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EVROPSKÝ TÝDEN LESŮ 12.-18. KVĚTNA 2010
Evropský týden lesů si klade za cíl zvýšit
povědomí široké veřejnosti o důležitosti lesa a důležitosti trvale udržitelného hospodaření v nich.
Důkazem, že péče o lesy v Evropě je prováděna
dobře, a že lesní problematika není opomíjena,
je fakt, že za posledních 15 let se rozloha lesů
v Evropě zvýšila zhruba o 13 milionů hektarů, což
odpovídá rozloze Řecka nebo například milionu
fotbalových hřišť. Lesy pokrývají 44 % území
Evropy a jsou tedy velmi významným ekologickým faktorem.
V ČR vzrostla jen za loňský rok rozloha lesů o 2 tisíce hektarů. Zároveň
je praktikován citlivý přístup k lesnímu hospodaření, což dokladuje
fakt, že těžba je dlouhodobě nižší než přírůstek dřeva. Nedochází tedy
ke snižování plochy lesů. Lesní ekosystémy patří v České republice
k nejvýznamnějším složkám životního prostředí. Rozsah a stav našich lesů
prošel v historické době výraznými změnami. Přirozená lesnatost v době
pronikání prvních lidských populací se blížila 100 % a ještě na začátku
10. století je odhadována na 70 %, stejně jako jinde ve střední Evropě.
V dnešní době pokrývají lesy v České republice asi jednu třetinu území.
Plochu lesů z celkové rozlohy ČR tvoří převážně lesy smíšené (56 %),
potom jsou to lesy jehličnaté (31 %) a listnaté, kterých je asi 13 %. Z jednotlivých druhů dřevin má nejvyšší zastoupení smrk – 58 %, dále borovice
(18 %), buk a dub (po 6 %).
V rámci Evropského týdne lesů 12.-18.5.2010 se uskutečnily osvětové
a vzdělávací akce na podporu lesa v jednotlivých krajích České republiky.
V Plzni se můžeme pochlubit českým a možná i evropským unikátem. Na
dvacetihektarovém areálu na okraji Plzně se nachází mimořádná sbírka
borovic. Jedná se o arboretum Sofronka.
Arboretum (Sofronka je lesovna poblíž – u Kamenného rybníka – a od
ní byl odvozen i název pro arboretum) založil v roce 1956 Karel Kaňák
v rekreační oblasti boleveckých rybníků na ploše cca 22 ha. V padesátých
letech začal psát dopisy nejrůznějším institucím nebo osobám, aby získal
semena různých druhů borovic. Měnil je za semena našeho modřínu,
který je světově vyhlášený. Za dobu trvání arboreta zde bylo vysázeno
na 61 druhů borovic z celého světa a tato unikátní sbírka se stala jednou z největších na euroasijském kontinentu. U početněji zastoupených
druhů borovic studují pracovníci arboreta nejrůznější zákonitosti přímo
souvisejících s jejich pěstováním. Mimo jiné zde prokázali, že každý druh
se vyvíjí v souladu se změnami prostředí, ve kterém roste. Prodělává
vývoj v souvislosti s evolucí svého areálu i v souvislosti s vývojem lesních
společenstev, ve kterých se vyskytuje. Z toho byla odvozena nová forma
vědy o dřevinách - evoluční dendrologie. Význam arboreta Sofronka
dokládá také zařazení do mezinárodního seznamu nejvýznamnějších
botanických zahrad a arboret v centrálním registru v Readingu.
Původní pracoviště Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti bylo na podzim 2009 zrušeno a od 1.1.2010 přešlo pod Správu
veřejného statku města Plzně do úseku lesů, městské zeleně a vodního
hospodářství jako Oddělení pro práci s veřejností a lesnického výzkumu.
Od roku 1965 je v objektu meteorologická stanice, která byla v roce 1969
začleněná do klimatologické sítě ČHMÚ pod názvem Plzeň - Bolevec.
„Letošní novinkou je především zpřístupnění arboreta široké veřejnosti.
A aby měli návštěvníci možnost si areál sami projít, vznikla naučná stezka
po nejzajímavějších druzích borovic. Z letáčku, který je součástí naučné
stezky, získají základní informace.V případě, že budou mít hlubší zájem,
je možné navštívit arboretum každé první pondělí v měsíci a od 14,00 hod.
je připravena komentovaná exkurze, trvající cca 1,5 hodiny“ vysvětluje ing.
Jan Kaňák, syn zakladatele arboreta a jeho současný vedoucí. „Sofronka
se může chlubit několika druhy vzácných borovic, například borovice
hwangšanská je velmi vzácná čínská borovice a v České republice je

jen několik exemplářů. Další raritou jsou také třeba borovice pichlavá,
viržinská, mexická, pozdní nebo borovice oslabená. Ačkoliv se dovezeným
druhům zpravidla v jiných krajích nedaří, těm v arboretu u Plzně se zřejmě
vede slušně. Už tady přežily třicetistupňové mrazy a čtyřicetistupňová vedra
a velká sucha. Pro stromy v arboretu představoval zřejmě největší ránu
v jejich životě prudký pokles teploty, ke kterému došlo na Silvestra roku
1978. Tehdy teplota poklesla během dvanácti hodin o třicet stupňů. Tohle
cizí druhy poškodilo víc, než trvalejší mráz třicet stupňů pod nulou. Na to
totiž nejsou zvyklé. Naše domácí druhy s tím přitom neměly potíže.“
Při akci v rámci Evropského týdne lesů se návštěvníci arboreta seznámili s unikátním prostorem arboreta Sofronka, s prací a činností dalších
lesnických organizací, působících v plzeňském regionu. Po slavnostním
otevření nové naučné stezky, která prostřednictvím 20 stanovišť přibližuje
známé i exotické druhy borovic včetně informací o jejich původu, stáří
a zvláštnostech, byl připraven také další program s ukázkami lesní
pedagogiky, příklady zpracování dřeva, během kterých se děti i dospělí
dozvěděli mnoho zajímavého o lese, dřevu, jeho významu a způsobech
energetického využití. Proběhlo též promítání filmů s lesnickou tématikou.

Otevření nové naučné stezky. K první prohlídce pozvali společně
s ing. Janem Kaňákem náměstek pro životní prostředí Petr Náhlík,
radní města Helena Matoušová a starosta Městského obvodu Plzeň 3
Jiří Uhlík (na fotografii zprava).

Co nevíme o borovici lesní – na tabuli č. 1
1

Podle náměstka pro životní prostředí Petra Náhlíka je dobře, že město
vzácné arboretum takto prezentuje: „Tak unikátní přírodní lokalita přímo
v Plzni sama nabízí velké možnosti využití. Po převzetí Sofronky jsme
chtěli nejen zapojit výzkumnou činnost a aktivity arboreta do pedagogické
lesnické a ekologické výchovy oddělení městských lesů, ale také seznámit
širokou veřejnost s tím, co tento unikát nabízí.“
A ještě informace o zájemce o příjemnou a poučnou procházku
v bezprostředním okolí města Plzně. Zhruba půl kilometru dlouhá stezka
rozšiřuje původní exkurzní trasu, vytvořenou v letech 1998 až 2000 díky
příspěvku z nadace „Zelený poklad“ města Plzně a dotace z Fondu
životního prostředí města Plzně. Prostřednictvím dvaceti stanovišť seznamuje s nejzajímavějšími druhy borovic z celého světa. Naučná stezka
je přístupná veřejnosti od jara do podzimu každý všední den od 9,00 do
15,30 hod.
Evropský týden lesů v arboretu Sofronka uspořádala Správa veřejného
statku města Plzně, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, pobočka Plzeň,
Lesy České republiky, ve spolupráci s společnostmi Plzeňská teplárenská,
a.s., L.E.S. ČR a Solitera spol.s r.o.
(r)
Nedvěd J.: Sofronka lidem ukáže unikátní stromy. mfDnes, 12. 5. 2010

I takovéhle šišky rostou na borovicích

11. ČERVENEC - SVĚTOVÝ DEN POPULACE
Už v r. 2014 se
v ČR očekává ve
všech regionech
převaha počtu seniorů nad dětmi.
Rozdíl mezi počty
občanů nad 65 let
věku a počtem dětí
do 14 let se bude
výrazně prohlubovat. V r. 2030 se
očekává, že na dvě
stě seniorů bude
připadat sto dětí, v r. 2065 se tento poměr zvýší
na 245-354 seniorů na sto dětí. V r. 2065 by měl
být průměrný věk dožití u mužů, narozených v tu
dobu v Praze, 88 let, u žen dokonce 91 let. (*)
Světový den populace (SDP) je v systému OSN
připomínán od roku 1989. Byl inspirován Dnem
pěti miliard (Five Billion Day), což byl 11. červenec
1987, kdy počet obyvatel naší Země dosáhl pěti
miliard. Cílem SDP je upozorňovat veřejnost
na problémy světové populace, především na
otázky lidnatosti, dětské úmrtnosti, zdraví, sexuálního chování, postavení žen vůči mužům, apod.
Organizace spojených národů prostřednictvím
svého populačního fondu (UNFPA) usiluje o dosažení rovnováhy mezi světovou
populací, rozvojem a životním prostředím.
Počet obyvatel planety činí v současnosti 6,9 miliardy. Nejspíše na konci července příštího roku
se kdesi na zeměkouli narodí sedmimiliardtý
obyvatel. V padesátých letech byl zaznamenán
nejrychlejší růst počtu obyvatel Země – o 1,8
% ročně. V r. 1963 činil přírůstek 2,3 % za rok.
V roce 2008 poklesl přírůstek obyvatel jen asi na
polovinu uvedeného maxima. Každou minutu
spatří světlo světa 267 nových občánků, naproti
tomu svoji pozemskou pouť ukončí 108 obyvatel světa. Odhaduje se že každý den se počet
obyvatel zvýší o cca 200 tisíc. Prognózy uvádějí,
že mezi léty 2040 a 2050 počet obyvatel Země
dosáhne 9 miliard. Zatímco před 40 léty byl
průměrný počet dětí v rodinách 5-6 dětí, dnes tento
průměr poklesl na 2,6 dětí, takže katastrofické

scénáře o „přelidnění“ světa se zřejmě nenaplní.
Vůbec nejpočetnější generace lidského rodu v dějinách nyní vchází do své dospělosti. Počet mladých
lidí ve věku 15 - 24 let činí okolo 1,1 miliardy. Také
počet těch,kterým je nyní více než šedesát let je větší
než kdykoli v minulosti. Na Zemi nyní žije přes 600
milionů lidí starších 60 let. Toto jsou dvě generace,
které budou nejvíce ovlivňovat život v 21. století.
Mladí lidé potřebují především informace a přístup
k zařízením, která se starají o jejich reprodukční a
sexuální zdraví. Sexuální vzdělanost podporuje
odpovědné chování,včetně vyšší úrovně abstinence,
většího používání antikoncepce,pozdějšího začátku
sexuálního života a menšího počtu sexuálních
partnerů. Odpovědné chování pomáhá předcházet
nechtěnému těhotenství, umělému přerušování
těhotenství a přenosu pohlavních chorob.
Počet lidí starších 60 let roste ve všech zemích.
Lidé dnes žijí delší a zdravější život. Starší lidé
mají zkušenosti, které mohou předávat mladším.
Mohou být oporou při rozhodování a výběru,
jež doprovází mladé lidi na každém kroku.
Prodlužující se lidský věk vede ve vyspělých
zemích k důchodové reformě, převážně spočívající
především v tom, že se zvyšuje věk stanovený jako
hranice odchodu do důchodu. Nízká porodnost
a prodlužující se délka života ve většině rozvinutých zemí začíná postupně ohrožovat zdravotní a finanční zabezpečení lidí v důchodovém věku.
Zatímco populace Spojených států, Austrálie či
Kanady nadále poroste, mimo jiné i kvůli migraci,
pesimistické scénáře se týkají západní Evropy,
Ruska, Japonska a Jižní Koreje, též České
republiky. Za sto let podle představ některých
futurologů budou žít lidé do 120 let, do důchodu
půjdou nejdřív v 80 a za život se nejméně třikrát
vdají nebo ožení.
V České republice obdobně jako na celém
evropském kontinentu lze v nadcházejících desetiletích očekávat pokud ne pokles tak při nejmenším
stagnaci počtu obyvatel. K úbytku došlo již v
průběhu devadesátých let. Už od roku 1994 umírá
v ČR více lidí, než kolik se narodí dětí. Nejde
o paradox: celkový přírůstek obyvatelstva v posledních letech zajišťují imigranti. Podle prognóz
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i nejoptimističtější očekávání nepředpokládají
zvrat tohoto trendu do roku 2050. Přistěhovalectví
bude pozitivním trendem v České republice pouze
tehdy, když většinová společnost bude imigranty
přijímat.
Z jednotlivých českých regionů v současnosti
je nejstarší Praha (průměrný věk 41,6 let),
nejmladší kraj ústecký (37,7 let). Nejrychleji
„stárne“ Moravskoslezský kraj (nyní40,4 let, o 2,6
roku více než v r. 2000). Průměrný věk obyvatel
Plzeňského kraje se ze 39,2 let (2000) zvýšil na 41,0
(2009). Vývoj počtu obyvatel v ČR závisí na řadě
okolností. Ze současného odhadu 10,3 milionu
obyvatel v r. 2010 pesimistický scénář odhaduje
počet obyvatel ČR v r. 2050 8,1 milionu obyvatel,
optimistický 10,8 a neutrální 9,4 milionu obyvatel.
Počet obyvatel starších 65 let ze současných 15,5
% populace vzroste podle všech scénářů v r. 2050
na více než 30 %.
Hlavním tématem letošního SPD bylo „Každý
se počítá“ („Everyone counts“). Aby se každý
počítal, je třeba být viditelný. A k tomu právě
OSN vyzývá – zejména ženy a mladou populaci. Každý obyvatel Země by tak měl dát o sobě
vědět, upozornit na své problémy a na svá práva.
UNFPA podporuje jednotlivé země v získávání
populačních dat, sloužících ke snižování chudoby, ke splnění snah, aby každé těhotenství bylo
chtěné, aby každý porod byl bezpečný, aby každý
mladý člověk byl HIV negativní a aby každá dívka
a žena měla zajištěné respektované postavení ve
společnosti. Na základě kvalitních populačních
údajů lze dosáhnout rychlejšího pokroku
v dosažení vývojových cílů tisíciletí („Millennium
Development Goals“).
(*) J.Vavroň: Za čtyři roky bude v Česku více
seniorů než dětí. Právo 20.1.2010, č. 16, s.1 a 4
(**) Janda V., Dohnal M.: Region starých lidí?
Hlavní město Praha. PD 21.7.2010, č. 167,s.11
(***) Kryzánek L.: Příští rok bude mít Země
7 000 000 000 obyvatel. mfDnes, 31.7.2010, s.5
(jn)

19. SRPEN – SVĚTOVÝ HUMANITÁRNÍ DEN
dostát důvěře štědrých dárců a cítí
zodpovědnost za všechny svěřené
finanční prostředky. Tyto jsou
využívány pro pomoc potřebným
po celém světě, a to bez rozdílu
náboženství, rasy, pohlaví, věku,
přesvědčení a společenského
postavení.
Tato záslužná činnost však je
v některých částech světa spojena s nemalými bezpečnostními
riziky. Humanitární pracovníci
slouží obyvatelstvu často ve velmi
nebezpečných podmínkách. Jejich
životy jsou nejvíce ohroženy v oblastech, kde probíhají konflikty.
Objevila se dokonce znepokojující tendence zaměřovat se právě na
tyto osoby, oddané své práci.
V roce 2009 byli podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitární
záležitostí v bezpečnostních incidentech zabiti 102 humanitární pracovníci a mnoho dalších jich bylo zraněno. Podle téhož zdroje bylo
uneseno 92 pracovníků.
Světový humanitární den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN
v roce 2008. Poprvé se slavil v následujícím roce s cílem „přispět ke
zvyšování povědomí veřejnosti o humanitární práci a významu mezinárodní spolupráce a vzpomenout všech humanitárních pracovníků,
zaměstnanců OSN a dalších spolupracovníků, kteří se podílejí na
propagaci humanitární činnosti a také těch, kteří při výkonu povinnosti
přišli o život“. Je rovněž připomínkou událostí z 19. srpna 2003, kdy při
sebevražedném pumovém útoku na iráckou kancelář OSN v Bagdádu
zahynulo 22 osob. Mottem letošního Světového humanitárního dne je
„Jsme humanitární pracovníci“.
Česká republika poskytuje ročně na rozvojové a humanitární projekty okolo 0,33 % hrubého národního produktu ročně. O možnostech
jeho navýšení se v současnosti vedou diskuse.
(r)
Více informací o humanitární práci Charity ČR na stránkách www.
charita.cz

Každý rok způsobují katastrofy vyvolané přírodními živly
i lidmi obrovské utrpení mnoha milionů lidí, často těch, kteří
patří mezi nejchudší a nejzranitelnější na světě. V současné době
ve světě pobývá 27 milionů přesídlených osob a na 10 milionů
uprchlíků. Každý šestý člověk na světě trpí chronickou podvýživou.
Humanitární pracovníci se snaží zajistit, aby všichni ti, kteří zažili traumatickou událost a potřebují okamžitou záchranu, obdrželi pomoc,
a to bez ohledu na to, kde se na světě nacházejí, a bez ohledu na svou
náboženskou, sociální nebo národní příslušnost. Je to jedno z klíčových
poselství OSN ke Světovému humanitárnímu dni.
Významné místo mezi humanitárními organizacemi v ČR zaujímá
Charita Česká republika. Poskytuje již více než deset let humanitární pomoc
v oblastech postižených přírodní katastrofou či válečným konfliktem. Jen
za první polovinu roku 2010 Charita ČR intenzivně pomáhala např. na
Haiti, které zasáhlo silné zemětřesení, v Mongolsku postiženém obrovským
mrazem, tzv. dzudem, či naposledy v Pákistánu, který sužují rozsáhlé
záplavy. V minulém roce pracovníci Charity ČR reagovali na okamžité
potřeby způsobené humanitárními katastrofami v nejrůznějších částech
světa, mj. na Autonomních palestinských územích, v Bangladéši, v Barmě,
v Etiopii, v Indonésii, v Somálsku, na Srí Lance, v Súdánu či v Zimbabwe.
Prostřednictvím diecézních a arcidiecézních Charit pomáhá Charita ČR
také na dalších místech – zejména v Indii, na Haiti, v Ugandě, v Zambii
a v Zimbabwe, v Bolívii, v Paraguayi a v Peru, v Bělorusku, v Kosovu a
na Ukrajině. Nedílnou součástí humanitární práce Charity ČR je i její
pomoc obětem všech povodní, které zasáhly Českou republiku v posledních letech.
Jednou z největších humanitárních katastrof, se kterou se Charita
ČR potýkala, byla situace po ničivé vlně tsunami, která zasáhla Indonésii na konci roku 2004. Díky příspěvkům jednotlivců
a firem se tehdy na sbírkovém kontě pro oběti tsunami vybralo
celkem 33 milionů Kč, které byly využity na bezprostřední pomoc
a později na rekonstrukci poničených obydlí. Charita ČR Indonésii
neopustila a i po pěti letech pomáhá zlepšovat zdroje obživy
chudých zemědělců a rybářů. Obrovská pomoc se sešla i v letošním
roce po ničivém zemětřesení na Haiti, kdy se na kontě CH-ČR
věnované pomoci této vzdálené zemi sešlo přes 61 milionů korun.
Humanitární pracovníci Charity ČR se svou každodenní prací snaží

PŘED 65 LETY BYLY POPRVÉ A NAPOSLEDY VE VÁLCE POUŽITY
ATOMOVÉ BOMBY
Zatímco v Evropě máme pocit, že 2. světová
válka se odehrávala převážně na našem kontinentě,
zdaleka tomu tak nebylo. Důležitou částí druhé
světové války byla válka v Tichomoří, která
začala 7. července 1937 druhou čínsko-japonskou
válkou, rozrostla se 7. prosince 1941 japonským
útokem na Pearl Harbor a skončila japonskou
kapitulací 2. září roku 1945. Byl to ozbrojený
konflikt, který přímo zasáhl 3 kontinenty (Asie,
Severní Amerika a Austrálie) a 2 oceány (Tichý
a Indický). V září 1940 bylo stvrzeno spojenectví
mezi Japonskem, Německem a Itálií — takzvaným
Paktem tří (později se k němu připojily satelitní
státy Rumunsko, Maďarsko, Finsko, Bulharsko,
Slovensko, Chorvatsko a Thajsko).
Hlavním cílem Japonska bylo zmocnit se
důležitých surovinových zdrojů v jihovýchodní
Asii (Nizozemská Východní Indie, Malajsie
a Barma). Po útoku na Pearl Harbour a Filipíny
se dalším cílem japonských militaristů stalo
dobytí Hongkongu, Malajska, Singapuru, Barmy,
Nizozemské východní Indie, Gilbertových
ostrovů, obsazení Rabaulu, ostrovů Wake, Guam
a dalších a ovládnutí celého Tichomoří. 8. prosince
1941 USA a Velká Británie a další státy vyhlásily
Japonsku válku. Jedenáctého prosince 1941 zase
Německo a Itálie (a za pár dní také ostatní spojenecké státy Paktu tří) vyhlásily válku Spojeným
státům a vlastně teprve tím se válka stala opravdu
světovou.

