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Od r. 1987 je datum 26. června spojené s Mezinárodním dnem proti 
drogám pod patronací Organizace spojených národů. Hlavním heslem 
komunikační kampaně OSN k problematice drog jsou tři věty: „Ovládají 
tvůj život drogy? Jde o tvůj život a tvé blízké! Drogy tam nepatří!“

Evropská školní srovnávací studie ESPAD v r. 2007 vykázala v České 
republice velmi alarmující výsledky v oblasti prevalence konzumace 
alkoholu a kouření u dětí a mladistvých. ČR zůstává jednou ze zemí, kde 
je výskyt klíčových ukazatelů spojených s užíváním tabáku, alkoholu a ne-
legálních drog mezi šestnáctiletými nad evropským průměrem. I přes rela-
tivní stabilizaci rostoucích trendů z minulých let je v ČR úroveň užívání 
konopných drog zatím nejvyšší v Evropě. Naopak v užívání nekonopných 
drog, zejména extáze, se čeští šestnáctiletí v posledním období dostali z čel -
ního místa evropského pomyslného žebříčku blíž k průměru.

Situaci u nás mapoval v r. 2009 průzkum, provedený u školní mládeže 
ve věku 11-20 let v Brně a Jihomoravském kraji (*). Celkový počet 
respondentů byl 3486. 81,5 % dotázaných uvedlo, že mělo či má vlastní, 
bezprostřední zkušenost s nějakou návykovou látkou oproti 18,5% 
respondentům bez vlastní zkušenosti. Drtivá většina respondentů se set-
kává nejdříve s alkoholem (46%), s cigaretami (35%), na třetím místě se 
pak nejčastěji objevuje marihuana (29%). S marihuanou se děti a mládež 
ze zkoumaného souboru dostávají do kontaktu nejčastěji ve věku 15let 
(9,4%), opět se jedná v tomto věku o kulminaci první zkušenosti.

Co se týče alkoholu, 92% respondentů uvedlo, že má dostatek infor-
mací o této návykové látce, 8 % uvedlo naopak, že nikoliv. U marihuany 
73% respondentů uvedlo, že má dostatek informací o této návykové látce, 
26% uvedlo naopak, že nikoliv. U obecně tvrdých drog, 66% respondentů 
uvedlo, že má dostatek informací o těchto návykových látkách, 34% uved-
lo, že nikoliv. Z uvedeného je patrné, že povědomí o alkoholu a cigaretách 
je velké, avšak klesá pak u marihuany a u tvrdých drog ještě více.

Nezákonný obchod s drogami se v Československu rozvinul již po první 
světové válce v letech 1920-1925, kdy se naše republika vzhledem ke své 
geografické poloze stala významnou tranzitní i cílovou zemí. Zatímco 
tehdejší zákon považoval ilegální obchod s drogami za pouhý přestupek, 
tzv. opiový zákon, přijatý v r. 1938, završil zavádění mezinárodních úmluv 
do československého právního řádu. Socialistické Československo bylo 
relativně odříznuté od světového obchodu s drogami. Plnilo pouze roli 
tranzitní země. Problémy s alkoholem, které tady řada lidí měla, se 
dlouhou dobu uměle skrývaly. Po domácky vyráběný pervitin a braun 
byl záležitostí poměrně malé skupiny lidi. Teprve v druhé polovině 80.let 
se více začala pěstovat a kouřit marihuana. Po listopadu 1989 se situace 
dramaticky změnila. V současné době jsou drogy všeho druhu k dostání 
všude (zejména ve větších městech - v klubech, školách, na ulici...). Užívá 
je stále více lidí. Nejohroženější skupinou se stala mládež ve věku 13 - 25 let.

 Největší část mládeže kategoricky odmítá možnost podlehnutí závis-
losti na drogách, anebo ji ve vztahu k sobě nepředpokládá (83 %). Druhá 
skupina, připouštějící možnost kontaktu s drogou, je ovšem přesvědčena, 
že riziku drogové závislosti v důsledku vlastní pevné vůle odolá. Je 
početně překvapivě velká (13%). Tímto postojem se z ní stává značně 
riziková část dospívající mládeže, znamenající pro své bezprostřední 
okolí riziko vzniku mnoha konfliktních situací. Její početnost v absolut-

ním vyjádření vytváří vhodné sociální klima pro postupné rozšiřování 
prodeje a konzumace drog uvnitř celé populace dospívající mládeže. 
Třetí skupina, předpokládající podlehnutí drogám, je početně nejmenší 
(4%). Významnost tohoto počtu v absolutním vyjádření může být 
diskutována, je však varující v jiném směru. Vyjadřuje nejen určitou 
možnost, ale snad již i potřebu používání drog jako výraz určitého 
životního stylu.

Problematika drog je úzce spojena s primární prevencí, zaměřenou 
zejména na mladé lidi. V dětském a zejména pubescentním období 
jsou mladí lidé nejvíce ovlivnitelní marketingovým tlakem, pochybnými 
příklady okolí a důležitostí chybné image. Přes veškeré dosavadní úsilí lze 
pokrok v oblasti prevence zneužívání drog za posledních deset let označit 
přinejlepším slovem skromný.

Současná česká protidrogová politika je postavena na principech tzv. 
středního proudu drogových politik. Stanovuje realistické a dosažitelné 
cíle, tedy nikoliv cíle nereálné, jako je „společnost bez drog“. Opírá se 
o čtyři základní pilíře – primární prevenci, snižování rizik, léčbu a resocial-
izaci a vymáhání práva. Usiluje o vyváženost co do prevence a vymáhání 
práva.   

Poté, co v roce 1989 skončilo období relativně uzavřených toxiko-
manských komunit, skončilo také období téměř hermetického uzavření 
Československa. V tomto porevolučním čase se začala velmi rychle měnit 
i drogová scéna. Policie si rychle uvědomila nutnost na tuto novou situaci 
reagovat. Prvním výraznějším krokem nastupujícího boje proti drogám 
bylo zřízení Protidrogové brigády Praha v r. 1991. 

V současnosti je policejním útvarem s celostátní působností Národní 
protidrogová centrála (NPC). Ta se snaží s maximálním nasazením 
naplňovat účel, ke kterému byla zřízena. Hlavním úkolem NPC je 
vyhledávat, odhalovat a vyšetřovat trestnou činnost na úseku nedovolené 
výroby a obchodu s omamnými a psychotropními látkami a jedy, zejména 
v jejích organizovaných a mezinárodních formách. Cílem snažení NPC je 
snižování nabídky nelegálních drog v České republice a prosazování práva 
v této oblasti. Kromě toho se NPC podílí na tvorbě a realizaci národní 
strategie protidrogové politiky a v preventivní oblasti vytváří projekty 
zaměřené na vzdělávání odborné veřejnosti a nespecifickou primární 
prevenci. Stát má nezpochybnitelnou povinnost směřovat svou poli-
tiku k ochraně veřejného zdraví, propagaci a podpoře zdravého způsobu 
života, ale zejména jasně a čitelně deklarovat občanům prostřednictvím 
právní úpravy jednání, která jsou protiprávní. Předvídatelnost a kon-
stantnost přístupu státu prostřednictvím exekutivy v čitelném právním 
prostředí patří mezi základní principy právního státu. Výrobu a obchod 
s drogami NPC považuje za závažnou trestnou činnost a jejich konzu-
maci za sociálně a zdravotně rizikový společenský jev, obdobně jako 
patologické hráčství, alkoholismus a mnoho dalších. Moderní doba je 
nemocná více závažnými nemocemi a drogy jsou nepochybně jednou 
z nejdiskutovanějších. Má komplikovanou diagnózu a fatální prognózu. 
Mezinárodní den boje proti drogám jen připomíná, že toto úsilí nikdy 
neskončí. 

(*) Průzkum Mládež a drogy 2009, A Kluby ČR, o.p.s.      
(jn)
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65. VÝROČÍ KVĚTNOVÉHO POVSTÁNÍ ČESKÉHO LIDU

V souvislosti s koncem 2. světové války a ka-
pitulací Německa v květnu roku 1945 nelze 
nevzpomenout též 65. výročí události, uváděné 

v dějinách našeho státu jako Květnové povstání 
českého lidu. Jednalo se o ozbrojené povstání 
českého lidu proti německým okupantům v květ-

nových dnech roku 1945.
V té době si vojenští představitelé nacis-

tického Německa již uvědomovali, že konečná 
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porážka Třetí říše je neodvratitelná a jedinou 
zoufalou naději skýtala možná roztržka mezi 
spojenci. Na území Čech a Moravy uvažovali 
o vytvoření jakési pevnosti, kde by milionová 
Schörnerova armáda zastavila postup Rudé 
armády od východu. Současně bylo důležité, aby 
bylo zabráněno očekávanému povstání českého 
obyvatelstva.

Koncem dubna 1945 došlo k vyvrcholení 
partyzánského boje zejména na Moravě, jejíž 
značnou část v té době Rudá armáda osvo-
bodila. Spolu s pozdější zprávou o Hitlerově 
smrti stačil malý signál k otevřenému odporu. 
Povstání začalo již 1. května v Přerově, téhož 
dne se rozšířilo na Olomouc a další obce. 2. 
května povstal Nymburk, Poděbrady, Chlumec 
nad Cidlinou, Úpice, dalšího dne Semily, Že-
lezný Brod, Turnov, Jilemnice, Příbram a další, 
4. května Vsetín a Kladno, 5. května Louny, 
Rokycany, Plzeň, Klatovy, Domažlice, Jindřichův 
Hradec a další obce. Na tisíci místech docházelo 
k demonstracím, vyvěšování československých 
vlajek, odstraňování německých nápisů, ničení 
orientačních tabulek, protestním akcím proti 
okupačním úřadům atd. Povstání vypuklo ve 37 
městech a 240 obcích, ve více než 120 místech 
Protektorátu došlo k jednání o převzetí moci 
českými orgány. Demonstrace a nadšení obyva-
tel přešly záhy do otevřeného odporu. Povstalci 
se zmocňovali zbraní, obsazovali pošty, železnice 
a důležité silniční křižovatky. K odbojovým 
partyzánským skupinám se přidávali tisíce 
povstalců z řad českého obyvatelstva.

5. května vypuklo povstání v hlavním měs-
tě Praze. Podnětem, se stalo prohlášení pro-
tektorátní vlády ze dne 4.5.1945 o zrušení 
nařízení týkající se dvojjazyčného úřadování, 
dvojjazyčných nápisů a zákazu vyvěšování 
československých vlajek. Došlo okamžitě k od-
straňování německých nápisů. Demonstrace 
a nadšení obyvatel přešly záhy do otevřeného 
odporu. 

V kapitole „Rozhodující partie“ popsal tyto 
chvíle Rudolf Ströbinger (*): Je 5. května 1945. 
„Je sechs hodin.“ Ve studiu na Vinohradech právě 
ohlásil česko-německy hlasatel Zdeněk Mančal 
přesný čas. Od této chvíle hlásí pouze česky. Na 
ulicích Prahy je od časných ranních hodin peklo. 
Ministr dopravy protektorátní vlády Jindřich 
Kamenický nařizuje všem nádražím a poštovním 
úřadům, aby odstranily všechny německé nápisy. 
Činnost úředníků je nakažlivá. Chodci strhávají 
německá označení ulic, německé nápisy na obch-
odech. Krátce po deváté hodině hoří na rohu 
Václavského náměstí a Jindřišské ulice hromada 
německých knih. V oknech bytů i na některých 
veřejných budovách se objevují československé 
vlajky. V deset hodin vlaje na stožáru budovy 
rozhlasu vlajka Československé republiky, která 
byla od r. 1939 zakázána. Německý generální 
ředitel Thürmer se obrací na německé úřady 
a žádá o pomoc. Několik minut před jedenáctou 
je mu vyhověno. Do dvora rozhlasové budovy na 
Vinohradech vjíždí bočním vjezdem z Balbínovy 

ulice oddíl asi sedmdesáti německých vojáků, 
převážně přestárlých příslušníků Volkssturmu. 
Jsou však dobře vyzbrojeni – pancéřovými pěst-
mi, automatickými zbraněmi, ručními granáty. 

Jen několik minut poté, co do budovy rozhlasu 
vstoupili němečtí vojáci, jsou na místě i čeští poli-
cisté. Před studiem stojí německá stráž, kterou 
během několika vteřin odzbrojují. A pak – první 
výstřely... Je dvanáct hodin třicet tři minuty. 
Na vlně liblického vysílače je slyšet hlasatele 
Zdeňka Mančala. „Voláme českou policii, české 
četnictvo, české vojsko, aby přišly do Českého 
rozhlasu na Fochově tříně na Vinohradech... 
Všichni do Českého rozhlasu!“ Mančalova 
slova jsou přehlušována střelbou. Boj o rozhlas 
trvá čtyři hodiny, krátce po osmnácté hodině je 
pražský rozhlas v rukou povstalců. 

V sobotu 5. května 1945 ve 22.00 hodin hod-
notí vojenské velitelství pražského povstání 
průběh dne. „...počet našich jednotek rychle 
roste. Jsou velmi dobře ozbrojeny. Okrajové 
čtvrtě Prahy byly velmi rychle opevněny...“ 
V té době je ve zbrani na třicet tisíc Pražanů. 
Povstalci neukořistili jen spoustu lehkých zbraní, 
ale také pět pancéřových vozů, pět tanků, stovky 
pancéřových pěstí. Mají v rukou deset z dvanácti 
pražských mostů a většinu nádraží hlavního 
města. Němci jsou překvapeni a teprve pomalu 
začínají organizovat obranu. První den povstání 
jsou však odsouzeni k defenzívě... 

Česká národní rada zformulovala vlastní 
prohlášení o konci Protektorátu Čechy a Mo-
rava: „Lide český! ČNR jako představitelka 
revolučního hnutí českého lidu a jako zmocněnec 
vlády Československé republiky v Košicích ujímá 
se dnešním dnem moci vládní a výkonné na 
území Čech, Moravy a Slezska. Pod údery hrdin-
ných spojeneckých armád a pod údery aktivního 
odporu českého lidu zanikl tzv. „protektorát 
Čechy a Morava“, který nám byl Němci vnucen, 
a tím zanikla veškerá správní moc vykonávaná 
protektorátní vládou a německými úřady.“ 

Německá okupační správa tato vyhlášení 
ignorovala a záhy němečtí vojáci začali střelbou 
napadat občany, vyvěšující československé vlajky 
a likvidující symboly nenáviděné nacistické 
moci. Vysílání pražského rozhlasu, které pro-
volávalo převzetí moci do rukou českých úřadů, 
se změnilo ve výzvu k boji proti okupantům. 
Městský rozhlas vyzval příslušníky německých 
ozbrojených sil, aby složili zbraně. Někteří upo-
slechli, nikoliv však příslušníci oddílů Waffen-
SS. Ti útočili zejména na centra povstání na 
Staroměstské a Novoměstské radnici, na Novou 
úřední budovu a na budovu Čs. rozhlasu.

Bylo jasné, že proti případnému německému 
útoku zvenčí nemají povstalci šanci se ubránit, 
proto v noci z 5. a 6. května vyrostlo po Praze 
na dva tisíce barikád. Zatímco výzbroj povstalců 
sestávala převážně jen z lehkých zbraní, přišlo 
nadmíru vhod gesto Vlasovců, kteří se k po  -
vstání připojili a na samém konci války aktivně 
zasáhli se vší těžkou výzbrojí proti Němcům. 
Podle některých odhadů by byla bez účasti 

Ruské osvobozenecké armády generála Vlaso-
va západní část Prahy obsazena oddíly SS již 
6.5. a povstání by bylo následující den potlačeno. 
Došlo k bombardování Prahy jednotlivý-
mi německými letadly. Boje na barikádách 
zadržovaly postup německých tanků, Němci 
v řadě případů používali civilisty jako živé 
štíty před palbou obránců. V některých čtvrtích 
Prahy došlo k masakrům nejen vůči bojujícím, 
ale též proti civilistům. 7. května zaútočili Němci 
obrněnými vozidly na Staroměstskou radni-
ci. Na pomoc bojujícím Pražanům nemohla 
přispěchat americká armáda, která v té době 
již dlela v osvobozené Plzni, neboť Stalin k po-
stupu Američanů za dohodnutou demarkační 
linii nedal souhlas. 8. května po neúspěšném 
jednání mezi ČNR a generálem Vlasovem se 
jeho armáda rozhodla opustit Prahu. Ačkoliv 
již bylo jasné, že před půlnocí vstoupí v platnost 
bezpodmínečná kapitulace německých vojsk 
(podepsal ji v Remeši z německé strany generál 
Alfred Jodl), usiloval maršál Schörner o to, aby 
se co nejvíce jeho vojáků probilo do ame-
rického zajetí. Za použití tanků a pěchoty tak 
začal v ranních hodinách útok na Prahu. Díky 
ukořistěné výzbroji se obráncům podařilo zničit 
mnoho tanků a obrněných vozidel, přibyly však 
desítky mrtvých a stovky raněných. Výsledkem 
jednání mezi ČNR a německým velením bylo 
podepsání kapitulace (podepsal generál Rudolf 
Touissaint) s podmínkou volného odchodu 
z Prahy. Na základě této dohody Prahu opus tily 
též správní, soudní, policejní a jiné okupační 
úřady i někteří němečtí civilisté. 

9. května v časných ranních hodinách vjely do 
Prahy první tanky Rudé armády 1. ukrajinského 
frontu maršála Koněva. Ruští vojáci museli 
svést těžké boje s poslední částí německých 
vojsk, kterým se nepodařilo z Prahy uniknout, 
a současně také likvidovat fanatické ostřelovače, 
zabarikádované ve vyšších patrech budov či ve 
střechách některých domů. Historik Eduard 
Stehlík zhodnotil význam povstání následovně: 
„Lidé netušili, jestli válka skončí zítra, za týden 
nebo za měsíc. Chtěli ale její konec urychlit. 
Mnozí položili život za svobodu země. Bojovali 
za vlast a dokázali, že nejsme národ zbabělců, 
jak dodnes někteří lidé lživě tvrdí.“ 

V důsledku bojů zahynulo jen v Praze přes 
1500 Čechů, přes 300 Vlasovců a kolem 1000 
Němců. V bojích v Praze a jejím okolí padlo 692 
vojáků Rudé armády. Řada obětí je pochová-
na na Ďáblickém hřbitově. Květnové povstání 
českého lidu si na českém venkově vyžádalo 
dalších osm tisíc životů, nejen bojujících, ale 
též nacisty povražděných civilistů. Po Praze 
i na jiných místech, kde povstání vypuklo, se 
setkáváme s pamětními deskami či pomníčky, 
připomínajícími, že na tomto místě položil život 
jeden z těch, kteří byli schopni a ochotni se ve 
jménu svobody obětovat a postavit se proti 
nepříteli. Nesmíme na ně zapomínat.             (r) 

(*) Ströbinger R.: Poker o Prahu. Votobia, 
Olomouc 1997  

Den po Štědrém dnu dne 25. prosince 1901 se v rodině Čeňka Krále 
v Praze na Královských Vinohradech narodila dcera Milada. Měla tři 
sourozence, dva z nich – starší Marta a mladší Jiří – zemřeli v dětství na 

septickou spálu. Dospělosti se tak dožila jen o 16 let mladší sestra Věra, o 
kterou se Milada po předčasné smrti matky také starala.

Ze studia na gymnáziu za Rakouska-Uherska byla v roce 1918 vyloučena 

27. ČERVEN - DEN PAMÁTKY OBĚTÍ KOMUNISTICKÉHO REŽIMU
ŠEDESÁT LET OD JUSTIČNÍ VRAŽDY 

JUDR. MILADY HORÁKOVÉ (1901-1950)
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za účast na protiválečných demon-
stracích, které byly studentstvu zakázané. 
Zároveň jí však byl umožněn přestup na 
jiné pražské gymnázium, kde maturovala 
roku 1921. Následně zvažovala studium 
medicíny, ale po doporučení otce padlo 
její rozhodnutí na Právnickou fakultu 
na Univerzitě Karlově, kde promovala v 
roce 1926.

V roce 1923 těžce onemocněla rodině 
osudovou spálou, chorobu však zdolala a 
uzdravila se. Roku 1924 se osobně setkala 
se senátorkou Františkou Plamínkovou, 
zakladatelkou Ženské národní rady 
(ŽNR), kam také vstoupila. Brzy se stala 
oporou Plamínkové a později přítelkyní a 
následně klíčovou osobností ŽNR.

Krátce po ukončení studia se vdala 
za Bohuslava Horáka, zemědělského ekonoma, kterého znala již ze 
studií. Horák byl redaktorem Československého rozhlasu, koncem 
první republiky jeho programovým ředitelem. Díky němu pak hluboce 
věřící Horáková přestoupila i se svými rodiči od katolické církve k Čes-
kobratrské církvi evangelické. V roce 1933 se manželům Horákovým 
narodila dcera Jana. 

Nastoupila na Ústřední sociální úřad pražského magistrátu pod 
někdejšího vedoucího Petra Zenkla, později byla nejmladší vedoucí 
odboru pro mládež. Od roku 1929 byla členkou České strany národně 
sociální (ČSNS), ačkoliv těžištěm její činnosti byla nestranická ŽNR. 
Angažovala ve prospěch zrovnoprávnění žen v legislativě, neboť staré 
zákony musely být podřízeny nové ústavě republiky z roku 1920, kde 
rovnost byla zakotvena. Podílela se na tvorbě nového občanského 
zákoníku na částech o rodině a ženské rovnoprávnosti, který však jako 
celek nebyl schválen.

Aby si rozšířila povědomí o světě hodně cestovala – navštívila Anglii, 
Francii a SSSR, o bolševickém Rusku tak neměla žádné iluze, zvládala 
angličtinu, francouzštinu a němčinu.

V roce 1939 byly vdané ženy ve státních službách ze zákona penzio-
novány pro uvolnění míst pro lidi odsunuté z území připojeného k Ně-
mecké říši, a musela proto odejít ze zaměstnání. Prostřednictvím ŽNR 
organizovala sociální pomoc nejen v souvislosti se světovou ekonomickou 
krizí, ale i pro uprchlíky z pohraničí ČSR v roce 1938. Po roce 1939 se 
zapojila do odbojové organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ) 
a Politické ústředí, pro které aktivně vyhledávala na struktuře bývalé 
ŽNR nové ilegální pracovníky, zajišťovala tajné byty a získávala zpravo-
dajské informace. Patřila mezi klíčové osobnosti PVVZ a podílela se na 
formulování jeho prvotního programu.

Neušla však pozornosti gestapa a 2. srpna 1940 byla společně s man-
želem zatčena. Po zjištění napojení na odboj byla tvrdě vyslýchána a bita, 
pro gestapo však bez úspěchu. Dva roky byla držena na Pankráci a na 
Karlově náměstí, po atentátu na Heydricha byla převezena do Malé 
pevnosti v Terezíně. Tam později obětavě vedla oddělení „marodky“, což 
jí umožnilo relativně volný pohyb po lágru. Zde se znovu setkala se svým 
vzorem Františkou Plamínkovou, později popravenou. Soud s Horákovu 
se konal v Drážďanech v říjnu 1944, kde se sama hájila v němčině. 
Prokurátor jí navrhl trest smrti, který soud nakonec změnil na 8 roků 
káznice. Ten si odpykávala do dubna 1945 v ženské věznici v Aichachu 
u Mnichova. 

Po osvobození v květnu 1945 se vrátila do Prahy, kde se setkala s man-
želem, který přežil pochod smrti. Po konzultacích s prezidentem Benešem, 
který apeloval na potřebu kvalitní stranické politiky, vstoupila znovu do 
své obnovené strany ČSNS a přijala poslanecký mandát Prozatímního 
národního shromáždění.

Obnovila také ŽNR pod novým názvem Rady československých žen 
(RČŽ), kde se stala předsedkyní. Dále byla místopředsedkyně Svazu 
osvobozených politických vězňů a stala se také členkou Svazu přátel 
SSSR. Po zasahování sovětských komunistů do sestavování čs. vlády a po 
připojení Zakarpatské Ukrajiny k Sovětskému svazu začala navazovat 
styky se západními demokratickými strukturami.

V roce 1946 kandidovala za ČSNS v Českobudějovickém kraji a byla 
zvolena do Národního shromáždění. Byla členkou zahraničního a ústav-
něprávního výboru. V této době byla kritická vůči činnosti poválečných 
lidových soudů, v oblasti sociálních otázek, hospodářství a zahraniční poli-
tiky (odmítnutí Marshallova plánu) a brzy rozpoznala servilní poslušnost 
československých komunistů vůči Moskvě. Kvůli tomu byla monitoro-
vána StB, která již od konce války byla ovládána právě komunisty.

V období vládní krize se snažila o svolání schůze parlamentu, to se jí 
však nepodařilo. Na stranické schůzi ČSNS 24. února 1948 odhalila Aloise 
Neumana jako skrytého komunistu, na to Neuman ze schůze utekl, a tak 
nemohl být ještě týž den vyloučen, jak bylo navrženo. Druhý den vstoupil 
do tzv. obrozené Gottwaldovy vlády jako ministr-zástupce ČSNS.

Jako předsedkyně prosadila 25. února 1948 usnesení, aby RČŽ nevstu-
povala do Ústředního akčního výboru, ale druhého dne byla vyloučena, 
vedení převzala komunistka Anežka Hodinová-Spurná a RČŽ do 
akčního výboru vstoupila.

Následně byla vyloučena ze všech svých veřejných funkcí, dokonce 
proklamativně i z těch, kterých nebyla členkou. Po neúspěšném boji s finál-
ním nástupem komunismu se 10. března 1948 rozhodla demonstrativně 
vzdát svého poslaneckého mandátu, shodou okolností v den smrti Jana 
Masaryka. Nastoupila opět na pražský magistrát, tentokrát jako sociální 
referentka Ústředního národního výboru. Přestože měla možnost, aby 
opustila Československo, svůj odchod z vlasti oddalovala a byla stále 
politicky aktivní. V květnu 1948 založila s bývalým poslancem Josefem 
Nestávalem neformální skupinu okolo ČSNS, která udržovala kontakty 
s exilovými politiky Petrem Zenklem a Hubertem Ripkou. Podporovala 
lidi usilující o emigraci. Pomalu tak vznikal třetí protikomunistický odboj, 
ač svou činností se nikdy nedostal na hranu nebo dokonce za hranu 
tehdejších zákonů.

Horáková se dostala do hledáčku jako vhodný kandidát pro akci StB 
„Střed“, v rámci níž měla být 27. září 1949 zatčena. Pokus o předvedení do 
vazby se doma na Smíchově nezdařil, neboť tam byla jen služebná, dcera 
a Bohuslav Horák, kterému se podařilo v nestřeženou chvíli uniknout. 
Varovat svou ženu se mu však nepodařilo, neboť již byla zatčena o několik 
hodin dříve ve své kanceláři v Masné ulici.

Při vyšetřování proslula StB svými brutálními metodami výslechů 
a nadiktovaných přiznání. Užívala k tomu, za účasti sovětských poradců, 
jak fyzického násilí jako bití, tak nedostatku potravy, nuceného bdění, 
chladu, stísněných místností, případně i aplikací narkotik, tak psychického 
týrání a vydírání vedoucího ke ztrátě racionální sebekontroly a duševní 
dezorientaci. Týrání Horákové dosvědčila její spoluvězeňkyně z pan-
krácké věznice Zdena Mašínová.

Po zatčení Jaromíra Kopeckého v srpnu 1949 si StB nakonec zvo-
lila Horákovou do role ústřední postavy v inscenovaném spiknutí v čele 
smyšlené ilegální skupiny, kterou StB nazvala „Direktoria“. Na to bylo 
v listopadu 1949 zatčeno 380 bývalých funkcionářů ČSNS. Horákovou se 
jim však zlomit nepodařilo. Vypovídala pouze skutečnosti, o nichž neměla 
pochybnost, že jsou již vyšetřovatelům známy.

Způsoby tehdejších vyšetřovatelů dokládá výmluvně svědectví jednoho 
z tehdy obžalovaných Františka Přeučila, poslanec národně socialistické 
strany a nakladatele, který dostal doživotí. Počátkem 90. let vzpomínal 
na proces, poslední setkání s Miladou Horákovou i na kruté výslechy. 
Doznání byla podle pamětníka vynucená. „Kam vás potřebovali dostat, 
tam vás dostali, bud fyzicky, psychicky nebo třeba i pomocí nějakých drog,“ 
vzpomínal Přeučil. „U každého najdou moment, kdy i ti nejsilnější chlapi 
prostě povolí. Třeba při našem procesu Milada i doktor Peška několikrát 
odbočili od povinně naučeného textu. Předseda senátu přerušil na půl 
hodiny jednání. Když jsme se vrátili do soudní síně, scénář pokračoval 
bez chyby, stačila nějaká injekce nebo něco v kávě. Miladě dávali pět 
injekcí denně, ačkoliv měla anginu pektoris. Když nešly protokoly tak, jak 
měly, vrazili nás do kamrlíku, kde jste stál nahý na trubkách, které chvíli 
pálily a chvíli byly jako led. Většinou jste se pak probudil někde v cele 
a nevěděl, co se s vámi stalo. Když je nejhůř, pohrozí zavřením manželky, 
odebráním dětí a dalšími nehoráznostmi“ dodal František Přeučil, který 
byl propuštěn na podmínku po čtrnácti letech 17. 12. 1963. 

