svůj strom v Aleji spravedlivých tak mohla zasadit až 
v roce 1983. V roce 1991 obdržela čestné občanství Izraele.

10. října 2003 Irena Sendlerowá obdržela Řád bílého orla, nejvyšší 
polské civilní vyznamenání. 11. dubna 2007 se stala rytířkou Řádu 
úsměvu. V roce 2004 vyšla její biografie Matka dzieci Holocaustu. 
Historia Ireny Sendlerowej, sepsaná Annou Mieszkowskou. Irena 
Sendlerowa zemřela 12. května 2008 v nemocnici ve Varšavě po dlou-
hém boji se zápalem plic. Pohřbena byla 15. května, a místem jejího 
odpočinku se stal Cmentarz Powązkowski, nejstarší a nejslavnější 
hřbitov Varšavy.
Podle cs.wikipedia.org (r)

I. Sendlerowa v r. 1943 
krátce před zatčením.

Asi málokdo ví, že díky Arnoštu Mansfeldovi 
měly naše země podruhé v historii významný 
kontakt s Lucemburskem. Samozřejmě, že 
nesrovnatelně méně významný, než bylo půso-
bení rodu Lucemburků na českém trůnu ve 
14. a 15. století, v dějinách Plzně však sehrál 
Mansfeld významnou, nikoliv však kladnou 
roli.

Narodil se jako nemanželský synek 
v roce 1580 do starobylého rodu hrabat 
Mansfeldů v Lucemburku. Přísný otec Petr 
Arnošt Mansfeld I. královský místodržící 
Lucemburska, jej vychovával v katolické víře. 
Císař Rudolf II. udělil jeho otci a bratrovi 
Karlovi v r. 1594 dědičný titul říšských hrabat 
s oprávněním užívat titul „Prince et Comté de 
Mansfelt“. Sám Arnošt se poté psal „Ernest 
Comté de Mansfelt“. Když byl hrabě Karel 
pověřen v r. 1595 velením nad císařskými 
vojsky v Uhrách, poslal s ním otec sloužit ve 
vojsku i patnáctiletého Arnošta, aby se vyučil 
vojenskému řemeslu. Zatímco Karel brzy pod-
lehl pravděpodobně morové infekci, mladý 

Arnošt setrval v dějišti dlouhých tureckých 
válek (1593 – 1606). Se svými válečnými zkuše-
nostmi pak sloužil Habsburkům v Holandsku 
v letech 1604 – 1607. V r. 1604 zemřel jeho otec 
a protože v té době nebyl ještě plnoprávným 
dědicem, ze závěti na něj mnoho nezbylo. 
Ve službách Habsburků nebyl moc spokojen 
a v r. 1610 přešel do služeb protestantů. Zda 
tehdy také změnil víru není doloženo. 

V letech 1611-1621 tak ve službách pro-
testantského svazu podléhal rozkazům kní-
žete Jáchyma Arnošta von Brandenmburg/
Ansbach. Podle tajného příkazu unionistů 
vedl v letech 1616-1617 Mansfeld německé 
oddíly v Itálii ve službách vévody Karla 
Emanuela I. Savojského ve válce o mantov-
ské dědictví. Obdržel za to v r. 1619 za pobytu 
v Turíně titul markýze v panství Castel-
Nuovo a Buttigliera. 

Mezitím se v r. 1618 vrátil do Čech. Stále 
ještě v savojském žoldu se se svým vojskem 
přiklonil na stranu protestantských stavů 
v jejich odboji proti Habsburkům. Byl jimi 

ARNOŠT MANSFELD (1580 – 1626) SE NESMAZATELNĚ ZAPSAL 
DO DĚJIN PLZNĚ
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jmenován generálem a po neúspěšném jed-
nání s představiteli Plzně pověřen dobytím 
města. V září 1618 po několikatýdenním oblé-
hání se poprvé v historii Mansfeldovým oble-
hatelům skutečně podařilo dobýt Plzeň, tehdy 
věrně stojící na straně císaře Matyáše.