Japonské síly stále rychle postupovaly
a postupně obsadily Britské Borneo, byl obsazen Rabaul, Singapur a Jáva. Kapitulaci Jávy
předcházelo několik pro Japonce vítězných
námořních bitev. V únoru podnikli dokonce

Komplex Denbaku, projektovaný českým
architektem Janem Letzelem, původně sloužil
jako obchodní a výstavní pavilon hirošimské
prefektury. Stál 150 metrů od epicentra výbuchu a jako jedna z mála budov nebyl zcela
zničen. V r. 1996 byla budova zařazena do
seznamu památek UNESCO. Slouží jako
památník obětí atomového bombardování, připomínající lidstvu „Již žádné další
Hirošimy“ („No more Hiroshimas“)
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nálet na australský Darwin a v dubnu nálety na
Cejlon. Jedinou významnější akcí Američanů byl
nálet 16 bombardérů B-25B Mitchell na Tokio
18. dubna. Teprve ve druhé polovině roku 1942
se situace začala obracet. Japonské námořní síly
vyvolaly dlouho plánovanou rozhodující bitvu
s americkými letadlovými loděmi u Midway,
ale oproti předpokladům v ní utrpěly zdrcující
porážku. V srpnu se americké jednotky vylodily
na Guadalcanalu. Urputné boje o tento ostrov
skončily až 7. února 1943 evakuací Japonců.
Do srpna 1943 Američané se spojenci ovládli
Pacifik a osvobozovali jednotlivé tichomořské
ostrovy od japonské nadvlády. V únoru 1944 byly
obsazeny Marshallovy ostrovy, v srpnu Mariany,
v září Palauské ostrovy, úspěšně postupovali na
Nové Guinei. V bitvě u Leyte bylo definitivně rozdrceno japonské námořnictvo.V prosinci se spojenci
vylodili na filipinském Mindanau. 19. února 1945
se Američané vylodili na Iwodžimě a 1. dubna na
Okinawě, čímž začal útok na japonské ostrovy.
I po šesti měsících intenzivního strategického
bombardování 67 japonských měst odmítala japonská vláda přijmout ultimátum předložené
Postupimskou deklarací. Ta v červnu 1945 navrhla
podmínky pro kapitulaci Japonska.Uváděla, že bez
kapitulace spojenecké síly zaútočí na Japonsko,
což bude mít za následek „nevyhnutelné a kompletní zničení japonských ozbrojených sil a nevyhnutelnou devastaci japonské vlasti.“

Spojenci proto obnovili letecké útoky na Tokio
a další japonská města. Křižníkem Indianapolis
byly 30. července na ostrov Tinian v Marianách
dopraveny atomové bomby a kde proběhly
poslední přípravy. Vysoké americké ztráty při
dobývání Okinawy (7 613 padlých a 31 907
raněných) mohly při dalších bojích nebezpečně
narůst, zejména po vylodění spojenců na japonských hlavních ostrovech. Tam je očekávaly více
než dva miliony dobře vyzbrojených fanatických
japonských vojáků. Za této situace se Američané
museli rozhodnout, jak co nejrychleji válku na
Dálném východě ukončit. Aby zabránil velkým
americkým ztrátám, rozhodl Truman, že k definitivnímu zničení japonského odporu Spojené státy
atomovou bombu použijí. O této možnosti informoval ještě v Postupimi Stalina.
K uskutečnění této operace došlo 6. srpna 1945.
Bombardér B-29 toho dne vzlétl ve 2.35 z ostrova
Timian v Marianách a vydal se nad Hirošimu.
Bombometčík major Tom Feerebee dostal v 8:13
rozkaz, aby atomovou bombu, na-zvanou Little
Boy, svrhl. O 2:17 minuty později byla bomba
svržena a za 43 sekund vybuchla 600 metrů nad
Hirošimou. Došlo k ohnivé bouři o rychlosti 1200
kilometrů za hodinu; všeničící žár trval více než 6
sekund. Do vzdálenosti 1,5 kilometru od epicentra výbuchu se hroutily zdi a ještě v oblasti do čtyř
kilometrů vypukly vlivem tepelné vlny požáry.
Radioaktivní záření mělo smrtící účinek do okruhu
jednoho kilometru od místa výbuchu. Počet mrtvých podle prvních zjištění dosáhl 78 150, k tomu
ještě přibylo 13 939 nezvěstných a 9 284 raněných.
8. srpna 1945 americké noviny oznámily, že vysílání tokijského rádia popsalo zkázu v Hirošimě
takto: „Prakticky veškeré žijící věci, lidé a zvířata,
byly doslova srovnány se zemí.“ Podle odhadů
účinek výbuchu v Hirošimě okamžitě zabil asi 70
000 lidí. Odhady o celkovém počtu úmrtí do konce
roku 1945 v důsledku popálenin, ozáření a dalších
příbuzných onemocnění a nedostatku lékařských
zásob se uvádějí v rozmezí 90 000 - 140 000. Do
roku 1950 zemřelo na rakovinu a jiné dlouhodobé
následky nemoci z ozáření až 200 000 lidí.
V Japonsku vyvolal atomový útok obrovský
zmatek. Sovětský svaz na podkladě dohod se
spojenci navíc vyhlásil 8. srpna Japonsku válku.
Přesto však se japonská vláda nemohla odhodlat
ke kapitulaci - odpor vojenských kruhů byl příliš
silný. Prezident Truman se proto rozhodl svrhnout
další atomovou bombu. Za první cíl byla určena
Kokura, náhradním cílem bylo Nagasaki.
9. srpna 1945 po třetí hodině ráno odstartoval letoun s účinnější, plutoniovou bombou,
pojmenovanou na počest W. Churchilla Fat Man
(Tlouštík). Americký Boeing B-29 Superfortress
Bockscar vzlétl s posádkou pod vedením mjr.

Charlese W. Sweeneyho, s cílem Kokura jako
hlavní cíl Nagasaki jako druhý, náhradní. Dříve
než letadla dorazila ke Kokuře město ze 70%
zakryl mrak a zabránil tak útoku podle plánu.
Po třech obkrouženích města a s nedostatkem
paliva zamířil bombardér směrem k náhradnímu
cíli, Nagasaki. V 11:01 se v mracích na Nagasaki
objevila tr-hlina dovolující bombometčíkovi kpt.
Kermitu Beahanovi zahlédnout požadovaný cíl.
Bomba „Fat Man“, obsahující 6,4 kg plutonia239, byla shozena do městské průmyslové části.
Exploze nastala ve výšce 469 metrů nad městem.
Dopadla však téměř o tři kilometry dál, než
bylo zamýšleno - výbuch tak byl omezen v údolí
Urakami a hlavní část města ležící v kopcích
byla kryta. Exploze vyvolala teplotu odhadovanou na 3900°C a vítr o odhadované síle 1005
km/h. Japonská zpráva popisuje bombardování
Nagasaki jako “hřbitov bez náhrobního kamene.“
Odhad obětí zabitých okamžitě po explozi se
odhaduje v rozmezí 30 000 - 75 000. Celkový počet
úmrtí se do konce roku 1945 odhaduje na 80 000.
Mezi oběťmi bylo okolo dvaceti válečných zajatců
z Velké Británie.
Během války Japonci zavlekli do Hirošimy
a Nagasaki mnoho korejských chlapců, kteří
zde byli nuceni pracovat především pro válečný
průmysl. Podle posledních odhadů bylo asi 20 000
Korejců zabito v Hirošimě a asi 2000 v Nagasaki.
Je odhadováno, že každá sedmá oběť Hirošimy
byla korejského původu.
Hrůzný obraz zničení zaznamenala tisíce
svědectví. Cutomu Jamaguči (1916 - 2010),
označovaný jako dvojitý hibakuša díky tomu,
že přežil obě bombardování, jak v Hirošimě tak
poté i ve svém rodném Nagasaki, popsal oběti
jako „chodící aligátory“, kteří „byli teď bez očí
a bez tváře. Aligátorští lidé nekřičeli. Jejich ústa nebyla schopna vydat jakýkoliv srozumitelný zvuk.
Hluk, který dělali, byl horší než křik. Nepřetržitě
mumlali - jako kobylky v letní noci. Jeden muž,
enormně popálený na nohou, nosil dokonce
mrtvé dítě vzhůru nohama.“ Cutomu Jamaguči
zemřel v pondělí 4. ledna 2010 po boji s rakovinou
žaludku. Bylo mu 93 let.
Až poté se rozhodla japonská Nejvyšší
rada přijmout kapitulaci. Šest dní po bombardování Nagasaki oznámilo Japonsko přijetí
bezpodmínečné kapitulace požadované Spojenci.
Dne 2. září 1945 podepsalo kapitulační listinu
na palubě bitevní lodi Missouri a oficiálně tak
ukončilo válku v Tichomoří. Tím skončila druhá
světová válka i na posledním válčišti.
Role atomových bomb v japonské kapitulaci
a americká etická omluva byly vždy předmětem
diskusí. Zastánci bombardování obecně tvrdí, že
atomové bombardování vedlo k japonské kapitu-

laci a předešlo tak velkému počtu obětí na obou
stranách, pokud by došlo k plánované invazi.
Americké jednotky se podle operace Downfall
měly vylodit na ostrově Kjúšú v říjnu 1945 a podle
operace Coronet na ostrově Honšú o pět měsíců
později. Podle odhadů by spojenecká vojka
utrpěla asi jeden milión obětí, japonské oběti by
byly v miliónech, převážně mezi civilním obyvatelstvem.
Lidstvo se snad poučilo z těchto jediných ve
válce skutečně použitých nukleárních zbraní,
takže přesto, že v období „studené války“ mezi
dvěma znepřátelenými vojensko-politickými
uskupeními došlo k obrovskému nahromadění
nukleárního arzenálu na obou stranách, zejména
v Sovětském svazu a Spojených státech, zůstaly
vždy jen na utajovaných odpalovacích rampách či
na jiných nosičích. Jak si vedoucí státníci především
v tehdejším Sovětském svazu postupně začali
uvědomovat nesmyslnost jejich dalšího zvyšování
(v případě skutečného použití hrozila zkáza
celé lidské civilizace), došlo k dohodám o jejich
postupném omezení a dokonce likvidaci. K podpisu té poslední, označované jako START III
(z anglického Strategic Arms Reduction Treaty
- Dohoda o snížení počtu strategických zbraní)
mezi prezidenty obou současných světových
vojenských supervelmocí USA a Ruska došlo 8.
dubna 2010 na Pražském hradě. Barack Obama
a Dmitrij Medveděv se zavázali, že USA a Rusko
omezí počet svých strategických hlavic zhruba
o třetinu na 1550 kusů. Vzhledem k tomu, že
každá z nich představuje mnohonásobně vyšší
ničivou sílu, než byly ty použité v závěru 2. světové
války v Japonsku, lze doufat, že k jejich použití
nikdy nedojde.
(jn)

Výbuch nad Nagasaki 1945

KRUTÁ TVÁŘ AFGHÁNSKÉHO TERORISMU
Podle údajného vyjádření Talibánu důvodem byla špionážní aktivita
zavražděných a jejich snaha přesvědčit místní obyvatele, aby od muslimské víry konvertovali ke křesťanství. Údajně našli také bible v jazyce Dari
a špionážní zařízení.
Mluvčí IAM k tomuto tvrzení poznamenal, že IAM je od r. 1966 jednou z nejdéle působících nevládních organizací na území Afghánistánu,
je registrována jako nezisková křesťanská organizace, ale jejím cílem
není někoho obracet na víru. Aby dosáhl Parunského údolí, musel tým
opustit vozidla a více než půl dne putovat pěšky s koňmi horským terénem k cíli cesty. Poté se pěšky přemísťoval od jedné vesnice ke druhé, aby
domácím vesničanům nabídnul lékařské ošetření. Tato tragická událost
negativně ovlivní další působení organizace, jejíž nabídky zdravotní
pomoci každoročně využije čtvrt milionu Afghánců.
Vedoucím skupiny a jednou z obětí byl dr. Tom Little, který v Afghánistánu strávil 30 let.Mluvil plynně jazykem Dari, jedním z hlavních
afghánských jazyků. V srpnu 2001 jej sice tehdejší talibánská vládní gar-

Po dvoutýdenní misi v odlehlém Parunském údolí v provincii Nuristan,
asi 260 km severně od Kábulu, se vracela do hlavního afghánského
města dvanáctiičlenná skupina lékařů, zdravotních sester a logistického
personálu. Jednalo se o členy zdravotního týmu International Assistence
Mission (IAM), humanitární organizace, která řadu let poskytuje zdravotní péči po celém území, často v oblastech, kde je jinak nedostupná.
Podle mluvčího místní policie byla mise poslední 3-4 dny svého pobytu
v údolí střežena místními bezpečnostními složkami, které ji doprovázely
i na zpáteční cestě na hranice Badachšánu. Tehdy byla výprava ponechána bez ochrany, neboť se její členové již údajně cítili bezpeční.
Ve čtvrtek 5.8. 2010 se skupina zastavila na polední oběd v lesnatém
terénu Šaronského údolí v okrese Kuran Wa Munjan. Při návratu ke
svým třem automobilům byli zadrženi ozbrojenými povstalci. O den
později našla na místě policie vedle vyrabovaných aut pozůstatky deseti
členů zdravotního týmu – šesti Američanů, dvou Afghánců, Němce
a Britky. Všichni byli povražděni střelnými zbraněmi.
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Masakr přežili dva Afghánci. Jeden ze řidičů uprosil teroristy, aby jej
nechali žít pomocí citátů z koránu, druhý se od skupiny již dříve oddělil.
Afghánistán patří mezi nejchudší země světa a mnozí jeho obyvatelé
si lékařskou pomoc nemohou vůbec dopřát. V zemi připadá na jednoho
lékaře asi 50 tisíc obyvatel, z tisíce narozených dětí se 257 nedožije ani
pěti let věku, 12 procent populace nemá přístup k pitné vodě, školu
absolvuje jen 29 procent chlapců a 3 procenta dívek, od vypuknutí války
v r. 1979 bylo zabito 1,0-1,5 milionu osob, na ulicích Kábulu žije okolo 50
tisíc opuštěných dětí, pod povrchem je ukryto okolo deseti milionů min,
tj. na jednu minu připadá 2,4 obyvatel, tři miliony afghánských uprchlíků
žije v Pákistánu a Íránu. Tato čísla jen dokumentují potřebu zahraniční
zdravotnické pomoci místnímu obyvatelstvu. Nedávným vražedným
útokem proti humanitární zdravotní misi teroristé opět celému světu
připomněli, s kým má tu čest.

nitura ze země vykázala, po jejím pádu se však již v prosinci téhož roku
do Kábulu vrátil. V Kábulu jej důvěrně nazývali „Mr. Tom“. Organizoval
vybudování sítě očních klinik a nemocnic v celé zemi, převážně financovaných ze soukromých darů. Několik desetiletí podnikal podobné cesty
do odlehlých míst afghánského venkova, kde poskytoval oční a jiné
operace nemocným, pro něž takové zákroky byly jinak nedostupné.
Podle jeho přátel vedle znalosti jazyka znal i místní zvyky, byl velmi
trpělivý a uměl diplomaticky jednat i v kritických situacích.
Britka Dr. Karen Wooová byla též členkou další podpůrné organizace
Bridge Afghanistan. Odešla ze soukromé kliniky v Londýně, aby se
mohla věnovat humanitární činnosti ve válkou poničené zemi. Ve své
poslední zprávě napsala: „Čeká nás pěší túra s nákladními koňmi do
horského sedla ve výši 5000 metrů, Parunské údolí má okolo 3000 metrů
nad mořem. Žije zde okolo 50 tisíc obyvatel, kteří nacházejí obživu
v primitivním zemědělství a pastevectví. Je zde divočina, ale současně
krásná příroda. Doufám, že budeme schopni poskytnout pomoc velkému
počtu potřebných.“

(jn)

IX. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZE
9.-10.4.2010, PLZEŇ
V pěkném prostředí Parkhotelu v Plzni
se konala 9.-10.4.2010 „IX.celostátní konference sekundární osteoporóza“, kterou každé
dva roky pořádá Společnost pro metabolická
onemocnění skeletu (SMOS). Její organizace
se jako i v minulých letech ujal MUDr. Václav
Vyskočil, PhD., vedoucí lékař Osteocentra
Fakultní nemocnice Plzeň, člen výboru SMOS.
Tato akce je příležitostí pro setkání odborníků
nejen v osteologii, ale i lékařů, kteří se nějakým
způsobem podílejí na vyhledávání pacientů
s osteoporózou – jsou to praktičtí lékaři, ortopedi, revmatologové, gastroenterologové, diabetologové, endokrinologové, pulmologové,
neurologové, nefrologové, gynekologové – ať
už pečují o pacienty s onemocněními, která ze
své podstaty přináší větší pravděpodobnost
onemocnění osteoporózou a jejími komplikacemi (frakturami), či jim podávají léčbu, která
k úbytku kostní hmoty přímo vede (kortikoidy,
antikonvulziva).
Konference byla slavnostně zahájena prof.
MUDr. J. Blahošem – prezidentem ČLS JEP,
dále promluvili ing. Kunová, ředitelka FN Plzeň,
MUDr. Poborský, náměstek ředitelky FN Plzeň,
prof. MUDr. Fiala, proděkan LF UK v Plzni,
prof. MUDr. Palička, předseda SMOS, a MUDr.
Vyskočil, předseda organizačního výboru, kteří
zdůraznili nutnost diagnostiky, diferenciální
diagnostiky a léčby osteoporózy, a popřáli konferenci hodně úspěchů nejen v tomto roce, ale
i do dalšího, jubilejního X. ročníku v roce 2012.
K tradičně vysoké úrovni přednášek přispěly
autority české osteologie – prof. Blahoš, prof.
Broulík, prof. Palička, zahraniční přednášející
doc. Peichl z Rakouska, i odborníci souvisejících
oborů.