Proces s Miladou Horákovou a s jejími dvanácti kolegy, řízený JUDr. 
Karlem Trudákem, probíhal od 31. května do 8. června 1950 a byl zin-
scenován jako veřejný politický proces po vzoru sovětských velkých 
čistek ve 30. letech na přímý příkaz Klementa Gottwalda. Osm dní trvající 
proces měl svůj vynucený „scénář“, podle kterého se měli a byli donuceni 
obžalovaní chovat, ale v některých momentech přesto jednali proti režii. 
Obzvláště Horáková, která byla vyslechnuta první den, se nepoddala 
a přes vynucenou režii se jí místy podařilo bránit sebe a své ideály, i když 

Milada Horáková před soudem v červnu 1950

Milada Horáková - 
Vyšehradský hřbitov
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Ve dnech 9. – 11. února 2010 pořádaly 
Česká fyziologická společnost a Slovenská 
fyziologická společnost 86. Fyziologické dny. 
Organizátorem tohoto letošního jednání čes-
kých a slovenských fyziologů byli pracovníci 
Fyziologického ústavu 1. LF UK a místem 
konání byla historická budova tohoto ústavu 
v Praze na Albertově.

Slavnostního zahájení se ujal prof. MUDr. 
Otomar Kittnar, CSc., MBA, vedoucí ústavu 
a předseda organizačního výboru 86. FD. 
Účastníky jednání poté pozdravil děkan 1. LF 
UK v Praze, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., 
MBA a následně pak také rektor Univerzity 
Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. Ten 
pozdravil účastníky a popřál úspěšné jednání 
nejen z pozice svojí funkce, ale i odborného 
zaměření neboť také on je fyziolog.

Zahájení pak pokračovalo hudební vložkou 
v podobě houslového koncertu již tradičních 
protagonistů a to Stanislava Srpa a prof. 
RNDr. Františka Vyskočila, DrSc., pracovní-
ka Fyziologického ústavu AV ČR. Na závěr 
slavnostního zasedání předseda výboru České 
fyziologické společnosti, prof. MUDr. Jaroslav 
Pokorný, DrSc., předal třem členům diplo-
my Čestného členství ČFS. Dva z.oceněných 
byli z plzeňské fakulty (prof. MUDr. Mojmír 
Petráň, CSc. a doc. MUDr. František Vožeh, 
CSc.), třetí pak z LF Hradec Králové (prof. 
MUDr. Josef Šimek, DrSc.).

Společné odborné jednání poté pokračo-
valo třemi vystoupeními. Prvním z nich byla 
tradiční Purkyňova přednáška na téma „Kar-
dioprotektivni mechanismy chronické hypo-
xie“, kterou proslovil prof. RNDr. František 
Kolář, CSc., z Fyziologického ústavu AV 

ČR. Druhým, též pravidelně zařazovaným, 
byla pedagogicky zaměřená přednáška 
s názvem „Přenos informace v organismu 
prostřednictvím receptorů“, které se zhos-
til doc. MUDr. Jaromír Mysliveček, PhD., 
z Fyziologického ústavu 1.LF UK. Obě 
přednášky měly vysokou odbornou úroveň 
a poté ještě byly vhodně doplněny vystou-
pením třetího přednášejícího, kterým byl pra-
covník firmy Laerdal, jehož prezentace se 
týkala výukových center pro lékařské a zdra-
votnické obory. Po obědě, v tento první den, se 
ještě konala odděleně plenární zasedání obou 
národních společností a zasedání redakční 
rady časopisu Physiological Research. Vlastní 
program s odbornými přednáškami potom 
pokračoval až do večera jednáním ve dvou 
sekcích (Neurofyziologie I, Fyziologie srdce 
a krevního oběhu I) a nakonec pak ještě sekcí 
posterovou (Postery A).

Druhý den dopoledne pokračovaly stejné 
dvě sekce (Neurofyziologie II, Fyziologie srdce 
a krevního oběhu II) následované jednáním, 
které se týkalo výuky fyziologie  s následnou 
praktickou demonstrací produktů formy 
Laerdal. Odpolední program pak byl zahájen 
sekcí Postery B, po které následovaly opět 
přednášky v sekcích (Neurofyziologie III + 
Fyziologie svalů a Fyziologie srdce a oběhu III). 
V tomto odpoledni zde také firma Olympus 
představila novinky v konfokální mikroskopii. 
Odborné sezení tohoto druhého odpoledne 
uzavřelo jednání sekce Obecná fyziologie + 
Varia a sekce Postery C. Večer se účastníci FD 
setkali na Společenském večeru.

V sekci Fyziologie srdce a krevního 
oběhu byla formou posteru prezentována 

práce z ústavu fyziologie „EXPRESSION 
OF TYROSINE HYDROXYLASE AND 
NEUROPEPTIDE Y IN THE HEARTS 
OF RATS WITH CHRONIC RENAL 
FAILURE“ (autoři: E. Mistrová, M. Chottová 
Dvořáková, J. Kuncová, J. Švíglerová, J. Sla-
víková, Department of Physiology, Faculty of 
Medicine, Charles University, Plzeň). 

V sekci Neurofyziologie potom byla před-
náškou prezentována práce z ústavu pato-
logické fyziologie a spolupracujících fakult-
ních i mimofakultních pracovišť “SHORT-
TERM SURVIVAL OF THREE TYPES 
OF GRAFTS IN THE CEREBELLUM OF 
LURCHER AND WILD TYPE MICE” 
(autoři: J. Cendelín1, Z. Houdek1, V. Kulda2, 
M. Králíčková3, V. Babuška2, J. Hatina4, J. 
Pacherník5, F. Vožeh1. 1Department of 
Pathophysiology, 2Department of Medical 
Chemistry and Biochemistry, 3Department of 
Histology and Embryology, 4Department of 
Biology, Faculty of Medicine in Pilsen, Charles 
University, 5Institute of Experimental Biology, 
Faculty of Science, Masaryk University).

Dopolední jednání třetího dne zaplni-
ly sekce Fyziologie GIT + Metabolismus 
a sekce Endokrinologie. Jednání 86. FD 
bylo ukončeno vyhlášením výsledků soutěže 
mladých fyziologů, která již tradičně bývá s FD 
spojena. Poté následovalo poděkování všem 
účastníkům z České i Slovenské republiky, 
kteří se nejen přednáškami a postery, ale též 
zasvěcenými diskusemi zasloužili o vysokou 
odbornou i společenskou úroveň FD. Zcela na 
závěr zaznělo poděkování také organizátorům 
setkání, kteří se své úlohy perfektně zhostili. 

F.Vožeh

věděla, že tím svoje šance na mírnější trest jen snižuje. 
Osmý den procesu, 8. června 1950, po závěrečné řeči státních zástupců 

Juraje Viesky, Josefa Urválka a Ludmily Brožové-Polednové a poslední 
řeči všech odsouzených, která byla mediím cenzurována, se Horáková 
statečně postavila za svoje ideály. Následně byly vyneseny rozsudky: čtyři 
tresty smrti oběšením včetně Horákové, čtyři tresty doživotního vězení 
a pět trestů od dvaceti do dvaceti osmi let.

Horáková odmítla žádat o milost, ale její dcera i advokát tak učinili. 
Přestože se mnohé významné osobnosti, například Albert Einstein, 
Winston Churchill nebo Eleanor Rooseveltová, snažili svými dopisy 
získat pro odsouzené milost u prezidenta, Klement Gottwald, formálně 
na doporučení ministra spravedlnosti, rozsudky trestu smrti podepsal. 
Ve svých posledních dopisech určených především rodině napsala v den 
popravy: „Je to zvláštní shoda okolností; když se měla narodit Jana, udělala 
jí místo na světě naše máma. Teď dělám tu výměnu životů zase já. … Jdu 
s hlavou vztyčenou – musí se umět i prohrát. To není hanba. I nepřítel 
nepozbyde úcty, je-li pravdivý a čestný. V boji se padá, a co je jiného život 
než boj.“ V dalším ze dvou posledních dopisů též stojí: „Nelitujte mne. Žila 
jsem krásný život. Svůj trest nesu odevzdaně a podrobuji se mu pokorně 
– před soudem svého svědomí jsem obstála – a doufám a věřím a modlím 
se za to, abych obstála i před soudem nejvyšším, před Bohem.“

Poprava byla vykonána oběšením na dvoře pankrácké věznice 27. 
června 1950. Popraveni byli Jan Buchal, Oldřich Pecl, Záviš Kalandra 
a jako poslední Milada Horáková. Na Pankráci byla používána primi-
tivní forma oběšení dlouho trvajícím škrcením. Ostatky byly zpopelněny 
a rozptýleny neznámo kde. Vykonaný rozsudek smrti v justiční vraždě 

nad ženou je mimo Sovětský Svaz i v sovětizované Evropě srovnatelný 
pouze s obdobím za diktátora Hodži v Albánii. Následný zahraniční 
ohlas byl očekávaný. Britský premiér Winston Churchill napsal: „Plně 
sdílím zármutek a rozhořčení, které cítíte při krutých soudních vraždách 
v Československu…“

Manžel Bohuslav Horák se po úniku ze zatčení dva měsíce skrýval 
v okruhu své církve evangelické. Protože žít v ilegalitě bylo velmi rizikové, 
1. prosince 1949 se mu podařilo uniknout do Západního Německa, kde 
žil v utečeneckém táboře Valka. Roku 1951 získal povolení se vystěhovat 
do USA, kde také v roce 1976 zemřel. Dcera Jana byla vychována na 
přání matky u sestry Věry, nemohla však studovat, v roce 1968 dostala 
vystěhovalecké vízum a emigrovala za otcem do USA.

Nejvyšší soud 3. července 1968 nezákonný rozsudek zrušil, plná rehabili-
tace však mohla proběhnout až v roce 1990. Dne 11. září 2008 byla bývalá 
a poslední žijící prokurátorka procesu Ludmila Brožová-Polednová vrch-
ním soudem odsouzena k 6 letům odnětí svobody nepodmíněně za podíl 
na justiční vraždě. 

V roce 1991 prezident Václav Havel udělil JUDr. Miladě Horákové 
in memoriam Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy. Roku 2004 byl 
27. červen, den popravy Horákové, vyhlášen významným dnem jako 
Den památky obětí komunistického režimu. V roce 2006 byla Miladě 
Horákové udělena americkou Nadací pro vybudování washingtonského 
památníku obětem komunismu Medaile svobody. 26. října 2007 byla in 
memoriam obdarována Záslužným křížem ministryně obrany, což je 
jedno z nejvyšších armádních vyznamenání.

(J. Novák)

FYZIOLOGICKÉ DNY 9. - 11. 2. 2010 V PRAZE
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V úvodní přednášce Ing. D. Schwarz, Ph.D. (Institut biostatiky a analýz 
MU v Brně) seznámil zaplněné auditorium hotelu „U Pramenů“ na 
Roudné s „Projektem Mefanet v ČR“. Vysvětlil zkratku projektu, který 
má plný název Medical Faculties Network a jeho smyslem je umožnit 
sdílení elektronických výukových materiálů. Do projektu se postupně 
zapojí sedm českých lékařských fakult, tři lékařské fakulty slovenské 
a řada fakult zdravotních studií, celkem okolo 25 tisíc osob. Projekt bude 
mít určité prvky společné, ale každá z fakult si jej může do určité míry 
přizpůsobit. 

MUDr. L. Bolek, Ph.D. (Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky 
LF UK v Plzni) poté hovořil o „Projektu Mefanet na LF UK v Plzni“. 
Cílem je vytvořit komplexní zázemí pro elektronické publikování na 
lékařských fakultách. K problematice Mefanetu na plzeňské LF uve-
deme s MUDr. Bolkem rozhovor v příštím čísle Facultas nostra. 

Na téma „Projekt Mefanet – portál Mefanet“ hovořil Mgr. Petr Míka 
(Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky LF UK v Plzni). Předvedl 

praktickou ukázku s prací portálu a jak v portálu publikovat. Přístup 
k portálu by měl mít pouze registrovaný uživatel sítě Mefanet a autor 
příspěvku. Autor musí připravit svůj příspěvek v elektronické podobě. 

Na další téma „Mefanet – možnosti komunikační platformy“ hovořili 
jednak T. Ťupa (Středisko didaktické techniky LF UK v Plzni), jednak 
Mgr. M. Navrátil (Odd. výuky a aplikací výpočetní techniky LF UK 
v Plzni). T.Ťupa seznámil přítomné s nabídkou možností Střediska dida-
ktické techniky, např. při pořizování digitálních audio- a videozáznamů, 
při pořizování dodatečného dabingu, při využití audioarchivu, při zho-
tovování profesionálních fotografií, při konverzi diapozitivů a dalších. 
M.Navrátil nabídl další technické vymoženosti použitelné v programu 
Mefanet, jako jsou flash animace, stream video, interaktivní ozvučení 
powerpointové prezentace, multimediální postupy a další.  

Podrobnější informace o možnostech Mefanetu na naší fakultě 
budeme přinášet v dalších číslech našeho periodika. 

(jn)  Foto: V. Dlouhý

METODY MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE V LÉKAŘSKÉM VÝZKUMU
SEMINÁŘ A PRAKTICKÝ KURZ, PLZEŇ, 17.-18.5.2010

Ve dnech 17.-18.5.2010 proběhl v Šafránkově 
pavilónu seminář zabývající se využitím metod 
molekulární biologie v medicínském výzkumu. 
Zmíněný seminář byl pořádán jako součást 
projektu Physi-Sci-Net, jehož cílem je podpora 
systému dalšího vzdělávání pracovníků vědy 
a výzkumu, práce se studenty a školiteli v obo-
ru Fyziologie a patofyziologie člověka, podpo-
ra vytváření kvalitních týmů a nadregionální 
spolupráce. Tento projekt je spolufinanco-
vaný Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR a na jeho řešení se podílejí 
pracovníci Ústavů fyziologie 1. LF UK, LF UK 
v Hradci Králové a LF UK v Plzni. Seminář byl 
určen především pro začínající lékaře, biology 
a další zájemce z řad pregraduálních i post-
graduálních studentů, ale zúčastnila se ho i řada 
zkušených vědeckých pracovníků.

Všechny přítomné přivítala a zároveň zaháji-
la přednášky MUDr. Chottová-Dvořáková, 
Ph.D. První přednáška se zabývala odběrem 
a uchováváním vzorků tkání s ohledem na 
způsoby dalšího zpracování. Byla zdůrazněna 
především nutnost dodržení metodik a rychlosti 
zpracování vzhledem k rychlé degradaci tkání 
a následným změnám znemožňujícím získání 
správných výsledků.

Další přednášky účastníky informovaly 
o za    čát cích a postupném vývoji mikrodisekce 
(odběru malého množství buněk) pomocí laseru 

a následně i srovnání této metody s metodou 
„cell picking“ (nasávání jednotlivých buněk do 
skleněné kapiláry). Tyto metody umožňují získat 
RNA pro sledování genové exprese v konkrét-
ních buňkách. Na jednom praktickém příkladě 
byl popsán přesný postup při zpracování vzorku 
získaného pomocí laserové mikro disekce. 
Jelikož vývoj v této oblasti jde velice rychle 
kupředu, seznámil zástupce fy. Olympus ing. 
Jan Čerepjuk přítomné s novinkami v oblasti 
laserové mikrodisekce a mikromanipulace. Poté 
následovala přednáška prof. MUDr. Radima 
Černého, CSc., pojednávající o expresi cizo-
rodé DNA v buněčných kulturách, transgen-
ních a „knock-out/knock-in“ myších. Na závěr 
prvního dne se přítomní seznámili se základní mi 
postupy metod molekulární biologie a s mož-
nými úskalími při provádění těchto metod.

Následující den byla úvodem na programu 
jedna ze základních metod molekulární biolo-
gie - polymerázová řetězová reakce (PCR), její 
podstata i možností využití ke kvantitativnímu 
stanovení nukleových kyselin. Následovala 
přednáška RNDr. Martina Pešty, Ph.D, týkající 
se mikroRNA a metod jejího kvantitativního 
stanovení. Došlo i na seznámení s proble-
matikou využití různých postupů při izolaci 
RNA a informace o důležitosti optimálního 
designování primerů pro zdárný průběh kvan-
tifikace PCR s ohledem na jednotlivé geny 

a jejich schopnost zmnožit se na hodnotitelnou 
hladinu. Na závěr semináře účastníci dospěli 
k vysvětlení posuzování naměřených hodnot 
relativní a absolutní kvantifikace.

V návaznosti na tento seminář proběhl ve dnech 
27.-28.5 2010 na Ústavu fyziologie LF UK v Plzni 
praktický kurz nazvaný Metody mo lekulární biol-
ogie ve studiu inervace srdce a cév.

Byl zahájen krátkým popisem metodických 
postupů, které poté účastníci během kurzu 
samostatně prováděli. Každý ze zúčastněných 
získal vlastní vzorek srdeční tkáně laborator ní ho 
potkana s nímž následně pracoval v prů  bě  hu 
celého kurzu. Nejprve získal z tkáně RNA, 
kterou poté reverzní transkripcí převedl na 
cDNA, která je stabilní. Druhý den se po -
kračovalo stanovováním genů ß-actinu a NPY. 
Nejdříve kvantifikací mRNA a poté i miRNA. 
Zároveň se hodnotila čistota získané RNA elek-
troforézou v gelu i spektrofotometricky. 

Organizátoři věří, že všem zúčastněným byl 
seminář přínosem a rozšířil jejich poznatky 
o metodách molekulární biologie. V příštím roce 
je opět plánován seminář i praktický kurz na 
téma molekulární biologie. Všichni zájemci 
o získávání nových informací z tohoto oboru 
jsou již dnes srdečně zváni. Zároveň organizátoři 
přivítají jakékoliv podnětné návrhy a připomínky 
k  náplni semináře i navazujícího kurzu.
MUDr. Magdaléna Chottová Dvořáková, Ph.D.

MUDr. L. Bolek, Ph.D. při přednášce

SEMINÁŘ „STANDARDIZACE A SDÍLENÍ VZDĚLÁVACÍ PLATFORMY MEZI 
LÉKAŘSKÝMI FAKULTAMI V RÁMCI PROJEKTU MEFANET“, PLZEŇ 

29.4.2010
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XVI. sympozium českých reprodukčních imunologů s mezinárodní 
účastí věnované památce dr. Radoslava Kinského se konalo tradičně 
pod záštitou LF UK a FN v Plzni, Biotechnologického ústavu AV ČR 
a nadace Mateřská naděje ve freskových prostorách Žďárského zámku 
ve dnech od 28.5.-30.5.2010. Vysoká úroveň příspěvků byla umocněna 
12 zahraničními účastníky (Řecko, Francie, Kanada, Švýcarsko, Anglie, 
Portugalsko, Rakousko, 5 Slováků) z celkového počtu osmdesát. 
Přednášející představili možnosti detekce antigenů spermií, vajíček, 
trofoblastu jak v animálním modelu, tak lidském. Byla věnována pozor-
nost analýze spermiogramů, Th1 a Th2 buněčné odpovědi u zdravých, 
těhotných a u žen se sníženou plodností, NK buňkám, endometrióze, 
imunochemickým markerům preeklampsie, monoklonálním protilátkám 
namířeným proti akrozomálním enzymům a dalším imunobiochemickým 
detailům časné embryogeneze. LF UK a FN v Plzni měla poměrně silné 
zastoupení těmito řečníky týmu plzeňské reprodukční imunologie:

Nadia Gonsales Ferreira et al. (Portugal, studentka V. ročníku): Effect 
of human saliva with various immunoglobulins and lysozyme levels on 
sperm motility 

Babčová K. et al.: Levels of inhibin A and inghibin B in serum and 

follicular fluids in infertile women in vitro fertilization program
Hušáková P. et al. Findings of antichlamydial antibodies, anti-sperm 

antibodies and other cells than spermatozoa in semen: relationship to 
some semen parameters in ejaculates of men from infertile couples

Cibulka J. et al..: Mapping of the human sperm surface antigens by 
antibodies from spermagglutinating human sera

Čedíková M. et al.: Spermiogrammes of patients compared to the 
results of West Bohemian University students

Ulčová-Gallová Z. et al.: Autoimmune and oncological diseases in 
identical female twins (case report)

Bohatá diskuze nejen teoretických, ale i prakticky zaměřených 
pracovišť k jednotlivým tématům jasně prokázala stále trvající zájem o 
reprodukční imunologii a její nezastupitelnou úlohu při diagnostice a 
léčbě imunologicky podmíněné snížené plodnosti. Bohatý program byl 
přerušen páteční delší odpolední přestávkou pro české účastníky, kteří 
měli možnost volit do poslanecké sněmovny ve škole při žďárském 
zámku. 

Prof. MUDr.Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.

XVI. SYMPOZIUM ČESKÝCH REPRODUKČNÍCH IMUNOLOGŮ 
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, ŽĎÁR, 28. - 30. 5. 2010 

Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni a 
výbor sekce hrudní chirurgie České chirur-
gické společnosti ČLS JEP uspořádaly ve 
čtvrtek 3. června 2010 v kongresových pro-
storách hotelu Primavera v Plzni tradiční, 
tentokrát již 4. setkání hrudních chirurgů 
České republiky. Akce proběhla pod záštitou 
výboru České chirurgické společnosti ČLS 
JEP, ředitelky Fakultní nemocnice v Plzni ing. 
Jaroslavy Kunové a přednosty Chirurgické 
kliniky LF UK a FN v Plzni prof. MUDr. 
Vladislava Třešky, DrSc. ve spolupráci s 
agenturou Euroverlag, s.r.o. Hlavními pro-
gramovými tématy konference byla vzhledem 
k letošnímu 100. výročí provedení první tora-
koskopie miniinvazivní chirurgie hrudníku 
a dále pak onkochirurgie plic a mediastina. 
Účastnilo se jí více než 50 hrudních chirurgů 
z celé České republiky, kteří reprezentova-
li většinu pracovišť, která se problematikou 
hrudní chirurgie zabývají, tradičními hosty byli 
též kolegové ze Slovenska.

Po úvodních slovech profesora MUDr. V. 
Třešky a předsedy organizačního výboru set-
kání prim. MUDr. Vladimíra Špidlena násle-
dovala jednotlivá odborná sdělení ve třech 
tématických sekcích. Prvý blok přednášek byl 
celý věnován miniinvazivní chirurgii hrudníku 
a zahájil jej právě primář V. Špidlen his-
torickým přehledem metodiky, představením 
výsledků plzeňské chirurgické kliniky v této 
oblasti a v neposlední řadě zamyšlením nad 
budoucím vývojem videotorakoskopie a vid-
eoasistovaných hrudních operací. V následující 
přednášce se docent F. Vyhnánek z chirurgické 
kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady 
zamýšlel nad přínosem miniinvazivní techniky 
v diagnostice a léčení onemocnění pohrud-
nice, plic a mezihrudí z pohledu zkušeností 
vlastního pracoviště. MUDr. R. Demeš z I. 
chirurgické kliniky 1. LF UK a Všeobecné 
fakultní nemocnice v Praze v prvém sdělení 
rozebral možnosti miniinvazivní léčby 

maligních pleurálních výpotků a v druhém se 
podělil o vlastní zkušenosti s efektem vide-
otorakoskopické horní hrudní sympatekto-
mie při léčbě pacientů s refrakterní anginou 
pectoris. S výhodami, nevýhodami a úskalími 
anatomických plicních resekcí provedených 
miniinvazivní technikou seznámil auditorium 
MUDr. P. Horažďovský z chirurgické kliniky 
1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemoc-
nice v Praze. Velmi důležitou problematikou 
peroperační detekce plicních lézí při videoto-
rakoskopických operacích se zabýval MUDr. P. 
Hromádka z chirurgického oddělení liberecké 
krajské nemocnice.

V druhé části přednáškového odpoledne 
zazněly přednášky jak na téma již zmíněné 
miniinvazivní chirurgie hrudníku, tak další 
odborná sdělení s torakochirurgickou téma-
tikou. MUDr. T. Bohanes z olomoucké I. 
chirurgické kliniky podrobně rozebral jed-
notlivé nitrohrudní příčiny sepse a navrhl 
pro dané eventuality optimální diagnosticko-
terapeutický algoritmus z pohledu hrudního 
chirurga. MUDr. P. Habal z kardiochirurgické 
kliniky LF UK a FN Hradec Králové prezen-
toval vlastní zkušenosti s chirurgickou léčbou 
pokročilého bulózního plicního emfyzému 
za pomoci moderních materiálů zpevňujících 
místa resekce plicní tkáně. Profesor Svetozár 
Haruštiak, jenž je předním slovenským 
odborníkem v oblasti hrudní chirurgie a 
již tradičním hostem těchto setkání, podal 
zasvěcený a vyčerpávající výklad problematiky 
tracheoesofageální píštěle obohacený o vlast-
ní soubor operovaných a doplněný excelentní 
obrazovou dokumentací. Kolektiv autorů z 
III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol 
zastoupený MUDr. J. Pozniakem přiblížil 
posluchačům prostřednictvím poutavého 
obrazového materiálu krok za krokem proces 
odběru plic pro potřeby jejich transplantace, 
které zmíněné pracoviště provádí jako jediné 
v naší republice. Emeritní primář MUDr. J. 

Král z oddělení hrudní chirurgie Masarykovy 
krajské nemocnice v Ústí nad Labem čerpal 
ze své nesmírně bohaté profesní zkušenosti 
při rozboru situací komplikujících tak na prvý 
pohled jednoduchý chirurgický výkon, jakým 
je drenáž pohrudniční dutiny.

Závěrečnou část odborného programu, která 
byla věnována onkochirurgii plic a mediastina, 
zahájil docent J. Vodička prezentací deseti-
letých výsledků plzeňské chirurgické kliniky 
na poli léčby plicních metastáz. Následovaly 
tři přednášky kolektivu chirurgické kliniky LF 
MU a FN Brno-Bohunice v podání MUDr. 
T. Horvátha, MUDr. L. Mitáše a MUDr. M. 
Sobotky. Prvý z kolegů hodnotil oprávněnost 
segmentektomií v chirurgii plicních metas-
táz, druhý pak upozornil na možné kom-
plikace provázející operace plicních nádorů, 
ať již primárních, či sekundárních. Poslední 
ze jmenovaných představil účastníkům nově 
navržené změny v klasifikaci plicních lym-
fatických cest podle IASLC z roku 2009. 
Závěrečná dvě sdělení celého programu 
připravili kolegové rovněž z brněnského 
pracoviště, tentokrát však z I. chirurgické 
kliniky LF MU a FN U sv. Anny. MUDr. M. 
Veselý prezentoval v prvé přednášce pohled 
vlastního pracoviště na chirurgickou léčbu 
Pancoastova nádoru, v druhé pak zajímavou 
kasuistiku synchronní plicní nádorové dupli-
city.

V závěru pracovního odpoledne seznámil 
předseda výboru sekce hrudní chirurgie České 
chirurgické společnosti ČLS JEP profesor 
MUDr. Jan Schützner, CSc. přítomné členy 
obce hrudních chirurgů jednak se závěry právě 
skončeného kongresu Evropské společnosti 
hrudních chirurgů, jednak s novinkami z 
oboru hrudní chirurgie v České republice 
(akreditace, doškolování). Milou chvílí pak 
bylo poděkování všech přítomných kolegů 
přednímu českému hrudnímu chirurgovi pro-
fesoru MUDr. Pavlu Pafkovi, DrSc., který byl 

4. SETKÁNÍ HRUDNÍCH CHIRURGŮ ČESKÉ REPUBLIKY
PLZEŇ, 3. 6. 2010
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dlouholetým předsedou výboru sekce hrudní 
chirurgie a jenž se v letošním roce v plné síle 
a pracovním nasazení dožívá významného 
životního jubilea. Celé pracovní setkání bylo 
poté zakončeno neformálním posezením.

V pořadí čtvrté setkání hrudních 
chirurgů České republiky mělo podle všech 

zúčastněných vysokou odbornou úroveň a to 
nejen samotnými přednáškami, ale i bohatou 
a mnohdy ostrou diskusí, která je pro chirurgy 
tak typická. Rovněž pořádající plzeňská chirur-
gická klinika se ve spolupráci s agenturou 
Euroverlag zhostila organizace akce na výbor-
nou. I nadále tak byla udržena vysoká laťka 

kvality těchto setkání nastavená předchozími 
ročníky.  

 Doc. MUDr. Josef Vodička, Ph.D., zástupce 
přednosty pro výchovnou a vědeckou činnost, 

Chirurgická klinika LF UK a FN v Plzni

Ve dnech 4.-5. června 2010 se uskutečnil tradiční již pátý Jiho-Západní 
seminář v Srní na Šumavě. Pracovního setkání neonatologů, pediatrů 
a praktických dětských lékařů se pravidelně účastní různí další odborníci 
z obou regionů. Kromě lékařů jsou pravidelnými účastnicemi vždy také 
sestry novorozeneckých pracovišť. 