„Několik Ešerových a Roubicových vojáků 
se vyšplhalo na štít císařského domu a střílí 
shůry do ulice, kde se zašancovali hnojem 
a rumem obránci města. Mají tu i dělo, nabíjejí 
je směsí drobných kulek, křemínků a hřebíků 
a chtějí stůj co stůj vytlouci Mansfeldovy 
vojáky z císařského domu. Ale ti jsou vysoko 
a přímo nad jejich hlavami, sypou do nich 
střely jako do pece, dráhy projektilů vedou 
bezpečně a kolmo na temena plzeňských 
mušketýrů a dělostřelců, kteří jsou bezmocní, 
neboť nemohou hlaveň děla zvednout do tak 
strmé polohy, aby zasáhla štít, odkud dostávají 
přímý oheň. Hrom aby uhodil do téhle ulice, 
proč je jenom tak úzká, lamentují měšťané 
a vojáci, jejich nohy dupou po mrtvých tělech 
spolubojovníků, ach, kolik nás tu zbývá ještě 
naživu. Ptají se beznadějnými pohledy jeden 
druhého, teď dostávají křest i z druhé strany. 
V tom už slyší Elenderův hlas, který křičí, řve, 
aby ihned ustoupili. A tak dlouhými skoky 
přebíhají ze svého hnízda  na náměstí za kryt 
rohového domu a za sudy se zemí a prstí, 
zahájí znovu palbu ze švihovek, hákovnic 
a mušket, a nemají ani zdání, že těch devět 
kompanií v císařském domě se svými veliteli 
nehrají karty, ale s motykami a kosatci se  
prolamují po obou stranách ulice do sou-
sedních domů, a když krov jednoho z nich 
vzplane ohněm a praskotem, dá se najednou 
do deště a sen plzeňské posádky, aby pla-
meny zachvátily císařský dům, zhasne sám 
od sebe, utopí se v provazcích vody, která se 
v hustých proudech spustí na město. Ale to už 
jsou Mansfeldovi soldáti v dalších a dalších 
domech, rány třískají z oken, kulky provrtá-
vají prsní pláty měšťanů, a zatímco jedni útočí 
a bijí do obránců Plzně, druzí se kladivy, 
motykami a nosatci dostávají příbytky stále 
blíže ke středu města. Vřískot, nářek, volání, 
křik, kvílení, pláč se rozléhají ulicemi, dlouhá 
kopí nečekaně vyrazí z domů kolem náměstí, 
jejich hroty napichují obránce Plzně, srážejí je 
k zemi, posádka ustupuje až za hřbitovní zdi, 
znovu duní město dělovými ranami a prasko-
tem hákovnic, ale v té chvíli jsou už prolomeny 
brány petardami, další kumpanie, které čekaly 

před hradbami se přivalí v hustých proudech 
do úzkých uliček a zaplaví je. Katolická Plzeň 
dodělává. 

Mansfeldovy oddíly zacvokovaly už něko-
lik děl na náměstí. Plzeňské posádce dochází 
prach i lunty. Poslední obklíčený houfec měš-
ťanů se zoufale brání u hřbitovní zdi. Potom 
se probije do františkánského kláštera. Ale 
nevzdává se. Žádá ještě o příměří. Noc chrčí, 
zalyká se krví, doplsoldneři i mušketýři ukáje-
jí své chtíče a pudy, dřevěné schody i podlahy 
domů duní těžkými kroky i pádem těl, dran-
cují se truhly i panenská krása děvčat, jen ať 
si vřeští a kvičí, dnešek patří vojákům, dnes je 
jim vše dovoleno, boj je boj, dosud trvá, i kdy 
už jen tu a tam padne výstřel, i když už je 
Plzeň dobyta.“  