Hlavními probíranými tématy konference
byly: stárnutí a kost, sekundární osteoporóza
způsobená terapií – kortikoidy, antiepileptika,
sekundární osteoporóza u primární hyperparatyreózy, osteoporóza u revmatologických,
gastroenterologických onemocnění, u hemodialyzovaných pacientů, dětská a mužská osteoporóza, kost v graviditě a laktaci, HRT, fytoestrogeny, metabolické osteopatie. Dále zazněly
přednášky týkající se celého spektra možností
farmakoterapie osteoporózy - vápník, vitamin
D, vitamin K, bisfosfonáty, rekombinační PTH,
raloxifen, stroncium ranelát, včetně budoucích
možností farmakoterapie – denosumab
a v neposlední řadě sdělení o ortopedické terapii osteoporotických zlomenin. Nesmíme také
zapomenout na probíranou, všemi obávanou,
ale vzácnou komplikaci terapie bisfosfonáty
– osteonekrózu čelisti.
V sekci středních zdravotnických pracovníků
a laborantů byly diskutovány praktické otázky
provádění osteodenzitometrických vyšetření,
péče o pacienty se zlomeninami, výživa nemocných, rehabilitace.
Ráda bych se krátce zastavila u problematiky iatrogenní sekundární osteoporózy u pacientů léčených glukokortikoidy, na kongresu
několikrát probírané. Glukokortikoidy indukovanou osteoporózou (GIOP) trpí přibližně
40% pacientů užívajících glukokortikoidy.
Mechanismus GIOP je komplexní – vlivem
glukokortikoidů dochází ke snížení kostní formace (pokles diferenciace prekurzorů
osteoblastů a tím snížení sekrece osteokalcinu,
snížení tvorby kolagenu a IGF1), dochází tak ke
změně mikroarchitektoniky kosti a snížení její
elasticity a rezistence. Dále se snižuje absorpce

vápníku v gastrointestinálním traktu a zvyšuje
se jeho exkrece v ledvinách, takže dochází
k sekundární elevaci parathormonu (PTH)
a tím se dále zvětšují kostní ztráty zvýšenou
kostní rezorpcí. Riziko osteoporózy vzniká,
trvá-li terapie osteoporózy déle než tři měsíce
dávkou vyšší než ekvivalent 7.5 mg prednisonu denně. Proto byla opakovaně diskutována
vhodnost suplementace vápníku a vitaminu
D u pacientů léčených glukokortikoidy, nutnost jejich osteodenzitometrické dispenzarizace
a v případě splnění indikačních kriterií zahájení
terapie bisfosfonáty (alendronát, risedronát) ev.
rekombinačním parathormonem k zabránění
vzniku patologických fraktur. Tento přístup
předpokládá dobrou mezioborovou spolupráci
osteologů a ostatních odborníků, indikujících
terapii glukokortikoidy.
Akce byla nenásilně doplněna firemními
expozicemi generálního partnera konference
- firmy Novartis, hlavních partnerů – firmy
Roche, MSD a dalších partnerů - firmy Amgen,
Biomin, Comfes-Hologic, Eli-Lilly, EMS Brno,
Galén, Nycomed, Times – PC programy, Servier
a Zentiva.
Aby byla zpráva o IX. celostátní konferenci
sekundární osteoporóza v Plzni úplná, je nutno
se ještě zmínit o velmi zdařilém společenském
večeru s bohatým kulturním, společenským
i gastronomickým programem a zbývá jen pozvat lékaře ze všech oblastí medicíny, kterých
se téma sekundární osteoporóza dotýká, na
výroční X. konferenci sekundární osteoporóza
do Plzně na jaře roku 2012.
MUDr. Jana Svobodová, Osteocentrum
FN Plzeň, Medika-Centrum Plzeň

SEMINÁŘ MEFANET 29.4.2010
Dne 29.4.2010 proběhl seminář na téma edukační webový portál
MEFANET (mefanet.lfp.cuni.cz). O tom, co na setkání zaznělo, jsem si
popovídala s MUDr. Lukášem Bolkem, Ph.D., gestorem MEFANETu na
Lékařské fakultě v Plzni.
Pro ty, kteří se ještě nesetkali s MEFANETem, mohl byste stručně
shrnout jeho základní cíle?
Naše fakulta ve snaze o sjednocení elektronických vzdělávacích zdrojů
vstoupila do projektu MEFANET, který původně odstartoval v r. 2007 na
1. Lékařské fakultě UK a na Masarykově univerzitě v Brně.
Jedním ze zásadních výstupů projektu je vytvoření jednotného internetového prostředí, tzv. portálu, který má sloužit ke sdílení výukových

materiálů mezi lékařskými fakultami a to jak v České, tak i Slovenské
republice.
Pro koho je portál určen? Je volně přístupný nebo jsou zde určitá
omezení?
Rád bych zdůraznil, že se jedná o neveřejný portál, který je určen
výhradně studentům a pedagogům lékařských fakult.
Autoři vzdělávacích materiálů, které mají být umístěny na fakultním
portálu http://mefanet.lfp.cuni.cz/, mají na výběr z několika možností
na jaké úrovni a komu materiály chtějí nebo nechtějí zpřístupnit.
Lze např. materiál povolit k zobrazení všem, kdo na portál přistoupí,
nebo naopak jen výhradně těm, kdo si o zpřístupnění požádají. Autoři
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může být celá věc technicky i časově náročná. Lze tady najít nějakou
pomoc?
Bezpochyby - od toho tu máme celý technický tým (vlastně týmy dva
– OVAVT a AVC) v čele s mým kolegou, administrátorem portálu, Mgr.
Petrem Míkou z OVAVT. Týmy mohou být autorům velmi prospěšné
buď tím, že napomáhají upravit již dříve zpracovaný výukový materiál,
např. ve Wordu, nebo autorům pomůže vytvořit materiál zcela nový. Ten
se pak umístí na portál.
A máte nějaký další argument k zapojení se do MEFANETu?
Hlavním argumentem je ten fakt, že v současné době mají studenti
řadu poměrně různorodých, byť dnes již převážně internetových zdrojů,
na které se musí obracet, pokud hledají nějaký studijní materiál, což
je samozřejmě nevýhoda, která přináší minimálně velkou ztrátu času.
Projekt MEFANET chce tento problém odstranit, cílem je dosáhnout
toho, že portál MEFANET vstoupí do povědomí studentů jako nejlépe
vybavená a dobře dostupná databáze ucelených studijních materiálů.
K tomu však potřebujeme přesvědčit naše pedagogy, aby na portál
umisťovali co největší množství své produkce. Mimochodem – pokud
bude na portálu dostatek publikací – a už chybí jen málo, okamžitě
zažádáme o ISSN, takže publikace zde umístěné budou moci autoři bez
problémů zařazovat do svých odborných curiculí. A ještě třešnička na
dortu – v letošním roce jsme získali možnost podpořit autory i finančně,
byť nijak přehnaně…..
Na závěr bych si proto dovolil jednak apelovat na pedagogy, aby se
o publikování na portálu MEFANET zajímali, jednak na studenty, aby
své pedagogy na výhody portálu MEFANET upozorňovali.
A nezapomeňte, prosím, že v případě zájmu o portál je možno kontaktovat administrátora portálu Mgr. Petra Míku, tel.: 377 593 477 event. kl.
235, email: mika@dante.lfp.cuni.cz, který se každému bude rád věnovat.
S MUDr. L. Bolkem, Ph.D. hovořila Markéta Maurer

mají také možnost poskytnout své dílo v rámci centrální brány projektu MEFANET (www.mefanet.cz), čímž je zajištěno, že tato díla
budou zpřístupněna všem lékařským fakultám zapojeným do projektu
MEFANET.
Existují nějaké podmínky, které je třeba splnit, než bude materiál
umístěn na portál?
Pokud bude mít autor materiál, který by měl zájem umístit pouze
na fakultní portál, může, ale nemusí, předložit své dílo Ediční komisi
pro elektronické vzdělávání LF v Plzni, jejímž předsedou je proděkan
doc. Zicha. Smyslem této komise je to, že při svém hodnocení případně
doporučuje autorům opravy či úpravy děl a zároveň pomáhá autorům
s výběrem vhodného recenzenta či oponenta v případě, že autor má
ambice zpřístupnit své dílo v rámci výše zmíněné centrální brány. Ediční
komise též disponuje poradenskou službou v oblasti autorského práva,
kterou zajišťuje členka komise, Mgr. Blanka Rybnerová.
Pokud bude chtít autor umístit své dílo na portál, jak by měl tento
materiál zpracovat?
Autor by měl mít stále na mysli, že jeho dílo by mělo kromě
odborného obsahu splňovat alespoň základní pedagogická kritéria. Pro
tento účel jsme ve spolupráci s pedagogickými specialisty vypracovali tzv.
Evaluační kritéria pro elektronické opory. Tento dokument je umístěn na
fakultním portálu MEFANET v oboru Lékařská informatika.
Ohledně formy materiálů bych chtěl říct, že portál umožňuje umístění
různých typů dokumentů. Jedná se hlavně o PDF dokumenty, ale také
flashové animace nebo videomateriály. Poměrně neradi přijímáme prosté prezentace vytvářené v Power Pointu. Samy o sobě jsou totiž takové
prezentace didakticky málo přínosné. Autorům však nabízíme pomoc
při jejich úpravě na pedagogicky hodnotný materiál cestou zvukového
doprovodu.
V některých případech, např. při snaze vytvořit multimediální materiál,

XIV. MINÁŘOVY DNY
Ve dnech 22. -23. 4. 2010 se v kongresovém
centru Parkhotelu Plzeň konal dnes již tradiční,
14. kongres anesteziologů a intenzivistů
„Minářovy dny“, pořádané Anesteziologicko
- resuscitační klinikou FN Plzeň pod záštitou
České společnosti anesteziologie, resuscitace
a intenzivní medicíny ČLS JEP. Prezidentem
kongresu byl doc. MUDr. Eduard Kasal, CSc.,
přednosta ARK FN v Plzni. Akce probíhala
pod záštitou hejtmanky Plzeňského kraje doc.
MUDr.M.Emmerové, CSc., ředitelky FN Plzeň
ing. J.Kunové a děkana LF doc. MUDr. Borise
Kreuzberga, CS.
Nosným tématem kongresu, rozděleného na
část lékařskou a sesterskou, byla „Perioperační
medicína a ošetřovatelská péče“.
V lékařské sekci zazněla řada zajímavých
sdělení. Přednášelo se v českém a anglickém
jazyce. První den zahájil odborný program dr.
Cvachovec (Praha) přednáškou, pojednávající
o strategii objemové léčby v perioperačním
období. Ve sdělení dr. Beneše (Plzeň) byl
popsán význam peroperační optimalizace
tekutinové léčby variací srdečního tepového objemu. Doc. Dr. Balík z VFN Praha
zaujal posluchače zobrazovacími metodami ve vyšetření hrudníku. PhDr. Šestáková
(Plzeň) přednesla sdělení na téma paliativní
péče. V kazuistice dr. Lejčka a dr. Macharta
(Plzeň) byl popsán atypický efekt pulzní
radiofrekvence na chronickou hrudní radikulární bolest. Další přednáška stejných autorů
pojednávala o chronické bolesti dolních zad
z hlediska medicíny založené na důkazech.
Dr. Willsche hovořil o využití ultrasonografie
v regionální anestézii. Dále zazněla přednáška

dr. Nalose (Ústí nad Labem) o významu epidurálních a fasciálních bloků v pooperačním
období, po které následovalo představení
nové autorovy knihy. Dr. Rossegger popisoval
mikrolaryngeální chirurgii s jet-ventilací. Dr.
Kříž a dr. Havel (Plzeň) nás seznámili se svými
zkušenostmi s využitím přístroje TwinStream
při endolaryngeální mikrochirurgii. Série
přednášek prvního dne byla zakončena
příjemným společenským večerem.
Druhý den kongresu zahájil dr. Herold
(Mladá Boleslav) sdělením na téma kontroverzních ventilačních strategií a respirační
intervence. Dr. Židková (Plzeň) se ve své
přednášce zabývala problematikou H1N1
v intenzivní péči. Dr. Štěpán (Plzeň) prezentoval studii, srovnávající kontinuální versus intermitentní aplikaci Vankomycinu.
Zajímavá byla studie dr. Svitáka (Plzeň)
o agresivní léčbě nemocných s oběhovým
šokem v přednemocniční neodkladné péči
na základě monitorace sérového laktátu. Dr.
Adamus (Olomouc) hovořil o svalové relaxaci
při bleskovém úvodu do anestézie. Posluchači
byli zjevně zaujati přednáškou dr. Červeného
(Plzeň) o anestézii s awake fází pro neurochirurgické operace na naší klinice. Studie
dr. Zatloukala zmiňovala faktory ovlivňující
změnu tělesné teploty v průběhu celkové
anestézie. Ve sdělení dr. Bejvančického (Plzeň)
byla srovnávána dětská perorální versus i.m.
premedikace před ORL výkony.
V sekci sesterské se zúčastnilo 253 registrovaných všeobecných sester. V úvodu programu vystoupila jako host PhDr. Hofštetrová
– Knotková ( NCONZO Brno) s novinkami
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v legislativě NLZP. Mgr. Müllerová (Plzeň)
seznámila přítomné se sledováním dekubitů
jako indikátorů kvality ošetřovatelské péče na
národní úrovni Kardiopulmonální resuscitaci
s použitím mimotělního oběhu na urgentním
příjmu prezentovala Bc.Benediktová (Plzeň),
Bc. Smetáková (Plzeň) přítomné seznámila s prací anesteziologické sestry u výkonů
na hrudní aortě. Zajímavý byl také stručný
průvodce anesteziologické sestry gynekologicko – porodnickou klinikou FN Plzeň,
kterým se prezentovala sestra Fryčková (Plzeň).
Sestra Císařová (Praha) osvětlila pojem řízené
hypotermie a Bc. Lejsková (Plzeň) seznámila přítomné s rolí sestry při monitorování
hemodynamiky pomocí přístroje PiCCO2
PULSION. Velikým přínosem pro sesterskou sekci byla přednáška doc. MUDr. Fessla
(Plzeň), ve které autor seznámil posluchače
s velmi lidským a etickým přístupem ke zdraví,
nemoci a důstojnosti člověka.
Součástí kongresu byla prezentace firemních produktů - defibrilátorů, ventilátorů, jednorázového flexibilního intubačního přístroje,
monitorů, přenosných
ultrazvukových
systémů, systému automatizované externí
masáže (LUCAS) a dalších. Zájemci měli také
možnost zakoupení odborných publikací.
Závěrem - přednáškový program byl
bohatý, akce se zúčastnilo 342 registrovaných
účastníků. Letošní kongres byl úspěšný jak po
stránce odborné, tak společenské.
Organizátorům patří gratulace a poděkování.
MUDr. Eva Boháčová, Mgr. Josef Baxa,
Doc. MUDr. Eduard Kasal, ARK FN Plzeň

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ŠIKLOVA ÚSTAVU PATOLOGICKÉ ANATOMIE
12. 5. 2010
endometriálního adenokarcinomu v cervikálni cytologii (kazuistika
méně obvyklého případu s cyto-bioptickou korelací)
Daum O.: Mutace genu kódujícího „platelet derived growth factor
receptor alfa“ (PDGFRA) v mesenchymálních nádorech GIT jiných
než gastrointestinálních stromálních tumorech (GISTech)
Hadravská Š., Mukenšnabl P., Hasch M. : Turnerův syndrom.
Od autorů jsme bohužel nezískali k předneseným sdělením žádné
bližší informace.
(r)

Za předsednictví prim. MUDr. Z. Chudáčka, Ph.D., byla na programu čtyři sdělení:
Veselá P., Boudová L., Šálek D., Vášová I., Vokurka S., Kodet R.,
Moulis M., Křen L., Mačák J., Vernerová Z., Kašparová P., Stříteský
J., Fakan F., Trněný M., Mukenšnabl P., Michal M.: Histopatologické
znaky jako prognostický faktor lymfomu z buněk pláště (mantle cell
lymphoma)
Ondič O., Hadravská Š.: Úspěch cytologického skríninku - záchyt

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER UROLOGICKÉ KLINIKY 19.5.2010
bolestí, 10 % pacientů mělo slabé bolesti, 19 % středně silné bolesti,
žádný z pacientů neměl silné bolesti a 5 % pacientů mělo velmi silné
bolesti. Průměrná doba do schopnosti vykonávat běžné činnosti byla
v průměru 5 dnů. Při hodnocení stavu močení po operaci uvedlo 57 %
pacientů, že došlo k výraznému zlepšení proudu moče, 33 % uvedlo, že
jejich proud moče je lepší a 10 % pacientů cítilo, že nedošlo ke zlepšení
mikce. Na velice důležitou otázku, týkající se kvality života po operaci,
vnímalo 33 % pacientů, že došlo k výraznému zlepšení, 52 % nemocných
mělo lepší kvalitu života, 10 % stejnou a 5 % pacientů uvedlo, že došlo
ke zhoršení jejich kvality života. Závěrem možno konstatovat , že pro
komplexní hodnocení metodiky je důležité nejen zpracování objektivních dat, ale také reflexe, získaná od pacientů, která dotváří ucelený
pohled na danou metodiku. V našem sledování hodnotilo celkem 90 %
oslovených pacientů, že po fotoselektivní vaporizaci prostaty došlo ke
zlepšení průtoku moče a u 85 % pacientů došlo ke zlepšení kvality života,
což jsou výsledky více než povzbudivé.
Autoři V. Eret, M. Hora, O. Hes, J. Ferda, J. Klečka, P. Stránský a
T. Ürge zhodnotili Úlohu laparoskopie v léčbě lokálně pokročilých
nádorů ledvin. Na Urologické klinice v Plzni bylo v období od 01/2003 do
4/2010 provedeno 408 laparoskopických nefrektomií, z toho 325 z onkologické indikace. V souboru byly identifikováni pacienti s lokalizovanými
tumory ledvin (cT1-2a) a jejich perioperační data byla statisticky porovnána (dvoustranný T- test) s lokálně pokročilými tumory (cT2a (>
8cm),cT3a-b, N+). Statisticky významné rozdíly byly pouze u velikosti
a hmotnosti nádorů, ostatní perioperační data byla srovnatelná s lokalizovanými tumory ledvin, kde je laparoskopická radikální nefrektomie
považována za zlatý standard. Závěrem lze konstatovat, že laparoskopie
velkých a lokálně pokročilých tumorů ledvin je proveditelná a vyžaduje
zkušeného chirurga, měla by být centralizována a prováděna na specializovaných urologických pracovištích
Další přednáška Evoluce technických postupů u otevřených resekcí
ledvin pro tumor autorů P. Stránský, M. Hora, P. Toufarová, J. Klečka, V.
Eret a T. Ürge shrnula vlastní zkušenosti s novým technickým vybavením
u resekcí ledvin - použití argonové koagulace, využití tkáňových lepidel
a použití uzamykatelných klipů při renorafii. Otevřené resekce ledvin
se na Urologické klinice FN Plzeň provádějí od roku 1992. V souvislosti se zaváděním nového technického vybavení a zlepšováním techniky
resekčních výkonů na ledvinách dochází k rozšiřování indikací k záchovným výkonům a radikální nefrektomie jsou nahrazovány záchovnými
operacemi. Metodika renorafie s použitím uzamykatelných klipů je
jednoduchá technika, která omezuje prořezávání parenchymového stehu
a zlepšuje hemostázu výkonu.
Přednáška Metaloproteinázy v urologii - nové poznatky přednesená
P. Běhounkem se spoluautory J. Klečkou a I. Trávníčkem se zabývala
novými poznatky o metaloproteinázách jako o onkologických markerech
v urologii. Jednalo se o souhrn poznatků ze světové literatury a současně
jsme prezentovali i první výsledky výzkumu na naší klinice.
As. MUDr. Viktor Eret.