Po uvítání účastníků v pátek odpoledne začal odborný program infor-
macemi o výsledcích neonatologické péče v uplynulém roce, a to jak na 
celostátní úrovni, tak z hlediska regionů jihočeského a západočeského 
(J. Dort , M.Hanzl). V České republice v roce 2009 se narodilo 118 387 
novorozenců. Podíl dětí s nízkou porodní hmotností stále stoupá a činil 
7,8 % v celé ČR, ale 8,4 % v Jihočeském a dokonce 9,4 % v Plzeňském 
kraji! Již tato čísla dokládají zvyšující se zatížení neonatologických 
pracovišť. Příčinami tohoto jevu jsou faktory jako zdravotní stav rodiček, 
předčasné ukončování těhotenství, narůstající počty dvojčat atd. I přes 
nepříznivé faktory však úmrtnost novorozenců zůstává velmi nízká (1,5 
promile) a morbidita se nezvyšuje.

Program konference pak dále pokračoval prezentací nově revido-
vaného doporučeného postupu Prevence hemoragické nemoci novo-
rozence vitaminem K (M. Hanzl). Vzhledem k výrazným změnám 
v podávání vitaminu K následovala poměrně bohatá diskuse.

Závěrem programu toho dne byl společenský večer, který proběhl 
v přátelském duchu při dobrém jídle a pití.

Druhý den byl celý velký blok přednášek věnován poruchám růstu 
v raném věku. Úvodem zazněla přednáška Prenatální porucha růstu 
z pohledu porodníka (A. Hudec), v níž autor podrobně rozebral 
příčiny vedoucí k intrauterinní růstové retardaci, diagnostiku a násled-
ky. Následovala podrobná přednáška, rozebírající z neonatologického 

pohledu Endokrinologické problémy a komplikace výživy adnátně 
hypotrofického novorozence (L. Šusterová) a dále pak skvěle připravená 
a prezentovaná přednáška z dětské endokrinologie Poruchy růstu a léčba 
růstovým hormonem v dětském věku (R. Pomahačová). K danému 
tématu pak byly ještě další přednášky z různých pohledů: Zásobení 
jodem a funkce štítné žlázy v těhotenství a u novorozenců (J. Dort), 
Problematika poruch růstu v ordinaci PLDD (A. Šebková), Růstové 
grafy nedonošených novorozenců (J. Náhlovský). Blok byl zakončen 
ilustrativní kasuistikou Intrauterinní růstová retardace a endokrinní 
poruchy novorozence (M. Matas). Pestrý program tohoto bloku uzavřela 
bohatá diskuse. 

Poslední programový blok se zabýval závažnou poruchou, 
ohrožující zdravý vývoj dítěte, jež byla podrobně prezentována v práci 
Kraniosynostozy - indikace a možnosti chirurgické léčby (P. Vacek). 
Stanovení diagnózy kraniosynostozy není někdy jednoduché a může být 
i  zdlouhavé. Po úspěšné neurochirurgické léčbě děti vyžadují dlouhodobé 
vývojové sledování. Problematika byla názorně doložena kasuistikami, 
např. Apertův syndrom (V. Dubová). Po diskusi k přednesenému tématu 
byl blok uzavřen.

V závěru celého jednání organizátoři poděkovali všem účastníkům, 
přednášejícím a sponzorujícím firmám. Příznivé ohlasy potvrdily zájem 
o tuto akci a odhodlání organizátorů uspořádat další ročník opět za rok.

Akce proběhla v krásném prostředí jarní Šumavy úspěšně po stránce 
odborné, ale i společenské. Po skončení programu příjemné počasí zvalo 
k procházce za přírodními krásami a historickými památkami v okolí 
Srní.  

Doc.MUDr.Jiří Dort, Ph.D.

5. JIHO-ZÁPADNÍ SEMINÁŘ NEONATOLOGŮ A PLDD 
4. - 5. 6. 2010 V SRNÍ

Ve dnech 18. a 19.6. se v Praze konalo pracovní setkání 14 zemí 
z  Evropské unie, které spolupracují na společném 7. Rámcovém pro-
jektu s názvem Fighting Aneurysm Disease, jehož smyslem je najít 
příčiny vzniku, optimální diagnostiku a léčbu výdutí břišní aorty, jejíž 
ruptura stále způsobuje vysokou úmrtnost v evropské populaci. Na 
setkání odeznělo celkem 30 velmi kvalitních přednášek z této oblasti. 
Českou republiku v této prestižní společnosti reprezentují pracovníci 
Chirurgické kliniky FN v Plzni pod vedením prof. MUDr.Vladislava 
Třešky, DrSc., Oddělení imunochemické diagnostiky FN v Plzni pod 

vedením prof. MUDr.Ondřeje Topolčana, CSc., a Ústavu histologie 
a embryologie LF UK v Plzni pod vedením doc.MUDr. Jitky Kočové, 
CSc. Pražské setkání přineslo řadu nových poznatků především z oblas-
ti objasnění některých příčin vzniku tohoto onemocnění a došlo 
k dalšímu pokroku v moderní diagnostice a léčbě výdutí břišní aorty. 
Výše uvedený projekt, který je podpořen Evropskou Unií, byl zahájen 
v červnu 2009 a potrvá do roku 2012 a očekáváme, že přinese zásadní 
poznatky, které pomohou významnou měrou snížit počet úmrtí nemoc-
ných na toto závažné onemocnění.                                                   (vt)

FIGHTING ANEURYSM DISEASE, 18. - 19.6. 2010 V PRAZE
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V Šafránkově pavilónu se dne 12. května 
konala výroční 50. Studentská vědecká kon-
ference LF UK v Plzni pod záštitou doc.
MUDr.Borise Kreuzberga, CSc. děkana 
fakulty. Celkem 57 sdělení bylo rozděleno 
do devíti sekcí. Uvádíme stručné souhrny 
vítězných prací. 

Sekce pregraduální I
O. Vyčítal, J. Brůha: Tumor infiltrující 

lymfocyty jako prognostický faktor prog-
nózy kolorektálního karcinomu po radikál-
ní chirurgické léčbě (Školitelé: MUDr. V. 
Liška, Ph.D., prof. MUDr. Vladislav Třeška, 
DrSc., as. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.) Byl 
hodnocen vztah mezi klinickými a histopa-
tologickými faktory a tumor infiltrujícími 
lymfocyty za účelem diagnostiky pacientů 
s vysokým rizikem krátkého celkového 
přežití (OS) a krátké bezpříznakové přežití 
po radikální chirurgické terapii. Endolymfatická infiltrace a infiltrace 
lymfatických uzlin byly prokázány jako negativní prognostické faktory 
OS, zatímco peritumorální lymfocytární infiltrace a folikulární hyper-
plazie jako protektivní faktor.

J. Brůha, O. Vyčítal, E. Kudrnovská, J. Kopalová, J. Tolar, A. Skalický, 
P. Vacková, J. Mikuláš: Experimentální model postchemoterapeutic-
kého poškození jaterního parenchymu (Školitelé: MUDr. V. Liška, 
PhD., prof. MUDr. V. Třeška, DrSc.) CASH – chemotherapy asso-
ciated steato-hepatitis je závažné funkční a patologicko-anatomické 
postižení jater u onkologických pacientů, snižující regenerační 
potenciál hepatocytů a tedy i počet pacientů schopných podstoupit 
ev.chirurgický výkon. Proto byl vytvořen experimentální model 
CASH na praseti domácím. Byly sledovány funkční změny a kvali-
ta jaterního parenchymu. Dosažené změny jaterního parenchymu 
odpovídaly CASH. Výsledky studie poslouží jako základní model stu-
dia regeneraci jater v terénu CASH a též pro další výzkum regenerace 
jater po resekci jater. 

L. Řehoř, M. Svatoň, M. Pražáková: Exprese mir-21 a mir-143 ve 
tkáni kolorektálního karcinomu (Školitelé: MUDr. V. Kulda, RNDr. 
M. Pešta, Ph.D.) MikroRNA jsou malé nekódující RNA, které regu-
lují genovou expresi a účastní se karcinogeneze. Ve tkáni kolorektál-
ního karcinomu (KRK) byla stanovena exprese miR-21 a miR-143, 
o kterých je známo, že ovlivňují patogenezi onemocnění. Byl vyhodno-
cen vztah naměřených hodnot k prognóze pacientů pro DFI - krátké 
bezpříznakové období. Ve srovnání s normální střevní tkání je vyšší 
exprese miR-21 a nižší exprese miR-143 v KRK. U pacientů s vyšší 
expresí miR-21 v KRK bylo kratší DFI, překvapivě pak u pacientů 
s nižší expresí miR-143 bylo nalezeno delší DFI, ačkoli je efekt miR-
143 popisován jako tumor-supresorový. Toto bylo vysvětleno schop-
ností konkrétní miRNA regulovat stovky genů mezi kterými jsou jak 
onkogeny, tak i tumor-supresory.

Sekce pregraduální II
L. Ledvinová: Metabolická acidóza v kritických stavech: škodlivá 

nebo protektivní? (Školitelé: prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D., MUDr. 
J. Chvojka, MUDr. J. Beneš) Metabolická acidóza (MAC) je popiso-
vána jako maladaptační proces u kriticky nemocných s nejednotnými 
názory na její korekci. K pochopení patofyziologických důsledků MAC 
je nezbytné studium orgánově specifických účinků MAC v relevantním 
modelu. Proto byl sledován u selat vliv MAC na perfúzi, mikrocirku-
laci a kyslíkový metabolismus vitálně důležitých orgánů – ledvin, jater 
a mozku. Cílem bylo vyvrátit popisované postuláty o nežádoucím vlivu 
MAC na srdeční výdej, dodávku kyslíku do tkání, průtok krve led-
vinami a játry. Ve fyziologickém modelu neovlivnila MAC nepříznivě 
perfúzi, mikrocirkulaci a kyslíkový metabolizmus v ledvině a hepato-
splanchnické oblasti. Snížení spotřeby kyslíku mozkem podporuje kon-
cept protektivního účinku MAC snížením energetických nároků tkání, 
který může být relevantní u kriticky nemocných. Komplexní dopady 
MAC v organizmu by měla blíže objasnit probíhající analýza buněčné 
a molekulární odpovědi.

J. Zamboryová, E. Polcarová: Streptococcus pneumoniae … pos-
trach matek a otců, respekt odborníků … (Školitelka: as. MUDr. 
K. Pizingerová, Ph.D.) Pneumokoková onemocnění jsou bakteriální 
infekce způsobující závažné pneumonie, meningitídy a jiné život 
ohrožující stavy. Cílem bylo zmapovat pneumokokové nákazy u dětí 

v letech 2007-2009 a analyzovat, zda se jednalo o děti preventivně 
očkované. Hodnocen byl soubor 34 dětí s průměrným věkem 5,7 
roku. U 3 dětí ze souboru byla dokončena vakcinace proti pneumo-
kokové infekci. Invazivní pneumokoková onemocnění (IPO) zůstávají 
závažným problémem. Snahou proto zůstává postupovat dle systému 
epidemiologické bdělosti IPO, která umožňuje hodnotit rozsah a zá-
važnost výskytu IPO a zlepšit protiepidemická opatření.

N. Gonçalves Ferreira, L. Černá, M. Čedíková: Effect of human saliva 
with various immunoglobulins (IgA,IgG, IgM) and lysozyme levels on 
sperm motility (Supervisor: Prof. MUDr. Z. Ulčová-Gallová, DrSc.) 
The object of this study was to evaluate how saliva´s immunoglobulin 
and lysozyme levels of healthy girls with or without hormonal contra-
ception (HC) can affect sperm motility. The IgA, IgM and lysozyme 
levels were shown to have higher levels in girls under HC compared 
with girls not under HC. High individual levels of IgA, IgM and lyso-
zyme have a negative effect on sperm motility too. Therefore saliva, 
when used as a coital lubricant, owing to its properties can behave as 
a natural contraceptive..

Sekce postgraduální 
E. Chudáčková, T. Bergerová, H. Žemličková, M. Edelstein, M. 

Gniadkowski, J. Hrabák: Analýza kmenů Klebsiella pneumoniae rezis-
tentních ke karbapenemům z České republiky, Polska a Ruské federace 
(Školitel: Ing. J. Hrabák, Ph.D.) Cílem studie bylo na souboru kmenů 
Klebsiella pneumoniae získaných z České republiky, Polska a Ruské 
federace provést další analýzy s možností zjištění klinicko-epidemic-
kého významu a stanovení rizikových faktorů vývoje karbapenemáz. 
Rezistenci většinou způsobují změny exprese porinů ve vnější buněčné 
stěně, které vedou ke snížení průniku antibiotika na místo jeho účinku 
v periplasmovém prostoru buňky. Celkem bylo sledováno 22 kmenů 
pomocí multilokusové sekvenční typizace, která stále probíhá. Všechny 
kmeny produkují některou z beta-laktamáz a vždy byl přítomen porin 
OmpK35 a detekovány změny exprese porinu OmpK36. Potvrdil se 
význam neenzymatického typu rezistence na základě snížené perme-
ability vnější buněčné stěny. Stanovení případného rizikového faktoru 
by mohlo zabránit dalšímu šíření tohoto typu rezistence.

T. Karvunidis: Mikrocirkulace v septickém šoku u neutropenic-
kých nemocných (Hlavní školitel: prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D.) 
Studie se soustředila na porovnání mikrocirkulace v časné fázi rozvoje 
septického šoku (SS) u nemocných s polékovou neutropenií (NSS) 
a bez neutropenie. Tímto se testovala hypotéza, že deplece neutrofilů 
může ovlivnit charakter mikrovaskulárních změn v sepsi.Vycházelo se 
z poznatku, že aktivace neutrofilů při invazi patogenů vede k produkci 
zánětlivých cytokinů, aktivaci endotelií a následně k endoteliální dys-
funkci, která se podílí na poruše mikrocirkulace.

Kromě uvedených nemocných studie zahrnovala i nemocné s neu-
tropenií bez SS (NEUTR) a kontrolní skupinu (CTRL). V porovnání 
se zdravou kontrolou byla pozorována významná porucha mikrocirku-
lace u všech sledovaných skupin pacientů. Mezi skupinami SS, NSS 
a NEUTR nebyl zjištěn statisticky významný podíl. Závěrem bylo kon-
statováno, že SS ale překvapivě i NSS bez systémové inflamace vedou 
k významné alteraci sledované sublinguální mikrocirkulace. Tento fakt 
naznačuje, že neutrofily nebudou jediným výhradním modulátorem 
mikrovaskulární dysfunkce, jejíž příčiny vyžadují další zhodnocení.

Z. Houdek, V. Kulda, I. Veselá : Srovnání přežívání neuroprogenitorů 
a nediferencovaných EC buněk linie P19 po intracerebelární trans-
plantaci myším (Školitelé: doc. MUDr. F. Vožeh, CSc., MUDr. J. 
Cendelín, Ph.D., doc. MUDr. M. Králíčková, Ph.D.) Cílem studie bylo 

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

Děkan LF UK v Plzni 
doc. MUDr. B. Kreuzberg, 

Ph.D. při zahajovacím 
projevu
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transplantovat myší embryonální karcinomové (EC) kmenové buňky 
linie P19 kultivované v nediferencovaném stavu a diferencované do stá-
dia neuroprogenitorů do mozečků dospělých myší B6CBA a následně 
porovnat přežívání nediferencovaných a diferencovaných elementů. 
Přežití a event. další diferenciace GFP pozitivních buněk byly nalezeny 
v cerebelu u 7 příjemců nediferencovaných EC z 22 a u 15 příjemců 
neuroprogenitorů z 21 se statisticky nevýznamným rozdílem v přežití 

transplantátu. U transplantátu pocházejícím z nediferencovaných 
buněk se signifikantně častěji vyskytoval expanzivní růst transplan-
tované tkáně. Jedná se o první studii zabývající se osudem a morfologií 
EC buněk v mozečcích myší, která přispívá k poznání mechanizmů jak 
EC mohou přispět k terapii neurodegenerativních onemocnění. 

Věra Křížková
Foto: V. Dlouhý

Dne 28.4.2010 se konal další z večerů Spolku 
lékařů v Plzni, program připravili pracovníci 
Kliniky pracovního lékařství LF UK a FN Plzeň. 
Již tradičně byl program zahájen přehledem 
nově zjištěných nemocí z povolání v r. 2009 
– práci „Nově zjištěné nemoci z povolání v r. 
2009“ přednesla V. Machartová. V r. 2009 bylo 
v České republice (dále ČR) zjištěno 1 245 
nových nemocí z povolání, nejvíce onemocnění 
bylo zjištěno v Moravskoslezském kraji (317 
onemocnění). Klinika pracovního lékařství 
v Plzni (dále KPL) je Střediskem nemocí z povo-
lání (určeno Vyhláškou 342/1997 Sb. v platném 
znění) pro Plzeňský a Karlovarský kraj. Nových 
nemocí z povolání bylo zjištěno v Plzeňském 
kraji 114, v Karlovarském kraji 14. Nejčastěji 
jsou zjištěna onemocnění způsobená fyzikál-
ními faktory (kapitola II. Seznamu nemocí 
z povolání, který je stanoven přílohou k NV č. 
290/1995 Sb.) – v ČR to bylo 593 onemocnění, 
v Středisku nemocí z povolání KPL to bylo 44 
nových onemocnění. Nejčastěji šlo v ČR i v 
na šem Středisku nemocí z povolání o neuropa-
tie způsobené stereotypní zátěží (166 případů 
v České republice, 12 případů KPL) a vibra-
cemi (161 v ČR, 11 KPL), další diagnózy byly 
onemocnění šlach, šlachových pochev, úponů, 
svalů a kloubů způsobené stereotypní zátěží 
(162 ČR, 10 KPL). Onemocnění dýchacích cest 
jako nemoci z povolání (kapitola III. Seznamu) 
byla v r. 2009 nově zjištěna celkem 239krát, 
KPL prokázalo 27 nových onemocnění. V ČR 
jde nejčastěji o pneumokoniózy z expozice 
křemičitému prachu (102 případů), na KPL 
jsme nově zjistili pouze 1 nové onemocnění 
silikózou prostou s typickými rtg znaky. Z 
kapitoly III. Seznamu jsme na KPL v Plzni 
zjistili nejvíce onemocnění astma bronchiale 
(15krát, v ČR celkem 48krát), nejčastějším aler-
genem byly izokyanáty – ve shodě se světovými 
statistikami nemocí z povolání (v ČR je stále 
nejčastějším alergenem pracovního prostředí 
mouka). Exogenní alergická alveolitida byla 
na KPL zjištěná 6x, v ČR celkem 9x, nejčastější 
noxou byly opět izokyanáty („izokyanátová 
plíce“). Z Kapitoly V. – infekční nemoci – bylo 
v ČR nově zjištěno 229 onemocnění, nejčastější 
zjištěnou nemocí z povolání byl svrab (ČR 
129x, KPL 8x ), následovaly virové hepatitidy 
(B a C) celkem v ČR 16x, na KPL byla zjištěna 
pouze l hepatitida typu B. Onemocnění s inter-
humánním přenosem byla zjištěna v ČR 180x 
(KPL 9x), antropozoonózy v ČR 32x (KPL 
4x), tropické nemoci z povolání byly zjištěny 
v ČR 17x (KPL 0). Kožní nemoci z povolání 

(Kapitola IV. Seznamu) byly v ČR zjištěny 
175x, šlo o profesionální ekzémy, nejčastější 
noxou zde byly ropné výrobky, na KPL bylo 
onemocnění prokázáno 14x, nejčastější noxou 
byly epoxidové pryskyřice. Onemocnění 
způsobená chemickými látkami Kapitola 
I.Seznamu) byla v ČR zjištěná 7x, na KPL 
jsme prokázali 1 onemocnění z chronického 
působení chrómu – šlo o karcinom laryngu 
u 53letého galvanizéra. Onemocnění z Kapitoly 
VI. (onemocnění hlasu) byla v ČR zjištěna 
2x, na KPL nebyla v r. 2009 tato onemocnění 
prokázána. Počty nově zjištěných nemocí 
z po volání se dále klasifikují dle odvětví eko-
nomické činnosti, kde onemocnění vzniklo, 
v posledních letech převažují onemocnění ve 
zdravotnictví (v r. 2009 214 případů v ČR), 
následuje odvětví Těžby a dobývání nerostných 
surovin (181 případů v r. 2009). 

S. Bajerová ve své práci „Průběžné výsledky 
vakcinace proti pandemické chřipce A(H1N1)“ 
seznámila posluchače s dílčími výsledky 
očkování. KPL byla ustanovena jako jedno 
z očkovacích center FN Plzeň, očkovací cen-
trum zajistilo péči o zájemce o očkování, kteří 
přišli do FN Lochotín. Druhé očkovací centrum 
bylo ve FN Bory na Infekční klinice. Očkování 
probíhalo ve shodě s očkovacím pandemic-
kým plánem ČR, používala se očkovací látka 
Pandemrix. Očkování bylo zahájeno 25.11.2010, 
s povinností očkovat do 31.5.2010. K 16.4.2010 
bylo aplikováno celkem 1 116 dávek vakcíny, 
z toho na Lochotíně bylo aplikováno 728 dávek 
vakcíny. Celkem na Lochotíně bylo očkováno 
302 pacientů po transplantaci, 160 hemodia-
lyzovaných nemocných, zdravotníků bylo na 
Lochotíně očkováno 144. V prvních dvou týd-
nech bylo očkováno nejvíce zájemců, celkem 
291, v dalších týdnech již počty zájemců kle-
saly. Očkování na Lochotíně bylo prováděno 
ve spolupráci KPL, I.interní kliniky a dětské 
kliniky. V závěru práce byly zmíněny případy 
4 nemocných zdravotníků, u kterých propuklo 
onemocnění pandemickou chřipkou v souvis-
losti s výkonem povolání ještě před zahájením 
očkování – tato onemocnění byla posouzena 
jako nemoci z povolání.

Š. Bartizalová ve své práci popsala kasu-
istiku „Astma bronchiale v automobilovém 
průmyslu“. 55letá nemocná pracovala v hale, 
kde při zakládání technických koberců do 
přítlačného a nahřívacího lisu docházelo k  uvol-
ňování difenylmetan-4,4-diisokyanátu do 
ovzduší. Pacientka pracovala při vyjmutí dílů z 
lisu, dokončovala ruční lemování. Z ochranných 

pomůcek používala pouze roušku, odsávání 
v hale bylo centrální i lokální u pracoviště. 
Potíže jmenované začaly po poruše klima-
tizace v provozu, kdy nemocná udávala záchvat 
dušnosti, aplikace Ventolinu byla bez efektu, 
nedokončila pracovní směnu a byla ošetřena 
na spádovém plicním oddělení. Po zaléčení 
akutního stavu (léčena bronchodilatancii, kor-
tikoidy), přistoupeno k reexpozičnímu testu 
na pracovišti, kdy opět došlo k progresi potíží. 
Z posudkových důvodů, pokud není řádně zdo-
kumentován zdravotní stav, je nutné provést 
reexpoziční test, jinak nelze posuzovat působení 
látek z pracoviště. Zdrojem potíží nemocné 
byly diizokyanáty obsažené v lepidle, které 
mohou způsobit astma bronchiale, exogenní 
alergickou alveolitidu nebo kožní ekzém.

H. Čechová ve své práci „Bursitis subacro-
mialis chronica jako nemoc z povolání u dělnice 
v prádelně“ popsala případ 49leté nemocné 
pracující při žehlení oděvů v prádelně FN od 
r. 1999. Ortoped ve svém vyšetření po  psal 
periarthritis humeroscapularis l.dx. a kalci-
fikovanou bursitidu v oblasti m.subdeltoideus 
dx. Sonografické vyšetření prokázalo subak-
romiální bursitis s hrudkovitými kalcifikacemi 
o velikost až 6 mm jako projevy chronické 
bursitidy. Pracovníci KHS Plzeňského kraje, 
kteří ověřují podmínky vzniku onemocnění 
na pracovišti, prokázali nadlimitní práci v ne-
přijatelné pracovní poloze s rukama nad úrovní 
ramen. Z hlediska ergonomie práce je nutné 
upravit pracovní místo tak, aby při práci ne-
docházelo k těmto nepřijatelným pracovním 
polohám. 

V poslední přednesené práci „Jak zabránit 
uznání nemoci z povolání“ upozornila V. Ma-
chartová na skutečnost, že nelze na přání 
pacienta ukončit posuzování, zda jde či nejde o 
nemoc z povolání. Příslušné Středisko nemocí 
z povolání musí vystavit Lékařský posudek 
o nemoci z povolání – a to jak zjištění, tak 
i nezjištění nemoci z povolání. Vystavit Lékařský 
posudek nemůžeme pouze v případech, kdy se 
pacient nedostavil k prvnímu vyšetření na naše 
pracoviště, i když nás o vyšetření požádal jeho 
lékař. 

V závěru moderátor večera MUDr.J.Novák 
kladně zhodnotil přednesené práce a diskuzi 
k tématům.                           

MUDr.Vendulka Machartová, Ph.D., 
přednosta Kliniky pracovního lékařství LF 

UK a FN Plzeň

VEČER KLINIKY PRACOVNÍHO LÉKAŘSTVÍ 28.4.2010

Dne 5. 5. 2010 proběhl v Šafránkově pavilonu Večer SL, jehož program 
byl věnován 60. narozeninám doc. MUDr. Jiřího Berana, CSc. Přednášeli 
doktorandi studijního oboru neurologie – psychiatrie, jejichž školitelem 
je právě jubilant.

Pro přesnost nutno uvést, že MUDr. Alena Večeřová působí v Praze, 
ostatní tři jsou místní (MUDr. Jana Komorousová, MUDr. Sylva 

Racková a MUDr. Jiří Podlipný). Přinášíme informaci k jednotlivým 
přednáškám.

Léčba deprese u diabetiků 1. typu (autoři Komorousová J. , Beran J., 
Rušavý Z.).

Deprese je u diabetiků častá a negativně ovlivňuje léčbu jejich základ-
ního onemocnění. Cílem práce bylo zlepšit kompenzaci diabetu mellitu 

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER PSYCHIATRICKÉ KLINIKY 5. 5. 2010
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1. typu u depresivních nebo úzkostných pacientů pomocí antidepresivní 
medikace. Šestiměsíční dvojitě slepá, randomizovaná, placebem kontro-
lovaná studie zjišťovala reakci diabetiků 1. typu (n=21) na léčbu depre-
sivních a úzkostných příznaků pomocí antidepresiva sertralin. Pacientům 
byl podáván sertralin (100 mg/den) nebo placebo. Byl sledován vývoj 
psychických změn pomocí Zung´s Self-Rating Depresion Scale (SDS), 
Hamilton Anxiety Rating Scale (HAMA) a Hamilton Depression 
Rating Scale (HAMD) a změn somatických parametrů měřených běžně 
u diabetiků, hlavně glykovaného hemoglobinu, dávky inzulínu a tělesné 
hmotnosti.  Byla měřena i hladina účinné látky v séru pacientů.

Psychický stav se zlepšil na hladině statistické významnosti P<0,001, 
a to jak u pacientů, kteří užívali antidepresivum, tak placebo. Ze 
somatických parametrů statisticky významně rostla tělesná hmotnost 
a systolický tlak, obojí též u pacientů na antidepresivu i na placebu. To 
poukazuje na placebo efekt medikace a na důležitost kontaktu s pacienty 
a zaměření se na jejich psychický stav.

Kognitivní konflikt a unipolární deprese (autorka Večeřová-
Procházková A., Praha)

Nálezy neurozobrazovacích a neurofyziologických metod, ukazují, že 
u depresivních nemocných je přítomna tzv. limbická iritabilita (tj. vyšší 
tendence neuronů struktur limbického systému k chaotické aktivitě při 
zátěži). Limbická iritabilita je jednou z možných příčin farmakorezistence 
depresivních poruch. Vyšetřeno bylo 12 mužů a 28 žen s průměrným 
věkem 37 let a dg. unipolární depresivní poruchy. Nejvýznamnějším 
výsledkem je korelace symptomu limbické irritability se symptomy dep-
rese posuzovanými dotazníkem LSCL-33.

Temporo-limbická neuronální aktivita může hrát významnou roli v eti-
ologii depresivních poruch. Dotazník LSCL-33 by mohl být používán jako 
jeden z možných ukazatelů při rozvaze o farmakoterapii. Antikonvulzivní 
léčba u významné skupiny depresivních pacientů, kteří vykazují rezisten-
ci na antidepresivní medikaci, se jeví jako perspektivní.