Takto vylíčil poslední chvíle před pádem 
Plzně spisovatel (*). Císař Matyáš nad 
Mansfeldem poté vynesl ortel říšské klatby, 
na situaci Plzně to však nic nezměnilo. V čer-
vnu 1619 při tažení do jižních Čech utrpělo  
Mansfeldovo vojsko těžkou porážku u Záblatí 
nedaleko Vodňan. V bitvě proti trojnásobně 
početnější císařské armádě pod velením gene-
rála Bucquoye ztratil 1500 mužů. Mansfeld 
pak zreorganizoval svoje oddíly a podnikl 
další tažení v Čechách a v Dolním Rakousku. 
V r. 1620 se vrátil do Plzně. Uvádí se, že tehdy 
se začal potajmu domlouvat s císařskou stra-
nou. Za to, že nijak nezasáhnul do bitvy na 
Bílé hoře, údajně obdržel z pokladny protivní-
ka sto tisíc tolarů. V Čechách však proti císař-
ské straně bojoval až do května 1621. V Plzni 
se však nijak často neukazoval, a nebyl zde 
ani v březnu 1621, kdy jeho důstojníci vydali 
město císařským vojevůdcům Lichtenštejnovi 
a Tillymu za sto čtyřicet tisíc zlatých. Plzeň se 
pak po dvou letech, čtyřech měsících a dvanác-
ti dnech opět vrátila pod moc císaře a udělala 
tečku za koncem Mansfeldovy vlády. 

Sám Mansfeld pak přešel do služeb Fridricha 
Falckého, sesazeného českého protestantskými 
stavy zvoleného „zimního krále“. Proti převaze 
protivníka však byl donucen ustoupit z Horního 
Falcka. Dokázal prolomit obležení falcké pev-
nosti Frankenthalu na Rýně, obklíčené špa-
nělskými vojsky. V dubnu 1622 porazil v bitvě 
u Mingolsheimu bavorsko-ligistické vojsko 
generála Tillyho. Byl za to Fridrichem Falckým 
v Bruchsalu povýšen do hraběcího stavu. 

Mansfeldovy oddíly si na svoji existenci 
poté přilepšovaly pleněním – v r. 1622 tak byly 

postiženy např. Darmstadt, Langen, Nauheim, 
Neunkirchen, Rüsselsheim a řada dalších míst 
v oblasti Hesenska. 

V červenci 1622 byl Mansfeld a spolu 
s ním i vévoda Christian z Braunschweigu 
se svými oddíly propuštěni ze služeb falc-
kých hrabat. V žoldu „Generálních států“ 
se přes střety se španělskými vojsky gene-
rála Cordóby probili Nizozemím a obsadili 
hrabství Východní Frýsko. Začátkem r. 1624 
však Mansfeld opustil zbytky svého vojska 
a hledal si nového chlebodárce v Holandsku, 
v Paříži i v Londýně. Nakonec v anglickém 
žoldu sestavil novou armádu, v dubnu 1626 
však utrpěl porážku v bitvě u Dessau, kde 
jeho protivníkem byly oddíly císařského voje-
vůdce generála Valdštejna. Po doplnění svých 
sborů podnikl ještě v červnu téhož roku 
tažení přes Slezsko a Moravu do Uher, kde 
plánoval podpořit vojsko Bethlena Gábora 
v boji proti Habsburkům. Nakonec však ke 
středu s císařskou armádou nedošlo, neboť 
Bethlen se mezitím s císařem Ferdinandem 
II. smířil. Co teď? Zpátky nemohl, tam by ho 
nepustil Valdštejn.  

Prodal tedy svá děla a veškeré vojenské 
nářadí Turkům, nějakou maličkostí podělil 
rovněž Bethlena, aby se neřeklo, že na něj 
ničím nepamatoval. Prostředky na další čin-
nost hodlal Mansfeld sehnat v Itálii, dokonce 
snad až v Anglii, vydal se proto s malým oddí-
lem přes Turky ovládané kraje na dalmatské 
pobřeží, aby se nalodil na cestu do Benátek. 
Dostal se do Bosny, kde se však v horské 
osadě  Racovica nedaleko Sarajeva prudce 
zhoršil jeho zdravotní stav. Postihlo jej náhlé 
chrlení krve, snad následkem onemocnění 
tuberkulózou. Některé prameny uvádějí, že se 
jednalo o komplikaci cirhózy jater a s ní spo-
jeného krvácení z ezofageálních varixů – tato 
verze však je málo pravděpodobná vzhledem 
k tomu, že Mansfeld byl pověstný svým při-
měřeným životním stylem a ani v nejmenším 
nebyl nějakým alkoholikem.  