Přednáškový večer urologické kliniky se konal dne 19.května 2010
v přednáškovém sálu Šafránkova pavilonu. Večer moderoval prim.
MUDr. Jindřich Šebor.
První sdělení na téma Laparoskopická abdominální orchiektomie
a implantace testikulární protézy prezentovali na začátku odborného
programu D. Mrkos a P. Stránský. Přednášku tvořilo pětiminutové video
z operačního řešení abdominální retence varlete a následné implantace
testikulární protézy do dutiny šourku u 40letého pacienta s anamnézou
„chybějícího“ varlete vpravo od narození dle slov pacienta. Pro tento
nález byl v dětství vyšetřován, uzavřeno jako ageneze varlete vpravo.
Nyní na žádost pacienta připravován k implantaci testikulární protézy
vpravo do šourku z kosmetických důvodů a proto provedeno i CT břicha
s nálezem retinovaného varlete v dutině břišní vpravo. Video zaznamenává první fázi operaci - laparoskopické odstranění varlete vlevo s hydrokélou funikulu, umístěné v oblasti u vstupu ze vnitřního tříselného
kanálu a i druhou fázi operace otevřeným přístupem na šourku vpravo
implantaci silikonové testikulární protézy.
Autoři V. Janda a M. Hora pokračovali druhým sdělením Botulotoxin
v léčbě hyperaktivního detrusoru. Sdělení představuje výsledky aplikace
botulotoxinu typu A intramuskulárně do detrusoru močového měchýře
na urologické klinice u pacientů s urgentní inkontinencí při neurogenním močovém měchýři a syndromu hyperaktivního močového měchýře
(overactive bladder, OAB). Tato endoskopická aplikace je indikována při
selhání perorální terapie anticholinergiky. I když ještě nejsou přípravky
s botulotoxinem typu A v ČR v této indikaci oficiálně schváleny, řada
světových studií prokazuje výborné výsledky této metodiky na tlumení
urgentní inkontinence zejména v případě neurogenního močového
měchýře. V aktualizovaných Guidelines EAU pro rok 2010 je již tato
metodika uvedena jako doporučená po selhání anticholinergní léčby.
Na urologické klinice byla tato látka aplikována celkem u 5 pacientů
s neurogenním měchýřem a u 2 pacientů s OAB. V případě neurogenního močového měchýře došlo vždy k výraznému ústupu urgentní
inkontinence v trvání okolo 8-11 měsíců, po návratu obtíží bylo možno
opakovaně podat tuto látku vždy se stejně výrazným účinkem na snížení
epizod urgentní inkontinence. V případě OAB došlo jen k mírnému efektu na urgence. Tato metodika se jeví jako velice přínosná pro pacienty
s neurogenní příčinou urgentní inkontinence, v blízké budoucnosti by
měly přípravky s botulotoxinem v ČR získat indikaci i v léčbě těchto
urologických onemocnění.
J. Klečka, P. Stránský, P. Běhounek, V. Eret V a M. Hora prezentovali Výsledky pacientského průzkumu u nemocných po fotoselektivní
vaporizaci prostaty. Cílem práce bylo vyhodnotit výsledky pacientské
ankety nemocných po fotoselektivní vaporizaci prostaty, kteří podstoupili tento mininvazivní výkon v období let 2007 -2008 na 80W KTP
Greenlight laseru. V našem souboru pacientů jsme obeslali formou dotazníku celkem 250 pacientů. Dotazník obsahoval 15 otázek. Celkem se
vrátilo 101 dotazníků, které byly hodnoceny. Na stěžejní otázky, týkající
se pooperační bolesti, odpovědělo 67 % pacientů, že bylo zcela bez

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ÚSTAVU IMUNOLOGIE A ALERGOLOGIE
26.5.2009
Přednáškový večer 26.května patřil ÚIA.
Schůzi předsedal doc. MUDr Jiří Motáň CSc.
Na úvod přednesl MUDr Martin Liška

přednášku o potravinových expozičních testech u dětí. Shrnul v ní několikaleté zkušenosti
o otevřenými expozičními testy s potravina7

mi u malých alergiků, tak jak je provádíme
na ambulancích našeho ústavu. Sdělení bylo
velmi přínosné hlavně z praktického pohle-

du. Je známo, že s věkem narůstá tolerance
potravin, na které dítě třeba v útlém věku
alergicky reagovalo. Po určité době nutné
eliminace je proto namístě vyzkoušet, zda dítě
již potravinu snáší či ne, aby nebylo vystaveno
nevhodné dietě, která může mít negativní
dopad na jeho vývoj.
Ve druhé přednášce představila MUDr
Ivana Malkusová kasuistiku pacienta s hematoonkologickým onemocněním komplikovaným mnoha dalšími problémy včetně
opakovaných sepsí a následně zjištěným
imunodeficitem. Na uvedeném případu byla
zdůrazněna hlavně nutnost mezioborové spolupráce, která je mnohdy problematická.

Dále vystoupila MUDr Jana Hanzlíková
(spoluautoři D. Sedláček, T.Vlas a J.Gorčíková)
s přednáškou „Změny regulačních T lymfocytů
(Treg) u HIV+ pacientů po aktivci T lymfocytů
histaminem – první výsledky“. Šlo o navázání
na výzkum prováděný v posledních letech
v rámci společného grantu s Infekční klinikou.
Regulační T lymfocyty jsou v současné době
objektem intenzivního výzkumu celosvětově
a každé přispění může být zajímavé a mnohdy
přínosné.
Posledním sdělením přispěla MUDr Václava
Gutová. Šlo o zhodnocení přínosu nového
standardizovaného vyšetření funkce komplementu v séru, které bylo zavedeno od ledna

2008. Byl popsán princip vyšetření a výsledky
dvouletého sledování. Nejčastější poruchou
komplementu je deficit mannan binding lectinu, který může mít klinické důsledky častých,
těžce probíhajících infekcí. I v našem souboru
jsme prokázali tuto poruchu nejčastěji.
Diskuse k předneseným sdělením byla
živá, nejhojněji se diskutovalo k problematice
potravinových alergií a problémům sepse.
Večer se vydařil hlavně proto, že témata
přednášek byla velmi pestrá, od výzkumu až
ke každodenní praxi jak v laboratorní diagnostice, tak v ambulantní práci.
Dr. V. Gutová

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER KLINIKY ZOBRAZOVACÍCH METOD 2.6.2010
Dne 2.června 2010 se konala schůze Spolku lékařů v Plzni, netradiční
16. hodina začátku předznamenala slavnostní ráz zasedání. Večer totiž
připravili pracovníci Kliniky zobrazovacích metod (do roku 2009
Radiodiagnostické kliniky) u příležitosti významného životního jubilea svého přednosty a děkana Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Plzni, spectabilis doc. MUDr. Borise Kreuzberga, CSc. Slavnostní
odborné schůze se kromě mnoha hostů zúčastnili i jeho magnificence
rektor Univerzity Karlovy prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., prorektorka Univerzity Karlovy doc. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D., děkan
2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy doc. MUDr. Ondřej Hrušák,
PhD., děkan 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr.
Michal Anděl, CSc. a hejtmanka Plzeňského kraje doc. MUDr. Milada
Emmerová, CSc.
Jednání spolku lékařů řídil jeho předseda doc. MUDr. Jiří Motáň,
CSc. V první přednášce shrnul prim. doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD
vývoj radiodiagnostiky na Klinice zobrazovacích metod v období, kdy
zastává místo přednosty kliniky doc. MUDr. B. Kreuzberg. Poukázal
na to, že z provinčního pracoviště se pracoviště změnilo z běžného
„rentgenu“ na jednu z nejlepších klinik v České republice i v pracoviště
nesoucí srovnání s univerzitními pracovišti v Evropě. K nevídanému
rozvoji došlo zásluhou trvalé péče doc. Kreuzberga nejen o postupné
vybavení nejmodernější technikou, ale také systematickým budováním
pracovního kolektivu. Vynikající výsledky práce byly dokumentovány

zavedením nových metod vyšetřování, prioritních v rámci České republiky, ale také i prioritou celosvětovou, jímž bylo dynamické perfuzní
vyšetřování srdečního svalu výpočetní tomografií. V dalším sdělení se
doc. MUDr. J. Ferda (spoluautoři M. Novák, H. Mirka) věnoval vývoji
CT-angiografie krkavic, která byla zavedena do praxe v roce 1995 jako
na prvním pracovišti v ČR a plzeňské pracoviště se podílí na jejím
dalším zdokonalování ve spolupráci s vývojovým centrem v německém
Forchheimu. MUDr. František Šlauf (spoluautoři P. Duras, M. Novák,
P. Lavička, M. Choc) prezentoval ve své práci desetileté zkušenosti s
endovaskulárním ošetřením výdutí mozkových tepen endovaskulární
embolizací odpoutatelnými spirálami. Následovala dvě sdělení s tématy,
která patří do podoboru radiologie doc. Kreuzbergovi nejbližšímu.
MUDr. Jan Kastner (spoluautoři J. Ferda, B. Kreuzberg, P. Nepraš a V.
Karnos) představil zkušenosti lochotínského pracoviště s diagnostikou
sportovních úrazů pomocí magnetické rezonance. V souborné práci
poukázal na možnosti časného odhalení úrazů vzniklých při jednotlivých typech sportovních činností. Závěrečná přednáška as. MUDr.
Hynka Mírky, PhD. (spoluautoři J. Ferda, J. Kastner, B. Kreuzberg) byla
věnována současné diagnostice nádorů měkkých tkání magnetickou
rezonancí, tedy problematické oblasti diferenciální diagnostiky.
Po ukončení vědeckého programu následoval společenský večer
spojený s blahopřáními členů akademické obce panu děkanovi.
Prim. Doc. MUDr. Jiří Ferda, PhD.

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ÚSTAVU MIKROBIOLOGIE
A ÚSTAVU EPIDEMIOLOGIE 9.6.2010
V úvodní přednášce MUDr. J. Hrabák (spoluautorky M.Švecová a T. Bergerová) hovořil
na téma „Pandemická chřipka - zkušenosti ve
FN v Plzni“. V přednášce se autoři zaměřili
na problematiku zavedení molekulární diagnostiky pandemické chřipky A/H1N1. Virus
chřipky byli schopni detekovat metodou RTPCR od listopadu 2009 dle metodiky WHO.
S narůstajícím počtem indikací bylo nutné
omezit vyšetřování pouze na vzorky od hospitalizovaných pacientů. Během pandemické vlny
se podařilo laboratorně prokázat pandemickou chřipku u 71 pacientů (v 28,9% případů),
což ukazovalo na správnou indikaci tohoto
vyšetření. Dále byly prezentovány tři kazuistiky
s fatálním průběhem. Na závěr prezentace bylo
možné konstatovat, že bakteriální superinfekce
u pacientů infikovaných virem pandemické
chřipky jsou ojedinělé. Tento poznatek byl
v souladu se zjištěním autorů z ostatních zdravotnických zařízení jak z ČR, tak ze zahraničí.
V příspěvku MUDr. J. Kudové („Laboratorní
diagnostika chřipky“) byl v první části uveden přehled laboratorních metod, které se
používají na oddělení virologie ÚM FN v Plzni
k přímému i nepřímému průkazu chřipky.
Zároveň byly zmíněny i zásady správného
odběru a transportu materiálu do virologické

laboratoře, které jsou podmínkou úspěšné kultivace viru. Druhá část příspěvku poukazovala
na výsledky laboratorní diagnostiky chřipky
v sezóně 2009/2010 a věkové rozložení pacientů
s potvrzenou chřipkou. Zvýšená pozornost byla
věnována laboratorně potvrzeným případům
chřipky typu A subtyp pandemic A/H1N1/2009
u dětí do 15 let. Na závěr byla zmíněna krátká kasuistika chronicky nemocného dětského
pacienta, který byl hospitalizován ve FN v Plzni s bakteriální superinfekcí po prodělaném
chřipkovém onemocnění..
Doc. MUDr. P. Pazdiora shrnul základní údaje
o průběhu pandemie v Plzeňském kraji a ČR.
(„Pandemie 2009, zkušenosti s očkováním proti
sezónní a pandemické chřipce“). Do konce
května 2010 bylo laboratorně potvrzeno 87,
resp. 2047 onemocnění; v Plzeňském kraji byla
potvrzena 2 úmrtí. Týdenní nemocnost akutních
respiračních infekcí během uplynulé sezóny
nepřevyšovala hranici epidemického výskytu.
Pandemickou vakcínou bylo v očkovacích centrech a praktickými lékaři naočkováno 4 358
osob, což odpovídá proočkovanosti populace
kraje 0,77%!! – nejvíce byli očkováni lidé
s chronickým plicním a kardiovaskulárním
onemocněním. Distribuovaná virostatika byla
využita jen v 9%. V uplynulé sezóně došlo
8

k dalšímu snížení proočkovanost proti sezónní
chřipce – na podzim roku 2009 bylo očkováno
pouze 5,3% obyvatel kraje. Na závěr autor upozornil na rozdílný přístup k očkování u nás a ve
světě počínaje čelnými představiteli státu.
Další přednáška doc. MUDr. P. Pazdiory
byla zaměřena na nejčastějšího původce
virových gastroenteritid zejména u dětí do 5 let
věku („Rotavirové infekce v ČR“). Podle celostátních laboratorních údajů lze odhadnout, že
ročně je s rotavirovou nákazou u nás hospitalizováno cca 4 000 dětí v této věkové skupině
a ambulováno 30 000 dětských pacientů. Na
plzeňské Infekční klinice byly v r. 2009 rotaviry původcem 28,4% hospitalizovaných gastroenteritid, noroviry 26,2%. I když už je i v
ČR k dispozici vakcinace proti této infekci,
praktičtí lékaři pro děti a dorost ji využívají
zatím jen sporadicky – k 31.8.2009 očkovalo
alespoň jedno dítě pouze 9,3% pediatrů, celková
proočkovanost je zatím kolem 0,7%. Vzhledem
k vysokému výskytu infekce a jejímu klinickému i ekonomickému významu je žádoucí
propagace tohoto očkování.
Přednáškovému večeru předsedala doc.
MUDr. H. Zavázalová, CSc.
P. Pazdiora

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ KLINIKY
23. 6. 2010
setkává lékař spíše výjimečně. Zdůrazněna byla samozřejmě nutnost
pečlivé prevence.
Třetí přednáška as. MUDr. Martina Peška též na onkologické téma
„Přínos detekce sentinelové uzliny v léčbě karcinomu vulvy“ uvedla přítomné do problematiky chirurgické léčby ca vulvy. Ve velmi
pěkně dokumentovaném sdělení se přítomní dozvěděli o moderním
přístupu k tomuto závažnému onemocnění, který umožňuje volit co
nejadekvátnější chirurgický výkon.
Čtvrtá a závěrečná přednáška, kterou přednesl as. MUDr. Pavel
Chaloupka na téma „Poranění GIT během laparoskopických operací“
se týkala otázky komplikací v rámci gynekologických laparoskopických
operací. Tato problematika je již od roku 1996 pro kliniku jedním z nosných témat, neboť je zde veden celostátní registr komplikací. Pro pacientku je poranění GIT vzhledem ke své nebezpečnosti velmi závažné.
Včasné odhalení tohoto poranění a jeho správné ošetření významně
zvyšuje šanci na úspěšné zvládnutí této komplikace.
Na závěr přednáškového večera proběhla bohatá diskuze ke všem
předneseným příspěvkům s velmi dobrou odbornou úrovní, jak v závěru
zhodnotil předsedající doc.MUDr. Eduard Kasal, CSc.

Dne 23.6.2009 pořádala gynekologicko-porodnická klinika přednáškový
večer, v němž byla prezentována celkem čtyři sdělení. První přednášku
přednesla MUDr. Jaroslava Karbanová na téma: „Zhodnocení mediolaterální episiotomie pod úhlem 60° – pilotní studie“. V této velmi zajímavé přednášce, která se týkala zdánlivě všeobecně známé problematiky
seznámila MUDr. Karbanová všechny přítomné s výhodami a důležitostí
správně vedené episiotomie a to jak ve smyslu rizika případné ruptury
hráze, tak následného hojení poranění. Problematikou episiotomie se
klinika zabývá již několik let a výsledky jsou prezentovány jak v ČR, tak
v zahraničí.
V druhé přednášce as. MUDr. Jiří Turek a as. MUDr. Adam Hudec
na téma „Karcinom děložního hrdla v těhotenství“ seznámili přítomné
s managementem tohoto velmi závažného onemocnění, které může
významně ovlivnit průběh těhotenství. Zhoubné nádory děložního hrdla
jsou nejčastější gynekologickou malignitou v těhotenství s incidencí
v ČR okolo 1:4000 těhotenství. Průměrný věk pacientek s invazivním
karcinomem děložního hrdla v graviditě je 31,8 roku (u všech pacientek
je to 49 let). Byla uvedena kasuistika pacientky s diagnózou karcinomu
hrdla děložního v 37.týdnu těhotenství. Klinika je jedním z onkogynekologických center v ČR a uvedené skutečnosti byly pro přítomné velmi
zajímavé vzhledem k tomu, že mimo centrum se s tímto onemocněním

Doc.MUDr.Zdeněk Novotný,CSc.