Pozitivita infekce Borna disease virem u pacientů se závislostí na 
psychoaktivních látkách (autorky Racková S., Janů L., Kabíčková H.) U 
pacientů se závislostí na alkoholu a nealkoholových psychoaktivních lát-
kách je popisována zhoršená funkce imunitního systému. Poškození imu-

nity vede k častějšímu výskytu infekčních onemocnění a k jejich horšímu 
průběhu. Borna disease virus (BDV) je RNA virus z čeledi Bornaviridae, 
řádu Mononegavirales, jedná se o neurotropní virus s vysokou afinitou 
zejména k limbickému systému. Bornavirová infekce je charakterizová-
na změnami v oblasti nálady, chování a kognice a je považována za jeden 
z etiologických faktorů psychických poruch. U pacientů s psychickými 
poruchami a s poruchami imunity je popisován vyšší výskyt BDV infekce. 
V naší studii jsme vyšetřili pacienty hospitalizované pro závislost na 
psychoaktivních látkách na pozitivitu aktivní bornavirové infekce, jako 
kontrolní soubor byli vyšetřeni dárci krve. Dále jsme sledovali souvislost 
BDV infekce s dalšími anamnestickými a demografickými charakteristi-
kami souboru. 

Vliv desetiměsíční léčby sertralinem na vybrané metabolické a antro-
pometrické parametry osob s depresivní poruchou – case series (autor 
Podlipný J.) Autor seznámil přítomné s výsledky desetiměsíčního sle-
dování vlivu sertralinu na metabolické a antropometrické parametry 
osob trpících depresivní poruchou. Studie byla provedena za spolupráce 
Centra preventivní kardiologie II. interní kliniky LF UK a FN v Plzni 
(CPK) a Psychiatrické kliniky LF UK a FN v Plzni. 350 osob z databáze 
studie Pilsen Longitudinal Study III (PILS III), které se dostavily do CPK 
ke screeningovému zhodnocení kardiovaskulárních rizikových faktorů 
souvisejících s metabolickým syndromem, současně vyplnilo Zungovu 
sebeposuzovací škálu deprese. Finální soubor tvořilo 31 osob splňujících 
diagnostická kritéria pro unipolární depresivní fázi podle mezinárodní 
klasifikace nemocí (MKN 10) ( kódy F 32 nebo F 33). Tyto osoby nebyly 
v minulosti farmakologicky léčeny žádnými antidepresivy či antipsycho-
tiky nebo nebyly systematicky léčeny psychoterapií. Výsledkem bylo 
zjištění, že antidepresivní farmakoterapie sertralinem měla převažující 
pozitivní vliv na měřené parametry. Došlo k signifikantnímu poklesu 
systolického a diastolického tlaku krve, signifikantnímu poklesu ran-
ního kortizolu a kyseliny močové v séru. Za neutrální lze považovat 
pokles volné frakce tyroxinu po 10 měsících léčby. Za negativní vliv 
lze považovat signifikantní pokles HDL cholesterolu a v horizontu 10 
měsíců potom vzestup body mass indexu a obvodu pasu.

Jiří Beran

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER NEMOCNICE ROKYCANY A.S. 16.6.2010 

Dne 16. června 2010 se v Šafránkově 
pavilonu konal od 18 hodin již tradiční Večer 
Rokycanské nemocnice a.s. Celkem zaznělo 7 
přednášek autorů z naší nemocnice. 

Večer moderoval MUDr. J. Šebor mladší. 
Všechny přednesené práce se setkaly s ži vým 
zájmem auditoria. Po skončení každé přednášky 
následovaly četné dotazy a živá diskuse. 

Na závěr Večera popřál MUDr. Šebor všem 
účastníkům mnoho úspěchů v další práci a vy -
jádřil naději na opětovné setkání v příštím roce. 

Úvodem zazněla přednáška autorů 
MUDr. K. Východského a bohužel nedávno 

zemřelého MUDr. V. Opatrného s názvem 
Laparoskopická hysterektomie a cholecy-
stektomie v jedné operační době. Autoři 
odoperovali doposud 3 pacientky s indikací 
k hysterektomii a cholecystektomii. Operační 
postup navrhl MUDr. V. Opatrný v roce 2002. 
Operační tým je tvořený 2 lékaři, tj. chirurgem 
a gynekologem. Uvedená metodika nejen šetří 
výrazně pacientku, ale i náklady na provoz 
operačních sálů a hospitalizaci. Předpokladem 
je dobrá mezioborová spolupráce a komunikace.

Následovala práce MUDr. J. Plecitého 
Operační řešení zlomenin proximálního 

humeru krátkým hřebem firmy Medin z chirur-
gického oddělení Rokycanské nemocnice 
a.s. Autor čerpal částečně i ze své předchozí 
činnosti na chirurgickém oddělení Hořovické 
nemocnice. 

Byl prezentován poměrně velký soubor 
pacientů. U 75 % pacientů došlo k obnovení 
původní hybnosti ramene a u 50 % pacientů 
došlo k obnově svalové síly alespoň na ¾ 
svalové síly na zdravé straně. S výsledkem 
léčby bylo subjektivně velmi spokojeno 50 % 
pacientů, 25 % spokojeno a 15 % nespoko-
jeno. Operační fixace fraktury proximálního 



Významné životní jubileum oslavil 6.května t.r. přednosta Psychiatrické 
kliniky Fakultní nemocnice a LF UK v Plzni doc. MUDr. Jiří Beran, CSc. 
Po promoci na Fakultě dětského lékařství UK v Praze v r. 1974 nastoupil 
do Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech, odtud přešel na psychiat-
rické oddělení FN KÚNZ v Sadské, od r. 1978 pracoval ve Výzkumném 
ústavu psychiatrickém a od r. 1981 na katedře psychiatrie Institutu 
pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Přednostou naší 
Psychiatrické kliniky je od r. 1995. 

Doc. Beran je významným odborníkem v oboru psychiatrie a lékařské 
psychologie.

V rámci výuky lékařské psychologie každoročně edituje sborník esejů 
nejzdařilejších seminárních prací posluchačů 3. ročníku naší fakulty; letos 
tomu tak bylo již po desáté. Několik dalších studentských esejů najde 
každoročně místo na stránkách našeho periodika „Facultas nostra“, v jejíž 
redakční radě docent Beran již po dlouhá léta zasedá. 

Je v kladném slova smyslu „lokálním patriotem“ Březnicka, obezná-
meným do detailů s jeho krásami, místopisem a historií. Soubor vlastních 
příspěvků do Březnických novin z let 2005 – 2009 vydal letos pod titulem 
„Pár řádků…“ Širokému okolí je známé též jeho výtvarné zanícení, není 
však jen pasivním obdivovatelem umění, ale může se pochlubit řadou 
autorských výstav vlastních děl. 

Když jsem se na doc. Berana obrátil s žádostí o poskytnutí podkladů 
k napsání laudace k jeho životnímu jubileu, napsal místo toho několik 
vzpomínek, které uvádíme v plném znění. Jménem celé redakční rady 
Facultas nostra se připojuji k desítkám gratulantů, kteří mu již při slavnost-
ním Večeru Psychiatrické kliniky a následném příjemném večírku dne 
5.května v Šafránkově ústavu popřáli další dlouhá léta ve zdraví a s neu-
tuchajícím elánem.

J. Novák 
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humeru hřebem firmy Medin je alternativní 
léčbou zejména díky praktické konstrukci, rela-
tivní jednoduchosti a příznivé ceně. Výsledky 
operační léčby dokumentují správnost po -
stupu.

Další přednáškou byla práce autorů MUDr. 
R. Bárty a MUDr. J. Perka z ARO RN a.s. na 
téma Přínos měření teploty vápenné absorpční 
směsi v anesteziologickém přístroji.

Součástí anesteziologického přístroje je 
nádoba s vápennou směsí, odpovědnou za 
absorpci CO2. Proces probíhá jako exoter-
mická reakce, tzn. během reakce se uvolňuje 
teplo. Výrobce přidává do směsi barevný 
indikátor, který změnou barvy poukazuje 
na vyčerpání absorpční kapacity a nutnost 
výměny směsi. Autoři vycházeli z hypotézy, 
že pokles teploty uvnitř směsi je díky většímu 
průtoku plynu oproti povrchovým částem 
směsi citlivějším indikátorem než změna barvy. 
Získané výsledky měření svědčí pro potvrzení 
této hypotézy. Náhlý pokles teploty během 
měření spolehlivě signalizuje zastavení exo-
termické reakce a vyčerpání směsi. Metoda 
měření teploty uvnitř směsi je citlivější a 
spolehlivější než přiložení dlaně na povrch 
nádoby a zjištění, zda směs ještě hřeje.

Následovala přednáška MUDr. V. Pospíšila 
z interního oddělení RN a.s. s názvem Metoda 
endoskopické gastrostomie v Rokycanské 
nemocnici a.s. Gastrostomie je výkon, který je 
indikován u pacientů s dlouhodobou poruchou 

příjmu potravy (delší než 4 týdny), kdy již 
není vhodné zajišťovat nutrici nasogastrickou 
sondou. Gastrostomii lze provádět buď chirur-
gicky, anebo endoskopicky, a to buď metodou 
Pull anebo Push. V současné době převládají 
endoskopické metody, která jsou ve srovnání 
s chirurgickou gastrostomií méně zátěžové. 
V RN a.s. provádí autor metodu Push. Autor 
prezentoval videonahrávku detailního prove-
dení celého výkonu. Jako problém vidí autor 
nasmlouvání tohoto výkonu s VZP.

MUDr. A. Hovorová z dětského oddělení 
RN a.s. prezentovala přednášku s názvem 
Hemangiomy v dětském věku. Hemangiom 
je nejčastější nádor dětského věku. Dle vzhle-
du se dělí na kapilární (povrchové), kaver-
nozní (hluboké) a smíšené. Podle růstu se dělí 
na spontánně involvující a rychle rostoucí 
(neinvolvující). Terapie je buď chirurgická 
(u residuálních hemangiomů anebo pomalu 
rostoucích), konzervativní, kdy se používají 
kortikoidy (Prednison), cytostatika a interfer-
on, anebo laserová. Nově se na základě prací 
francouzských autorů začínají s úspěchem 
používat betablokátory (propanolol), které 
vedou k zřetelnému zmenšení velikosti léze. 
Prezentována zahraniční kasuistika novo-
rozence s hemangiomem obličeje, úspěšně 
léčeného betablokátory. 

Poté vystoupil ze svojí přednáškou na téma 
Fibrilace síní MUDr. A. Sedláček z interního 
oddělení. Přednáška byla vyčerpávající syn-

tézou veškerých současných poznatků o etiolo-
gii, patofyziologii a léčbě zdánlivě chronicky 
známé fibrilace síní. Autor seznámil audito-
rium mimo jiné s novou klasifikací FIS, se 
současnou strategií léčby a s konzervativními 
i nefarmakologickými postupy terapie FIS. 

Na závěr Večera Rokycanské nemocnice 
a.s. zazněla přednáška MUDr. M. Krejčího z 
multioborové JIP RN a.s. s názvem TUR syn-
drom. Vzhledem k incidenci benigní hyperpla-
zie prostaty je TUR (transuretrální resekce) 
nejčastějším operačním výkonem u mužů 
starších 60 let. Jako každý operační výkon, i 
TUR je zatížena určitým množstvím kom-
plikací. Jednou ze závažných komplikací je tzv.
TUR syndrom, který byl popsán již v roce 1947. 
Syndrom vzniká na podkladě absorpce irigační 
tekutiny do krevního oběhu. TUR syndrom 
může probíhat od lehké až po nejtěžší formu 
se selháním vitálních funkcí a smrtí pacienta. 
Nejdůležitější je prevence vzniku tohoto syn-
dromu. Je nutná znalost problematiky ze stra-
ny operatéra, včasná a správná interpretace 
nespecifických příznaků (zmatenost) a mo-
nitorování vnitřního prostředí u rizikových 
pacientů. Přednášku autor doplnil vlastní 
kasuistikou.

MUDr. František Bláha, 
Rokycanská nemocnice a.s.

ŠEDESÁT LET DOC. MUDR. JIŘÍHO BERANA, CSC. 
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Od útlého dětství jsem měl o medicíně poměrně přesnou představu. 
Tato představa se ovšem velice lišila od té, kterou mívávají malé děti, 
když stůňou a jdou s maminkou k panu doktorovi nebo naopak pan dok-
tor či paní doktorka k nim přijdou domů či nedej bože musí na nějaký 
ten čas do nemocnice.

Moje představa o medicíně vycházela z toho, že jsem denodenně viděl, 
kterak se medicína dělá. Moje matka měla doma ještě kolem poloviny 50. 
let minulého století svoji soukromou lékařskou praxi. Měla tam ordinaci, 
prostornou místnost s psacím stolem, bílou prosklenou skříní s nástroji, 
byl tam vyšetřovací stůl a zubní křeslo. Když jsem nešel do školky, sle-
doval jsem dopolední ordinační hodiny pěkně z blízka. Některé pacienty, 
kteří chodívali do ordinace častěji, jsem znal jménem a věděl jsem odkud 
přicházejí a oni znali zase mne a tak jsme si někdy povídali v čekárně 
nebo v ordinaci. Zdravotní sestru matka nezaměstnávala a tak si všechno 
připravovala sama. Nástroje se sterilizovaly vyvářením, sterilní materiál 
měla v chromovaném bubnu, do ordinace patřil lihový kahan, zkumavky, 
které se hodily na vyšetření moče. Málokterý pacient šel ještě někam 
jinam na nějaké další vyšetření, skoro všechno se vyřešilo na místě. 
Mnozí byli z vesnic a šli tam a zpět pěšky, v lepším případě na kole. Platilo 
se v hotovosti, někdo přinesl něco z hospodářství jako vajíčka či domácí 
chleba, v době zabíjaček jitrnice, jelita a podobné dobroty, které mi dopo-
sud nad jiné pochoutky chutnají. Odpoledne pak jsem matku následoval 
do zdravotnického střediska, které bývalo nedaleko a pracovní doba 
tam byla od 13 do 16 hodin. Tam jsem se někdy nudil, dopoledne doma 
uteklo jako voda.

Docházka do školy byla otrava a nuda sama. Nevzpomínám si, že bych 
chodil do prvních tříd rád, bral jsem to jako nutnou povinnost, s níž nic 
neudělám a je lépe se pasivně podvolit než nějak se aktivně proti tomu 
stavět. Věděl jsem také, že první stupeň základní školy trvá pět let a to 
mne smiřovalo s mým osudem. 

Z dnešního pohledu je zajímavé, že se velice dbalo na kázeň, učitelé 
měli respekt nejen před dětmi, ale i před rodiči. Sbíral se starý papír 
(celoročně) a šípky (na podzim) a všechno možné se zapisovalo. Na 
plnění některých „norem“ sběru se podílela celá rodina.

Doufal jsem, že od 6. třídy to bude ve škole lepší. Rodiče občas 
vzpomínali na gymnaziální léta (matka) nebo na léta na reálce (otec) 
a z toho jsem si udělal představu, že se s námi od 6. třídy bude jednat též 
jako s dospělými a na to jsem se těšil. Bohužel se to nestalo. Nezbylo než 
přijmout další čtyřleté období jako za trest či mírněji řečeno jako nutné 
zlo. Mému obrazu o školní docházce lépe odpovídalo až gymnázium, 
které jsem začal v Březnici a po zrušení této školy v Březnici jsem zbylé 
dva roky absolvoval na gymnáziu v Příbrami, kam se muselo dojíždět 
a to znamenalo nejen brzo vstávat, ale také pozdě se vracet a tak jsem 
požádal rodiče, zda by mi našli v Příbrami podnájem. Nepřipadalo mi to 
nijak divné řešení.

Otec, který pocházel od Rožmitálu, přeci v Příbrami bydlel od primy. 
Matka ale dojížděla do gymnázia z Březnice. Věc se podařila celkem 
snadno a tak jsem každý týden několikrát přespal u paní Nekolné, která 

bydlela pod nemocnicí a tam také po celé roky až do penze pracovala 
jako zdravotní sestra. Vzpomínám na profesora Francouze, který nás 
sice neučil, ale učil ještě moji matku ve 30. letech. K němu jsem chodil 
na latinu zčásti to bylo doučování a zčásti ze zájmu. Ve škole jsme moc 
latiny neměli, ale z vyprávění matky jsem věděl, že oni jí měli mnohem 
víc. Připadalo mi to divné, že my ji máme jen tak na okraji a tak, abych 
měl pocit, že skutečně získávám gymnaziální vzdělání, a nejedná se jen 
o něco nějako tříletá nástavba na základní devítiletou školu, chodil jsem 
několikrát týdně na hodiny latiny, které ovšem trvávaly déle než jednu 
hodinu, ale toho jsem nelitoval. Z profesora Francouze čišelo to, co jsem 
u našich vyučujících nacházel jen v míře omezené: jednal jako s dospělým, 
s respektem, nepoužíval nějaké „chytáky“, jimiž by dokazoval, že žáček 
na něj nemá, ba naopak pomohl „chytáky“ starých latiníků studentovi 
odhalit a nenaletět na ně. Maturoval jsem v památném roce 1968. Po 
celé to jaro jsem žil v předtuše, že tohle nemůže dobře skončit. Když se 
to potvrdilo 21. srpna 1968, moc jsem tudíž překvapen nebyl. Řekl mi to 
trafikant v Paříži, u něhož jsem si v té době kupoval každé ráno noviny.

Jelikož jsem měl o medicíně, jak jsem již v prvních odstavcích napsal, 
poměrně přesnou a celkem příznivou představu, bylo celkem logické, že 
jsem ji chtěl studovat. Byl jsem přijat na fakultu dětského lékařství (nyní 
2. LF) UK.

Zajímavější byla tak až ta druhá půlka. Mojí vidinou byla od počátku 
psychiatrie a tak jsem sotva nacházel něco, o čem bych si mohl myslet, že 
se mi to jednou bude hodit. Jak to na psychiatrii chodí jsem zjistil během 
stáže v Psychiatrické léčebně ve Lnářích, kam jsem po dva prázdninové 
měsíce roku 1969 dojížděl z Březnice povětšinou na kole, abych viděl jak 
ta psychiatrie vypadá. Ačkoli mne to nenadchlo, přec mne tento zážitek 
neodradil.

Po dokončení medicínských studií (1974) jsem pracoval rok v Dětské 
psychiatrické léčebně v Opařanech na oddělení paní primářky Evy 
Šimkové. Se sociální pracovnicí tohoto oddělení paní Annou Navrátilovou 
si na Vánoce dodnes píšeme. Procházky krajinou kolem mi po náročném 
studiu byly výbornou rekreací po 6 letech náročného života v Praze. 
Náhlého přechodu z Prahy do poměrně jednoduchého prostředí vesnice 
jsem se trochu obával, ale nakonec to nebylo zdaleka tak zlé.    

V roce 1975 se naskytla možnost pracovat na psychiatrickém oddělení 
v Sadské. Pracoviště spadalo pod Fakultní nemocnici a Krajský ústav 
národního zdraví Středočeského kraje. Bylo to vlastně psychiatrické 
oddělení krajské nemocnice, tudíž tam mohlo pracovat více lékařů a pod-
mínky se podobaly spíše klinice než psychiatrické léčebně. Oddělení vedl 
prim. MUDr. Milan Hausner. Velmi jsem si vážil toho, že jsem se sem 
dostal a musím říci, že konečně moje představa o medicíně respektive 
o psychiatrii se do puntíku naplnila. Praktikovala se zde psychoterapie. 
Vše, o čem jsem v anglické literatuře četl, že je tam - tehdy tzv. na Západě 
- zavedeno, tak to bylo i tady. Idyla však netrvala dlouho, oddělení bylo 
posléze začleněno do Psychiatrické léčebny Kosmonosy. Změnila se 
klientela a mnohé jiné. Původní oddělení zaniklo, bylo mi to líto a hledal 
jsem si zaměstnání v Praze.  Jiří Beran

MŮJ ŽIVOT V MEDICÍNĚ

Významné životní jubileum oslavil 4.5.2010 
doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc. Ochotně 
nám při této příležitosti odpověděl na několik 
všetečných otázek. 

Co Vás přivedlo k chemii?
Já nevím - jestli to tajemno ve zkumavkách 

domácí minilaboratoře, nebo pokusy ve školním 
kabinetu chemie, nebo dokonce vliv genů. 
Praděd Vojtěch Očenášek, důlní z Dolní Bělé, 
údajně předčasně zemřel následkem amatérsky 
prováděných chemických pokusů. Je ovšem 
nutno zmínit, že můj otec, lékař otolaryngolog, 
vždy velmi uznával biochemii. Každopádně 
jsem se svěřil prof. Janotovi, u kterého jsem 
maturoval z chemie, že bych v budoucnu chtěl 
„převádět poznatky chemie do medicíny“. Ve 
své naivitě jsem netušil, nakolik byla už tenkrát 
medicína s chemií propojena.

Projevilo se to nějak při studiu na LF?
Samozřejmě bylo po nástupu na LF všechno 

jinak. Přednášená chemie v podání doc. Štěpána 

byla značně zatížena jeho farmaceutickým 
vzděláním, moderní biochemie k nám na fakul-
tu ještě nedorazila. Navíc jsem se přihlásil do 
studentského vědeckého kroužku na anatomii, 
jednak pro zálibu v ušlechtilých tvarech lidského 
těla, jednak přilákán osobnostmi doc. Kosa a as. 
Heřta. Nebyl jsem ostatně v našem ročníku sám 
- podobně se rozhodli i jiní vědychtiví spolužáci, 
z nichž někteří (Josef Stingl, Pavel Kučera), 
u tohoto oboru setrvali i po promoci. Tady jsem 
zplodil svou první vědeckou práci, publikova-
nou ve Sborníku. Díky preciznosti dr. Heřta, 
který si velmi potrpěl na logickou strukturova-
nost a nechal mi ji několikrát přepisovat, jsem 
dostal lekci stylistiky, ze které profituji dodnes. 

Někdy uprostřed studia jsem náhodou 
vyslechnul nadšené líčení Marie Cerhové, která 
na chemii pracovala, o nových objevech v oblas-
ti, které dnes říkáme molekulární biologie. A že 
se tyto věci zkoumají i na fakultě. Neváhal jsem 
a navštívil jsem nového přednostu dr. Vlastimila 
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Habermanna. Hned jsem dostal konkrétní úkol 
- izolovat fosfodiesterázu z hovězích slezin. 
A byla mi přidělena obstarožní centrifuga na 
řetězech, kterou bylo nutno dopravit do már-
nice soudního lékařství, jediného prostoru s po-
třebnou teplotou.

Tato první epizoda na chemickém ústavu 
byla sice intenzivní, ale krátká. V závěru stu-
dia jsem, nepochybně pod vlivem brilant-
ního internisty a pedagoga prof. Bobka, pro 
změnu projevil zájem o vnitřní lékařství. Zde 
mi představitelé krajského zdravotnictví vyšli 
vstříc: bez problémů jsem dostal „umístěnku“ 
na 3 roky do OÚNZ Cheb, nemocnice v Aši, 
počínaje srpnem 1963.

Dojmy ze zdravotnictví?
Já si dnes svůj život bez praxe ve zdravotnic-

tví, byť byla krátká, ani nedovedu představit. 
Je příznačné, že jsem místo interny byl nucen 
z provozních důvodů nastoupit na chirurgii. 
Těch osm měsíců strávených na chirurgickém 
oddělení byla vynikající příležitost k získání 
zkušeností z nejrůznějších činností, mj. i z anes-
teziologie, ambulantní a úrazové chirurgie. Mezi 
povinnosti všech lékařů patřily i noční služby, 
a to současně na chirurgii, interně a porod-
nici, a samozřejmě - i pohotovostní výjezdy po 
ašském výběžku. Později jsem pokračoval na 
interním oddělení ašské nemocnice. Pro povo-
lení atestace 1. stupně z interny byla ovšem 
nezbytná další praxe v MÚNZ Plzeň. Později 
následovala atestace 1. stupně v klinické bio-
chemii.

A kdy došlo k definitivnímu zakotvení na 
biochemii?

Jakkoli byla pro mne praktická medicína zají-
mavá a naplňující, přece jen mne přitahovalo 
spíše hlubší studium medicínských problémů. 
A tak jsem se po vypršení smlouvy v r. 1966 
přihlásil do konkurzu na místo vědeckého aspi-
ranta Ústavu lékařské chemie LF UK v Plzni. Po 
přijetí následovalo zapojení do výuky a zadání 
prvního biochemického problému, otázky 
ovlivnění biosyntézy purinů kolchicinem. Brzo 
jsem přešel na místo odborného asistenta. Po 
stáži v Moskvě jsem se začal věnovat distribuci 
pyrimidinových bloků v bakteriálních DNA, což 
se stalo později podkladem pro kandidátskou 
disertaci. Aspirantura byla dokončena r. 1973, 
obhajobu však kádrové oddělení bez udání 
důvodů nedoporučilo. Povolena byla, též bez 
udání důvodů, až v r. 1983. Zajímavým obdobím 
byla spolupráce s Ing. Jiřím Šafandou v neu-
rochemické laboratoři Ústavu experimentální 
patologie. Studovaly se zde poruchy metabo-
lismu aminokyselin v mozcích laboratorních 
zvířat. Po listopadu 1989 jsem tak mohl obhájit 
habilitační spis „Experimentální ovlivnění 
metabolismu glycinu v krysím mozku“. Krátce 
poté mne prof. Tomšíková vyzvala k účasti na 
výzkumu proteolytických enzymů patogenních 
kandid. To byl první kontakt s proteolytickými 
systémy, tématem, které se stalo předmětem 
experimentální činnosti dalších let a trvá prak-
ticky do současnosti. Při svém pobytu v USA 
jsem se seznámil se zymografickými techni-

kami, které jsem později použil při rozborech 
pleurálních tekutin, ve spolupráci s Klinikou 
TRN FN v Plzni, vedené prof. Milošem Peškem. 
V poslední obě se zaměřujeme na výzkum 
zánětové složky nádorového bujení. 

Jaké byly dojmy z práce v zahraničních 
laboratořích?

Je přirozené, že mi jako politicky nespole-
hlivé osobě nezbylo, než hledat první vhod-
ná pracoviště na východ od našich hranic. 
Dočasné zmrazení kontaktů se sovětskou 
vědou, které bylo reakcí našich pracovníků na 
vstup vojsk v r. 1968, mi paradoxně pomohlo 
se dostat v r. 1971 do jedné z nejprestižnějších 
molekulárně-biologických laboratoří AV SSSR. 
Byl jsem prvním československým stážistou 
po oné osudové události a musím říci, že se 
mi dostalo velmi přátelského přijetí. Ostatně 
dcera prof. Bajeva, šéfa hostitelské laboratoře, 
demonstrovala údajně na Rudém náměstí proti 
okupaci ČSSR v srpnu 1968. Laboratoř se 
zabývala určováním struktury transferových 
RNA - jako první rozluštili primární struk-
turu valinové tRNA. Mohl jsem si zde ověřit 
pracovní postupy na izoakceptorových vari-
antách. Tamní vybavení bylo sice skromnější 
než na západních pracovištích, ale dostačující, 
a vynalézavé improvizace mi přišly velmi vhod 
později doma. Byla to rovněž příležitost se 
seznámit se svéráznou ruskou kulturou, ať už 
to bylo výtvarné umění, divadlo nebo hudba. 
V r. 1986 jsem opakoval několikaměsíční pobyt 
tamtéž, tentokrát v Laboratoři molekulární 
biologie chromatinu, vedené ředitelem celého 
institutu, prof. Andrejem Mirzabekovem. Bylo 
to období vrcholící „perestrojky“. Tehdy si 
již na AV SSSR podávali ruce význační vědci 
z celého světa, technické vybavení se pronikavě 
zlepšilo, lidé vyjížděli na zahraniční pobyty. 
Pivo, byť nevalné, však z obchodů zmizelo.

Zajímavou zkušeností byla stáž v elek-
tronmikroskopické laboratoři Humboldtovy 
Univerzity v Berlíně v r. 1981. Bylo to pracoviště 
zaměřené na vizualizaci jednovláknových RNA, 
což představuje technický problém a vyžaduje 
speciální techniky. Tím byla konečně ukojena 
má zvědavost vidět hlavní typy nukleových 
kyselin na vlastní oči. A také se pokochat nos-
talgickou atmosférou čerstvě rekonstruovaného 
předválečného Berlína.

V r. 1995 se mi naskytla možnost pracovat 
2 roky v Department of Laboratory Medicine, 
University of Conneticut, v USA. Zde mi byl 
svěřen úkol charakterizovat embryonální inhi-
bitor serinových peptidáz z Xenopus laevis. Když 
jsem se po příjezdu zeptal, kde bych našel 
nějakého zkušeného enzymologa, se kterým 
bych mohl prodiskutoval problémy enzymové 
kinetiky, bylo mi řečeno, že ten enzymolog jsem 
já. Jinými slovy, byla to přesně opačná situace, než 
při pobytu v ruských laboratořích. Národnostní 
struktura byla pestrá, takže jsem dnes schopen 
spolehlivě identifikovat američtinu afroamer-
ickou, indickou, hispánskou i ruskou. Ostatně 
ve stejné době pracovali v řadě amerických 
laboratoří bývalí kolegové z Moskvy. 

Na kongresu o proteolytických enzymech 
ve Skalistých horách jsem zjistil, že jedinými 
„východními“ účastníky byli pracovníci z Jozef 
Stefan Institute z Lublaně ve Slovinsku. Jejich 
doménou byl především výzkum cysteinových 
peptidáz. Po návratu jsem s nimi navázal kon-
takty, které se staly zárodkem zajímavé spolu-
práce a vzájemných návštěv.