Stačil ještě svým společníkům nadiktovat 
poslední vůli, aby poté, dle svého přání v plné 
zbroji a vestoje, podpírán dvěma služebníky, 
očekával smrt. Takto skonal 30. listopadu 1626. 
Jeho ostatky byly uloženy do země na jednom 
z ostrovů nedaleko tehdy italského Spalata 
(dnešní chorvatský Split). 
(*) Fleissig K.: Žoldnéřské intermezzo. 
Zč. Naklad., Plzeň 1966 

V nakladatelství Karolinum vyšla skripta balneo-

logie, která jsou dílem kolektivu autorů z prakticky 

celého spektra medicíny. Jsou první ucelenou publi-

kací, která se problematikou balneologie v českém 

odborném písemnictví zabývá. Je dobře, že právě 

v naší republice, známé svými hlubokými balneo-

logickými kořeny, tato skripta byla sepsána. Obor 

balneologie se vyučuje řadu let na Lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy v Plzni a v posledních letech i na 

půdě 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Skripta jsou dobře tématicky řazena a vycházejí 

ze současných moderních medicínských poznatků. 

V každé kapitole se odráží velká autorská zkušenost 

v dané problematice, která se dobře snoubí s potře-

bami balneologie využívající k léčbě nemocných 

zejména přírodní léčivé zdroje, fyzikální terapii 

a rehabilitaci. Skripta jsou psána čtivou, přehlednou 

a jasnou formou s cílem přinést čtenáři základní 

poznatky v oboru balneologie. Jsou proto určena 

nejen pro studující medicíny a lékaře specializující se 

v oboru balneologie, ale i pro širokou medicínskou 

veřejnost se zájmem o lázeňské metody léčby.

(Z recenzního posudku: prof. MUDr. Vladislav 

Třeška, DrSc.)

Špišák L., Rušavý Z. a kol: Klinická balneologie. 

Karolinum, Praha 2010, 278 stran, ISBN 978-80-246-

1654-4

NOVÁ PUBLIKACE PLZEŇSKÝCH AUTORŮ 
ŠPIŠÁK L., RUŠAVÝ Z. A KOL.: KLINICKÁ BALNEOLOGIE
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Pranostiky

Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají

V máji vlhko, chladno, bude vína na dno

Deštivý květen – žíznivý říjen

O svatém Mamertu zima je po čmertu (11.5.) 

Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta (13.5.)

Svatá Žofie políčka často zalije (15.5.)

O svatém Duše choď ještě v kožuše (27.5.)

Životní moudra

Nahoru musí každý sám, dolů už ti všichni pomůžou. (České přísloví)

Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí. (Karel Čapek)

Dobrý manžel si zaslouží větší chválu než dobrý senátor. (Plútarchos)

Osud může odejmout bohatství, nikoliv však odvahu. (Seneca)

Člověk tolik naříká při každé bolesti, a tak málo se raduje, 

když žádnou nemá. (Georg Christoph Lichtenberg)

Inteligence není choroba nakažlivá. (Oscar Wilde)

Smrt je ze všeho to poslední. (Cicero). 

Láska je nevyváženost citů a je příliš nestálá na to, aby se stala harmonií. (Henry Ford)

Pokrok je realizace utopie. (Oskar Wilde)

PRANOSTIKY A ŽIVOTNÍ MOUDRA

Ke Dni Země, organizovaného celosvětově k 22.dubnu, vyhlásil 
Krajský úřad Plzeňského kraje fotografickou soutěž pro fotografy-
amatéry na téma „Vody běhuté aneb vodní toky Plzeňského kraje“.  
Soutěž se konala pod patronátem radního Plzeňského kraje pro životní 
prostředí Ing. P. Smutného. Odborná porota v čele se známým plzeň-
ským fotografem Jaroslavem Vogeltanzem hodnotila téměř 250 snímků 
od 136 autorů. Nejvíce ji zaujal snímek „Vodopád“, který na Bílé Strži 
na Šumavě vytvořil Václav Hruška z Domažlic. Každý fotograf mohl 
přihlásit do soutěže nejvýše dva snímky. Druhé místo získal snímek 
V. Čaly z Plzně s názvem „Aqua aurea“, pořízeném u šumavské říčky 
Losenice. Tentýž autor ještě za snímek „Jak nahoře tak dole...“ obdržel 
zvláštní cenu poroty. Třetí místo získal K. Beneš z Přeštic za snímek 
„Lesní pramen“, pořízený u šumavského Hrádeckého potoka.