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER LÉČEBNY TRN JANOV 30. 6. 2010

Ředitel léčebny TRN Janov
MUDr. S. Kos, CSc.
Poslední přednáškový večer Spolku lékařů
ČLS JEP v Plzni v letním semestru 2010
připravili lékaři a SZP léčebny TRN (LTRN)
v Janově, předsedal vědecký sekretář SL Plzeň
as. MUDr. J. Novák. Úvodní přednášku věnoval
ředitel léčebny St. Kos („Léčebna TRN Janov
a její činnost“) ve spolupráci s vedoucí sestrou
J. Maříkovou připomenutí historie léčebny, která
si brzy připomene 90 let své činnosti, včetně historických i současných fotografií objektu a jeho
vnitřního vybavení. LTRN Janov má nadregionální působnost a je řízena Ministerstvem zdravotnictví. Přednášející uvedl zaměření činnosti
všech čtyř lůžkových oddělení, možnosti specializovaného vyšetřování v ústavu a ve spolupráci s Plicní klinikou a dalšími pracovišti FN Plzeň
a nemocnice v Rokycanech. Přestože LTRN
slouží hlavně k zajišťování následné péče, podílí
se v řadě případů na stanovení či upřesnění
diagnózy onemocnění a s tím související léčby.
LTRN Janov má pro tyto účely dostatečné
lůžkové vybavení, které není v současné době
plně využíváno, přestože přebírá nemocné nejen
z Plzeňského a Karlovarského kraje, ale často
i z Prahy a Středočeského kraje.
St. Kos dále přednesl sdělení onemocnělé
J. Vérostové o zkušenostech ze tří let činnosti
tzv. sociálních lůžek, která byla otevřena v
květnu 2007 a nyní je jich k dispozici již 40.
Jsou poměrně hodně využívána a představují

zajištění speciální ambulantní péče u osob, které na léčebné rehabilitaci. Cvičitelky metodami
čekají na přijetí do zařízení sociální péče a u a technikami RFT se snaží přebudovat chybné
kterých rodina již nezvládá domácí péči. Velkou stereotypy a návyky při dýchání. Při terapii
výhodou pro klienty sociálních lůžek na Janově vychází z toho, že pacienti mají obtíže 24 hodin
je v případě zhoršení zdravotního stavu trvalá denně, a proto se musí neustále řešit. Základem
dostupnost ošetřovatelské i lékařské péče. Za je optimalizace dechového vzorce. Bránice jako
uplynulé tři roky bylo přijato celkem 181 klientů hlavní dechový sval má nejen respirační, ale
(118 žen a 63 mužů), propuštěno 146 osob: 43 i posturální funkci. Proto je nutné do terapie
bylo přeloženo do ÚSP, 15 odešlo domů, 41 bylo zařadit i korekční fyzioterapii posturálního syspřeloženo na lůžka akutní nebo následné péče a tému (korekce držení těla). Kvalitu i mechaniku
47 klientů zemřelo.
dýchání ovlivní neustálé vyhledávání úlevových
L. Kusenda podal přehled diferenciální diag- poloh, které vede ke svalovým dysbalancím a k
nostiky dlouhodobého kašle a uvedl kasuis- omezeným kloubním rozsahům. Pacienty učí na
tiku mladé nemocné, u které po negativních Janově relaxovat, správně inhalovat, ekonomicky
výsledcích všech provedených vyšetření vedlo vykašlávat a používat expektorační pomůcky
k výraznému zmírnění kašle nasazení vysokých – flutter, accapelu. Důležité je radikálně změnit
dávek inhalačního kromonu.
životní styl a především přestat kouřit.
Vedoucí rehabilitační pracovnice M. Švehlová
Vrchní sestra specifického oddělení J.
hovořila o základech dechové rehabilitace, Benčíková hovořila o zajímavých zkušenostech
která je na Janově dlouhodobě cíleně rozvíjena, z péče o nemocné s tuberkulózou z různých
využívá nejnovějších odborných poznatků a je i v zemí na východ od našich hranic a uvedla psycelostátním měřítku na vysoké úrovni. Význam cho-sociální zvláštnosti jednotlivých národností.
dechové rehabilitace se teprve nyní dostává do
Večer Léčebny TRN Janov byl pečlivě
popředí zájmu většiny léčebných programů. Je připraven, jednotlivé přednášky byly doprovázejednoznačně prokázán jeho příznivý efekt u ny bohatou obrazovou dokumentací a po jeho
pacientů s respiračními onemocněními. Vede skončení se účastníci sešli na přátelském setkání
ke zlepšení tolerance fyzické zátěže a zlepšení v prostorách menzy v Šafránkově pavilonu.
-skkvality života. Prvotním cílem je zmírnit a kontrolovat některé symptomy jako
je dušnost, kašel, vykašlávání.
Jejich negativní důsledky se pak
odrážejí v osobním a rodinném
životě. Klíčovou roli v celém
rehabilitačním programu hraje
odborně proškolený fyzioterapeut s psychosociálním cítěním,
který dokáže pacienta nejen
správně instruovat, ale i motivovat ke cvičení, ke správnému
přístupu k sobě samému a ke
svému dýchání, nejen v době
hospitalizace, ale i v domácím
prostředí. Neméně důležitá je
Večer Léčebny TRN Janov byl navštíven kolegy z Plzně
aktivita samotného pacienta.
Partnerský vztah pacienta, lékaře a z celých Západních Čech - na obrázku zleva Dr. M. Štěpáník
(Plzeň), Dr. E.Havlová (Cheb), doc.Dr.M.Teřl, CSc.,
a fyzioterapeuta je základním
(Klinika TRN FN Plzeň) a Dr. M.Nováková (M. Lázně)
předpokladem aktivní účasti
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SETKÁNÍ SE ZAHRANIČNÍMI STUDENTY
20. května 2010 v odpoledních hodinách se
uskutečnilo setkání anglicky mluvících zahraničních studentů Lékařské fakulty UK v Plzni.
Protože hlavním motivem shromáždění bylo:
Doctor – Patient – Communication, byli pozváni též někteří učitelé fakulty, aby na toto téma
pohovořili z hlediska svých oborů. Nejprve vystoupil doc. Motáň, který – i na základě vlastních
zkušeností – promluvil o přístupu lékaře–internisty k nemocnému, o zásadách získávání anamnézy, kontaktu s příbuznými. Dále na toto téma
hovořil neurolog – prof. MUDr. Ambler, DrSc.
- ve své velice pěkné a názorně dokumentované
přednášce. Zvláštnosti přístupu k dětskému
pacientovi a jeho rodičům zdůraznil as. MUDr.
Šašek z Dětské kliniky FN.
Každá přednáška byla následována bohatou
a neformální diskusí. Je třeba vysoce ocenit
iniciativu zahraničních studentů, kteří sami toto

setkání zorganizovali a řídili a zvolili téma, které
je vzhledem k problémům s komunikací s našimi
nemocnými při praktické výuce v nemocnici
dosti tíží.
Jiří Motáň

Foto: V. Dlouhý

K ŽIVOTNÍMU JUBILEU DOC. MUDR. ANTONÍNA ZICHY, CSC.
zlepšovatel resortu zdravotnictví“. V roce 1987 přišel s myšlenkou elektronického generování kmitavého pohybu kořenového nástroje (patent
využíván v konstrukcích dentálních souprav Ergostar) a způsobu elektronického monitorování torzní zátěže rotujícího nástroje; princip tohoto
vynálezu je používán různými výrobci dodnes.
Doc.Zicha dále působí nepřetržitě od roku 1997 v náročné funkci
proděkana Lékařské fakulty UK v Plzni, je členem Vědecké rady LF,
tiskovým mluvčím fakulty a předsedou ediční komise pro elektronické
publikace. Doc. Zicha je také členem redakční rady časopisů „Česká
stomatologie a Praktické zubní lékařství“ a „Progressdent“, je členem
několika zahraničních a tuzemských odborných společností. Působil
rovněž jako člen Vědecké rady ministra zdravotnictví.
Od roku 2001 až dosud zastává rovněž funkci přednosty plzeňské
Stomatologické kliniky. Spektrum jeho aktivit je tak široké, že je obtížné
v krátkém retrospektivním přehledu je jen vyjmenovat.
A jaký je doc.Zicha jako člověk? Vystupuje skromně a neokázale, je
velmi pracovitý, jedná čestně a přímo. Ve styku s podřízenými je vlídný,
spíše přesvědčuje, než nařizuje. Vážíme si ho i pro jeho příkladný vztah k
pacientům, pro jeho vysokou profesionalitu.
A proto mu i do všech dalších let přejeme především pevné zdraví,
pohodu a spokojenost v osobním i pracovním životě. Přejeme mu hodně
sil a elánu, aby mohl plně realizovat všechny své plány, přejeme mu i
hodně hezkých chvil strávených na jeho šumavské chalupě, přejeme mu,
aby se mohl více věnovat svým zálibám – knihám, turistice, amatérské
radiotechnice a „kutilství všeho druhu“.
Spolupracovníci

Doc.MUDr.Antonín Zicha, CSc., proděkan Lékařské fakulty UK
v Plzni a přednosta plzeňské Stomatologické kliniky, oslavil v plném
zdraví a síle své 60. narozeniny.
Jubilant se narodil 25.8.1950 ve Zlíně; svá mladá léta prožil ve
Vizovicích, kde také maturoval. V roce 1976 ukončil studium na
Lékařské fakultě v Plzni a nastoupil na Stomatologickou kliniku, které
zůstal věrný dodnes. Začínal jako asistent, po atestaci v roce 1979 pracoval již jako odborný asistent. V roce 1988 obhájil kandidátskou disertační
práci a rok poté byl zařazen do specializační nástavby v oboru stomatologická protetika.
Tomuto oboru se pak v následujících letech plně věnoval. Jako prvý
v České republice začal využívat v laboratorních i ordinačních postupech
technický laser. Tato tématika se stala i náplní jeho habilitační práce
„Využití laseru LSW 4000 v protetice“, obhájené v roce 1999.
Doc. Zicha absolvoval řadu školení, odborných kurzů a stáží na protetických pracovištích v ČR i v zahraničí. Obor stomatologické protetiky
přednáší v plné šíři jak v pregraduálním tak postgraduálním vzdělávání.
Je předsedou zkušební komise pro státní zkoušky ze stomatologických
oborů a předsedou Oborové rady postgraduálního studia ve stomatologii.
Pro potřebu výuky napsal 8 učebních textů, tři jako hlavní autor a
pět jako spoluautor, podílel se autorsky i na jedné monografii a dvou
překladech. Oponoval řadu kandidátských disertací a habilitačních prací,
recenzoval řadu odborných publikací.
V oblasti výzkumu se zaměřil zejména na aplikaci elektroniky ve
stomatologii. Málokdo ví, že je autorem 10 vynálezů z oblasti medicíny,
chráněných patentem; byl oceněn cenou ministra zdravotnictví „Nejlepší

PROMOCE ABSOLVENTŮ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V PLZNI
Ve dnech 27. a 28.července 2010 se konaly ve
velké aule Karolina v Praze promoce absolventů
všeobecného směru a absolventů oboru zubní
lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy
v Plzni.
Promocí se zúčastnila J.M. prorektorka prof.
MUDr. Sylvie Opatrná, PhD. a spectabilis děkan
plzeňské Lékařské fakulty doc. MUDr. Boris
Kreuzberg, CSc.
Do rukou promotora 1. promoční skupiny
doc. RNDr. Pavla Fialy, CSc., složili dne 27. 7. v 9
hodin svůj promoční slib absolventi všeobecného
směru:
Bechyně Jan, Adwan Ramez,M.A., Areedi
Nidal Bassam Husni, Bamburáková Radka,
Böhm Milan, Cimický Jakub, Dejlová Michaela,
Gibová Monika, Hamadeh Haitam, Heidlerová
Mirka, Houdková Sandra, roz. Russová, Janurová Radka, Khuri Ala, Kotlanová Šárka,

Matoke Nancy Akinyi, Mihulová Lucie, Mutiembu Masika Sylvia Fiona, Novotná Barbora,
Paulechová Petra, Pecková Martina, Pöpperlová
Anna, Repková Anna, roz. Glacová, Shaikh
Albasatinah Hassan, Svoboda Lukáš, Vaněk Jiří
a Žák David.
Promotor 2. skupiny absolventů všeobecného
směru prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc. přijal
v 10.30 hodin lékařské slib od následujících
absolventů:
Kubešová Michaela (prospěla s vyznamenáním), Albert Jan, Balíková Jana, Bobková
Hana, Černá Lenka (prospěla s vyznamenáním),
Češková Lenka, Doškář Petr, Dvořáková
Alena, Chmelík Pavel, Kabourková Lucie, roz.
Marešová, Kalná Daniela, Klesová Miroslava,
Kohoutová Alena, Kosnarová Tereza, roz.
Matoušková, Kováčiková Monika, Křížová
Anna, Kubíčková Veronika, Kuhnová Eliška,
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Muňoz Pérez Christian Renato, Paymová Lenka,
roz.Franzová, Pospíšilová Jitka (prospěla s vyznamenáním), Procházka Rostislav, Růžičková
Lenka, Šmídková Eva, Šobrová Alžběta roz.
Koptíková, a Žourková Táňa.
Promotorem 3. skupiny absolventů všeobecného směru byl doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.,
do jehož rukou složili ve 12 hodin promoční slib:
Česák Vojtěch, Čedíková Miroslava, Dolhá
Klára, Gregořicová Eva, Havrda Jan, Javůrková
Ivana, Johanides Otto, Kačer Martin, Kadlíčková
Eva, Karkanová Soňa, Koláčková Hedvika,
Ledvinová Lenka (prospěla s vyznamenáním),
Leňová Petra, Matějka Tomáš, Pavlata Josef,
Polomisová Michaela,Prajka Lukáš,Procházková
Šárka, Roušová Alena, Skala Petr (prospěl s vyznamenáním), Stromecká Martina, Sudniková
Lenka, Šebor Jindřich, Urbánek Jan, Urbánková
Nina, Vařejková Helena, roz. Bucharová.

Poslední skupinu absolventů všeobecného
směru promoval 27. 7. ve 13.30 hodin prof.
MUDr. Karel Koudela, CSc., do jehož rukou
složili lékařský slib:
Müllerová Eva, Budaj Robert, Dvořáková
Simona, Hořejší Michaela, Hrnčířová Pavla,
Jindřich Milan, Kašpárková Petra, Klapec Ondřej, Kutačová Kamila, Macová Pavlína, Nejedlý Jiří (prospěl s vyznamenáním), Pavelka
Martin, Plachá Petra, Polívková Irena, Potůčková
Hana, Rozhoňová Iva, Sádlová Lýdie, Stočková
Anna, Šampalík Václav, Štěchová Michaela, roz.
Cháberová, Tolinger Pavel, Tothová Ludmila,
Ürgeová Alena, Zábojníková Lenka, Zajíc
Jaroslav.
Slavnostní promoce pokračovaly další den, 28.
7. 2010, rovněž za účasti J. M. prorektorky prof.
MUDr. Sylvie Opatrné, PhD. a spectabilis děkana
plzeňské LF doc. MUDr. Borise Kreuzberga,
CSc.; promoční slib složili v 9 hodin do rukou
promotora prof. MUDr. Jana Kiliana, DrSc. tito
absoventi oboru zubní lékařství:
Aschenbrennerová Jana Sára, Benešová Klára,
Herbolt Michal, Hille David, Horová Tereza,

Jambura Jan, Janouškovcová Marie, Ježková
Veronika, Jurčová Zuzana, Kirinovič Martin,
Kohout Lukáš, Landová Soňa, Mahdian Nima,
Martínková Eva, Müllerová Martina, Nápravník
Michal, Pelíšková Alexandra, Pudíková Petra,
Skálová Marie, Svádová Eva, Svoboda Pavel,
Šedivá Petra, Vajchrová Gabriela, Valášková
Alice, Vošmiková Denisa, Zárubová Markéta.
Promoce 2. skupiny zahájil v 10.30 hodin
promotor prof. MUDr. Jan Kilian, DrSc., který
přijal lékařský slib od následujících absolventů
všeobecného lékařství:
Pachner Martin, Arabi Zaidan, Hynešová
Tereza, Krňoulová Ivana, Mochnáčová Mária,
Šerhantová Alena, Vágnerová Lenka (prospěla s
vyznamenáním), Vjaclovský Michal, Vlasáková
Jitka, Vodičková Hana, Vyskočilová Barbora,
Zábranská Tereza, Araújo Rui Miguel, Bastos
Luis Carlos, De Sousa Ana Raquel (prospěla s
vyznamenáním).
Slavnostní slib dále složili také absolventi oboru zubního lékařství: Fomenko Petr,
Kutílková Eva, Štěrba Martin, Švestka Petr,
Tuzarová Kristina, Valešová Kamila.

Promotorem poslední, 3.skupiny byl doc.
RNDr. Pavel Fiala, CSc., který ve 12 hodin
přijal promoční slib od zahraničních studentů
všeobecného lékařství (studium v angličtině):
Antunes Pereira Mariana, Bello Carlos,
Boavida Joao, Carvalho Joao, Castro Caldas
António, Costa Luis Carlos, Coucelo Martins
Joao, Dias Palmela Ana Cristina, Duarte Miguel,
Ferreira Joao Carlos, Marinho Diogo, Medina
Jerónimo Débora, Mendonca Joana, Reis Joana,
Santos Joana, Stirkat Falk, Udalamatta Gamage,
Varela Ana Verónica.
Promoční slib dále složili i následující absolventi oboru zubního lékařství (studium v
angličtině): Bettencourt Harold , Khan Fahd,
Krokos Christos, Marwari Sabina, Nikolaou
Alexandra, Patel Sanjay, Petta Evgenia,
Zoraghchi Mazi.
Za hojné účasti příbuzných, známých a přátel
absolventů magisterského studia LFUK v
Plzni proběhly promoce v obou dnech hladce
a nerušeně také díky bezchybné organizaci,
kterou zajistily pracovnice děkanátu plzeňské
fakulty a pracovníci UK v Praze.
-jak-

OSLAVY K 65. VÝROČÍ ZALOŽENÍ LF UK V PLZNI
a rozvoj LF UK v Plzni i pamětní medaile LF UK v Plzni. Po skončení
slavnostního programu bude následovat koncert paní Dany Hažmukové,
české operní, jazzové i muzikálové zpěvačky, žijící v SRN. Tato informace
je předběžná, upřesněný program bude poskytnut později. Součástí oslav
bude i slavnostní divadelní představení známého muzikálu Chicago,
které se bude konat v Komorním divadle v sobotu 9.10. od 19.00 hodin.

LF UK v Plzni slaví v tomto roce výročí 65 let od svého založení.
Oslavy výročí budou vrcholit ve středu dne 6. 10. 2010 slavnostním
shromážděním, které se bude konat v Měšťanské Besedě od 10.00 hod. Na
tomto shromáždění se zúčastní vrcholní představitelé - předpokládáme
z MŠMT, Univerzity Karlovy, naší fakulty, Plzeňského kraje a města
Plzně, zároveň budou pozváni představitelé dalších lékařských fakult
České a Slovenské republiky.
Při příležitosti výročí budou uděleny některým našim dřívějším
i současným kolegům medaile UK, pamětní listy za významné zásluhy

Doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.,
děkan LF UK v Plzni

VĚDECKÝ ÚSPĚCH LÉKAŘŮ I. INTERNÍ KLINIKY
– CENA ZA NEJLEPŠÍ PUBLIKACI PRO NEFROLOGY
V letošním roce dosáhl tým lékařů I. interní
kliniky, konkrétně úsek nefrologie, dalšího významného vědeckého ocenění. Skupina autorů
vedená as. MUDr. Janem Marešem, Ph.D. získala cenu za nejlepší publikaci v oboru nefrologie v roce 2009. Oceněna byla studie otištěná
v prestižním Kidney International s faktorem
impaktu 6,2 - Mares J., Thongboonkerd V.,
Tuma Z., Moravec J., Matejovic M.: Specific
adsorption of some complement activation

proteins to polysulfone dialysis membranes
during hemodialysis. Kidney Int 2009, 76 (4):
404-413. Slavnostní předání proběhlo v Praze
na kongresu České nefrologické společnosti
v červnu letošního roku.
V citované práci autoři odhalili za pomoci proteomických metod patofyziologii
aktivace komplementu při kontaktu krve s
hemodialyzační membránou. Kvalita publikované práce dokládá úspěšné zvládnutí pro-

teomické metodiky a je velkým příslibem do
budoucnosti. Autorům blahopřejeme a věříme,
že kombinace proteomického výzkumu s již
dobře etablovanými klinickými a experimentálními studiemi dále zvýší konkurenceschopnost vědecké činnosti na I. interní klinice.
Dr. Tomáš Reischig, Ph.D.
vedoucí nefrologie I. interní kliniky

MONOGRAFIE A KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH
PRACOVNÍKŮ LF UK V PLZNI V R. 2009
5. Černý, Vladimír, Matějovič, Martin, Dostál, Pavel and others. Vybrané
doporučené postupy v intenzivní medicíně. Praha: Maxdorf, 2009, 255
stran.
6. Ferda, Jiří, Mírka, Hynek, and Baxa, Jan. Multidetektorová výpočetní
tomografie. Technika vyšetření. Praha: Galén, 2009, 213 s.
7. Fínek, Jindřich, Fischerová, D, Novotný, J, and Jančárková, N.
Chemoterapie. In: Onkogynekologie, Praha: Grada Publishing, 2009,
s. 187-190.
8. Kobr, Jiří. Vstup do centrálního žilního řečiště u novorozence. In:
Cievné prístupy, Bratislava: OSVETA, 2009, s. 198-213.