Záliby a koníčky?
Nejsem typ sběratele. Přitahuje mne ale 

výtvarné umění a i sám rád něco vytvářím, 
ať už je materiálem dřevo, cihla nebo beton. 
Jsem také přesvědčen, že pohyb jakého-
koli druhu je lidskou přirozeností. Rodinný 
vliv je nesporný - oba rodiče byli organi-
zováni v Sokole, matka dokonce byla dcerou 
představitele předválečného tělovýchovného 
hnutí Augustina Očenáška. Takže různé sporty, 
i když jen na amatérské úrovni, patřily vždy 
k náplni volného času. Rád vzpomínám na 
řadu lyžařských vytrvalostních běhů, kde 
jsme samozřejmě soupeřili spíše se svými 
kamarády, např. se spolužáky Josefem Stinglem 
či Stanislavem Jánoškou z Kremnice. Na naší 
fakultě bylo tradičně přáno sportovní činnosti. 
Dost často jsem na kurzech katedry TV vystu-
poval v roli instruktora kanoistiky, turistiky 
nebo lyžování. Co se týče cestování, nemyslím 
si, že by pro mne bylo vyhraněným koníčkem. 
Musím ale přiznat, že jsem velmi toužil se jed-
nou podívat na jistá místa na světě, která jsem 
odmalička znal z fotografií starého německého 
Brockhausova atlasu. Svého času to však byla 
utopie. A tak považuji za velký dar, že jsem 
přece jen stihnul leccos uvidět na vlastní oči.

Dodejme, že docent Kotyza byl hlavním 
řešitelem čtyř grantových projektů: (1) 
„Proteázy a antiproteázy I (FRVŠ 2000), (2) 
„Proteázy a antiproteázy II (FRVŠ 2003), 
(3) „Proteinázové a antiproteinázové aktiv-
ity pleurálních exsudátů“ (IGA MZ 2000), (4) 
„Exprese složek matrix degradujícího proteo-
lytického systému v pohrudničních výpotcích u 
rakoviny plic“ (IGA MZ 2004). Ve své biblio-
grafii se může pochlubit 50 původními pracemi, 
z nichž deset otiskla zahraniční periodika, U 
více než devadesáti procent z nich je uveden 
jako první autor. Podílel se na 15 učebních tex-
tech a je autorem jedné z kapitol v celostátní 
učebnici.

Studijní ročník docenta Kotyzy byl vůbec 
bohatý na nadané jedince. Patřili mezi ně 
i Slováci, např. bratislavský profesor farmako-
logie Milan Kriška, bývalý ministr slovenského 
zdravotnictví Roman Kováč, ftizeolog Stano 
Janoška, abychom jmenovali některé. Řada 
spolužáků se skvěle uplatnila i v cizině, např. 
Pavel Kučera a Kája Mužáková ve Švýcarsku, 
Sláva Mařík a Jana Plannerová v USA. 

K zástupu gratulantů při oslavě jubilantových 
sedmdesátin se s přáním stále dobré kon-
dice a optimální rovnováhy mezi badatelskou 
prací duševní a relaxační tělesnou aktivitou 
při rekreačním sportování připojují i členové 
redakční rady Facultas nostra. 

 (jn) 

Spectabilis doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. a RNDr. E. Chochole, 
CSc. (REP s.r.o.) seznámili v úvodním bodu jednání členy AS s  projek-
tem UniMeC. AS podporuje další rozvoj projektu UniMeC.

Ing. Vlnasová za ekonomickou komisi AS seznámila členy AS s obsa-
hem Výroční zprávy o hospodaření za rok 2009. Hospodaření LF bylo 
ziskové (téměř 4 mil. Kč). Lékařská fakulta splatila dluh z minulých 

let a má nyní přebytek v přibližné výši 1,5 mil. Kč. AS LF UK v Plzni 
hlasováním jednomyslně schválil Výroční zprávu o hospodaření za rok 
2009.

Rozpočet LF na rok 2010 je plánován jako vyrovnaný. AS LFUK 
v Plzni hlasováním jednomyslně schválil rozpočet LF UK v Plzni na 
rok 2010. 

Z JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY LF UK V PLZNI 22. 10. 2009



AS LF UK v Plzni se vyjádřil k problémům, vzniklým při akreditačním 
procesu magisterského studijního programu Všeobecné lékařství 
na Ostravské univerzitě. Přestože „Stálá pracovní skupina poradců 
akreditační komise“ (skupina špičkových medicínských odborníků) 
nedoporučila pro řadu problémů akreditaci udělit, akreditace udělena 
byla. Na protest proti tomuto postupu podala skupina poradců demisi. 

AS LF UK v Plzni se ztotožňuje se stanoviskem Stálé pracovní 
skupiny poradců, vyjadřuje vážné znepokojení nad průběhem 
akreditačního procesu magisterského studijního programu Všeobecné 
lékařství Ostravské univerzity. AS LF UK v Plzni bude vyjádření 
tohoto stanoviska koordinovat s Akademickými senáty ostatních 
lékařských fakult v ČR.

Děkan LF UK v rámci své kompetence ustanovil novou disciplinární 
komisi LF UK v Plzni ve složení: Pedagogická část – as. MUDr. J. 
Šafránek, Ph.D. (CHK), as.MUDr. J. Kuncová, Ph.D. (fyziologie), as. 
MUDr. H. Hecová (stomatologie). Studentská část – MUC. Kotyza, 
MUC. Galek, MUC. Vrána. AS LF UK v Plzni schválil složení nové 
disciplinární komise.

As. MUDr. L. Bolek pozval všechny přítomné na VI. Zahradní 
slavnost LF UK v Plzni dne 25.6.2010. Další zasedání AS LF UK v Plzni 
je stanoveno na 13.10.2010. 

(r)

ZVÝŠENÍ LIMITŮ PRO STIPENDIA NA UNIVERZITĚ KARLOVĚ

V dokumentu „Opatření děkana č. 5/ 2010“, 
který děkan naší Lékařské fakulty UK v 
Plzni doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. vydal 
9.7.2010, jsou uvedena „Zvýšení limitů pro sti-
pendia na Univerzitě Karlově“ ( k Pravidlům 
pro přiznávání stipendií na Lékařské fakultě v 
Plzni a Stipendijního řádu Univerzity Karlovy). 
Uvádíme jednotlivé články, které mohou zají-
mat řadu našich posluchačů.

Čl. 1 
Stipendia za vynikající studijní výsledky 

1. Studenti s prospěchovým průměrem 1,00 
mají nárok na přiznání prospěchového sti-
pendia ve výši 14000,00 Kč za akademický 
rok.

2. Studenti s prospěchovým průměrem 
od 1,01 do 1,15 mají nárok na přiznání 
prospěchového stipendia ve výši 12000,00 
Kč za akademický rok.

3. Pokud součet oprávněných žadatelů podle 
bodu 1 a 2 nedosáhne 10% počtu studentů  
fakulty, bude stipendium přiznáno dalším 
studentům s nejlepším průměrem, a to ve 
výši 9450,00 Kč za akademický rok. 

Čl. 2 
Účelové stipendium 

Celkový limit částky účelového stipendia (čl. 
3 odst. 1 písm. b) a čl. 5 stipendijního řádu), 
kterou lze studentovi vyplatit v daném aka-
demickém roce, je

a. 31 500 Kč, jde-li o mimořádné stipendium 
za vynikající vědecké, výzkumné, vývojo-
vé, sportovní, umělecké nebo další tvůrčí 
výsledky přispívající k prohloubení znalostí 
(čl. 5 odst. 1 písm. a) stipendijního řádu),

b. 21 000 Kč, jde-li o stipendium v případě 
mimořádné situace studenta (čl. 5 odst. 1 
písm. b) stipendijního řádu),

c. 52 500 Kč, jde-li o stipendium na podporu stu-
dia v zahraničí nebo z důvodů konání praxe 
na území České republiky nebo v zahraničí 
(čl. 5 odst. 1 písm. c) stipendij-ního řádu),

d. 42 000 Kč, jde-li o stipendium v případech 
hodných zvláštního zřetele, jako je účast na 
pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, 
působení v laboratořích, podíl při rozvoji 
informačních technologií nebo na mezi-
národní spolupráci a dalších (čl. 5 odst. 1 
písm. d) stipendijního řádu).

Čl. 3 
Doktorandské stipendium 

1. V prvním roce prezenční formy studia výše 
doktorandského stipendia (čl. 3 odst. 1 písm. 
c) a čl. 6 odst. 2 stipendijního řádu) činí 
10000,00 Kč měsíčně.

2. Ve druhém a třetím roce prezenční formy 
studia činí výše doktorandského stipendia 
(čl. 3 odst. 1 písm. c, a čl. 6 odst. 3 stipendij-
ního řádu) 14000,00 Kč měsíčně.

3. Ve čtvrtém roce prezenční formy studia činí 
výše doktorandského stipendia ( čl. 3 odst. 
1 písm. c, a čl. 6 odst. 3 stipendijního řádu) 
8000,00 Kč měsíčně.

Čl. 4 
Přechodná, společná a závěrečná ustanovení 

1. Toto opatření děkana se vydává na základě 
čl. 16 odst. 1 stipendijního řádu

2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. 
9.2010

3. Tímto opatřením se ruší opatření děkana č. 
6/2009

                                   (r)

ČESTNÉ ČLENSTVÍ ČESKÉ FYZIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 
DOC. MUDR. F. VOŽEHOVI, CSC. 

Čestné členství České fyziologické 
společnosti bylo uděleno doc. MUDr. Fran-
tišku Vožehovi, CSc., vedoucímu ústavu 
patologické fyziologie naší fakulty, na 
zá kladě rozhodnutí příslušného výboru. 
Ocenění obdržel jmenovaný v úvodu jed-
nání 86. Fyziologických dnů, které se konaly 
ve dnech 9. – 11. února 2010 v prostorách 
Fyziologického ústavu 1. LF UK v Praze. 
U příležitosti životního jubilea jmenovaného 
(vzpomněli jsme ho na stránkách našeho 
listu č. 84-85/2009), mu je předal předseda 
výboru ČFS prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, 

DrSc., který zmínil dosavadní odborné i organizační zásluhy doc. Vožeha 
v oblasti fyziologických věd. 

(r)
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Jako tradičně i letos přilákal Děkanský 
den na plzeňská sportoviště desítky studentů 
i zaměstnanců naší fakulty, lačných pohybové 
aktivity.

Turnaj v basketbalu se uskutečnil již 17.5. za 
účasti čtyř týmů a 30 studentů. Po bojovných 
výkonech si palmu vítězství odnesl tým II. 
ročníku, druhé místo obsadili hráči IV. ročníku 
a třetí skončil kombinovaný tým hráčů I. a V. 
ročníku. 

Soutěž v plavání proběhla v bazénu na 
Slovanech. Na startu se sešlo deset závod-
nic především z řad studentek, plavala se jedna 
štafeta, ostatní si svoji výkonnost prověřili na 
stometrové trati.

Ve Sportpaláci v Doubravce od rána 20.5. 
proběhl turnaj ve florbalu. Rok od roku se tento 
sport stává mezi studenty populárnější. Turnaje 
se zúčastnily čtyři týmy s kompletně vystro-
jenými brankáři – celkem 27 hráčů. Nakonec 
nejvíce sil a hráčského umu předvedlo družstvo 
„RAKEŤÁKŮ“, které ve složení Stanislav 
Polanský, Petr Kleiner, Jakub Mitro, Jakub 
Jarý a Martin Žůrek zvítězilo před „Chvojka 
týmem“ a „Kettner týmem“. Poslední místo 
obsadili „Gumoví medvídci“.

Od dvanácti hodin ve stejném sportovním 
zařízení odstartoval turnaj ve squashi, kterého 
se celkem zúčastnilo 45 hráček a hráčů v od-
dělených kategoriích. Nejúspěšnější studentkou 
se stala Lenka Přibylová ze čtvrtého ročníku, 
která ve finálovém utkání porazila Lenku 
Tuháčkovou ze třetího ročníku 2:1 na sety. Mezi 
muži pak jasně vyhrál Tomáš Malkus (3.roč.), 
který ve finále hladce porazil 2:0 (9:5, 9:5 ) 
Ivana Hendrycha (2.roč.). Hráčky a hráči na 
prvních třech místech získali medaile a diplomy 
a stali se přeborníky LF v Plzni pro rok 2010. 

Soutěže v tenisu se v důsledku velmi špatného 
počasí zúčastnilo 13 studentů a tři zaměstnanci. 
Turnaj proběhl ve zkráceném režimu. Výsledky: 

1. Bc. Zdeněk Kubeš, 2. Mgr. Jan Rendla, 3. 
MUC. Ivo Petrášek. Cenu osobnosti získal doc. 
Jiří Hatina, CSc.

Turnaj v sálové kopané. Obvykle bývá 
na startu družstev šest, a tak letošní slabá 
účast byla určitým zklamáním. Obhájce titulu 
družstvo „Palestiny“ bylo úspěšné i letos, když 
v posledním zápase deklasovalo družstvo „AD. 
EXT“ 19: 4 . 

Turnaje ve volejbalu se zúčastnilo 13 studentů 
(dvě družstva). Hrály proti sobě družstva III. 
ročníku a výběr II., IV. a V. ročníku. Jednoznačně 
dominovali studenti III. ročníku, kteří vyhráli 
4:0 na sety. Průběh setů : 25:13; 25:20; 25:18; 
25:12. Studenti byli se svými výkony spoko-
jeni, nedošlo k žádnému zranění. Spokojenost 
zavládla i s cenami. Záporem byla malá účast 
družstev oproti minulým ročníkům.

Od tří hodin odpoledne se ve velké tělocvičně 
VŠ kolejí (Bolevecká 30) rozvlnilo spolu s au-
dio vlnami i 42 cvičenek pod vedením Mgr. 
Fajfrlíkové.

Populární pochod okolo Boleveckých 
rybníků si ani za nepříznivého deštivého počasí 
nenechalo ujit 68 účastníků. Ti se po túře již 
tradičně sešli u táboráku na zahradě u Ústavu 
tělovýchovného lékařství a díky opečeným 
buřtům i výběru nápojů doplnili jak vydané 
kilokalorie, tak ztráty tekutin.

Celkem se do sportovně-tělovýchovných 
akci v rámci Děkanského dne 2010 zapojilo 
aktivně 196 studentů a 68 zaměstnanců. Všichni 
svoji účast přežili ve zdraví, nebyl zaznamenán 
žádný vážnější úraz. Dík za zdařilý průběh 
patří všem organizátorům, především z Ústavu 
tělesné výchovy Mgr. Králové, Mgr. Fajfrlíkové, 
sekretářce pí. Burianové, Mgr. Dejmkovi, PhDr. 
Lukavskému a Mgr. Křišťanovi, mezi nimi však 
jako nikdy v minulosti nechyběla ani PhDr. 
Růžena Techlová z Ústavu sociálního lékařství. 

M.Červený

DĚKANSKÝ TĚLOVÝCHOVNÝ DEN 20. 5. 2010

ZAHRADNÍ SLAVNOST 25.6.2010

V pátek 25.6.2010 se na zahradě Procháskova ústavu na Lochotíně 
uskutečnila již šestá zahradní slavnost. K události se vrátíme v příštím 
čísle Facultas nostra, nyní přinášíme jen dva fotografické záběry, chara-
kterizující příjemnou pohodu, která po celou slavnost panovala. Podle 
pořadatelů na slavnost zavítalo více než šest stovek návštěvníků. 

(r)
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Ve Facultas nostra č. 68-69/září 2008 jsme si připomněli osmdesáté 
výročí od objevu penicilinu Sirem Alexanderem Flemingem (s. 20-21). 
Dnes si připomeneme první použití penicilinu na území Československé 
republiky. Došlo k němu krátce po skončení 2. světové války. Zprávu o 
tom přinesl deník Nový Den ve středu 25. července 1945. Tehdy napsal 
(*): (Text článku je zkrácen a pochází ze soukromého archivu)

„Jde totiž o prvý případ v naší republice, kdy malé dítě bylo léčeno 
a vyléčeno zázračným alemrickým lékem penicilinem a dále o prvý 
případ, kdy tímto lékem byl léčen neepidemický zápal mozkových blan. 

Jedná se o jednoroční dítě z Přešticka, které bylo dodáno do plzeňské 
nemocnice v druhé polovině letošního června. Byla u něho zjištěna bron-
chitida, která však na vyzkoušené již léky špatně zabírala. Asi po 8 dnech 
začaly se u dítěte jevit příznaky podráždění mozkových blan, které se 
stupňovaly za doprovodu kolísavých horeček od 39 nahoru, zase klesaly 
na normál a zase stouply. Byla provedena lumbální punkce za účelem 
zkoumání mozkomíchového moku, ve kterém byly zjištěny pneumokoky 
a stafylokoky. Mok byl šedavý, špinavý, při prvním zkoumání bylo v něm 
2500 buniček, při druhém kontrolním již 9000 a při třetím dokonce 14000. 
Za tohoto stavu a při dnešních metodách lékařských, které jsou známy, je 
tato nemoc, neepidemický zápal mozkových blan, stoprocentně smrtelná. 
Přes to vedoucí lékař dětského oddělení MUDr. Mathesius léčil nemoc 
podle dnešního stavu vědy a podle dosavadních metod. Když byly už 
všecky léčebné metody vyčerpány, připadli primář MUDr. Čech a MUDr. 
Mathesius na známý již v Evropě americký lék, penicilin, který se vyrábí 
z jakési plísně. U nás není ještě volně v lékárnách k dostání. Pokud tento 
lék na naší půdě vůbec je, má jej v rukou jedině americká armáda. Je to 
žlutý prášek barvy okru, ležící ve slabé vrstvě na dně malých, pečlivě 
uzavřených skleniček. Před použitím se prášek rozředí destilovanou 
vodou. Lék se podává jen jako injekce a musí se držeti stále ve studenu 
(pod nulou). Primář Čech i MUDr. Mathesius se rozhodli, že přes všecko 
požádají americkou armádu v Plzni, aby jim penicilin k zachránění dítěte 
poskytla. MUDr. Mathesius 11. července vydal se tedy k plukovníkovi 

zdravotní služby americké armády v Plzni, MUDr. Prazakovi, veliteli 
stanové nemocnice v Plzni a podrobně mu vylíčil, s jakou prosbou jde. 
Plukovník Prazak si dal přesně vysvětlit postup dosavadní léčby i její 
výsledky a potom souhlasil s léčbou penicilinem. Ochotně a zdarma 
dostal MUDr. Mathesius dvě lahvičky penicilinu. Injekce se musely dávati 
dítěti každé tři hodiny ve dne v noci. Lék byl připraven v lahvičce ukryté 
v nádobě s ledem (Američané jej mají v elektrické ledničce).

První injekci dostala malá holčička 11. července o 13. hodině při teplotě 
39,2 st. Druhý den ráno teplota klesla již na 36,6 st. a potom již nikdy 
nestoupla. Léčení injekcemi trvalo od 11. července do 14. července, kdy ve 
14 hodin byla dána poslední injekce ...“

Případu samozřejmě věnovaly pozornost i další deníky, takže pod 
titulkem „Kouzelný lék – Penicilin“ jsme se mohli dočíst že ... Americká 
armáda nepřinesla jenom svobodu, dostalo se sem s ní i mnoho nového, 
děti poznaly žvýkačky a také čokoládu, ta totiž byla v Čechách pouze na 
začátku války a to jen náhražková.

Přišel také kouzelný lék, první antibiotika – penicilin. Asi prvním 
případem léčby tímto zázračným lékem byla jedenáctiměsíční Vlastička 
ze Žerovic u Přeštic. Do Plzně byla přivezena ve vysokých horečkách, 
nález: akutní zápal mozkových blan, šance na záchranu nulová. Jejího 
lékaře MUDr. Mathesiuse však napadlo obrátit se na velitele americké 
polní nemocnice MUDr. Pražáka a žádat tento nový lék, americký lékař 
okamžitě pomohl, vydal několik ampulí, i když sami měli nedostatek 
a sám také malou pacientku prohlédl. Po užití tohoto léku se po jednom 
dnu stav pacientky stabilizoval a druhý den se začal lepšit. Tato holčička 
byla první vyléčenou osobou penicilinem v Plzni.

Otisky uvedených článků si v autentické podobě může přečíst 
návštěvník Domu historie Přešticka na výstavě, která pod názvem 
„Lékař léčí – příroda uzdravuje“ probíhá až do konce srpna t.r.    

(jn)
(*)Nový Den, středa 25. července 1945, Plzeň

PRVNÍ LÉČEBNÉ POUŽITÍ PENICILINU U NÁS – PŘED 65 LÉTY

Přijímací zkoušky na LF UK v Plzni se konaly 
17.6.2010 na studijní program Všeobecné a Zub-
ní lékařství. Bylo přihlášeno 1245 uchazečů na 
všeobecné lékařství a 624 uchazečů na zubní 
lékařství. Uchazeči, kteří splňovali průměr ze 
střední školy do 1,2 si mohli podat žádost 
o přijetí bez přijímacích zkoušek. Takto bylo 
přijato 18 uchazečů o studium stomatologie 

a 78 uchazečů o studium všeobecného lékařství. 
Přijímací zkoušky se skládaly formou písemných 
testů z fyziky, chemie a biologie. V každém testu 
bylo 50 otázek, za každou správnou odpověď 
byl jeden bod. Uchazeč tedy mohl dosáhnout 
maximálně 150 bodů. Na všeobecné lékařství 
bylo přijato 302 uchazečů, kteří měli 104 bodů 
a více, na stomatologii bylo přijato 41 uchazečů, 

kteří měli 123 bodů a více. Zápisy do 1. ročníku se 
konají 30.7.2010. Pokud se nezapíše dostatečný 
počet uchazečů, budou se po tomto datu další 
uchazeči v pořadí podle výsledků testů dobírat. 
Náhradní termín přijímacích zkoušek pro ty, 
kteří se ze závažných důvodů nemohli zúčastnit 
řádného termínu, je 1.7.2010

M. Buriánková

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA LF UK V PLZNI

O SMRTI

Co je to smrt? Každý lékař ví, že smrt je 
ireverzibilní zástava všech životně důležitých 
funkcí. V tom případě hovoříme o smrti bio-
logické, již lze definovat jako fatální poškození 
mozku neslučitelné se životem. Smrt klinická je 
pouhým pre-stadiem smrti biologické, jedná se 
o poškození základních životních funkcí a zvrat 
tohoto stavu není sice možný vlastními silami 
organismu, avšak zevním zásahem - kardiopul-
monální resuscitací leckdy možný je.

Pokud budeme přemýšlet více filozoficky. 
Je smrt ta, co bere naději nebo ta, co ji dává? 
Ukončuje život nebo je to nový začátek? 
Pro někoho představuje nevýslovný strach, 
celoživotní hrůzu, pro jiného je krásná, dlouho 
očekávané vysvobození z utrpení nebo vy-
koupení ze svých hříchů. Jaká je vlastně smrt?
Smrt definitivně ukončuje proces lidského 

života na této zemi. O tom není pochyb.
Někteří tvrdí, že jde o ukončení fyziologic-

kých procesů v těle, další prosazují, že lidská 
duše pokračuje dále ve svém životě. Kde je tedy 
pravda? Má ji jedna strana nebo druhá?

Můžeme se shodnout na tom, že smrt ukončí 
náš pozemský život. Proto se nejprve podívej-
me na život samotný. Je to sled událostí, které 
v posledním důsledku ovlivňují i to, jakým 
způsobem zemřeme. Nezřídka se stává, že se 
člověk na smrtelném loži snaží na poslední 
chvíli dát do pořádku své záležitosti. Urovnat 
spory v rodině, majetkové a finanční poměry. 
Já osobně bych chtěl umřít tak, že když se 
otočím zpět, uvidím kus práce, kterou jsem 
vykonal. Že jsem za sebou zanechal alespoň 
nějaké stopy mé existence na této planetě, že 
jsem možná někoho obrátil na správnou cestu 

životem, aby pak na smrtelném loži nečelil 
těžkým rozhodnutím. Lidé, kteří žijí jen tento 
život a nemyslí dopředu, jsou jako slepí. Obě 
oči mají nevidoucí a nakonec padnou do černé 
jámy. Během života nemyslí na smrt samotnou 
a ta je pak zastihne nepřipravené. Takoví lidé 
často na smrtelné posteli s hrůzou zjišťují, že 
jejich život nestál za nic, že to byl jen ztracený 
čas, avšak jim již nezbývá moc času na nápravu. 
Rozhodně se nesnažím někoho navést k víře 
katolické či jiné. Sám nejsem věřící, hlavně 
z racionálních důvodů a ze stejných důvodů 
bych spíše nabádal lidi, aby žili svůj život 
tak, aby v okamžiku smrti nemuseli litovat 
mnoha ztracených dnů, měsíců a let ve svém 
životě. Abychom se všichni mohli otočit zpátky 
a pohlédnout s hrdostí životu do očí. To je 
první předpoklad pro smrt. Dobře prožít život. 
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Jenom tehdy se strach ze smrti rapidně zmírní, 
přestaneme konečně vnímat smrt jako tu zlou 
polednici s křivými hnáty, ale přemění se v cosi 
tajuplného, esenciálního, éterického ... absolut-
ního. A pak ruku v ruce s ní vkročíme vstříc 
novému osudu. 

Taky jste si všimli, že dnešní společnost dělá 
ze smrti strašného bubáka? Smrt je něco, co 
překazí Vaši kariéru, ambice, úspěchy, prostě 
vše, co máte naplánované a očekáváte ještě 
od svého života. Smrti je třeba se vyhýbat, 
smrt musíme ignorovat, ba dokonce musíme 
dělat, jako by tady ani nebyla. Smrt je něco 
nesmírně zlého, co raději ani nevyslovujme, 
nebo to přijde rychleji, než by mělo. V rádiu 
o smrti raději nemluví. V televizi ano, ale jen 
v akčních filmech, kde smrt slouží pro pobavení 
diváků. Ze strachu ze stárnutí a ze smrti se 
těší v poslední době i některá odvětví medi-
cíny. Taková plastická chirurgie brání stárnutí, 
maže stigmata stárnutí na obličeji lidí - vrásky, 
lékaři vymýšlejí pilulky, které zpomalí chátrání 
tělesné stránky. Otázkou ale zůstává, čeho se 
vlastně tak bojíme? Život nám byl dán jako dar. 
Ale málokdo si uvědomuje, že spolu s ním jsme 
obdrželi i smrt. Člověk prožije život, který mu 
byl odměřen a je na čase ho ukončit. Je na čase 
předstoupit před soud a ukázat své skutky.

Jaký jsi žil vlastně život? Je to podobné 
situaci, jako když si někdo půjčí od někoho 
peníze a pak je třeba je vrátit. Je to povinností 
každého dlužníka svůj dluh splatit, ale asi se 
všichni shodneme na tom, že jde o určitě méně 
příjemnou část, než byla ta, když si peníze 
půjčujeme. Proto když má život skončit, musí 
přijít smrt, neměli bychom ji vnímat jako nutné 
zlo, ale prostě to, co přijít musí a je to tak 
správné. Neboť smrt je přirozená cesta, která 
ukončuje naše pozemské putování. Není na ní 
nic hrozného, potupného nebo zlého. To jen 
člověk z ní dělá nestvůru.

Dříve měli lidé ke smrti velkou úctu. 
Starověké civilizace jí často spojovali s jejich 
náboženstvím, a to přímo s nikým menším než 
samotným bohem. Např. starověcí Egypťané 
věřili v posmrtný život. Po smrti putovala lid-
ská duše do podsvětí zvaného duat. Ovšem 
k věčnému životu v dalekém světě potřebovali 
lidé tělo. Proto Egypťané vynaložili obrovské 
úsilí k tomu, aby se jejich těla uchovala 

neporušená pro posmrtný život, a neponecháva-
li je napospas hnilobným procesům v zemi. 
To umožňovala takzvaná mumifikace. Z těla 
byly napřed vyjmuty mozek a vnitřní orgány 
a uloženy do zvláštních kamenných nádob. Na 
místě bylo ponecháno pouze srdce. Následoval 
zábal do natronové soli, která tkáně vysušila. 
Pak bylo tělo vyplněno plátnem nebo pili-
nami, naolejováno a obvázáno obinadly. Mezi 
jednotlivé vrstvy obvazů se vkládaly amu-
lety pro štěstí. Nabalzamovaná mumie byla 
vložena do rakve. Tento proces trval až dva 
měsíce. Tehdejší lid věřil, že na cestě do duatu 
čeká duši řada zkoušek. Až po nich mohla 
dosáhnout nebeského království na západě. 
Vsoudní síni boha smrti Usira bylo lidské srdce 
položeno na misku vah proti pírku pravdy. 
Špatné srdce pírko převážilo a pozřel je netvor. 
Srdce dobrého člověka vážilo stejně jako pírko, 
pouze nositel takového srdce mohl pokračovat 
do říše mrtvých.