V silné konkurenci obstály čestně i dva fotografické snímky 
prof. MUDr. Václava Zemana, CSc., přednosty Ústavu tělovýchovného 
lékařství. Na svých toulkách od pramene Mže po ústí Berounky nafotil 
stovky záběrů poutavých míst vodního toku této řeky několika jmen, 
mnohé partie také zachytil na videozáznam. Ze dvou snímků, zaslaných 
do soutěže, byla „Havlova vyhlídka u Liblína“ vyhodnocena na 10. místě. 
I jeho druhý snímek „Mže u Touškova“ můžeme vidět na výstavě, která 
je až do konce srpna otevřena veřejnosti ve třetím patře hlavní budovy 
Krajského úřadu PK ve Škroupově ulici. Zájem o soutěž a kvalita a roz-
manitost všech zaslaných snímků svědčí o tom, že obyvatelé Plzeňského 
kraje si všímají krás naší přírody a dokáží je také svým fotoaparátem 
zvěčnit. 

Autora vyhodnocených snímků jsme požádali, aby nám řekl něco 
blíže ke svém putování a fotografickému koníčku. 

„Ve volných chvílích se s manželkou rádi touláme po české krajině. 
Myšlenka, projít pěšky podél řeky Mže a Berounky od pramene po ústí, 
mne napadla, když jsem chtěl dát našim převážně víkendovým výletům 
nějaký smysl. Nešlo o to projít trasu co nejrychleji. Chtěl jsem také 
zachytit na fotografiích a videu krásu řeky, okolní krajiny i měst a vesnic, 
kterými protéká. To znamenalo postupovat po etapách, vyjít vždy pouze 
za fotograficky přijatelného počasí a v případě zhoršení danou etapu 
opakovat.

Mže od pramene po soutok s Radbuzou měří 107 km, Berounka od 
tohoto soutoku po ústí do Vltavy 139 km. Samozřejmě, že jsem ušel více 

než oněch 246 km. Když jsem procházel místy, kudy nevede železnice 
a zrovna se mnou nejela manželka, musel jsem se někam dopravit autem 
a do tohoto místa také vrátit. Někdy pak byly zajímavé objekty na obou 
stranách řeky, takže jsem procházel oba břehy. Při takovém způsobu 
nepřekvapí, že jsem řeku zvládal dva roky.

Řeka Mže pramení v nadmořské výšce 730 m na louce u bavorské ves-
ničky Asch. Od pramene po státní hranici se jmenuje Blätterbach a měří 
něco přes dva km. Pak v délce 1200 metrů tvoří jako Reichenbach státní 

hranici a v nadmořské výšce 620 m vtéká na území ČR již jako Mže. 
První česká vesnice, kterou protéká, je Branka a první přehradní nádrž 
Lučina. Další popis cesty se vymyká rozsahu tohoto článku. Mže končí 
svoji pouť ve Vltavě, východně od Zbraslavi v nadmořské výšce 188 m.

Řeka je převážně čistá, a to i když opouští Plzeň, nebo Beroun. 
Odhozené pneumatiky a jiný nepatřičný odpad jsem viděl spíše vý ji-
mečně.“ (jn)
Pozn.: Dva autorovy snímky přineseme v příštím čísle.

FOTOSOUTĚŽ KRAJSKÉHO ÚŘADU PK KE DNI ZEMĚ

Autor snímků na startu svého putování (Český název „Zde počíná 
svůj tok řeka Mže“ je pozůstatkem natáčení televizního seriálu „Cesty 

k pramenům“, který slovem doprovodil herec L. Munzar)