1. Balihar, Karel. Akutní krvácení do gastrointestinálního traktu. In:
Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně, Praha: Maxdorf,
2009, s. 80-85.
2. Balihar, Karel. Profylaxe stresových vředů. In: Vybrané doporučené
postupy v intenzivní medicíně, Praha: Maxdorf, 2009, s. 78-79.
3. Bouda, Jiří and Novotný, J. Nádory v graviditě. In: Onkogynekologie,
Praha: Grada Publishing, 2009, s. 589-598.
4. Čech, Jakub and Rokyta, Richard. Srdeční selhání. In: Vybrané
doporučené postupy v intenzivní medicíně, Praha: Maxdorf, 2009, s.
16-29.
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33. Ulčová-Gallová, Zdeňka. Impact on fertility outcome. In: Immune
Infertility, Německo: SpringerLink, 2009, s. 165-173.
34. Varvařovská, Jana, Lacigová, Silvie, Rušavý, Zdeněk and others.
Impact of oxidative stress on diabetes mellitus and inflammatory bowel diseases. In: Irritable bowel syndrome, New York: Nova
Science Publishers, 2009, s. 49-118.
35. Vyskočil, Václav. Osteoporóza a ostatní nejčastější metabolická
onemocnění skeletu. Praha: Galén, 2009, 507 s.
(Ivana Flieglová)

9. Lacigová, Silvie, Rušavý, Zdeněk, and Čechurová, Daniela. Diabetická
neuropatie. In: Diabetologie, Praha: Galén, 2009, s. 204-220.
10. Matějovič, Martin. Obézní pacient v intenzivní péči. In: Obezita prevence a léčba, Praha: Mladá fronta, 2009, s. 246-250.
11. Merglová, Vlasta and Ivančaková, Romana. Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském věku. Praha: Havlíček Brain Team, 2009,
111 s.
12. Müllerová, Dana. Obezita - prevence a léčba. Praha: Mladá fronta,
2009, 262 s.
13. Novák, Jaroslav. Obezita a pohybová aktivita dětí. In: Obezita - prevence a léčba, Praha: Mladá fronta, 2009, s. 111-114.
14. Novák, Jaroslav. Prevence a léčba obezity fyzickou aktivitou. In:
Obezita - prevence a léčba, Praha: Mladá fronta, 2009, s. 169-181.
15. Opatrná, Sylvie. Peritoneální dialyzační roztoky druhé generace:
Preklinické studie a klinické zkušenosti. Plzeň: Euroverlag, 2009, 82
stran.
16. Pecen, Ladislav and Kormunda, Stanislav. Epidemiologie kolorektálního karcinomu. In: Recidiva kolorektálního karcinomu, Praha:
Grada Publishing, 2009, s. 11-31.
17. Rokyta, Richard and Bernat, Ivo. Akutní koronární syndromy. In:
Vybrané doporučené postupy v intenzivní medicíně, Praha: Maxdorf,
2009, s. 49-56.
18. Rušavý, Zdeněk and Čechurová, Daniela. Sexuální poruchy. In:
Diabetologie, Praha: Galén, 2009, s. 255-260.
19. Rušavý, Zdeněk and Lacigová, Silvie. Dietní opatření u diabetu. In:
Diabetologie, Praha: Galén, 2009, s. 243-249.
20. Rušavý, Zdeněk and Lacigová, Silvie. Fyzická aktivita. In:
Diabetologie, Praha: Galén, 2009, s. 249-254.
21. Sedláček, Dalibor. Infekce plic. In: Infekční lékařství, Praha: Galén,
2009, s. 420-430.
22. Sedláček, Dalibor. Použití kortikosteroidů u infekčních nemocí. In:
Infekční lékařství, Praha: Galén, 2009, s. 90-91.
23. Sedláček, Dalibor. Probiotika a prebiotika. In: Infekční lékařství,
Praha: Galén, 2009, s. 89-90.
24. Sedláček, Dalibor. Vakcíny používané k imunomodulaci. In: Infekční
lékařství, Praha: Galén, 2009, s. 85-86.
25. Šmíd, Michal and Rokyta, Richard. Hypertenzní krize. In: Vybrané
doporučené postupy v intenzivní medicíně, Praha: Maxdorf, 2009, s.
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VYŠLO SUPPLEMENTUM Č. 82/2009
PLZEŇSKÉHO LÉKAŘSKÉHO
SBORNÍKU
Ve dnech 7.-9.9.2009 se v kongresovém centru LF UK v Plzni
(Šafránkův pavilon) konal 45. Mezinárodní anatomický kongres. spojený
se 46. Lojdovým histochemickým symposiem. Kongres pořádala Česká
anatomická společnost a Česká společnost pro histochemii a cytochemii
ve spolupráci se Slovenskou anatomickou společností. Organizátory
kongresu byly Ústav anatomie a Ústav histologie a embryologie plzeňské
lékařské fakulty.
Na sjezd bylo přihlášeno na 150 účastníků z České republiky a ze
Slovenska, zúčastnil se jej i jeden zástupce z Íránu a jeden z Brazílie.
Celkem bylo předneseno 56 vědeckých sdělení a vystaveno 81 posterů.
Setkání se konalo v roce, kdy si celá světová kulturní veřejnost připomněla
200. výročí narození Charlese Darwina a současně i 150. výročí vydání
jeho základního díla
„O původu druhů...“,
které svým významem
přesahuje dimenzi biologické teorie a zasahuje hluboko do sféry kulturní. Proto byla úvodní
přednáška věnována
tomuto výročí a jeho
významu pro vývojovou morfologii, jejíž
výzkum má právě na
plzeňských pracovištích
dlouholetou tradici.
Nejnovější supplementum přináší 25 sdělení,
upravených pro tisk.
Vydalo je nakladatelství Karolinum Praha na
190 stranách, připravila
je ediční komise pod
předsednictvím prof.
MUDr. et RNDr. J.
Slípky, DrSc.
(r)

6. ZAHRADNÍ SLAVNOST LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V PLZNI 25. 6. 2010
Letošní zahradní slavnost se konala 25.
června 2010 a na návrh děkana Kreuzberga
byla ve stylu hippie. Slavnost navštívilo kolem
640 lidí, což je rekord všech dosavadních šesti
ročníků. Počasí se tentokrát příliš nevydařilo,
nicméně většina návštěvníku i přes nepřízeň
počasí vydržela až do večerních hodin.
Jídla bylo tradičně dostatek, organizátoři
letos nakoupili o cca 40 kg surovin více než
v minulém roce, navíc bývalý pan děkan doc.
MUDr. J. Koutenský, CSc. přispěl na slavnost
jako každý rok velkou porcí divočiny. Pokrmy
připravené menzou byly vynikající, piva
z Krušovic se vypilo 12 sudů. Vína dodaly
firmy Vinselekt Michlovský a Vinařství Straka.
Zajímavostí bylo to, že zahradní slavnost
poctila svou návštěvou inženýrka Lenka

Michlovská, manželka majitele firmy Vinselekt
Michlovský a.s.. A nejen, že nás navštívila, ale
celou dobu zahradní slavnosti nalévala víno
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a všem zájemcům si o víně dlouze a s velkým
zaujetím povídala. Dokonce organizátorům
pomáhala s úklidem a vyhodnocením akce.

K poslechu i tanci hrálo známé duo Špelina
– Ježek a odpoledne skupina Arytmics, která
skvěle zahrála povětšinou americké hity 60 let
a roztančila návštěvníky.
Další zajímavostí slavnosti bylo to, že v jejím
průběhu probíhalo natáčení životopisného
dokumentu o prof. Šafránkovi, velkém
českém vědci a prvním děkanovi Lékařské
fakulty v Plzni. Účastníci slavnosti se tak
mohli setkat se štábem České televize a hercem, představujícím prof. Šafránka. Tento
dokument má být vysílán v říjnu 2010. Mezi
nejvýznamnější VIP, které navštívily zahradní
slavnost patřil primátor města Plzně, Ing. Pavel
Rödl. Společně s děkanem fakulty a bývalým
hejtmanem Plzeňského kraje MUDr. Petrem
Zimmermannem vedli diskuzi, kromě jiného,
o rozvoji naší fakulty, zvláště pak teoretických
ústavů.
Velké díky za technické zabezpečení,
přípravu a úklid patří hlavně správě budov
a pracovníkům menzy jako vždy za veškerou
starost s přípravou a výdejem vynikajících
pokrmů.
Pro příští akci, pokud se bude konat, je
vyhlédnuto datum 24. června 2011.
Lukáš Bolek
Foto: V. Dlouhý

ZÁZRAK V DUBLINU. PLZEŇŠTÍ ZDRAVOTNÍCI VYHRÁLI EUROSPITAL 2010
Od roku 1999 se tým plzeňských lékařů
a dalších zdravotníků zúčastňuje mistrovství
Evropy nemocničních týmů Eurospital. Před
odletem do Dublinu prohlásil kapitán týmu
MUDr. Jiří Chvojka: „Jme tak na devadesát
procent rozhodnuti, že to bude náš poslední
turnaj. Definitivní rozhodnutí ale učiníme
až po návratu z Irska.“ Hlavním důvodem,
proč si tým plzeňských zdravotníků rozmýšlí
pokračovat v další „závodní“ dráze jsou
přibývající léta. Někteří hráči týmu již dosáhli
padesátku a není proto nic nepřirozeného
na tom, že stačit na své o dvě decenia mladší

soupeře je stále obtížnější. Při tom český tým
za období svého působení v Eurospitalu patří
jednoznačně k nejúspěšnějším – probojoval se
až na tři výjimky vždy alespoň do semifinále
mezi čtyři nejlepší, pětkrát dosáhl na bronzové
medaile a v r. 2007 ve skotském Glasgowě
podlehl až ve finále San Marinu a přivezl
stříbro. „Šestnáct mužstev startujících na
Eurospitalu tvoří jednu velkou rodinu, jednou za rok se tady setkávají kamarádi z celé
Evropy. Loučení v Dublinu bude proto asi
velmi těžké“, tak přemítal před zahájením
letošního šampionátu MUDr. J. Chvojka.

Tím překvapivější – a radostnější – zpráva
dorazila krátce před uzávěrkou tohoto čísla.
Tým plzeňských zdravotníků v Dublinu vyhrál
a poprvé v historii si přiváží zlaté medaile. Podrobnější zprávu o turnaji přineseme
v příštím čísle Facultas nostra. A možná také
odpověď na otázku, zda nečekaný úspěch
alespoň trochu nezviklal umýsl samotných
aktérů s účastí na tomto prestižním sportovním klání skončit. Vždyť v příštím roce by
měli titul mistrů Evropy obhajovat!
(jn)

JAK JSEM SE ZMĚNILA
4)
5)
6)
7)
8)

Dvakrát si rozmyslím, než se naštvu, hádka zabere čas.
Lidé si myslí, že umím latinsky.
Lidé předpokládají vysokou inteligenci.
Když člověk řekne blbost, lidé se zděsí, kdo je bude léčit.
Na dovolené v Římě jsem si zapamatovala názvy všech navštívených
kostelů.
9) Nevím, jestli je to výhoda.

Přemýšlela j sem o tom, jak j sem se změnila, když j sem začala studovat medicínu, co pro mě znamená být medik a vůbec jak se na mě dívá
moje okolí. Tady je můj seznam:
1) Musela j sem se začít učit, to jsem na gymplu nemusela
2) Věta - nemám čas - se stala podstatnou částí mého slovníčku.
3) Věta - učím se - se stala další podstatnou částí mého slovníčku.
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33) Nechápu, jak lidské tělo dokáže tak perfektně fungovat.
34) Zdraví není samozřejmost.
35) Nikdy dřív jsem nepřemýšlela o smrti.
36) Smrt ve spánku považuji za štěstí.
37) Na srazu třídy ze základní školy spolužačky říkaly, že chtějí první
dítě do 25 let.
38) Nevím, jestli já to stihnu do 30 let.
39) Někdy mé okolí nechápe, že si pamatuji leckterou blbost z učebnice,
ale nedokážu si zapamatovat, co mám koupit v potravinách.
40) Dostala jsem od přítele vynadáno, že si po třech letech vztahu
nepamatuji jeho telefonní číslo. Já nevidím důvod, proč bych si něco
takového pamatovat měla.
41) Co si z běžného života nezapíšu do kalendáře, to nevím.
42) Kalendář leží v Plzni na stole. O víkendu tak nevím nic.
43) Nikdy mi nijak zvlášť nevadil hluk. Teď si nepřeji nic jiného než
ticho.
44) Nikdy jsem neměla tendence se podceňovat. Teď u většiny zvládnutých zkoušek přemýšlím, jestli jsem to vážně uměla, nebo to byla
náhoda.
45) Často si nevšimnu, že někdo rapidně změnil svůj vzhled, ale hnedka
vidím, že má drobnou ranku na ruce.
46) Studium patologie považuji za zkoušku nervů, za každým zakašláním
hnedka vidím zápal plic.
47) Nikdy bych nikomu nedoporučila studium medicíny.
48) Občas přemýšlím, jestli někdy bude líp.
49) Pravděpodobně nebude.
50) Přesto bych neměnila.
Eva Rejdová, sk. 8

10) Známá za mnou přišla s opařeninou, poslala jsem jí do lékárny.
11) Známá za mnou přišla s podezřením na těhotenství, poslala jsem jí
k doktorovi.
12) Známá za mnou přišla s vyrážkou, chtěla jsem jí poslat do háje.
13) Každý by měl vědět, že medik není doktor.
14) Nikdo to neví.
15) Občas mi dlouho trvá, než si vzpomenu na nějaké slovo česky.
16) Lidé nemají rádi, když na ně člověk používá cizí slova.
17) Naučila jsem se pít kafe.
18) Přišla jsem o některé iluze.
19) Na interně a na pitevně jsem zjistila, že jsme národ hrdých
alkoholiků, kteří ale nemají být na co hrdí.
20) Ruce si umývám třikrát častěji než dřív.
21) Moji lékaři mě neberou jako pacienta, ale jako kolegu.
22) Kolega neplatí regulační poplatek.
23) Kolegovi se do podrobností vysvětlí diagnóza.
24) Kolega, který přijde s kašlem, je hypochondr nebo blbec.
25) Kolega, který přijde s rozvinutou nemocí je taky blbec.
26) Bageta je nejrychlejší snídaně, oběd i večeře.
27) Brzy vám začne lézt krkem.
28) Maminka vaří nejlepší jídla na světě.
29) Začali mě bavit domácí práce. Žehlení dokonce můžu považovat za
koníčka. Všechno je lepší než učebnice.
30) Každý se mě ptá, jaký obor chci dělat.
31) Protože nevím, každý mi nabízí své nápady.
32) Nikdo z nich nechce, abych dělala patologa, protože mají pocit, že
za živa bych jim moc nepomohla.

KDE JE STRAŠÍN? U SUŠICE
Ony jsou Strašíny vlastně dva – ten jeden,
o němž chceme napsat pár řádků, je u Sušice,
ten druhý se nalézá u Říčan a nyní již vlastně
figuruje jen jako „městská část“. „Náš“ Strašín
u Sušice je starobylá obec, v jejímž okolí již
v mladší době železné sídlily keltské kmeny.
První písemná zmínka o obci se datuje do
r. 1254. Název obce je podle jedné z teorií
odvozen od „stráže“, pocházející od strážní
funkce vsi u stezky z bavorského Pasova.

Prof. MUDr. Karel Raška, CSc.

Název však prošel v průběhu staletí dlouhou
cestou, psal se např. jako Strahen, Strazen,
Strassin, Strassen, Strašeň a od r. 1924 Strašín.
V r. 1274 byl majetkem Vítka z Krumlova, po
něm byli majiteli strakonický převor, pánové
na Rábí, rod Švihovských, Bernard a Kryštof
Kocovi z Dobrše a mnozí další. Od r. 1710 až
do zrušení poddanství v r. 1848 vlastnil Strašín
pasovský biskup Filip hrabě z Lemberku. Může
se pochlubit řadou historických památek, mezi
něž patří zejména farní a poutnický kostel
Narození Panny Marie na pahorku nad obcí
se zázračnou studánkou, kaple svaté Barbory,
Boží muka, kašna na návsi, fara, pomník
padlým v 1. světové válce a další. Kousek cesty
od návsi je dokonce i infocentrum „Zelený
bod“, kde návštěvník obdrží nejen všechny
potřebné informace, ale má k dispozici širokou
nabídku turistických průvodců.
Obec je dodnes místem poklidu v podhůří
Šumavy, a mnozí návštěvníci se sem rádi
vracejí. Jako třeba paní Z. Mikešová, která na
portálu obce uvedla: „...moje babička se narodila ve Strašíně, byl to dům s pavlačí na návsi,
bohužel už něj nejsou ani ruiny, ale jako malá
jsem se tam chodila dívat. Babička se jmenovala Františka Vítovcová, nar. v r. 1905, a její
tatínek se jmenoval Tomáš Vítovec. Do Strašína
se chystáme se sestrou jako každoročně a jen to
krásné místo mě nabije na celý rok.“
15. května 2010 byla obec svědkem významné události – odhalení pamětní desky

prof. MUDr. Karlu Raškovi na budově místní
školy. Ta byla pro její umístění vybrána i
proto, že zde jako řídící učitel působil Raškův
otec Ubald. Psali jsme o ní v minulém čísle
Facultas nostra. Průvodní slovo při odhalení
desky měl doc. MUDr. P. Pazdiora, CSc. jako
reprezentant Společnosti pro epidemiologii a
mikrobiologii, byli přítomni i Raškovi synové
a spolupracovníci. Desku posvětil strašínský
farář. Dnes se k této události vracíme dvěma
snímky.
(r)

Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.

OTÁZKY PRO PROF. MUDR. HANU ROSOLOVOU, DRSC.
V časopise České lékařské komory č. 1/2010 byl otisknut rozsáhlý
rozhovor s prof. MUDr. Hanou Rosolkovou, DrSc., vedoucí Centra preventivní kardiologie při 2. interní klinice LF UK a FN v Plzni. Rozhovor
s prof. Rosolovou vedl Dr. Zdeněk Procházka. Z rozhovoru uvádíme
odpovědi prof. Rosolové na dvě z položených otázek, které budou zajímat zcela určitě širší čtenářskou obec našeho periodika.
I přesto, že onemocnění kardiovaskulárního systému (KVS) zůstávají
na prvním místě žebříčku úmrtnosti, jejich terapie zaznamenala v po-

sledních řádově 20 letech ohromný pokrok a úmrtnost se snížila téměř
o třetinu. Jaké jsou aktuální perspektivy vývoje?
Nové velice účinné léky na všechny rizikové faktory pro aterosklerózu
a její komplikace, stejně jako léčebné invazivní metody (konkrétně
angioplastika a kardiochirurgické operace), nesou svoje ovoce, snižuje
se úmrtnost na KVN. Léčba a sekundární prevence aterosklerotických
vaskulárních nemocí zachraňuje a prodlužuje život. Z epidemiologického hlediska však chronicky nemocní lidé s KVN v populaci přibývají
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V současné době existují dokonce názory o prevenci KVN pomocí
polypillu (tabletě obsahující více léků), existuje idea, že všechny osoby
nad 50 let věku by měly užívat malou dávku statinu a inhibitoru RAS,
event. dalších, např. antiagregačních léků, které by se bez ohledu na to,
že daná osoba má nízké KV riziko, užívaly preventivně k zabránění
rozvoje aterosklerózy a vzniku KV příhod v budoucnosti. Tato idea se
v současné době testuje ve studii HOPE-3, která je vedena kanadskou
univerzitou a probíhá na tisících dobrovolníků v mnoha zemích světa
včetně naší. (*)
K uvedeným informacím prof. Rosolová pro naše čtenáře ještě dodala:
“Úspěchy akutní a intenzivní medicíny jsou úžasné – zachraňují životy
– baví to lékaře, nemocní jsou spokojení. Doporučování zdravé diety,
zakazování dobrých tučných a sladkých jídel, zakazování kouření a
nadměrné konzumace alkoholických nápojů, doporučování pravidelného pohybu – to je neatraktivní jak pro mnohé lékaře, tak pro lidi, kteří
„přeci žijí v demokracii“, a tak si mohou ve všem dělat to, co chtějí, a
úkolem lékařů a zdravotníků je jim v době nemoci pomoci! To je dnešní
filosofie. Je to malá osobní zodpovědnost za svoje zdraví, je to lenost,
pohodlnost, arogance….. A to vůbec nemluvím o ekonomice!!! Ale bez
pomoci celé společnosti prevenci zdravotníci nezvládnou – musí pomoci
potravinářství – zdravější technologie výroby potravin, zemědělství,
nabídka potravin, ceny, postoj celé společnosti atd. atd. V některých
zemích už je to znát (méně solené pečivo a chléb, atraktivita zdravých
potravin, vyšší cena nezdravých potravin atd.) Čeká nás ještě hodně
dlouhá cesta.
Převzato z (*) Procházka Z.: Otázky pro prof. MUDr. Hanu Rosolovou,

a dožívají se dalších nemocí, např. srdečního selhávání, různých arytmií
apod. Jedinou cestou, jak snížit výskyt kardiovaskulárních nemocí je
zabránit jejich vzniku, tj. primární prevence, která také slaví určité
úspěchy (např. se zlepšila léčba hypertenze a hypercholesterolemie aj.).
Co se nám však nepodařilo v primární prevenci vůbec, je snížení výskytu
náhlé smrti jako jednoho z projevů akutních koronárních příhod! Na
druhé straně však následkem sedavého způsobu života přibývá obezity,
metabolického syndromu a diabetu 2. typu. Tito nemocní mají 3-4krát
vyšší riziko aterosklerózy a kardiovaskulárních nemocí, a proto nezabráníme-li nastupující epidemii diabetu 2. typu budou kardiovaskulární nemoci přibývat!
Základním krokem terapie onemocnění KVS je změna životního
stylu. Jak ale může lékař poznat, kdy se už možnosti pacienta vyčerpaly
a dalšího zlepšení se už nefarmakologickými opatřeními nedosáhne?
Zdravý životní styl je základem pro udržení zdraví i základem v léčbě
všech KVN na podkladě aterosklerózy.
Konkrétně k Vaší otázce, problém v zahájení farmakologické léčby
vzniká ne u nemocných s KVN nebo osob s vysokým KV rizikem, ale
hlavně u osob bez KVN se středním (intermediárním) rizikem. Dříve
jsme u nově zjištěných hypertoniků nebo osob s hypercholesterolémií
dávali důraz na zavedení a působení nefarmakologických opatření
po dobu 4-6 měsíců a po té znovu určovali celkové riziko. Poslední
doporučení pro prevenci KVN zavedla trochu větší demokracii v rozhodování zahájení terapie s větší účastí nemocného. Pokud pacient není
schopen anebo nechce změnit svůj životní styl, je možné u osob s vyšším
rizikem pro KVN nabídnout farmakologickou léčbu dříve.