Egypťané věřili, že se posmrtný život velmi 
podobá pozemskému, dokonce že je ještě lepší. 
Vybavovali proto hrobky předměty, jež mohli 
po smrti potřebovat. Mezi ně patřil zejména 
nábytek, šperky, ošacení, jídlo a rovněž sošky 
služebnictva, aby bylo o velmože patřičně 
postaráno. Klid zemřelých chránily modlitby 
a magické formule vytesané na stěnách či 
napsané na papyrových svitcích, v tzv. Knize 
mrtvých. Sloužily jako průvodci na cestu do po 
smrtného života.

A jak to vypadá dnes? V nemocnicích se 
umírajícím každý vyhýbá, a to i personál!

Neříkám, že se umírajícímu nedostane kvalit-
ního personálu, duchovního vůdce a anestezio-
loga, který zabrání těm nejhorším bolestem. 
Ale za umírajícím se chodí často jen z nutnosti. 
Překládají se do co nejvzdálenějších pokojů, 
aby se kolem nich moc nechodilo.

Tento přístup by se razantně změnil, kdyby si 
každý lékař nebo zdravotní sestra ošetřující takové 
pacienty představil/a, že je to jejich rodič, dítě, 
manžel, žena, blízký kamarád. Jistě by takovým-
to lidem věnovali mnohem důkladnější duševní 
péči než těmhle „neznámým“. Měli by přestat 
vnímat pacienta jenom jako rodné číslo, které 
brzy zanikne, ale zastavit se u nich, popovídat, 
prostě cokoliv, co bychom sami na jejich místě 
také ocenili od druhých, a přáli si, aby se tak stalo.

Lidé již nepohřbívají své mrtvé. Dochází 
k případům, kdy je tělo spáleno a popel 
rozprášen. Hlavně rychle! Ať už to máme za 
sebou! Ať se na to co nejrychleji zapomene! 
Člověk už pomalu ani neumí truchlit. Místo 
toho se zběsile vrhá do života ve snaze zapo-
menout, ale hluboká ztráta přitom zůstává 
vtěsnána v jeho nitru, ať si to přizná, nebo ne. 
Vevnitř ho to trápí a teprve oplakání mrtvého 
a vyrovnání se s jeho smrtí přináší do života to 
správné světlo, to usmíření s blízkou ztrátou.

K tomu se váže i chápání bolesti a nemoci! 
Mnoho lidí se pouze snaží zbavit se nemoci, 
místo aby se ptali: „Jaký význam má tato nemoc 
v mém životě? Co nového se mám naučit? Proč 
jsem vlastně nemocný?“ Místo aby byl člověk 
po nemoci duchovně a psychicky bohatší, 
stává se spíše zatrpklým a vystrašeným. Sám 
můžu z vlastní zkušenosti fraktury radia říct, 
že už jako malý jsem si uvědomil, jaké štěstí 
je být zdravý, nemít hlavně už tu otravnou 
sádru. A nyní, kdy se pomalu začleňuji do 
lékařského prostředí, vnímám toto štěstí jako 
ještě vzácnější. Spousta lidí si neuvědomuje, 
jaká náhoda vůbec je, že nemají rakovinu, že 
nemají metabolické choroby, že se narodili 
bez vrozených vad a malformací. Vždyť stačí 
pouze malý zlom v chromozomu, nebo pouhá 
záměna jednoho kritického nukleotidu v DNA 
a hned už nejste úplně zdrávi. Problém bych 
viděl opět v pohledu společnosti, berou toto 
štěstí jako samozřejmost. Samozřejmý luxus 
- až když ztratí, uvědomí si jeho vzácnost 
a nevyčíslitelnou cenu, což je často bohužel 
pozdě.

Smrt je jen přechodem jinam. Občas si 
připomínám větu, kterou jsem někde četl:

„Ještě nikdo se přeci z bran smrti nevrátil, 
aby vám řekl, jak to tam vypadá. Proč se tedy 
smrti pořád bojíte?“ Vždyť po smrti nemusí 
být jen tma, lopata a hlína, která dopadá na 
víko rakve. Může tam být i světlo, nový život 
a třeba i ....

Libor Jurášek, 4. skupina

Práce vznikla v rámci výuky předmětu 
lékařská psychologie a komunikace s nemoc-
ným ve 3. ročníku všeobecného směru. 

A je to tady... pár dní už mě pobolívá v krku, mírná horečka, z nosu 
teče Niagara a paralen ne a ne zabrat. Návštěva lékaře se zdá být na 
místě. U mne to probíhá vždy tak, že se vymydlím, to je už odmalička 
jasný, ať pán doktor vidí, že nejsme nějací ušouranci, čistě se obleču a 
vyrazím za odbornou konzultací a snad i pomocí. Přesto, že jsem tuto 
situaci zažil již mnohokrát, není mi dvakrát příjemná. A zde v Čechách, 
je to ještě o něco menší zábava nežli u sousedů na západě. Západem 
myslím sousední Německo, které je například od Plzně doopravdy co by 
kamenem dohodil. 

V následným textu si troufám návštěvu u lékaře zde v Čechách a v 
sousedním Německu ohodnotit a porovnat, neboť jsem u Mnichova žil 
do nástupu na českou vysokou školu. Můj úmysl není odborné hod-
nocení služeb ani znalostí ale zcela laický pohled očima nezkušeného 
pacienta, jak návštěva tam a zde probíhá. 

Vše začíná již plánováním návštěvy u odborníka. V Německu je i u 
obvodních lékařů častým zvykem, že se pacient předem telefonicky 
objednává. Zkrátí se tím hlavně čekací doba pacienta samotného. 
Nouzové případy jsou ale samozřejmě vždy ihned ošetřeny. Zde jsem se 
s tímto přístupem setkal jedině u zubaře. 

Následuje příchod do lékařovy říše, do jeho ordinace. V Čechách 
obvykle dorazím až k zavřeným bílým dveřím, na kterých stojí: „Neklepat! 
My o vás víme.“ Do dneška mi není jasné, jak vlastně o nás doktor ví, když 

se neodvážím o sobě před jeho dveřmi jakýmkoliv způsobem na sebe 
upozornit. Asi to doopravdy budou polobozi v bílém, protože faktem je, 
že se dveře co chvíli otevřou. To už člověk stoji se svojí jedinou zbraní, 
pojišťovací kartičkou připraven a hrne se ke dveřím, aby ho osoba v bílém 
zaregistrovala. Nedej bože, že tam čekají ještě další lidi, nejlépe důchodci. 
To je pak boj o přežití, kdo se tam dříve dobelhá a kdo víc zahuláká, že 
už čeká jak dlouho a ještě má před sebou tolik jiného vyřizování. Nějaká 
prvotní rýma se posouvá na chvíli daleko do pozadí. Personálu je totiž 
celkem jedno, kdo tam čeká půl hodiny a kdo pět minut. Rozhodující je 
pořadí jak se kartičky pojišťoven dostanou do natažené ruky. Čekající se 
přece dohodnou rozumně, jsme přeci lidi, nebo ne? 

Že to jde i jinak ukazuje případ německých ordinací. Pacient zde 
dorazí do místnosti anebo prostoru vyhrazeného jenom pro kartotéku 
a příjem pacientů, tedy klasickou recepci ordinace. Sedí tam trvale pani, 
která vás přivítá a má na vás čas. Jejím úkolem je koordinovat hladký 
průběh ordinačního života a samozřejmě veškerou s tím spjatou admini-
strativu. Upozorní vás na čekací dobu, se kterou musíte zhruba počítat 
a v případě, že nechcete například kvůli včleněnému urgentnímu případu 
hodinu v čekárně čekat, tak se dohodnete, kdy se máte asi vrátit a už jste 
na „čekací listině“ pro konzultaci s lékařem. Tento přístup doopravdy 
vychází pacientovi vstříc. 

Konečně se na vás dostane řada. Pocit úlevy, že se vám už konečně 



Je neděle krátce po poledni, už asi 8. hodinu 
toho dne sedím za stolem a opakuji si učivo 
na úterní zkoušku z Patologie. V pátek jsem 
zvládla test, tak můžu jít dál…Najednou mě 
z mé soustředěné činnosti vyruší telefon. Zvoní 
dlouho. „No dobře, tak to teda zvednu“, řekla 
jsem si. Volá mi můj bratr. Obvykle spolu 
v kontaktu vůbec nejsme. Ptá se, co dělám a zda 
mám u sebe svého přítele. Ne, byla jsem sama 
– přítel mě nechtěl rušit od učení….

Po chvíli ticha jsem na bráchu vyhrkla: „Ríšo, 
něco se děje?!“ Jediné, co mě napadlo, bylo, 
že se něco stalo naší babičce…Ale ne. Bráška 
mi třesoucím se hlasem sděloval, že nám před 
chvílí...umřel…TATÍNEK, že u něj byla policie 
a sdělila mu základní informace, že musíme 
čekat na výsledky pitvy na soudním lékařství, že 
si pro auto a všechny jeho věci můžeme přijet 
až za několik dní, že… Nemohla jsem tomu 
uvěřit. Už po první větě - té nejhorší - jsem na 
něj zvýšila hlas a vynadala mu, že si ze mě dělá 
fakt deb.lní prd.l!...Jenže…ona to byla pravda. 
Bráška jen pořád opakoval, ať teď nejsem sama, 
ať někomu zavolám a seženu Tomáše (svého 
přítele)... Zavolala jsem přátelům, dirigentovi 
sboru, ve kterém zpívám a jeho manželce 
- chvilku jsme si povídali a během několika 
minut dorazil i Tomáš. Nedokázala jsem dělat 
nic, chvíli jsem koukala na patologii na svém 
stole, na těch 8 týdnů práce, honilo se mi v hlavě, 
jak jsem strávila poslední dva týdny - téměř bez 
spánku, jídla a skoro pořád na záchodě... Jen 
jsem si řekla, že tam prostě půjdu, že můj táta 
by mi nedovolil to vzdát - ať se děje cokoliv!

Vyrazili jsme ven, sedli do auta a jeli na 
kopec s rotundou. Přes slzy jsem stejně neviděla 
krásu okolní krajiny, ani jsem ji nedokázala vní-
mat. Jen bolest, strašná bolest… Tatínek!? Jak 
je to možný, že právě on?! Vždyť jsem s ním 
v pátek ještě mluvila, volal mi kvůli gratulaci 
k povedenému testu z Patologie… Byl hrozně 
veselý a šťastný – celý týden byl na sochařském 
sympoziu, říkal, jak si tam krásně odpočinul od 
všech starostí a stresů, které má doma, v práci, 
v obchodování na burze… Mluvili jsme spolu 
jen asi 5 minut, obvykle to bývalo i něco přes 
hodinu, ale tentokrát jsem se potřebovala učit 
- a on to chápal a moc mi fandil… Byla jsem 

z celé rodiny poslední, s kým tatínek mluvil. 
Občas jsem mu telefon nezvedla, protože se mi 
to nehodilo a věděla jsem, že to bude hovor na 
dlouho. Ani v ten pátek jsem mu ho nezvedla…
ale pak jsem si řekla, že to ukočíruju jen na pár 
minut, že mu ty hovory nemůžu pořád odmítat. 
Tak jsem zavolala já - a jak jsem teď vděčná, že 
jsem ho ještě mohla slyšet a že neměl zase ten 
pocit, že na něj nemám čas…

Pondělí bylo strašné, byla jsem doma úplně 
sama, nedokázala jsem se na nic soustředit, nic 
dělat…jen jsem si lupla jeden Neurol (který 
mi kdysi tatínek dal na dobu zkoušek, pokud 
přijdou chvíle velké úzkosti) a čekala jsem, až 
se mi uleví. Neulevilo. Naštěstí mám kolem sebe 
lidi, kteří dokážou odložit své povinnosti a být 
mi oporou. Přijela ke mně spolužačka Verunka, 
která měla naplánovaný den – učení- a když ten 
den vynechá, všechny plány se jí zbortí - a ona 
i tak, sedla do auta a po hodině a půl cesty byla 
v Plzni. Byla se mnou úplně celý den - až do 
příjezdu mého přítele z práce. Procházely jsme 
se venku, společně brečely, povídaly si…a taky 
jsme se spolu učily. Pomohla mi projet ještě 
poslední otázky z patologie, které mi na ten 
den zbývaly. Následující den jsem totiž šla na 
zkoušku…

Při vstupu do budovy Šiklova ústavu jsem 
si všimla schránky s nápisem, který mě zabo-
lel…pak nápis „Pitevna“…a pak…Několik 
spolužaček bylo oblečeno kompletně v černé. 
Kamarádka se podívala i na mě, právě příchozí 
a se smíchem pronesla: „Jé, Rendo, ty jsi 
taky oblečená, jako bys šla na pohřeb, co?!“ 
Pousmála jsem se, podívala se do očí spolužačce 
Anetě, která stála naproti mně a jediná věděla, 
co se stalo – v tu chvíli už nešlo se ovládnout 
a vypukla jsem v hlasitý pláč a vyběhla rychle 
schody nahoru… 

Uklidnila jsem se a šla s ostatními na pre-
paráty a pak na ústní zkoušku. Celý den jsem 
střídavě chvílemi plakala a chvílemi byla klidná. 
Na ústavu patologie jsou lidští a chápaví – a já 
za to znovu velmi hluboce DĚKUJI.

Následující dny jsem strávila v České Lípě 
„doma“, tam, kde už asi 6 let nebydlím. Čekání 
na telefonát od policie, na výsledky pitvy…
poté zařizování pohřbu a zároveň uklidňování 

babičky (tatínkovy maminky), tatínkovy přítel-
kyně…nespočetné chvíle pláče v objetí s mým 
bratrem…

Poslední rozloučení jsme udělali velmi 
netradiční – v prostorách, kde obvykle bývají 
jen svatby, koncerty a výstavy. Uspořádali jsme 
s bratrem výstavu tatínkových děl - jeho obra-
zy i sochy lemovaly ochoz bývalého kláštera, 
kolem byly židle, aby si po obřadu lidé mohli 
posedět a s táckem plným jídla a kelímkem 
s pitím si mohli spolu popovídat a zároveň vní-
mat hloubku a živost tátových děl… Při obřadu 
jsem o tatínkovi a jeho vztahu k rodině mluvila 
já, o jeho roli prezidenta Českého magického 
svazu a o přátelství mluvil jeho kolega kouzel-
ník a výborný přítel pan Randáček, závěrečnou 
řeč pronesl tatínkův dlouholetý přítel pan 
Hološ. Zněla zde hudba – ne smutná a ponurá, 
ale příjemná a klidná…S tatínkem se přišli 
rozloučit mnozí…našeho tatínka mělo mnoho 
lidí v úctě, mnohým z nich v životě dobře 
poradil, pomohl nebo je finančně podpořil…

Náš tatínek byl velmi neobyčejný člověk 
– úspěšně podnikal v mnoha oborech, byl 
výborným umělcem, tím nejlepším otcem… 
Býval láskyplný, chápavý, zároveň přísný i dů-
sledný ve výchově. Vše, čím s mým bratrem 
Richardem jsme, jsme hlavně díky němu. 
Tatínek nás vedl k zodpovědnosti, pracovitosti, 
k vysokým cílům…učil nás přemýšlet v souvis-
lostech, vidět věci s nadhledem a zároveň být 
lidští, tolerantní, chápaví a čestní. Učil nás být 
takovými, jakým byl on sám. 

Tatínek byl klíčovou osobností našich 
životů. To ON formoval naše názory a způsob 
přemýšlení, vždy byl oporou a rádcem ve chví-
lích závažných rozhodnutí. Tatínek nám ukázal, 
co to znamená mít radost ze života a umět 
žít naplno.Všechny nás velmi miloval a snažil 
se nás uchránit před vším, co by nám mohlo 
uškodit…

Nedokázal však uchránit sám sebe…
A zkouškové jde dál… Musím to zvládnout, 

už kvůli tatínkovi prostě musím!!!
Renata Cachova, DiS.
Práce vznikla v rámci výuky předmětu 

lékařská psychologie a komunikace s nemoc-
ným ve 3. ročníku všeobecného směru. 
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KDYŽ SE ZKOUŠKOVÉ OBDOBÍ ZKOMPLIKUJE…

dostane pomoci je všude stejný. Vkročím za bílé dveře a ozve se: „Guten 
Tag, Herr Raha“ Lékař o mně ví, dostal mojí kartu do ruky už předem 
od pani na recepci a většinou má i okamžik času nahlédnout chorobopis, 
aby byl v obraze, co dotyčného pacienta trápilo v minulosti. Vždycky 
mě zatím přivítali nataženou pravicí a požádáním, abych se usadil. 
Následuje výklad potíží a konzultace. Lékař se snaží vysvětlit diagnózu 
anebo podezření na diagnózu a řekne vám, proč přesně vás posílá k tomu 
či onomu odborníkovi. Jestliže se například musí počkat na výsledky 
laboratoře, řekne vám, že vám zatelefonuje, jakmile dostane hodnoty 
a dohodnete se na dalším postupu. Tím zamezí zbytečné brzké volání 
z vaší strany a navíc, co je důležitější, zavolá vám v okamžiku kdy na 
vás má čas a může s vámi probrat další kroky v klidu a ne před druhým 
pacientem v ordinaci. 

Opět vkročím do jiné ordinace: „Dobrý den, tak co vás k nám 
přivedlo?“ koukám na dvě ženy, podle oblečení neodhadnu kdo je 
sestra a kdo lékařka. Používám oblíbenou metodu pokusu a omylu. 
Párkrát vyšla, párkrát ne. Oslovuji pani stojící u stolku. Ozývá se druhá 
žena od okna „Doktorka jsem já, tak mluvte se mnou, prosím Vás.“ 
Takže tentokrát omyl. Je poznat, že se jí nelíbí, že jsem ji od prvního 
okamžiku neidentifikoval jako odbornější postavu v místnosti. Dobrá, 
aspoň si k výkladu potíží mohu sednout. Už se mi také stalo, že jsem se 
ani neposadil a lékařka mě ošetřila rovnou ve stoje, když už jsem tam 
tedy byl se střevní chřipkou, jako tou dobou asi každý třetí pacient. Na 
uvolněné atmosféře to však bohužel pacientovi nepřidává. 

Celková následná konzultace ohledně nemoci se mi zda porovnatelná 
s průběhem v Německu. Snad je to celkově trochu víc věcné, ale to už 

závisí na pohledu každého pacienta. Pro výsledky případných vyšetření si 
musím sám zavolat za pár dnů. Při mém štěstí se mi vždy podaří prozvánět 
doktora, když to podle hlasu na druhé straně, nejméně potřebuje... 

Vycházím z ordinace na ulici. V Česku i v Německu jsem rád, že mám 
léky a snad už se z toho dostanu. V obou zemích jsem si vyslechl názor 
lékaře, v Německu ještě s dodatkem, abych se v případě nejasnosti opět 
na lékaře obrátil .

Výsledná pomoc obou lékařů byla vždy dobrá, rozdílný byl přístup k 
pacientovi a jak navodit ten správný kontakt k němu. Zde byla návštěva 
lékaře v Německu příjemnější. Je ale třeba dodat, že jsem v Plzni zatím 
nepotřeboval příliš často navštívit lékaře. 

A taky abych nezapomněl, polikliniky zde v Česku jsou výbornou 
věcí. Všechna odborná pracoviště jsou pod jednou střechou. Taková 
střediska v Německu nejsou zvykem, teprve pomalu se budují tak 
zvaný „Ärztehäuser“, což znamená v překladu „lékařské domy“, které 
ale zdaleka nemají tak propojenou interní infrastrukturu jako zdejší 
polikliniky . 

Na druhou stranu zůstává faktem, že podle Unie pacientů ČR se 
nejlepší lékařkou roku 2009 stala lékařka Yvona Kotroušová z Blatné, 
která jako specialitu své ordinace uvádí, že se klienti u ní zásadně 
předem objednávají. Je jasné, že k takovému ocenění je nutná i vysoká 
pracovní motivace a radost ze své činnosti, nicméně i zde si pacienti 
všimnou těchto drobných rozdílů okolo celé léčby a váží si toho.   

Thomas Řáha, 8. skupina 
Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komuni-

kace s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 
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Konečně pátek! Tato myšlenka mě provází už od brzkého rána. Dnes 
se Pavel vrací ze služební cesty. Celý den jsem jak na trní. Dokud jsme 
nebydleli spolu, byla jsem zvyklá, že jsme se někdy vídali obden, ale teď 
je mi hrozně smutno, když musí na pár dní odjet.

Z práce jsem odešla před třetí a cestou domů jsem nakoupila. 
Moc často nevařím, ale dnes udělám výjimku. Kuřecí nudličky na 
kari je Pavlovo oblíbené jídlo. A je to také jedno z mála, které umím. 
I přes máminu úpornou snahu přesvědčit mě, že na omáčkách není 
nic těžkého, jsem kouzlu tradiční české kuchyně nepodlehla. Pavla 
baví vařit. Docela mě tím překvapil, když jsme se seznámili. Někdy 
připravuje jídlo jen tak, jak ho napadne. Prostě smíchá ingredience 
dohromady a většinou se mu povede skutečná lahůdka. To já si bez 
kuchařky nepřipravím ani míchaná vajíčka.

Nemám ráda, když je v bytě ticho, tak hned po příchodu domů 
zapínám televizi. Chvíli překlapávám kanály, až najdu jeden, kde dávají 
staré seriály. Přidám na hlasitosti a jdu do kuchyně. Příprava jídla 
netrvá dlouho. Nechám hrnec i s jeho vařícím obsahem na sporáku 
a dám vařit vodu na čaj. Z batohu vytáhnu odborný časopis, který dnes 
ráno přišel a který jsem cestou do práce vzala ze schránky. Zaliju čaj 
a začtu se do článku, který mě zaujal na úvodní straně.

Začínám být nervózní. Pavel říkal, že přijede kolem páté a už je 
půl šesté. Když jsem byla v pubertě nemohla jsem pochopit, proč má 
máma strach, když se táta, já nebo bratr někde zdržíme. Připadalo mi to 
přehnané, protože jsem dokázala vymyslet dvacet důvodů, co ho mohlo 
zdržet. Taky jsem nechápala, proč zůstává vzhůru, dokud se nevrátíme 
domů ze srazu s kamarády, když ji stejně svým příchodem domů 
vzbudíme. V bytě dva plus jedna prostě hodinu návratu neutajíte.

Pochopení přišlo s ústupem puberty. Postupně jsem taky začala 
vyhlížet naše auto, když se měl táta odněkud vrátit. Taky jsem čekala, 
než se bratr vrátil z koncertu. A místo dvaceti důvodů, co je mohlo 
zdržet, mě napadalo deset věcí, co se jim mohly stát. Bezstarostné mládí 
vzalo za své a dostavila se starostlivá dospělost.

Nejsem schopná se soustředit na čtení, tak střídavě proklapávám 
programy a vyhlížím z okna. Snažím se uklidnit se. Možná jen uvízl 
v dopravní zácpě, na D1 to není nic neobvyklého. Nebo třeba píchl kolo 
a zdržel se díky tomu. Taky by mohlo být něco s motorem, auto je nepo-
jízdné a on čeká na odtahovku. I přes všechny příčiny zdržení, které mě 
napadají, se cítím mizerně. A proč mi kruci nezavolá?

S postupujícím časem začínám šílet. Už má víc jak hodinu zpoždění 
a navíc mi nebere mobil. Pak mi dojde, že na tom kongresu je také 
Radek, Pavlův kamarád z vysoké. Rychle vezmu mobil a hledám jeho 
číslo. Jestli mi to ani on nezvedne, asi se vážně zblázním.

Radek se ozve po pátém zazvonění. Ani ho nenechám, aby mě 
pozdravil, a už se ho ptám, kdy odjížděli a jestli neví, co je s Pavlem. 
Bohužel mi nemůže odpovědět ani na jednu otázku. Z Brna odjel 
už brzy ráno, protože mu volala jeho žena Mirka, že začíná rodit. Je 
to jejich první dítě. Hned se dozvídám, že je to holčička. Narodila se 
pět minut před čtvrtou odpoledne, jmenuje se Nela, má pětapadesát 
centimetrů a tři kila dvacet. I když bych s ním chtěla sdílet jeho radost, 
prostě mi to nejde. Radek se mě snaží uklidnit. Vyjmenuje několik věcí, 
které by mohly Pavla zdržet, a svůj proslov zakončí doporučením, ať 
nevyšiluji. Možná má pravdu, ale mě to moc neuklidní.

Je půl osmé. Sedám si k televizi a přepnu program na zprávy. Nejprve 
jsou zprávy z politiky. Jako obvykle před volbami jakoby náhodou 
vyplavalo na povrch několik skandálů a strany na sebe navzájem 
hází špínu. Někde v jihovýchodní Asii došlo k zemětřesení a v Praze 
se někdo neúspěšně pokusil vykrást pobočku pošty. Další zpráva mě 
zaujme. Dnes odpoledne došlo na dálnici D1 k hromadné nehodě. 
Zpravodaj uvádí délku kolony za nehodou a vyjmenovává materiální 
škody a počty zraněných. Celkem mě to uklidní. Pavel nejspíš uvízl 
někde v té koloně. Obraz reportéra střídají záběry na poničená auta. 
Najednou jako by se mi zastavilo srdce. Jedno z prakticky zničených aut 
je stejné jako má Pavel. Vím, že zelená Fábie je poměrně rozšířený typ, 
ale i tak mě to vyděsí. Hypnotizuji obrazovku a doufám, že ten záběr 
ještě jednou ukáží. Možná bych si při druhém pohledu všimla něčeho, 
co by mě přesvědčilo, že to není naše auto. Zpráva končí. Začnu zběsile 
proklapávat programy, jestli někde není podobná zpráva, ale nikde nic. 
Zapnu počítač a procházím zpravodajské servery, bezúspěšně.

Možná, že kdyby se něco stalo, dali by vědět spíš Pavlovým rodičům. 
Nechci ale volat přímo jim, abych je nevyděsila, tak se rozhodnu, že 
zavolám Martinovi. Martin je Pavlův mladší bratr, bydlí ještě u rodičů. 
Ale ani on nic neví. Slíbí mi, že kdyby se něco dozvěděl, určitě mi dá 
vědět. I on se mě snaží uklidnit, samozřejmě zcela bezúspěšně.

Vracím se k překlapávání programů. Asi po půl hodině objevím 
zprávu o té nehodě na jedné zpravodajské stanici. Znovu je tam vidět 
to samé auto. Tentokrát je záběr o něco delší, takže si ho můžu lépe 
prohlédnout. Do očí mi vyhrknou slzy. Otvorem po vysypaném předním 
skle jsou jasně vidět plyšové hrací kostky zavěšené na zpětném zrcátku. 
Ty, které mě vždycky rozčilují, když řídím Pavlovo auto.

Skoro nejsem schopná dýchat. Sahám po telefonu a znovu vytáčím 
Pavlovo číslo. Opakovaně. Nejsem věřící, ale modlím se, ať to zvedne. 
Žádná reakce. Volám Martinovi. I on viděl ty zprávy. Snaží se mě uklid-
nit, že takovou ozdobu má v autě kde kdo, ale už nezní tak přesvědčivě. 
Říká, že přijde k nám. Prosím ho, aby nic neříkal rodičům, dokud 
nebudeme něco vědět.

Jsem zoufalá. Sedím v křesle a celá se třesu. Nedokážu na nic mys-
let. Najednou zachrastí klíč v zámku. Říkám si, že je tu Martin nějak 
brzy, ale pak si uvědomím, že ten nemá klíče. Jdu do chodby. Dveře 
se otevřou a vejde Pavel. Asi vteřinu tomu nemůžu uvěřit a pak se mu 
vrhám kolem krku. Omlouvá se mi, že přijel tak pozdě a diví se, co tak 
jančím. Po několika minutách jsem znovu schopná mluvit. Vysvětluji 
mu, proč jsem o něj měla takový strach. Znovu mě bere do náručí. 
Když se trochu uklidním, vysvětlí mi, co ho tak zdrželo. Tankoval 
benzín u dálniční čerpací stanice a když šel zaplatit, vzal si s sebou jen 
peněženku. Bohužel zapomněl klíčky v zapalování a než se stačil vrátit, 
někdo mu s autem ujel. Pumpař volal na policii a pak musel jet sepsat 
protokol na stanici. Domů jel vlakem.

Někdo zvoní. Je to Martin. Evidentně mu také spadl kámen ze srdce, 
když viděl Pavla. Všechno jsme mu vysvětlili a Martin nakonec zůstal 
na večeři. Už nikdy nechci nic takového zažít.

Markéta Kubová, 5. skupina
Práce vznikla v rámci výuky předmětu lékařská psychologie a komu-

nikace s nemocným ve 3. ročníku všeobecného směru. 

ČEKÁNÍ

Zcela nečekaně ve svých 84 letech nás navždy opustila prof. MUDr. Alena Tomšíková, DrSc. Do vysokého věku si stále udržovala 
výbornou fyzickou kondici, a je příznačné, že k tragické nehodě došlo při činnosti, kterou doslova milovala – při plavání na Boleveckém 
rybníku. Skonala v plzeňské Fakultní nemocnici 24. června 2010. Slova rozloučení s významnou a dlouholetou členkou pedagogického 
sboru naší fakulty nám poskytla její přítelkyně, paní prof. MUDr. Alena Linhartová, DrSc.:

Vážení přátelé,
dovolte, abych krátce a neformálně připomněla osobnost profesorky Aleny Tomšíkové. Obě jsme promovaly na lékařské fakultě v Plzni 

v roce 1952, obě jsme pracovaly na preklinických ústavech. Alena byla uzavřená a měla vřelejší vztah k přírodě než k lidem. Její péče 
o opuštěná zvířátka je všeobecně známá.