PLZEŇSKÝ KARDIOBĚH 2010
Třetí ročník Plzeňského kardioběhu se koná 2.
října 2010 opět v Plzni na Roudné. Jako tradičně
jsou připraveny dvě různé tratě o délce 5,5 km
a 1,6 km a také bohatý doprovodný program
jehož součástí bude raut a vystoupení kapely
Odyssea. V letošním roce bude prvně možné
si zakoupit triko s motivem kardioběhu. Jeho
cena je 200,- Kč a lze si jej objednat vyplněním
přihlašovacího formuláře na stránkách
http://www.pro-sport.cz/plzensky-kardiobeh/
prihlaska. Plzeňský kardioběh je současně
otevřeným mistrovstvím ČR zdravotnického
personálu v přespolním běhu a také závěrečným
závodem se slavnostním vyhlášením Poháru
mládeže Plzeňského kraje v přespolním běhu.
Prezentace závodníků probíhá na Roudné v
Luční ulici 43 (nedaleko „starého“ fotbalového
stadionu Viktorky) od 8.45 do 10.15, jsou zde
umístěny i šatny všech kategorií. Sprchy jsou
k dispozici v areálu tenisového klubu Škoda
Plzeň. Závod proběhne v kategoriích: příchozí
(muži a ženy) - 5 km, příchozí (muži a ženy)
– mílaři, mistrovství ČR zdravotnického per-

sonálu (muži a ženy) - hlavní závod - 5 km,
mistrovství ČR zdravotnického personálu
(muži a ženy) – mílaři - 1,6 km. Dětské kategorie podle věku se dělí následovně: předžáci/
předžákyně (1999-2000), mladší žáci/ml. žákyně
(1997/1998), starší žáci/st.žákyně (1995/1996),
dorostenci/dorostenky (1993/1994). Všechny
dětské kategorie běží 1,6 km, tj. jeden okruh na
rovinaté trati.
Časový program: 10.30 společný start všech
dětských kategorií, 10.45 start závodu mílařů,
11.00 start hlavního závodu na 5 km, 11.10
vyhlášení výsledků dětských kategorií, 11.30
vystoupení kapely Odyssea, 11.55 vyhlášení
výsledků závodu mílařů a závodu na 5 km, 12.15
tombola, 12.30 vyhlášení celkového pořadí
Poháru mládeže Plzeňského kraje v přespolním
běhu, předání cen. První tři závodníci ve všech
kategoriích obdrží medaile, každý účastník
získá pamětní list. Startovné je dobrovolné a
bude použito na dárcovské konto kardiologie
Fakultní nemocnice Plzeň.
Roman Sladký

OSMDESÁTINY HORAŽĎOVICKÉHO RODÁKA
PROF. MUDR. JAROSLAVA BLAHOŠE, DRSC.
pracoval dva roky na klinice prof. Klotze v nemocnici Beaujon v Paříži,
zaměřené endokrinologicky. Od r. 1969 pracoval ve Fakultní nemocnici
Pod Petřínem, zprvu jako asistent, později docent, profesor a nakonec od
r. 1989 jako přednosta interní kliniky. V r. 1993 po zrušení fakultní nemocnice byl pověřen vedením interní kliniky Vojenské lékařské akademie
JEP v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Od r. 1997 vedl Oddělení
klinické endokrinologie ÚVN. Tam také založil l. osteocentrum v České
republice, jehož je nyní vedoucím. Je i nadále vědeckým pracovníkem
VLA JEP. Jako celosvětově uznávaný odborník pracoval jako visiting
professor v Leedsu (prof. Care), v Upsalle (prof. H. Boström), v Padově
(prof. L. Crepaldi) a v Tokyu (prof. Y. Shishiba).
Na své dlouhé lékařské a vědecké pouti prošel mnoha odpovědnými
funkcemi, z nichž řadu zastává dodnes. Mezi nimi bychom našli členství
ve výborech řady vědeckých společností, např. Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP, České internistické společnosti
ČLS JEP, Spolku frankofonních lékařů ČLS JEP jejímž je zakládajícím

Prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., není třeba širší lékařské
veřejnosti představovat. Bez ohledu na specializaci jej většina kolegů zná
jako dlouholetého předsedu České lékařské společnosti J. E. Purkyně, do
jejíhož čela byl poprvé zvolen před dvaceti léty v r. 1990, a pak opakovaně
v dalších čtyřletých cyklech. Narodil se 30.6.1930 v Horažďovicích, otec
byl advokátem. Studium na Lékařské fakultě UK v Plzni ukončil v r. 1955
s vyznamenáním. Jeho medicínské zájmy byly celkem vyhraněné již od
studií.
S primářem Lavičkou z Plzně publikoval práce (i monografie) týkající
se kloubní a kostní problematiky.
Lékařskou dráhu začínal ve Františkových Lázních, po základní vojenské službě však již nastoupil jako výzkumný pracovník do Výzkumného
ústavu endokrinologického v Praze (vedoucí doc. MUDr. K. Šilink).
Do r. 1968 se zde zabýval zejména endokrinologií vápníku, kostním
metabolismem a metabolismem kyseliny močové. V letech 1961-1963 byl
vedoucím polikliniky nemocnice v Hararu v Etiopii. V r. 1967 až 1969
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členem, České endokrinologické
společnosti ČLS JEP, Společnosti
pro menopauzu a andropauzu
ČLS JEP a dalších. Zasedal ve
vědeckých radách Výzkumného
ústavu
endokrinologického,
lékařských fakult, Ústřední vojenské nemocnice a Ministerstva
zdravotnictví ČR. Od r. 2006 byl
předsedou Grantové agentury
MZ.Je členem redakčních rad řady
našich i zahraničních vědeckých
periodik. Mezi jeho funkce patří
i předsednictví ve vědecké sekci
Nadace Český literární fond. Je
členem lékařských akademií,
Francouzské, Ruské a České. Je
členem Učené společnosti ČR a
dalších.
V říjnu 1999 byl prof. Blahoš zvolen prezidentem Světové lékařské
asociace (World Medical Association - WMA), která sdružuje přes 80
národních asociací a více než 8 milionů lékařů světa. WMA je nevládní
organizací a spolu se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), která je
organizací vládní, je nejvýznamnější lékařskou světovou organizací.
V r. 2001 obdržel z rukou prezidenta Václava Havla Státní vyznamenání
za zásluhy. V r. 2002 jmenoval prezident Francie Jacques Chirac prof.
Blahoše Rytířem řádu Čestné legie a v r. 2008 ho prezident Sarkozy povýšil
na důstojníka. Řád Čestné legie založil v r. 1802 Napoleon. Řád je nejvyšším
státním vyznamenáním Francie a uděluje se vojenským osobám za hrdinské
činy a civilním osobám za mimořádné zásluhy. Pro Českou republiku byl
jmenován prezidentem České sekce Společnosti členů Řádu Čestné legie.
Publikoval přes 300 prací a 9 monografií, většinou z oblasti endokrinologie
a osteologie. Přednášel ve všech světadílech všemi světovými jazyky. Těm
se věnoval od mládí, již v 15 letech složil univerzitní zkoušku z angličtiny,
v 18 letech ze španělštiny, hovoří plynně francouzsky a německy.
Mezi jeho koníčky patří především hudba, sám hraje na piano a harmoniku, zajímá jej srovnávací lingvistika a literární historie. Prof. Blahoš
je ženatý a má dva syny. V roce 2002 se stal čestným občanem svého
rodného města Horažďovic.
Prof. Blahoš poskytl rozhovor mnoha médiím, z jeho zajímavých
odpovědí jsme vybrali tyto:
Pane profesore, jste členem Académie Nationale de Médecine v Paříži.
Mohl byste tuto poctu přiblížit?
Lékařská akademie je vysoce prestižní historická instituce. Byla založena
20. prosince 1820 Královským dekretem s cílem obnovit ve společné instituci původní Société royale de médecine a Académie de chirurgie, které byly
zrušeny Konventem v r. 1793. Během doby Akademie prodělala mnohé
změny v samotné struktuře i v počtu členů. V současné době má osm
sekcí (Séctions): interní obory, chirurgické obory, hygienu a epidemiologii,
biologii (základní obory), zvěrolékařství, farmakologii, sociální medicínu
a další lékařské obory. Akademiků (což mohou být jen Francouzi) je
130. Dopisující členové jsou však Francouzi (Correspondants nationaux)
i zahraniční dopisovatelé (Correspondants etrangers). Počet členů v jednotlivých sekcích je stálý a nový člen je zvolen po uvolnění místa úmrtím.
Do této prestižní francouzské akademie jsem byl přijat 14. dubna 1992.
Splnil jsem všechny podmínky. Byl jsem navržen dvěma akademiky – profesorem P. Guinetem z Lyonu a prof. J. Mirouzem z Montpellier, předložil
jsem původní práci o metabolismu kalcia a utilizaci glukózy a také jsem

ji na půdě akademie přednesl. Byl jsem zvolen do 1. sekce (stálý počet je
28) jako Membre correspondant etranger. Shodou okolností jsem druhým
Čechem. Podle aktuálního biografického seznamu členů Akademie na str.
172 byl mým slavným předchůdcem Jan Evangelista Purkyně. Záznam
o jeho členství zní doslovně:
Purkinje (Johannes Evangelista von) – Né á Libochovice (Autriche)
/Tchécoslovaquie/ le 17. décembre 1787 – Elu correspondant etranger
pour la division de médecine le 24 février 1835. Mort á Prague (Autriche
– Hongrie) / Tchécoslovaquie/ le 28 juillet 1869 – Correspondant de l‘
Academie des science.
Schůze Akademie se konají jednou měsíčně. Účast dopisujících členů
není povinná, ale je žádoucí. Akademie má sídlo v krásné starobylé budově
v 16, rue Bonaparte v Paříži v sousedství konzulátu České republiky.
Zcestoval jste mnoho zemí, viděl jste téměř celý svět. Vracíte se také
do rodného kraje?
Jsem z Horažďovic. Celý kraj mám nesmírně rád a vždy se rád do těchto
míst vracím. Považuji si za velkou čest, že jsem se stal čestným občanem
tohoto krásného města. Návraty sem jsou vždy radostí.
Pane profesore, přiblížil jste nám svůj odborný život. Prozraďte nám
ještě svoji životní filozofií.
Zamýšlím-li se nad životem, chovám nejvyšší úctu k největšímu zázraku
přírody, to je k životu. Cítím jej tak jako např. Purkyně, Claude Bernard,
Albert Schweitzer nebo Albert Einstein nebo také jako filozof T. G.
Masaryk. Znamená to žít s rozumem a citem, posuzovat své jednání vlastním svědomím a jednat svobodně a zodpovědně.
Pane profesore, k Vaší obdivuhodně široké aktivitě převážně duševní
asi patří i přiměřená „údržba“ fyzických sil. Máte nějaký recept na
udržení fyzické svěžesti a dobrého zdraví, bez nichž byste stěží takový
záběr zvládnul?
Nedávno jsem se dožil osmdesátky a tak by bylo nepřirozené, abych
neměl tu a tam příznaky involučních změn (řečeno eufemisticky). Nicméně
i v tomto věku by se měly udržovat určité fyzické stereotypy, přiměřené
věku a stavu. Je ovšem důležité nezanedbávat rovnováhu mezi duševní
a tělesnou aktivitou.
Nedávno jste byl přítomen odhalení pamětní desky epidemiologovi
prof. Raškovi v jeho rodném pošumavském Strašíně. Jak vnímáte tento
počin malé šumavské obce?
Stihnul jste se alespoň cestou stavit v rodných Horažďovicích? Máte
tam dosud nějaké rodinné vazby?
Strašín je obec u Sušice a je jí ke cti, že v upomínku na svého rodáka
uspořádala nedávno pěknou vzpomínkovou akci. Spolu s paní hejtmankou jsme odhalili bystu prof. Rašky. Samozřejmě při zpáteční cestě
jsem se zastavil v Horažďovicích, prošel se opět náměstím, kolem domu,
kde jsem se narodil. Chvíli jsem setrval na břehu Otavy a nostalgicky jsem
vzpomínal na dětská léta, kdy jsem se tam koupal, jezdil kousek na voru,
lovil ryby. Připomnělo mi to citát z Ovidia: Tempora praetereunt more fluentis aquae …(Přívaly času se řítí jak vlnění tekoucích vod).
Kráčí někdo z rodinných příslušníků ve Vašich šlépějích ve vztahu k
medicíně?
Ano, můj starší syn se nedávno habilitoval a pracuje v základním výzkumu v Akademii. Neptejte se mě, co přesně dělá. Dohodli jsme se, že ani
on ani já nebudeme ztrácet čas, protože bych tomu stejně nerozuměl.
Horažďovickému rodáku, absolventu plzeňské lékařské fakulty, panu
profesoru Jaroslavu Blahošovi, do dalších let života hodně elánu, radosti
z vykonané práce, rodinné pohody a také co nejvíce času na „muzicírování“ přejí za širokou obec čtenářů našeho periodika i členové
redakční rady.
(jn)

130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY V DOBŘANECH
Psychiatrická léčebna v Dobřanech oslaví
v letošním roce 130. výročí svého založení. Na
zřízení Ústavu pro duševně nemocné se usnesl
před 180 lety Český zemský sněm. Založení
ústavu je také spojeno se jménem profesora
MUDr. Jakoba Fischera, ředitele pražského
ústavu pro choromyslné.
Původně byla léčebna koncipována pro 600
pacientů. V 60. letech 20. století bylo však
v léčebně hospitalizováno přes 2 tisíce nemocných. Toto nadměrné zatížení a nedostatečná
průběžná údržba se nepříznivě projevilo na
hygienických podmínkách a možnostech léčby.
Historický vývoj byl popsán se všemi změnami

v brožurách vydaných k předchozím výročím.
130. výročí založení léčebny je důvodem
k ohlédnutí a hodnocení vývoje tohoto zařízení, zejména posledních 10 let za působení
stávajícího vedení. Je možné konstatovat, že se
podařilo překonat počáteční krizi a zadluženost
léčebny a realizovat celou řadu pozitivních
změn. Snížil se počet lůžek na odděleních,
proběhla řada rekonstrukcí budov oddělení
a provozů, zvýšil se počet odborného personálu, proběhla reprofilizace a modernizace lůžek.
Změny jsou natolik viditelné, že je vnímají
pozitivně nejen naši pacienti, ale i jejich rodinní
příslušníci a nahodilí návštěvníci. Patří za to dík
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všem, kteří se zejména v začátcích na těchto
změnách podíleli.
V budoucnu by se léčebna měla změnit v psychiatrickou nemocnici a zajišťovat všechny typy
psychiatrické péče v odpovídajících personálních, prostorových a hygienických podmínkách.
Počet lůžek na odděleních se bude i nadále
v souvislosti s další reprofilizací lůžkového
fondu snižovat.
Při každém výročí se přeje oslavenci mnoho
dobrého. Přeji tedy léčebně, aby se i nadále
ubírala cestou pozitivních změn, cestou modernizace a prosperity.
MUDr. Vladislav Žižka, ředitel léčebny

120. VÝROČÍ NAROZENÍ PROF. PHDR. MUDR. JAROSLAVA ŠAFRÁNKA
(1890-1957)
první československá televizní aparatura hotová. Jako průkopník čs. radia
a televize se zapsal do historie naší techniky a každodenního života. Jeho
první čs. kompletní televizní aparatura pro vysílání a příjem mechanické
televize (30řádkový systém, ještě s Nipkovovým kotoučem) byla určena
především pro demonstrování a výklad principu přenosu obrazu na dálku.
Tato aparatura je dodnes uchována v muzeu televize v Praze. V té době
(1936) vyšla také jeho první kniha „Televize“ o 160 stranách, která byla
obratem rozebrána. Po celé republice (včetně Podkarpatské Rusi) o televizi vykonal na 200 popularizačních přednášek a demonstrací. Budoucnost
televize popsal slovy: „Tak, jako se stal rozhlas kulturní nezbytností každého
státu, tak také rozjev si dobývá významnějšího postavení. Z toho čerpáme
jistotu o brzkém příchodu československé televize.”
Této publikaci předcházely spisky „Radiotelegrafie a radiotelefonie“
(1925) a „Co máme věděti o rozhlasu“ (1934). Působil při organizaci hnutí
čs. radioamatérů (založil Západočeský radioklub a radiotechnickou školu
při Českém radioklubu v Praze) v r. 1924 stál u zrodu Československého
radiosvazu, jehož se stal r. 1947 předsedou.
Ve fyzikálním ústavu pražské české univerzity působil J. Šafránek až
do uzavření českých vysokých škol v r. 1939; pod jeho vedením zde bylo
mj. vykonáno několik doktorských disertací o magnetických vlastnostech
vizmutu. Okupace znamenala konec výzkumu na vysokých školách. Za
války působil jako středoškolský profesor.
K 1. 1. 1946 byl jmenován řádným profesorem lékařské fyziky na
lékařské fakultě UK v Plzni. První přednášku pro mediky v Plzni přednesl
v sále Husovy univerzity,
nynějším Komorním divadle, již 6. prosince 1945.
Teprve dne 16. prosince
1945 za účasti rektora UK
profesora Salače a ministra
školství Zdeňka Nejedlého
byla slavnostně otevřena
Lékařská fakulta v Plzni.
Na přednáškách měl vždy
plno.
Jako jeden z prvních
vysokoškolských učitelů se
pustil do budování fyzikálního ústavu a přednášení
fyziky pro mediky. Postupně
vybudoval reprezentativní
ústav pro lékařskou fyziku. Za svého plzeňského
působení sestrojil asynchronní třífázový motor
s plynulou regulací otáček,
hlídač radioaktivity aj.
Velmi pilně se věnoval
překládání
odborné
literatury
z
němčiny