Jako sportovkyně ráda plavala, a to ještě ve studené vodě brzy z jara a dlouho do podzimu. Po letošní zimě si nesla domů z opravny 
opravené lyže pro příští rok.

Cele se věnovala svému oboru – mykologii. Na dívčím gymnáziu se naučila francouzsky, ale pro mezinárodní sjezdy potřebovala 
angličtinu. Té se vyučila jako samouk, jen s malou pomocí učitelky angličtiny a s úspěchem ji používala nejen na sjezdech, ale později i při 
výuce zahraničních studentů. – S jistou nadsázkou se dá říci, že žila téměř jen o chlebě a vodě v Pasteurově ústavu ve Francii, a byla šťastná, 
že jí bylo umožněno tam studovat. Devizové příděly k takovým účelům byly v minulosti nepatrné.

Podle informací bývalých spolužaček z gymnázia má připravenou do tisku nějakou další publikaci. Přeji jí, aby jí práce, i když posmrtně, 
vyšla.

Milá Aleno, prožila jsi plnohodnotný pracovní život, dožila ses krásného věku, do posledka ses cítila zdravá a plná energie a jistě ses 
neobírala myšlenkou na smrt. Ta přišla prakticky v živlu, kterýs měla po celý život ráda. Odpočívej na této loučce v pokoji.

(r)

ZEMŘELA PROF. MUDR. ALENA TOMŠÍKOVÁ, DRSC. 
24. ČERVNA 2010
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Při vzpomínkové akci pořádané u příležitosti 100. výročí od narození 
prof. MUDr. Karla Rašky jsem si v listopadu loňského roku uvědomil, 
jak málo je známo a připomínáno jeho rodiště, tj. Strašín u Sušice v na-
šem kraji. Po domluvě s představiteli obce a získání finanční pomoci 
jsme se rozhodli u příležitosti 30. výročí oficiálního vyhlášení eradikace 
varioly odhalit pamětní desku prof. Raškovi a v doprovodném programu 
připomenout vzpomínkami místních obyvatel, oficiálních představitelů 
naší medicíny i přímých účastníků eradikace tuto výjimečnou osobnost. 
Akce byla připravovaná pod záštitou Společnosti pro epidemiologii 
a mikrobiologii ČLS JEP, kanceláře WHO v ČR, obce Strašín a spolku 
Přátelé Šumavy o.s. Strašín.

Dne 15.5.2010 se nejdříve uskutečnil odborně vzpomínkový program 
v místním Kulturním domě. Pozvání přijali mj. prof. MUDr. Jaroslav 
Blahoš, DrSc. (prezident ČLS JEP), doc. MUDr. Milada Emmerová,CSc. 
(hejtmanka Plzeňského kraje), MUDr. Michael Vít, Ph.D. (hlavní hygie-
nik ČR), předsedové Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS 
JEP a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, přímý účastník boje 
s variolou v Indii a Somálsku doc. MUDr. Bohumil Kříž, CSc., ředitelka 
Kanceláře WHO v ČR a další. A asi nejsilnějším zážitkem pro účastníky 
byla přítomnost obou synů prof. Rašky, tj. prof. Karla a Ivana, jeho vnuků, 
ale i pravnoučete. Bohužel nemohla již být přítomna prof. MUDr. Helena 
Rašková, jeho manželka, která zemřela ve věku 97 let několik týdnů před 
touto akcí, na kterou se také moc těšila. V programu hosté a pořadatelé 
připomněli všem přítomným, mezi nimiž bylo mnoho místních obyva-
tel i chalupářů z blízkého okolí, vědeckou činnost a zásluhy profesora 
Rašky o rozvoj československé a světové epidemiologie, prosazení nové 
metody, tj. surveillance, i jeho rozhodující podíl na strategii vymýcení 
pravých neštovic. Bohužel muselo být připomenuto i zapomenutí jeho 
zásluh díky jednoznačnému postoji k srpnovým událostem v r. 1968. 
Neformální pak byla vystoupení místních obyvatel, kteří v několika 
drobných vzpomínkách připomněli zážitky s prof. Raškou. Jejich vy-
stoupení pak bylo umně doplněno záběry z historie obce, ze šumavské 
přírody. Odbornou a vzpomínkovou část oddělilo vystoupení místních 
hudebníků. Všechny přítomné zaujaly poutavé vzpomínky na terénní 
zkušenosti z úst doc. Kříže, které byly doprovázeny zajímavými obrázky 
ze života prostých obyvatel zemí s posledními případy varioly ve světě, 
s ukázkami dostupné techniky a instrumentária. Program byl doplněn 
o předání výpravné publikace o eradikaci neštovic z rukou ředitelky 

Kanceláře WHO nejvýznamnějším hostům. Organizátory pak na závěr 
potěšila neformální vystoupení obou synů prof. Rašky i nelíčená radost 
rodinných příslušníků z dojemného, důstojného připomenutí jeho osob-
nosti v místě rodiště.

Po této části programu následovalo v chladném větrném počasí 
odhalení pamětní desky. Po slavnostní fanfáře byla pamětní deska 
odhalena prof. Blahošem a doc. Emmerovou. Význam tohoto aktu vyvr-
cholil vysvěcením pamětní desky místním farářem. Milé bylo i předání 
květin významným hostům promrzlými místními dětmi.

Po tomto slavnostním vrcholu akce byli hosté pozváni na výstavu do 
místnosti školy, ve které se profesor Raška narodil 17.11.1909. Byly zde 
instalovány četné fotografie z osobního i pracovního života profesora 
Rašky a jeho rodiny, publikace. Zaslouženou pozornost pak budil zápis 
oslavence v Knize narozených (pro zajímavost - malého Rašku rodila 
prababička manželky dnešního starosty Helíška). Výstava byla doplněna 
i dojemnými dětskými kresbami a dobovými předměty z přelomu 19. 
a 20. století.

Je třeba připomenout, že se organizátorům akce podařilo k této 
příležitosti vydat i překrásnou, nádherně ilustrovanou publikaci Šumava 
a strašínský rodák Karel Raška. Účastníci ji získali během akce, dále 
bude k dispozici ve zdejším Informačním centru.

Krásné odpoledne bylo zakončeno neformálním posezením v míst-
ní hospůdce. Zde už spadly z organizátorů akce starosti související 
s přípravou akce a znovu jim udělalo radost ocenění z úst přítomných 
rodinných příslušníků, ale i ostatních hostů.

A pokud by někoho tento článek přiměl k naplánování pěšího či 
cykloturistického výletu na Šumavu, jistě neprohloupí. Obec Strašín (do 
r. 1924 Strašeň) najdeme již 850 let na šumavském kopci v blízkosti hor-
ských masivů Javorníku, Ždánova, Kašperské vrchoviny a vrchu Sedlo. 
Obci již zdálky dominuje impozantní kostel Narození Panny Marie, 
který patří mezi nejstarší dochované křesťanské kostely na našem území. 
A kromě nádherné Šumavy, vybaveného Informačního centra, zde na-
jdete i partu lidí, kteří i během nelehkého života, takřka mimo civilizaci, 
najdou čas pro nejrůznější aktivity.

Doc. MUDr. Petr Pazdiora,CSc.
(Pozn.red.: článek k jubileu prof. MUDr. K. Rašky jsme otiskli v č. 

88-90/2009)

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY PROF. MUDR. KARLU RAŠKOVI, 
STRAŠÍN U SUŠICE, 15.5.2010 

Doc. MUDr. Josef Maňhal, CSc. zesnul dne 19. 6. 2010 po krátké nemoci ve věku nedožitých 85 let.
Jednalo se o velmi významného českého chirurga, který pracoval po dlouhá léta na Chirurgické klinice v Plzni. Byl všeobecně vysoce 

vzdělaným chirurgem, k jehož hlavnímu chirurgickému zájmu patřila chirurgie gastrointestinálního traktu. Právě zde zavedl do praxe 
řadu nových chirurgických postupů a technik. Byl skromným, skvělým chirurgem, člověkem vysokých morálních vlastností. Chirurgie 
byla jeho koníčkem, kterému neváhal věnovat spoustu svého osobního volna. Byl nejen vynikajícím operatérem, ale i výborným dia-
gnostikem, jehož klinický úsudek nad nemocným byl příkladný. Doc. MUDr. Josef Maňhal, CSc. byl pro své hluboké znalosti velmi 
oblíbeným učitelem nejen mediků na Lékařské fakultě, ale především mladých lékařů na plzeňské chirurgické klinice, kterým neváhal 
nezištně předat své bohaté chirurgické zkušenosti.

Vážený pane docente, děkujeme Vám za vše, co jste pro českou chirurgickou školu a plzeňskou chirurgickou kliniku vykonal. Velmi si 
vážíme Vaší práce, která byla a bude pro nás vždy vzorem.

Za kolektiv chirurgické kliniky
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., přednosta Chirurgické kliniky a proděkan LF UK v Plzni

VZPOMÍNKA NA DOC. MUDR. JOSEFA MAŇHALA, CSC.
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Děkan Lékařské fakulty UK v Plzni doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. 
pozval k přátelskému posezení a debatě posluchače naší fakulty, kteří 
v uplynulém školním roce dosáhli významných sportovních úspěchů. 
Doc. Kreuzberg sám v žákovském věku prošel tréninkem v tehdejším 
oddíle plaveckých sportů při TJ Slavia VŠ Plzeň a dovede ohodnotit 
úsilí, kterého je třeba vynaložit k dosažení vysoké sportovní výkonnosti. 
Pozvaní posluchači a posluchačky dokazují, že při optimálním denním 
harmonogramu lze skloubit požadavky náročného studia s kvalitním 
sportovním tréninkem a závoděním. Při přijetí u pana děkana 20.6.2010 
se studentům dostalo nejen slavnostního poděkování za reprezentaci 
naší fakulty, ale obdrželi i čestná uznání a finanční odměnu ve formě 
sportovního stipendia. Z přijetí u pana děkana přinášíme tři záběry.   

(mč-jn) (Foto: V. Dlouhý)

DĚKAN LF UK V PLZNI PŘIJAL VÝKONNÉ SPORTOVCE 
– REPREZENTANTY NAŠÍ FAKULTY

Na dvou stech osmnácti stranách je uve-
dena podrobná zpráva o dvou významných 
oblastech činnosti plzeňské lékařské fakul-
ty v r. 2009. První část (122 stran) obsa-
huje Zprávu o vědeckovýzkumné činnosti a 
zahraničních stycích za rok 2009, druhá (96 
stran) uvádí Publikační činnost za rok 2009. 
Kromě základních informací o složení orgánů 
fakulty (vedení, vědecká rada, akademický 
senát, seznam ústavů, klinik a oddělení, počty 
zaměstnanců a studentů) je uveden přehled 

jmenovacích a habilitačních řízení, obhajob 
doktorských disertačních prací a významných 
ocenění pracovníků fakulty. Publikace obsahu-
je informaci o výzkumném záměru Lékařské 
fakulty v Plzni, jehož hlavním řešitelem je 
prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D., a o výzkum-
ných záměrech řešených na jiných fakultách. 
Je uveden přehled úspěšnosti při získávání 
grantů, o grantových projektech řešených na 
pracovištích LF UK v Plzni a o spolupráci 
LFUK v Plzni s Akademií věd ČR. Významnou 

částí publikace je přehled o zahraničních sty-
cích, zahrnující jednak prezentace pracovníků 
plzeňské LF při zahraničních cestách, jednak 
přehled zahraničních cest pracovníků LF. 

Publikace obsahuje ještě mnoho dalších 
dílčích údajů z uvedených oblastí činnosti. Za 
její přípravu patří dík editorům doc. MUDr. 
J. Slípkovi, CSc. a Mgr. Bc. B. Rybnerové. 
Publikace je k dispozici na všech pracovištích 
fakulty a samozřejmě i v knihovně lékařské 
fakulty.                                                         (r) 

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI VYDALA ZPRÁVU O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Na obr. zleva: Jindřich Šebor, Tomáš Matějka, Lukáš Galek, Lenka 
Ledvinová, Petra Hyková a Martin Červený

ČLENKA RR HLÁSÍ PŘÍRŮSTEK DO 
RODINY

Milou novinu všem členkám a členům redakční rady našeho periodika 
poslala 29.6. MUDr. Barbora Nussbaumerová, PhD. Napsala doslova: 
„Zdravíme Vás všechny Bára a Klára. Akce proběhla bez komplikací 
a ve velké pohodě 24.6. a pak jsme se ještě svítily pro žloutenku, pustili 
nás včera. Na Apgar skóre 10 hnedky od začátku svého života je Klára 
velmi hrdá.“ 

Všichni ostatní členové RR a určitě i všichni čtenáři Facultas nos-
tra se z přírůstku do rodiny Nussbaumerových radují spolu s rodiči 
a těm přejí, aby jim malá Klárka v životě dělala jen samé radosti.                                              

(r) 
Na snímku: rodiče Nussbaumerovi s Klárkou 



22

MATĚJ BURDA ALIAS MATYÁŠ BORBONIUS (1556-1629) 
- VÝZNAMNÝ ČESKÝ RENESANČNÍ LÉKAŘ

Městys Kolinec nedaleko Sušice se může 
pochlubit významným rodákem – dr. Matyášem 
Borboniusem. Narodil se poddaným Václava 
Vintíře z Vlčkovic Štěpánovi a Kateřině 
Burdovým 24. srpna 1556. Rodiče byli 
bratrského-evangelického vyznání. Od časného 
dětství si uvědomovali význam vzdělání, a tak 
malý Matěj již v Kolinci se učil nejen číst a psát, 
ale i dalším předmětům u abecedářů Jana 
Píseckého, Jana Celestýna a Jana Kateřinky. 
Jako nadaný student byl ve svých deseti letech 
vyslán jako chudý žák (mendicus) na městské 
školy, nejdříve do Sušice a pak do Klatov. 
V Klatovech si jej všimnul mistr Jan Rosacius, 
který poté, co byl povolán v r. 1581 na univerzitu 
do Prahy, vzal Matěje Burdu coby svého fámula 
s sebou. V Praze Matěj Burda navštěvoval školy 
u sv. Tomáše a u sv. Michala, pak další církevní 
školy v Rakovníku, Kolíně a Chrudimi, kde 
základní vzdělání v r. 1586 ukončil. Ač toužil 
studovat medicínu, musil si hledat zaměstnání, 
které by jej uživilo. Odešel proto do Velkého 
Meziříčí, kde byl rektorem školy Jan Ursinius. 
Jako absolvent a nositel bakalářského titulu 
pak mohl studovat na univerzitách v cizině. 
Pobýval v Napajedlích, Jihlavě, vypravil se na 
cestu do Vratislavi.

V roli vychovatele v rodině Vartenberků odjel 
v r. 1591 se svým žákem Janem z Vartemberka 
na univerzitu v Basileji. Tehdy také začal užívat 
natrvalo latinské jméno Borbonius. Jak bylo 
tehdy zvykem, pustil se i do poezie. Oslavná 
sbírka básní na všechny římské císaře „Caesares 
monarchiae Romanae, orbis dominae“, kterou si 
dal vytisknout vlastním nákladem ve Vratislavi, 
oslavující panovnickou moc a věnovaná císaři 
s podtitulkem „Elegia ad divum Rudolphum 
II“, mu vynesla šlechtický titul a přídomek 
„z Borbonheinu“.  

Profesor Sebastian Castellius jej přesvědčil, 
že medicína je něco více než básnictví. 
V Basileji také vydal svůj první lékařský spis – 
o třicetidenní zimnici. Studoval pilně, asistoval 
u pitev hlavy telete a psa, byl přítomen pitvě 
sťatého zločince, sbíral léčivé byliny a učil se je 
znát podle herbáře. V Basileji také začal provo-
zovat svoji lékařskou praxi. V březnu 1597 zde 
byl promován na doktora medicíny. 

V Mladé Boleslavi se již jako známý lékař 
v r. 1600 oženil s horlivou členkou jednoty 
bratrské Annou Hylichovou, bezdětnou vdo-
vou po písaři Petřekovi z Polkovic, jehož zabili 
řezničtí pacholci, když se v noci v podroušeném 
stavu vracel domů. Po přesídlení do Prahy 
v r. 1612 si otevřel svoji lékařskou praxi i v 
hlavním městě království, ve vlastním domě 
s lékárnou U Tunských na Koňském trhu 
(dnes Václavské náměstí) na Novém Městě. 
Díky svým širokým znalostem a léčebným 
úspěchům se stal vyhledávaným a oblíbeným 
lékařem. Mezi jeho pacienty patřili mimo jiné 
Petr Vok z Rožmberka, páni ze Žerotína, páni 
z Valdštejna, manželka císaře Matyáše Anna 
Tyrolská a další. 

Neunikl mu ani léčebný účinek minerál-
ních vod, stál dokonce u zrodu Františkových 
Lázní, nazývaných „Chebské vody“. Účinek 
minerálních kyselek si ověřil při léčení nemoc-
né Polyxeny z Lobkovic a dalších příslušníků 
vysoké aristokracie. 

 Tak jako tisícům jiných zasáhla do života 
Matyáše Borboniuse porážka stavovských vojsk 
v bitvě na Bílé Hoře v r. 1620. Borbonius byl 
totiž členem tříčlenné delegace novoměstských 
měšťanů, která s českými protestantskými stavy 
dohodla účast na sněmu, který byl císařem 
zakázán. Po prohrané bitvě byl spolu s mnoha 
dalšími zatčen a odsouzen k smrti a ztrátě majet-
ku. Rozsudek zřejmě na přímluvu vlivných a 
jím úspěšně léčených pacientů mu byl změněn 
na doživotní žalář, později byl propuštěn. 

 Ač byl přemlouván, nezřekl se evangelic-
ké víry. Spolu s tisíci souvěrci pak musel v r. 
1627 opustit rodnou zemi. Odešel nejdříve 
do Žitavy, pak do polské Toruně, kde se sešel 
i s J.A. Komenským. Postupně si i zde vybu-
doval pozici úspěšného lékaře, za nímž mířili 
mnozí členové vysoké polské šlechty, mimo jiné 
i kníže Vladislav, pozdější polský král. . 

Životní osudy dr. Borbonia zpracoval 
literárně Václav Kaplický (*). Uveďme několik 
úryvků z jeho románu. 

.....Kníže Lichtenštejn, nejmocnější muž v krá-
lovství, pán nad životy i majetkem všech jeho 
obyvatel, si poslal pro dr. Borbonia: „Poslal jsem 
pro vás, abyste mě zbavil bolestí. Jak jen ulehnu, 
začne bolet v palcích u nohou, a odtud pak to poz-
volna přechází do celého těla. Nedá se to vydržet. 
Byla na mne vložena velká odpovědnost, ale jak 
ji mohu plnit, když si ani v noci neodpočinu?“ 
Borbonius teď mluvil jako lékař: „Jasnosti, už 
tehdy, když jsem vás léčil, říkal jsem vám, 
že jen podvodníci a šarlatáni slibují vyléčení 
podagry různými dryáky nebo mastičkami. Ve 
skutečnosti však žádný medikament na tuto 
nemoc neexistuje. Je jen možno bolesti zmírnit 
a poněkud nemoci předcházet střídmostí v jídle 
i v pití, hlavně pak požíváním jídel co nejméně 
kořeněných a solených. Velmi dobře působí také 
koupele v Karlových Varech nebo v Teplicích. 
Také pomáhá lázeň v teplé vodě s vymáčeným 
březovým listím...“ ... „K smíchu! cožpak mám 
čas na takovou léčbu? ... „Pak známe jen jeden 
prostředek, který působí okamžitě, ale nemoc 
samu vyléčit nemůže. Bohužel nevzal jsem jej 
s sebou, protože jsem netušil, že budu uveden 
k Vaší Jasnosti.“ .....

.....V pátek po polednách zastavil před domem 
Borboniovým lehký kočár a vystouipil z něho 
mladý oficír, který zabušil na dveře doktorova 
bytu. „Stalo se něco jeho Jasnosti? Onemocněl 
snad náhle?“ ptal se doktor. „Není nemocen, 
žádá jen o nějaké pilulky“, řekl důstojník. .... 
Lichtenštejn náhle se zastavil a upřel šedé oči 
na doktora, který mu podával bílou krabičku. 
Potom ji vzal a řekl krátce: „Gut! Čekají mě 
perné dny. Rád bych měl zásobu vašich pilulek. 
Byl jsem s vámi spokojen. Buďte sbohem!“ 

Nakonec úředník téměř vmáčkl Borbonia 
do kočáru a odvezl jej do Thurnova domu 
na Tržišti. Tam byl ihned odveden k hraběti 
Michnovi. „Potřebuji vás doktore, a ne vaše 
šaty. Posaďte se. Víno je na stole.“ Borbonius 
odhadoval jeho věk na třicetpět let. Vypadal až 
příliš zdravě, jen by potřeboval alespoň jednou 
za měsíc pustit žilou, je dost krevnatý. Co vlastně 
bude chtít? „Mám se v blízké době ženit,“ pravil 
hrabě, dívaje se kamsi do kouta pokoje. „Poprvé 
jsem se ženil, když mi bylo dvacet. Z toho 
manželství se narodili tři synové. Teď se vám 

svěřím s něčím, co ale musíte podržet pro sebe.“
Lues gallica, francouzská nemoc, pomyslil si 

Barbonius. Mnoho pánů jí teď trpí. Řekl:
„Jako lékař musím zachovávat tajemství, 

Milosti.“
„Věřím vám, jinak bych vás nebyl zavolal. 

Jde o mně pověst, že jsem velký milovník krás-
ného pohlaví, ve skutečnosti však od svých 
pě tadvaceti let jsem zcela nedostatečný ve sféře 
genitální …“

„Hledal jsem již dávno pomoc u slavných 
doktorů padovských. Zjistili, že se u mne tvoří 
sémě příliš studené. Léčili mě v lázních Albana, 
dávali mi užívat různé pilule a předepsali sedací 
koupele v sirné vodě. Ale nepomohlo to. Potom 
jistý pražský věhlasný lékař mě léčil zázvorem, 
galganem, muškátovým ořechem, hřebíčkem, 
dřevem z aloe, fenyklem, saturejí, mátou, 
pelyňkem, vstavačem a pouštěl žilou v ohbí loket-
ním, aby se mi nezapálila játra. Zároveň jsem pil 
lektvary z puškvorce, pepře, z kořene jakési 
indické rostliny, z prášku sušeného pohlavního 
údu mladého jelena. Ani to nepomáhalo. 
Rozjel jsem se tedy do francouzského města 
Montpellieru, kde slavné doktorské koncilium 
zjistilo, že má nemoc má příčinu buď v uhra-
nutí, očarování nebo v zákeřném užívání jedů, 
majících za následek potlačení mužské síly. 
Nařídili mi jíst jídla, jež nadýmají, jako hrách, 
koroptví maso, holoubata, mozeček a maso 
z vrabců, hlavně však kaše z pohlavních žláz 
kohoutů, lišek, králíků, dále vejce natvrdo posy-
paná ambrou, sušené býčí a jelení pyje, a také 
pokroutky se španělskými muškami. Ale žádný 
výsledek to nemělo. Naposled jsem se obrátil 
na proslulého vídeňského medikusa Mikuláše 
Stupačka, který schválil léčení padovských 
lé ka řů, naprosto však odmítl rady a diagnózu 
montpellierských. Doporučil mi maso z račích 
ocásků, žabí stehýnka, mravenčí vajíčka a hlízy 
vstavačů. Také to nebylo nic platné. Mám už 
dost těch znamenitých dryáčníků a obracím 
se na vás, doktore, neboť jsem z několika stran 
slyšel o vašem lékařském umění. Pomůžete-li mi, 
odměním se vám královsky.“

Borbonius než dal odpověď, vyptal se i na lec-
cos z dosavadního života hraběte. Teprve potom 
vyslovil svůj názor:

„Musím říci napřed, Milosti, že s takovým 
případem, jako je váš, jsem se ještě nikdy ne setkal. 
Bude třeba nejdřív zjistit příčinu vaší nemoci 
a teprve potom stanovit způsob léčení a předepsat 
léky. Avšak z toho, co jste mi pověděl, usu-
zuji, že kořeny vaší nemoci je nutno hledat už ve 
vašem mládí. Příliš mnoho jste duševně pracoval, 
dlouho jste sloužil ve vojsku a koňmo vykonal 
mnoho cest, často jste trpěl zimnicemi a přitom 
jedl příliš skrovně. Kdo dobře nejí a dobrým 
vínem tělo nezalévá, tělo přestává dávat látky, 
z nichž se tvoří mužské sémě. Myslím však, že 
daleko nejdůležitější je jiná věc: když jste trpěl 
zlatou žílou a nějaký šarlatán vám poradil, jak 
jste říkal, abyste si k řiti přikládal pijavky …“

„Nemohu vám, Milosti, zatím doporučit nic 
než to, abyste jedl silnou stravu, hlavně vajíčka, 
kohoutí žlázy, artyčoky, a jídla vydatně zaléval 
červeným vínem …“

„A medikamenty žádné?“
„Zatím ne. Místo nich bych doporučoval více 

klidu, méně práce a v obec dobrou pohodu.“
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Michna kroutil hlavou. Takového lékaře ještě 
neměl.

Jednoho dne přijel pro Borbonia kočár knížete 
Lichtenštejna. V domnění, že jde o nový záchvat 
podagry, vzal s sebou osvědčené léky, ale když 
stanul v knížecí ložnici a pacient odhrnul peřinu, 
lékař se zhrozil. Celé jeho tělo bylo pokryto 
ekzémem, šupinky kůže se odlupovaly a hustě 
pokrývaly prostěradlo.

„Doktor Bernard z Drážďan tvrdí, že příčinou 
nemoci je zimní slunovrat. Zřejmě jen tlachá, 
protože si s nemocí neví rady,“ pravil kníže, 
v obličeji celý žlutý a povadlý.

„Je to možné,“ připustil Borbonius, nechtěje 
se dotknout autority kolegy, který se k němu 
zachoval tak přátelsky. Sám ale se díval na 
astrologii dost skepticky a nevěřil, že by měla 
něco společného s medicínou.

„Myslíte, že mi bude pomoci?“ ptal se 
netrpělivě pacient.

„Domnívám se, že ano. Potíž je v tom, že si 
nejsem jist, dostanou-li se v Praze potřebné léky. 
Určitě by se sehnaly v Augšpurku.“

„V Augšpurku! To bude trvat týden, než si je 
obstarám,“ vykřikl kníže.

„Pokusím se o to v Praze, Jasnosti.“
„Učiňte tak, velmi vás prosím. Vždyť takové 

svědění nelze vydržet. Nespím, nejím. Zblázním 
se z toho. Vezměte si můj kočár a hned jeďte!“

Borbonius se dal zavézt ke známému 
apatykáři Löflovi a společně s ním pak připravil 
velmi složitý lék, pozůstávající z louhu na popel 
spálené zmije, a roztoku síry a vody oddesti-
lované ze zemědýmu a hadího jazyku. Hned 
potom se vrátil ke knížeti a předepsal mu třikrát 
denně po dvou lžících přineseného medika-
mentu. Slíbil, že se za pár dní přijde podívat, zda 
lék zabral.

Třetího dne se nemocnému značně ulevilo. 
Svědění přestalo, zato se mnoho potil a močil, 
v hlavě cítil silný tlak a nepříjemně mu páchlo 
z úst.

Borbonius změnil lék; nařídil užívat prášek z je-
leních parohů, k Löflovi poslal pro projímadlo 
Purgans caesarium ex alois a sám hned dal nemoc-
nému klystýr; věděl o něm, že nikdy nezklame.

Kúra doporučená Borboniem se skutečně 
osvědčila; do týdne mohl pacient opustit lůžko, 
stěžoval si jen, že se mu začínají viklat zuby, na to 
ale stačil jednoduchý prostředek: kloktat extrak-
tem z kořene nátržníku, přesličky a dubových 
kalíšků. Ale to se již kníže nepodobal těžce 
nemocnému.

 Přestože si v Toruni během poměrně krátké 
doby opět vybudoval slušnou existenci, Matyáš 
Borbonius zde šťastný nebyl. Není ani známo, 
zda ho jeho obětavá a věrná manželka Anna 
přečkala. Zemřel 16. prosince 1629, od jeho 
úmrtí nedávno uplynulo 380 let. Epitaf na 
hrob mu napsal sám Jan Ámos Komenský: „Ač 
nedošel koruny mučednické, však mezi pravdy 
boží vyznavače počten býti má.“ 

(*) Kaplický V.: Veliké theatrum. Praha, Čs. 
Spisovatel 1977

(**) Stýblová J.: Sborník vlastivědných prací 
o Kolinci. 1990

J.Novák

VZPOMÍNKA NA DOC. PHDR. EMANUELA MENCLA (1880-1910)

V listopadu letošního roku uplyne 
sto let od smrti nadějného histolo-
ga, docenta „c.k. České Univerzity 
Karlovy v Praze“ a plzeňského rodáka 
doc. PhDr.Emanuela Mencla. 

Emanuel Mencl se narodil 27.3. 1880 
v Plzni jako syn vrchního inženýra 
městského stavebního úřadu v Plzni. 
Po studiu na tehdejší filozofické 
fakultě UK v Praze se stal asistentem 
zoologického ústavu, vedeného 
známým profesorem Františkem 
Vejdovským (1849-1939). Tento 
ústav byl součástí Filozofické fakulty 
(fakulta přírodovědecká vznikla až v 
r. 1920) a prof. Vejdovský byl světově 
proslulým badatelem v zoologii a cytologii a za svůj objev spermatic-
kého původu centrosomu ve vajíčku byl jmenován čestným doktorem 
Univerzity v Cambridge.

V tomto velice dělném a plodném prostředí vznikly i vědecké práce 
doc.Mencla. Mezi první patří příspěvek k histologii elektrického cen-
tra u rejnoka (1901) nebo histologie a histogenese ventrální nervové 
pásky u pijavic. Ohlas způsobila i práce o amitotickém dělení krvinek 
u některých ryb, na niž po jeho smrti navázal další hematologický výz-
kum prof. Breindla. Jako dobrý učitel zpracoval a analyzoval i nález 
jednoho svého žáka o abnormální hyperplasii varlat u kachny. Obecně 
významná byla práce o cytologii bakterií pražské vodovodní sítě (1905).

Nejcennější jsou však jeho poslední práce o diferenciaci oční čočky, 
v nichž se zabýval problémem indukce očního váčku k morfogenezi 
čočky. Tyto práce dokazují, že docent Mencl nebyl jen výborným deskrip-
tivním morfologem, ale badatelem se širokým a moderním pohledem 
na tvar, jako na výsledek vývojových zákonitostí. Jeho předčasná smrt 
znamenala velkou ztrátu pro tehdy bouřlivý a slibný rozvoj české bio-
logické vědy.

Doc.Mencl zemřel 20.listopadu 1910 v věku 30 let a je pochován 
na plzeňském Ústředním hřbitově (odd. 47 A, hrob.č, 26). Letos si 
připomínáme 130. výročí narození a sté výročí úmrtí tohoto významného 
plzeňského rodáka.  (JAS)

ÉTIENNE-JULES MAREY (1830-1904)) – VÝZNAMNÝ FRANCOUZSKÝ 
FYZIOLOG

Étienne-Jules Marey se narodil 5.3.1830 v městečku Beaune ve Francii. V r. 1849 začal studoval medicínu na 
Lékařské fakultě v Paříži, studia dokončil v r. 1857. Poslední léta studií již pracoval v Hospital Cochin. Jeho doktor-
ská disertace se zabývala problematikou krevního oběhu. To jej vedlo k podrobnému studiu činnosti srdce, dýchání, 
svalstva a pohybu těla. Ke svým experimentům vymýšlel řadu přístrojů, které umožnily přesná měření. Jedním z nich 
byl sfygmograf, umožňující přesnou registraci a studium srdečních stahů. Své poznatky z této oblasti výzkumu shrnul 
v publikaci Physiologie médical de la circulation du sang: basée l´étude graphique des mouvements du coer et du pouls 
artériel avec application au maladies de l´appareil circulatoire (Lékařská fyziologie krevního oběhu) (1863). 

V r. 1869 dokonce sestrojil velmi přesnou napodobeninu hmyzu, aby mohl přesně studovat, jakými zákonitostmi 
se řídí hmyzí let. V r. 1882 během několikaměsíčního pobytu v Neapoli se mu podařilo sestrojit prototyp fotografické 
pušky, kterou pak dále neustále zdokonaloval. Na to navázaly studie letu ptáků, jejichž výsledkem byla v r. 1890 bohatě 
ilustrovaná monografie Le Vol des Oiseaux (Let ptáků) s mnoha kresbami a diagramy.  

Studoval pohyb dalších živočišných druhů a všimnul si, že běžící kůň v určitém momentu se vůbec nedotýká země. 
Jeho záměrem bylo spojit anatomii a fyziologii v jednu komplexní nauku. Své chronofotografické obrazy, jimiž se 
zabýval od r. 1880 , porovnával s anatomickými obrazy kostry, kloubů a svalů téhož druhu. Byl též zdatným kreslířem, 
takže pořízené obrázky mohl doprovodit i vlastními velmi zdařilými kresbami. Mareyova chronofotografická „puška“ 



24

PŘEČETLI JSME ZA VÁS …

Příkladem seniora, aktivního do vysokého věku, je rodák z Trhanova 
J. Císler. V našich horách bychom na sjezdovkách těžko hledali staršího 
lyžaře. Je mu již 90 let, na lyžích začal jezdit v 5 letech. Denně doma cvičí. 
V aktivním věku byl tělocvikářem na plzeňské Technice. (zb: Je mi 90 let 
a sjíždím Šumavu i Alpy. Blesk 4.3.2010, č.53, s. 4)

Podle údajů SZÚ ČR přibývá od počátku devadesátých let minulého 
století případů klíšťové encefalitidy. V loňském roce to bylo již 816 
případů, dva lidé na následky zemřeli. Při lehčím průběhu nemoci virus 
postihuje především mozkové pleny, těžší forma postihuje mozkovou 
tkáň a může mít nevratné následky včetně obrn a smrti. V ČR však 
je očkováno pouhých 16 procent obyvatel, máme tak čtvrtou nejnižší 
proočkovanost v Evropě. (Z.Líkařová: Klíšťová encefalitida: Očkováno 
je jen 16 procent Čechů. Moje rodina, 6.3.2010, č. 10, s. 6-7) 

Chlapeček, narozený ve 25. týdnu těhotenství v německém Göttingenu, 
vážil pouhých 275 gramů a měřil 27 centimetrů. Je nejmenším chlapečkem, 
který přežil, z děvčátek to byla malá Američanka, vážící při porodu 244 g. 
Z nemocnice odcházel po půl roce, když dosáhl váhy 3,7 kg. (INT, vk: Při 
narození byl velký jako dlaň. Blesk 6.3.2010, č.55, s. 16) 

Podle původního přísného návrhu by si v Polsku mohli kuřáci zapálit 
jen doma a v autě. Nakonec ale prošla verze restauratérů – majitelé pod-
niků menších než 100 m2 si budou moci sami rozhodnout, zda se u nich 
bude kouřit či nikoliv. Argument, že stát ušetří za drahou zdravotní péči 
o churavé kuřáky, nezabral. V Polsku kouří denně 15-20 cigaret devět 
milionů lidí. (top: Poláci kouř vyženou jen napůl. PD 6.3.2010, s. 15) 

Síť pracovišť schopných poskytnout vysoce kvalitní péči pacientovi 
s akutní cévní mozkovou příhodou má vzniknout v ČR. V ČR se to bude 
týkat ročně až pětapadesáti tisíc pacientů s cévní mozkovou příhodou. 
Z nich zatím 40 procent umírá do jednoho roku a 50 procent přeživších je 
invalidních. V ČR je takto postižených třikrát více než v zemích západní 
Evropy. (čtk: Ministerstvo má plán, jak zachránit tisíce lidí po mrtvici. 
PD 6.3.2010, s. 14) 

Zatím ojedinělý postup uchování plodnosti žen, které podstoupily pro 
zhoubný nádor chemoterapii s ozařováním, zveřejnili skandinávští autoři. 
Ještě před zahájením terapie odebrali nemocné část vaječníku, která 
byla po roce již po ukončené léčbě zpětně transplantována. Nemocná 
prodělala úspěšně dvakrát těhotenství a porodila dvě zdravé děti. (E. 
Bobůrková: Porodila dvě děti ze zmrazené tkáně. Po léčbě rakoviny. 
mfDnes, příloha Víkend, 20.3.2010, s. 45)

Čeští muži drží smutné prvenství v incidenci a úmrtnosti na rakovinu 
tlustého střeva. Každoročně je zachyceno okolo 8300 nových případů a 4 
tisíce Čechů této nemoci podlehne. Víc než 50 procent pacientů přichá zí 
na vyšetření pozdě, tj. již s pokročilou formou rakoviny. Hlavním ri zikovým 
faktorem jsou špatné stravovací návyky. Podezření na toto onemocnění 
může potvrdit či vyvrátit kolonoskopie, vyšetření na okultní krvácení a 
další. (ida: Smutné prvenství českých mužů. Blesk 13.4.2010, s. 16)  

Úspěšný český žokej, vítěz 296 dostihů jen v České republice, si mimo 
hlavní sezónu přivydělával v Itálii. Při dubnovém dostihu spadl přímo 
pod nohy dalšího koně. Výsledkem byl ulomený osmý obratel a prasklý 
sedmý a devátý obratel. Čekalo jej osm týdnů pauzy. Dle jeho vlastních 
slov pádem žokeje končí každý desátý překážkový dostih. (O.Michálek: 
Podrazil jsem koni nohy. Blesk 15.4.2010, č. 86, s. 21) 

Přes polovinu otrav v ČR připadá na dětské pacienty, z nich nejčastěji 
na malé děti ve věku 1-3 roky. K otravě nejčastěji dochází v kuchyni (asi 
¾ případů). Příčiny jsou různé – nedodržení dávkování či záměna léku, 
přístup dětí k neznámým lékům, požití jedovatých chemikálií, jako jsou 
avivážní prostředky, leštěnky na nábytek, odstraňovače skvrn, přípravky 
na čištění sanitární techniky apod., požití nemrznoucích směsí do aut, 
kosmetických přípravků, šamponů apod. V rodinách s malými dětmi 
se nedoporučuje pěstovat jedovatou zeleň. Nejlepší prevencí je umístit 
všechny uvedené a jim podobné látky mimo dosah dětí a obal opatřit 
bezpečnostním uzávěrem. (K.Mrázová, H.Rakovcová: Schovejte jedy 
před dětmi! Rytmus života, 25.6.2010, č. 25, s. 48-49) (jn)

byla dokončena v r. 1882, umožňovala zachytit 
obraz rychlostí 12 záběrů za vteřinu. Zachytil 
tak pohyb koní, ptáků, psů, ovcí, oslů, slonů, 
ryb, měkkýšů, hmyzu, plazů i mikroskopických 
organismů. Jeho studie byly s uznáním někdy 
označovány jako Mareyova animovaná zoo. 
Patřila sem i zajímavá studie kočky při pádu, 
kdy bez ohledu na výchozí polohu vždy dopad-
la na všechny čtyři tlapky. 

Pokračoval studiem lidské lokomoce. Vý-
sledkem byla další monografie Le Mouvement 
(Pohyb) v r. 1894. 

Později vyvinul vysokorychlostní kameru 
umožňující 60 záběrů za vteřinu. Vynikající 
kvalita záběrů pak dovolovala analýzu 
zpomaleného pohybu. Marey bývá proto také 
právem pokládán za průkopníka kinemato-
grafie. 

Zabýval se však i jinými obory medicíny – v 
r. 1884 např. zhodnotil epidemiologickou situ-

aci při cholerové nákaze („Sur l´épidemie de 
choléra: les eaux contaminées et le choléra“).  

Na začátku šedesátých let 19. století založil 
v Paříži vlastní soukromou fyziologickou 
laboratoř. V r. 1868 se stal vedoucím oddělení 
historie přírody na Collége de France. V r. 
1881 vybudoval fyziologickou stanici pro foto-
grafické sledování zvířecího pohybu v terénu. 
V r. 1895 byl jmenování prezidentem Académie 
des Sciences. 

 Kromě výše uvedených sklidily velký úspěch 
v odborných kruzích další dvě publikace – 

„La Machine animale: Locomotion terrestre 
et aérienne“ (1873) a „La méthode graphique-
dans les sciences expérimentales et principale-
ment en physiologie et en médecine“ (1878).

Na sklonku života se zabýval studiem zcela 
abstraktních forem pohybu, jako je pád míče či 
pohyb cigaretového kouře. Zemřel 21. května 
1904. 

* Kruta V., Hornof Z., Seliger V.: Úvod do 
fysiologie tělesných cvičení. SZN, Praha 1954

J. Novák

Text k obrázkům: 
1. Stahy žabího m. gastrocnemius zapsané 

Mareyovým myografem. Intenzita podnětu 
plynule stoupá od podprahových hodnot 
k hodnotám supramaximálním a pak od místa 
označeného šipkou opět klesá. Zápis ukazuje 
plynulé zvětšování velikosti stahu od prahové-
ho podnětu k podnětu maximálnímu. Další 
zvyšování intenzity nemá na velikost stahu vliv. 
Při snižování intenzity je patrný opačný průběh 
reakce. (Převzato z *)

2. Mareyova fotografická puška



PÁR ŘÁDKŮ... (Z LET 2005-2009) OD JIŘÍHO BERANA

Pod titulem „Pár řádků... (z let 2005-2010)“ vydal doc. MUDr. Jiří 
Beran, CSc. soubor příspěvků pro místní zdroj mediálních informací. 
Všechny články mají vztah k Březnicím a okolí. V úvodu autor napsal:

„Uvědomil jsem si, že během pěti let jsem poslal svůj příspěvek do 
každého čísla Březnických novin, ani jedno číslo jsem nevynechal. Cílem 
mých příspěvků je podporovat vztah k místu, kde žijeme. Porovnat naše 
skutky se skutky předků, kteří nastavili laťku vysoko a my ji nejednou 
spíš podlezeme než abychom ji přeskočili. Myslím, že své činy bychom 
měli poměřovat skutky svých předků a snažit se být lepší než oni, ale 
obávám se, že se nám to valně nedaří. 

Někdo může mít dojem, že jsem k současníkům moc kritický 
a zařadí mne do kategorie reptalů a nespokojenců. Domnívám se, že 
neprávem. 

Vyhýbám se dlouhým statím, myslím, že i krátký text je schopen 
obsáhnout to hlavní. Navíc dnes nikdo nemá na nic čas. Stanovil jsem si 
limit 3-5 minut čtení na jeden příspěvek. Příspěvky jsem rozdělil podle 

témat do několika kapitol a některé vynechal. Třebas se ještě někdo 
najde, kdo si pár řádků (rád) znovu přečte.“

Těch pět jednotlivých tématických okruhů, do nichž je 51 příspěvků 
rozděleno, má následující pojmenování: Březnická současnost – 
O kulturním dění – Březnický dějepis – Březnické osobnosti a rodáci 
– Drobné sakrální památky. Již z nich vyplývá, že v publikaci nalezne 
spoustu zajímavých a často i objevných faktů nejen březnický rodák, 
ale každý, komu přirostlo k srdci širší okolí naší západočeské metro-
pole. Vždyť Březnicko neobývají jen stálí usedlíci, ale míří sem zcela 
určitě i stovky dočasných návštěvníků – chatařů a chalupářů, turistů, 
výletníků i dalších , kteří tímto na památky a historii bohatým krajem 
jen projíždějí. Ti všichni si devadesátistránkovou publikaci rádi třeba 
poprvé, ale třeba i znovu, přečtou. 

 Útlou knížku vydal autor vlastním nákladem s technickou pomocí 
Bc. Petry Buňatové.

 Vytiskla ji ViS Plzeň v květnu 2010.  (jn)  
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HUMORU NENÍ NIKDY DOST. 
VZPOMÍNKA NA STANA LAURELA (1890-1965)

Laurel a Hardy – nerozlučná dvojice, jak ji 
většina z pamětníků amerických grotesek ještě 
z éry němého filmu známe, u mnohých z nás 
pamětníků vyvolávala svými ztřeštěnými gagy 
salvy smíchu. Pamatuji se ve svých pubertál-
ních letech, když jsem pravidelně zavítal do 
plzeňského kina Čas na náměstí Republiky, 
kde běžel non-stop program krátkých a zpravo-
dajských filmů, jak jsem nezřídka čekal na další 
opakování právě grotesek s uvedenou dvojicí 
či s dalšími komiky jejich generace – Frigem, 
Lupinem a někdy i s Charley Chaplinem. 

Stan Laurel, přesněji Arthur Stanley Jefferson, 
se narodil před 120 lety 16. června 1890 v Ulver-
stonu v hrabství Lancashire v Anglii. Herecký 
talent zdědil po rodičích, kteří oba byli herci 
a tím pádem také oba byli neustále hodně 
zaneprázdněni. Na malého Stanleyho jim tak 
moc času nezbývalo, proto trávil hodně času 
u své babičky Sarah Metcalfeové. Poprvé se 
postavil na prkna, která znamenají svět, ve 
svých 16 letech ve skotském Glasgowě. V roce 
1910 se již připojil k herecké skupině Freda 
Karno, jejímž členem byl i mladý Charley 
Chaplin. Karnova skupina podnikla také turné 
do Spojených států, takže pro oba herce šlo 
o první seznámení s americkým publikem. 
V letech 1916-1918 vystupoval se skupinou 
Alice a Baldwina Cookeových, s nimiž se na 
celý život spřátelil. Tehdy také přijal umělecké 
jméno Laurel, s nímž získal pozdější slávu.

V r. 1924 se stal plnoúvazkovým filmovým 
hercem se smlouvou na dvanáct veseloher. V r. 
1926 se poprvé oženil, jeho vyvolenou se stala 
Lois Nelsonová. Tehdy také se chystal opustit 
hereckou dráhu a věnovat se spíše povolání 
scénáristy a režiséra. Náhoda tomu chtěla, že 
v r. 1927 jeden z členů veseloherní filmové 
společnosti Hal Roach Studios Comedy Oliver 
Hardy si přivodil v kuchyni zranění, které jej 
na čas vyřadilo z práce – a Stan Laurel byl vy-
zván, aby jej zastoupil. Brzy si vyzkoušeli zahrát 
společně, a jejich grotesky si zakrátko našly 
širokou diváckou kulisu. Režisér Leo McCarey 
si brzy povšimnul jejich diváckého úspěchu 
a dal tak vzniknou dlouhé sérii grotesek s dvo-
jicí Laurel a Hardy. Oběma se v r. 1929 zdařil 
přechod ke zvukovému filmu. 

Spolupráci s Roachovými ateliéry narušil 
soudní proces proti Stanu Laurelovi za řízení 
v opilosti, Stan se však k Roachovi později 
vrátil. Do tohoto období spadá také rozvod 
Stana s jeho první ženou Lois, aby se v r. 1935 
oženil po druhé s Virginií R. Rogersovou. Ani 
toto manželství nemělo dlouhé trvání, Stan se 
po rozvodu v r. 1938 oženil po třetí s Verou 
I. Šuvalovou. A aby napravil své manželské 
experimenty, se svojí třetí ženou se také rozvedl 
a vrátil se po čtvrté k oltáři – opět se svojí druhou 
ženou Virginií. Ze všech uvedených vztahů měl 
Stan dceru Lois z prvního manželství, na ní po 
celý život dosti lpěl a udržoval s ní otcovský 
kontakt.

V r. 1939 podepsala dvojice se společností 
20th Century Fox kontrakt na deset filmů v 
následujících pěti měsících. Poté, co u Laurela 
lékaři diagnostikovali diabetes, požádal Olivera, 
aby dva filmy natočil sám. Po skončení války v r. 
1946 se Laurel znovu rozvedl, ale zakrátko, již 
definitivně, se oženil s Idou K. Raphaelovou. 

V r. 1950 byli Laurel a Hardy pozvání do 
Francie, aby zde natočili celovečerní film. Film 

Atoll K se příliš nepovedl, snad i proto, že oba 
hlavní představitele během natáčení sužovaly 
zdravotní potíže. Po návratu do USA si oba dali 
dlouhý oddech na zotavenou. Další cesty do 
Evropy podnikli v r. 1952 a 1953. Při poslední 
cestě však Laurel onemocněl natolik vážně, že 
několik týdnů nebyl schopen práce. V r. 1954 
utrpěl Oliver Hardy srdeční záchvat, pro který 
další cestu do Evropy zrušili. O rok později 
plánovali vystupovat v televizním seriálu, ale 
plány musely být pro mozkovou mrtvici Stana 
odloženy. Stan se zotavil a chystal se vrátit 
k práci, když v září 1956 těžká mozková mrtvice 
postihla Olivera. Byl několik měsíců ochrnutý 
a upoután na lůžko, nebyl schopen mluvit. 
V srpnu 1957 Oliver Hardy skonal, smutnící 
Laurel mu ani nešel na pohřeb. Tehdy se také 
rozhodl již dále bez svého druha na filmovém 
plátně nikdy nevystupovat, psal však pro další 
komiky gagy a skeče. Lidé z Laurelova okolí 
potvrdili, že Hardyho smrt jej natolik pozname-
nala, že se již nikdy plně nezotavil. 

Stan Laurel byl po celý život silným kuřákem 
a svého zlozvyku se překvapivě vzdal až ve 
věku 70 let. Uvedený zlozvyk se jistě podílel 
i na konci jeho životní pouti. Zemřel na srdeční 
infarkt ve svém domě v Santa Monice 23. února 
1965. Několik minut před smrtí údajně Laurel 
sdělil své ošetřovatelce, že by velmi uvítal 
jít si zalyžovat. Ošetřovatelka odpověděla, že 
nikdy neměla tušení, že umí lyžovat. Laurel 
prý odvětil: „To také neumím. Ale raději bych 
si to vyzkoušel, než cítit, jak se do mně vráží 
všechny ty jehly!“ Po několika minutách jej 
ošetřovatelka našla již bez známek života. 

Laurel si na hrob napsal vlastní epitaf: „Jestli 
někdo při mém pohřbu bude smutný, už s ním 
nikdy více nepromluvím.“ („If anyone in my 
funeral has a long face, I´ll never spek to him 
again.“) Byl pohřben na Hollywood Hills 
Cemetery v Los Angeles. Grotesky dvojice 
Laurel a Hardy patří ke klasickým kapitolám 
komediální filmografie. A bitva šlehačkovými 
dorty ve filmu „The Battle of the Century“ je 
pokládána za největší bitvu svého druhu, jaká 
kdy byla na filmový pásek zachycena. 

J. Novák

Stan Laurel je vpravo
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FOTOSOUTĚŽ KRAJSKÉHO ÚŘADU PK KE DNI ZEMĚ (2)

V minulém čísle Facultas nostra jsme na s. 26 přinesli zprávu o fo-
tosoutěži, kterou svými dvěma fotografiemi obeslal i prof. MUDr. V. 
Zeman, CSc., přednosta Ústavu tělovýchovného lékařství. Jeho snímek 
„Havlova vyhlídka u Liblína“ byl vyhodnocen na 10. místě, a rovněž 
snímek „Mže u Touškova“ je do konce srpna vystaven v spolu s dalšími 
vybranými fotografiemi v prostorách Krajského úřadu PK ve Škroupově 
ulici. Dnes otiskujeme oba uvedené snímky a autorovi přejeme ještě 
hodně nachozených kilometrů podél dalších vodních toků, jako se mu 
podařilo od pramene Mže k jejímu ústí do Vltavy. 

(r)

VÝSTAVA „ZLOČIN A TREST“

V rámci 30. Smetonovských dnů uspořádalo 
na jaře Západočeské muzeum v Plzni zají-
mavou výstavu „Zločin a trest v Plzni a na 
Plzeňsku“. Návštěvníci se mohli seznámit s nej -
různějšími souvislostmi mezi zločinem a tres-
tem na velkém počtu dokumentů i výtvarných 
děl. Byl zdůrazněn rozdíl mezi středověkým 
chápáním trestu jako odplaty za zlý čin a moder-
ním pojetím trestu jako prostředku k nápravě. 
Výstava představila i četnictvo a policii díky 
nimž se provinilec od 19. století dostával před 
spravedlivý soud. Bylo možno též seznámit se 
s funkcí kata, s vězeňskými zařízeními v Plzni 
i se způsoby pokání. Ze zajímavých dokumentů 
jsme vybrali několik ukázek.

Výňatek ze Čtyř pražských artykulů 
(z července 1420): Aby všichni hříchové smrtelní 
či zvláště zjevní a jiní neřádové zákonu Božímu 
odporní byli v každém stavu a rozumně od 
těch kterým to přísluší, stanovováni a potíráni. 
A když je činí, hodní jsou smrtí, nejen ti, kdož je 
činí, nýbrž i ti, kteří souhlasí s těmi, kteří je činí, 

jako jsou v obecném lidu smilstva, obžerstva, 
zlodějstva, vraždy, lži, křivé přísahy, řemesla 
zbytečná, lstivá a pověrečná, hrabivé zisky, lich-
vy a ostatní jim podobné. 

Kat – popravčí – mistr ostrého meče – byl 
považován za osobu nehodnou úcty. Díky 
znalostem anatomie lidského těla byl však 
tajně vyhledáván, aby napravoval vykloubení 
a hojil zlomeniny a zranění. Přivydělával si 
přípravou léčivých mastí a lektvarů, ale i prode-
jem talismanů a předmětů údajně obdařených 
magickou schopností, jako byly oprátky sejmuté 
oběšencům, třísky ze šibenice či krev sťatých. 

Vyhláška c.k. českého místodržitelství ode 
dne 30. července 1887: Aby se opět na paměť 
uvedly zákonové, jimiž se odvážné čili tak 
řečené hazardní hry zapovídají, kteřížto záko-
nové za tím dobrým úmyslem byli vydáni, aby 
vodvarovaly truchlivé následky, jimiž osoby, her 
takových jsouce obětí, zároveň s rodinami svými 
poddáni jsou, vyhlašuje se, co toto následuje: 
§2 ... prohlašuje se jmenovitě následující hry za 

zakázané: farao, bassette, hra v kostky, passadi-
eci, lansquenet, quinze, trenta, quaranta, ramšl, 
ferbl, strašák, sincera, trantl, molina, valacho, 
neoccao, jeden a dvacet (velus, vint-un), biri-
bis (virbiš), oko (strašidlo), hra na hromádky 
(kupčení), škubavka, čamburina, .....

Ve 14. století byly v Čechách stíhány zej-
ména vraždy a zabití, ublížení na zdraví, únosy, 
uvěznění protivníka, znásilnění, loupeže a krá-
deže, žhářství, zrada, padělatelství, kacířství 
a sebevražda. Mezi odpovídajícími tresty na-
cházíme: useknutí ruky za krádež, vytržení 
jazyka za rouhání, čtvrcení za zradu, trest 
smrti se prováděl stětím, oběšením, spálením, 
za-hrabáním za živa, utopením, ba i vařením 
v oleji (za padělatelství) a naražením na kůl 
za cizoložství a vraždu dítěte. Josef II. v r. 1787 
trest smrti zrušil a razil zásadu úměrnosti mezi 
společenskou nebezpečností zločinu a přísností 
trestu, který měl otevírat cestu k převýchově 
pachatele. Císař František II. v r. 1803 však trest 
smrti znovu zavedl.   (jn)
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O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu. (1.6.)

Svatý Vít dává trávě pít. (15.6.)

Déšť na svatýho Víta – špatný budou žita. Na svatého Víta hlava ještě nedoléhá, u paty již svítá. 

Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází. (19.6.)

Na svatou Agripínu odpočívej jenom ve stínu. (23.6.)

Svatý Jan seče sám. (24.6.)

Déšť na Ladislava sedm neděl trvá. (27.6.)

Na Petra a Pavla zlomí se žitu kořínek a ono zraje dnem i nocí. (29.6.)

Červnové večerní hřmění, ryb a raků nadělení.

Když oves vzchází, kukačka přichází; když oves vymetá, kukačka odlétá.

ŽIVOTNÍ MOUDRA PRANOSTIKY

Žena není spokojena s tím, 

že jí odpustíme. Očekává, že jí ještě 

poděkujeme za to, že jsme to směli udělat. 

(Ostar Wilde)

Mít rád lidi a milovat lidi, to je celé tajemství 

a snad jediný recept na štěstí.

Někdy musí člověk navždy umlknout, 

aby mu bylo popřáno sluchu.

(Stanislav J. Lec)

Jezdec který není milován koněm 

daleko nedojede.

Svědomí je jen tichý hlásek,

že jste mi zapomněli dát narkózu.

(Julian Tuwim)

Pokrok je realizace utopie.

(Oscar Wilde) 

Příroda napodobuje sama sebe.

(Blaise Pascal)

Škoda, že jediní lidé, kteří by dovedli 

řídit národní hospodářství, sedí v hospodě.

(Milan Růžička) 

Humor je vážná věc.

(Miroslav Horníček)

Nejčastěji se mýlí ti, kdo nepřipustí, 

aby se kdy mohli mýlit.

(Francoise de La Rochefoucauld)

Cena tvého klobouku není 

měřítkem tvého rozumu. 

(Mexické přísloví)

Hloupost a pýcha na jednom dřevě rostou. 

(Lidové přísloví)

I když si sedneš na dno moře rybou se nestaneš. 

(Africké přísloví)

Z toho, co člověk zná, nelze usuzovat, 

kolik nezná.

(Jean Paul)

Mysli na to, jak je život krátký.

(Titus Plautus)

Lháři obvykle nevěříme, ani když mluví pravdu.

(Cicero)