Jaroslav Šafránek se narodil v
Plzni jako syn krejčího. Po studiích
na českém gymnáziu v Plzni se r.
1909 zapsal na filozofickou fakultu
pražské české univerzity ke studiu
matematiky a fyziky. Vysokoškolská
studia zakončil r. 1914 státní
zkouškou způsobilosti vyučovat
matematiku a fyziku na středních
školách a doktorátem filozofie (disertace „Vliv světla na selenovou
buňku“). V posledním ročníku
studií, v říjnu 1913, se stal asistentem
českého fyzikálního ústavu, v jehož
čele stál tehdy prof. Č. Strouhal. Byl
to pravděpodobně právě on, kdo
v Šafránkovi probudil či podpořil
zájem o lékařské aplikace fyziky,
spadající do let první světové války,
kdy v letech 1917 až 1918 asistoval při fyzikální terapii v podolském
sanatoriu a publikoval několik prací o užívání elektřiny v lékařství. Tyto
zkušenosti vyústily mj. ve spisek „Elektřina ve službách lékařských.
Výklad o fysikální podstatě užívaných zjevů a o technické úpravě
přístrojů“ (Praha 1918).
Po vzniku Československé republiky se zapojil do služeb obrany státu
a vypracoval pro vojenské účely metody objektivního měření zvuku pro
konstrukci přístrojů protiletadlové obrany. V návaznosti na práce prof.
V. Posejpala o studiu refrakce plynů Jaminovým refraktometrem změřil
refrakci kyslíku.
Ve školním roce 1922/23 se v duchu tehdejších zvyklostí vydal na
zkušenou do zahraničí. Na doporučení P. Ehrenfesta byl přijat do magnetické laboratoře předního světového odborníka v oblasti elektromagnetismu, prof. P. E. Weisse ve Štrasburku. Po zasvěcení do problematiky
studia magnetických vlastností slitin kovů (prověření magnetických vlastností slitin niklu a mědi, tj. kovu feromagnetického s diamagnetickým)
dostal za úkol experimentální studium magnetických vlastností slitin
niklu a chrómu (tj. kovu feromagnetického s paramagnetickým), jehož
náročnou součástí byla již sama příprava chemicky čistého, elektrolytického chrómu. Výsledky publikoval v odborných francouzských i domácích
časopisech.
Na základě těchto prací se v r. 1924 podrobil na pražské české univerzitě
habilitačnímu řízení obor magnetooptika. Habilitace však nebyla nakonec
ministerstvem uznána, neboť magnetooptika zatím nefigurovala jako
„autonomní obor“. Habilitoval se teprve v r. 1927, a to z experimentální
fyziky (r. 1937 rozšířeno i pro pražskou českou techniku).
V této době se jeho zájem soustřeďoval na studium a konstrukci
televizních systémů. Vycházel z funkce oční sítnice, jejíž tyčinky a čípky
nahrazoval systémem fotočlánků. Získal pro svou myšlenku řadu technických nadšenců i mezi studenty, nešetřil svých skromných finančních
prostředků na nákup nezbytných součástek a koncem roku 1935 byla
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fakulta UK v Plzni po roce 1989 tím, že pojmenovala svůj nejnovější
pavilon jménem Jaroslava Šafránka.
Na závěr dvě vzpomínky na prof. J. Šafránka: Popularizoval rozhlas
v dobách, kdy složitý přijímač byl ještě velkou událostí. Popularizoval
televizi v letech, kdy tzv. kompetentní činitelé v její možnost nevěřili
a říkali, že bude dobře počkat, až co svedou v cizině, a radili, abychom
se jen tak nepouštěli do nákladných a předem už bezvýsledných pokusů.
Snad všechna naše města projel se svými přednáškami, byl ve fyzikální
sekci Spolku Národního technického muzea a tam chtěl uskutečnit
svou zamilovanou myšlenku: fyzikobus, autobus, který by byl dokonale
vybaven a mohl by ukázat v různých místech pokroky vědy. (*)
Venkovské radiokluby poznaly dr. Šafránka jako výtečného učitele
a vykladače s bezvadnou deklamací. Jeho přednášky ve venkovských
městech bývaly často již hodinu před zahájením „vyprodány“ a stávalo
se nezřídka, že těm, kteří museli pro nedostatek místa zůstat v chodbách
a na ulici, slíbil opakování přednášky na příští večer. V době, kdy se
v cizině začala rozvíjet pokusná televize, podnikl dr. Šafránek cestu
po Evropě, aby seznal stav televize v sousedních státech a po návratu
zahajuje tažení k povolení pokusné amatérské televize i u nás. Televize
nebyla tehdy ještě technicky tak dokonalá jako dnes, ale dr. Šafránek
měl na mysli vychovat naše vlastní, mladé experimentátory a připravit
tak půdu pro zdokonalování televize našimi vlastními lidmi a zbavit se
závislosti na cizině. (**)
(*) Vzpomínka V. Gurtwirtha k 70. výročí narození J. Šafránka.
Technické no-viny r. 8, 1960, č. 30, s. 12)
(**) Nekrolog od Pravoslava Motyčka: Amatérské radio 10, 1957, s. 292

a francouzštiny. Profesor Šafránek požíval pro svoji rozvážnost, moudrost
a široké vzdělání všeobecné úcty mezi odborníky, kolegy, studenty i u
široké veřejnosti. V roce 1948 byl zvolen do čela Lékařské fakulty v Plzni.
Funkci děkana vykonával do r. 1949.
Po založení Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni se ujal
přednášek z technické fyziky i zde a tuto funkci plnil po řadu let. Při
této činnosti stále pokračoval v šíření vědeckých poznatků formou
populárních přednášek, při nichž byly přednáškové sály vždy přeplněny
vděčnými posluchači.
K popularizačním a osvětovým aktivitám J. Šafránka patří i angažování
se v abstinenčním hnutí, sám byl zapřísáhlým nekuřákem a abstinentem. Mezi jeho zálibami bývá uváděno působení ve zpěváckém spolku
„Hlahol“, byl výborným zpěvákem.
Ve svých 65 letech, kdy měl již plný nárok na důchod, byl povolán
na lékařskou fakultu v Praze, aby tam vybudoval a vedl fyzikální ústav.
Zřejmě i následkem vysilující práce ho dne 22. srpna 1957 stihlo krvácení
do mozku, o den později zemřel ve Spáleném Poříčí.
Šafránkovo vědecké dílo zahrnuje na 60 publikací a 15 patentových
přihlášek. Vedle již zmíněné problematiky lékařské fyziky, optiky a elektromagnetismu zahrnuje četné práce z akustiky (prostorové, fyziologické
i fonetiky - vybudování fonetické laboratoře na filozofické fakultě UK).
Jaroslav Šafránek je také autorem řady praktických přístrojů a metod:
pro čs. armádu vypracoval v r. 1923 (spolu s bratrem Václavem) již zmíněný zvukový radar pro dělostřelecké účely, tzv. „fonometr“, v r. 1929
naslouchací protiletadlový přístroj „směrojev“. Ze školních pomůcek si
zaslouží pozornost jeho mnohoúčelový demonstrační přístroj „rheofot“
(úspěšně využitý Škodovými závody k regulaci velkých hydraulických lisů).
Zásluhy o jeho vědeckou a pedagogickou činnost ocenila Lékařská

(jn)

RENESANČNÍ LÉKAŘ GEORG HANDSCH (1529-1578) (*)
V posledních letech výrazně vzrostla pozornost, kterou až dosud věnovala naše historiografie synu císaře Ferdinanda I., bratru
Maxmiliána II. a strýci Rudolfa II., Ferdinandovi
II. Tyrolskému (1529-1595), v letech 1547-1566
místodržiteli v Čechách. Zákonitě se začalo
podrobněji studovat i jeho okolí – v medicínském směru to byl zejména jeho osobní lékař
Pietro Andres Mattioli (1501-1577). (Pozn.
redakce: viz Fac. nostra č. 56/2007).
V tomto studiu se bohužel zatím nedostalo
na jeho nejprve pomocníka a později nástupce
ve funkci osobního lékaře Ferdinandova, Jiřího
Handsche, přestože to byla bezesporu zajímavá renesanční osobnost. Přehled dosavadní
literatury naznačuje více než zřejmě, že naše
historiografie je mu hodně dlužna: jsou o něm
stručná hesla v Riegrově i Ottově slovníku, obě
jsou však zatížena řadou faktografických chyb.
Georg Handsch se narodil 20. března
v dnešní České Lípě. Handsch byl spíše českým
Němcem, někdy připojoval ke svému podpisu
„Germanus“, jindy „Germanobohemus“. Jeho
otec Václav byl měšťanem, který se usadil v Lípě
už v roce 1500. Georg měl několik sourozenců,
bratra Václava a čtyři sestry.
V Lípě se dostalo Georgovi i prvého
vzdělání, později začal navštěvovat protestantskou latinskou školu ve slezském hornickém
městečku Zlatoryja. V 15 letech, koncem roku
1544 se Handsch odebral do Prahy. Vstoupil
na artistickou fakultu pražské univerzity, kde
se stal jedním z jeho učitelů Matouš Collinus
z Chotěřiny. Přijal jej za pomocníka ve své
škole v Andělské zahradě.
Kolem roku 1548 se seznámil s dalším
lékařem – Udalricusem. Byl to Leonorus
Kauba (Oldřich Lehner z Kouby) a stalo se tak
prostřednictvím kruhu humanistů, do něhož
tento lékař také patřil.
Později přešel Handsch k dalšímu lékaři. Tím
byl Andreas Gallus. Gallus pocházel z Tridentu,
do Prahy přišel v roce 1548 a zůstal zde až do
smrti. Jako lékař měl daleko větší renomé než
Lehner: na jedné straně byl lékařem a radou
císaře Ferdinanda I. i českého místodržitele
arcivévody Ferdinanda Tyrolského, na druhé

byl – na rozdíl od Lehnera – i tvůrčím autorem.
Jeho protimorový spis vydali posmrtně jeho
synové.
8. září 1550 odjel Handsch jako doprovod Karla
z Dietrichsteinu na cestu do Itálie. Oba mladíci
navštívili nejprve několik severoitalských měst,
aby poté zamířili do Padovy. Handsch tam začal
studovat na proslulé lékařské fakultě. O svém
studiu si vedl podrobné poznámky. Brzy poté,
co přijel, měl možnost zúčastnit se v prosinci
1550 pitvy, kterou vedl Alexander Veronensis,
trvala prý celých 14 dnů. V druhém ročníku
sledoval přednášky a demonstrace Gabriela
Fallopia, žáka a nástupce Vesaliova (pozn. red.:
viz Facultas nostra č. 79-80/2009). V roce 1552
měl Handsch v Benátkách příležitost studovat
a pitvat lidskou hlavu. V posledním ročníku
se zúčastňoval tajných privátních lekcí, kde
Fallopio pitval opice, psy a ovce a dával tak
svým studentům základy srovnávací anatomie. Nedlouho předtím, v roce 1545 založil
Francesco Buonafede v Padově prvou univerzitní botanickou zahradu. V deníku našeho
studenta nacházíme celou řadu zápisků o tom,
jak spolu s profesory i kolegy tuto zahradu
navštěvoval a jak společně studovali jednotlivé
rostlinné druhy přímo v přírodě.
V roce 1553 byl Handsch promován na
lékaře. Nebylo to ale v Padově, kde po celou
dobu studoval a o níž se to také často píše, ale
ve Ferraře.
Po své promoci se odebral Handsch do
Tridentu. Na podzim 1553 se pak vrátil do
Prahy. Po celou dobu svého studia udržoval
korespondenci se svými lékařskými protektory
Lehnerem a Gallem.
Po návratu do Prahy nastoupil Handsch jako
učitel ve škole pro pážata,mladé chlapce z urozených
rodin. Pobyl na ní nejméně tři roky. V září 1557 ale
přijal nabídku Hodějovského, aby odjel na jeho
panství do jihočeské Řepice u Strakonic.
Po návratu do Prahy se Handsch pokusil otevřít si svou vlastní lékařskou praxi,
existenčně se však nedočkal zřejmě většího
úspěchu, přestože měl velice dobrou a lukrativní klientelu.
I on – podobně jako většina jeho současníků
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– byl pod vlivem astrologických představ
a hledal vhodnou chvíli, kdy zahájit či provádět
léčbu. Velký vliv přitom připisoval zejména
Měsíci.
Když se Handsch jako čerstvě promovaný
doktor vrátil z Padovy, přenesl do Prahy, jak se
zdá, i tamní novou módní vlnu, která se objevila
po založení prvé univerzitní botanické zahrady
– botanické exkurze. V Praze tehdy začala
skupinka lékařů konat botanické vycházky
po pražských zahradách a po okolí. Mezi
účastníky těchto botanických výprav jmenuje
Handsch např. Lehnera, jakéhosi blíže neidentifikovaného Adama a Balthasara, Hájka,
Kamenického, samozřejmě Collina, ale i samotného Mattioliho.
Mattioli přišel jako lékař místodržitele
arcivévody Ferdinanda do Prahy v roce 1554
a jak je vidět, neváhal navázat ihned kontakty
se zdejším lékařským prostředí. Velmi brzy se
s Mattiolim seznámil např. Tadeáš Hájek.
Handschova hmotná existence byla však
i nadále nejistá, šlechtická klientela byla u něj
asi spíše jen výjimkou. Hmotná tíseň, na jejíž
hraně se mladý lékař zřejmě stále pohyboval,
jej nakonec přivedla k tomu, že využil své známosti s Mattiolim a nabídl mu v roce 1561 své
služby. Nemáme doklad o tom, že byl Handsch
do jeho služeb skutečně přijat, z logiky
následujících událostí to však vyplývá. V životě
32letého lékaře to představovalo ohromný zlom
– poprvé v životě se zbavil hmotných starostí,
protože v Mattioliho domě byl existenčně dobře
zajištěn, navíc výrazně postoupil společensky,
s Mattionem se dostal i do dvorských kruhů
místodržícího Ferdinanda. Od podzimu 1562
až do února 1563, kdy Ferdinandův dvůr
opustil město, zůstal na pražském hradě sám.
A nejen, že pracoval na překladu herbáře, ale
navštěvoval a léčil morem postižené.
Zdá se tedy, že nejpozději v roce 1560 začal
Handsch pracovat na německém překladu
herbáře, k němuž jej vyzval sám Mattioli.
Bylo to v době, kdy už byly v plném proudu
i práce na českém vydání, které připravoval
Tadeáš Hájek. Velmi podstatná však byla podnikatelská úloha tiskaře Jiřího Melantricha.

Melantrich prokázal velkou prozíravost, když
se s Mattiolim dokázal spojit a ve spolupráci
s ním připravit vlastně gigantický vydavatelský
projekt jaký bylo vydání v roce 1562 Hájkova
českého a v roce 1563 Handschova německého
překladu herbáře. Arcivévoda Ferdinand v roce
1566 ukončil svou místodržitelskou funkci a v
příštím roce Prahu opustil. Na Mattioliho místo
osobního lékaře nastoupil Handsch a odešel
s Ferdinandem II., teď už opravdu Tyrolským,
do Innsbrucku a na zámek Ambras. Bydlel
ve městě, kde vykonával patrně také vlastní
lékařskou praxi, pracoval i v místní nemocnici a
je prokázáno, že měl rovněž svou lékárnu, denně
však dojížděl na nedaleký zámek. Lékařskou
agendu zde však nevykonával sám. Spolu s ním
odešel z Prahy do Tyrol i doktor Willebroch,
navíc se tu setkáváme se jmény několika dalších
lékařů, o nichž je známo bohužel jen velmi
málo: Merenda, Decius Celer, Ferrari, Jelmus.
Ferdinand měl vedle toho na svém dvoře i ranhojiče, jimiž byli jacísi bratři Mensuratiové.
K lékařské kultuře na zámku patřila i velká lékárna, o níž pečovala Ferdinandova
žena, Filipína Welserová, její teta pocházející z březnického rodu Lokšanů. Sbíraly se
zdejší byliny, ale mnoho léčiv se sem dováželo
ze zahraničí. Z Indie se dovážel např. olej
z muškátových květů a jakýsi nápoj ze
skořicové kůry. Dovážela se údajně i chinová
kůra, jantarový olej, sloní kly či španělský „lapis
beswar“, bachor z divokých koz a kamzíků
nacpaný vlasy. Naplněný bachor z divokých
koz nebyl zřejmě léčivem, ale spíše amuletem,
na jehož působení tehdejší medicína stále ještě
věřila. Sám pak připravoval lektvar, který měl
být protilátkou a obdarovával jím i své přátele.
Ferdinand i Filipina byli zřejmě znamenitými jedlíky, rádi i hodně pili, trpěli ale oba
dlouhodobě ledvinovými kameny. Věřili však,
že pomoc jim přinesou léčivé prameny. Proto
se Ferdinandovi dovážely bečky minerální vody
z italské Luccy i z Karlových Varů, vozily se

za ním, i když byl na cestách. Při svém pobytu
v Karlových Varech v roce 1574 jí např. konzumoval neuvěřitelné množství, údajně až 20
žejdlíků za den. Ke koupelím se dovážela na
zámek i místní minerálka. K Handschovým
povinnostem patřilo doprovázet arcivévodu
a jeho choť při poměrně častých lázeňských
pobytech.
Na ambrasském dvoře se mohl Handsch
zabývat nejen medicínou, ale i přírodovědou.
Atmosféra se odrazila i v jeho díle. V jeho
pozůstalosti se zachovalo pět foliových rukopisných svazků se společným názvem Historia naturalis. Handsch na ní začal pracovat už v Praze,
bezprostředně po vydání herbáře. Zabýval se
jí však po řadu let, téměř až do konce svého
života, přesto ji však nedokončil.
Ve Ferdinandových službách setrval Handsch
do roku 1578, kdy Ambras opustil. V druhé
polovině 70. let už ale postonával. Ironie osudu
chtěla tomu, že měl stejné obtíže, s nimiž musel
bojovat řadu let u Ferdinanda i u Filipiny, totiž
ledvinové kameny. Vedle toho trpěl bolestivou
strangurií a dalšími prostatickými potížemi,
o čemž se zachovalo několik svědectví v jeho
denících. Před svým odjezdem odprodal arcivévodovi za 100 zlatých své knihy a rukopisy
– zachované zprávy nejsou jednotné v tom, zda
to byly všechny či jen jejich část. Cena to nebyla vysoká, na druhé straně se tímto způsobem
Handschova pozůstalost zachovala až dodnes.
Georg Handsch pak zamířil z Tyrolska do své
rodné Lípy, zde ale brzy nato zemřel. Nedožil
se ani 50 let. Byl poté nadlouho zapomenut,
nebyl teoretikem, v akademickém prostředí
se mnoho nepohyboval, byl daleko spíše praktikem: psal-li o zvěři či o rybách, myslel hned
na to, jak je chovat či lovit, neměl smysl pro
systém, vždyť žádná přírodopisná systematika
tehdy dosud neexistovala.
Z jeho pozůstalosti uvádíme dopis, který
napsal Mattiolimu 26.4.1561: Doktoru Petru
Ondřeji Matthiolimu atd.: Z toho důvodu

jsem Vaši vznešenost sledoval vždy s tichou
úctou a obdivem a začasté jsem si přál dostat
pořádnou příležitost k tomu, abych mohl
být blíže účasten laskavosti Vaší Vznešenosti
a naklonil si ji svou úplnou poslušností a vytrvalou službou. Tuto tolikrát vytouženou
příležitost mi nepřinesl do klína nějaký
prchavý okamžik ani lichotná štěstěna, ale
nadmíru dobrá vůle a konkrétní rozhodnutí
Vaší Excelence, když mě nedávno s laskavým
příslibem vyzvala k překladu svého herbáře
z latiny do německého jazyka, kteroužto práci
jsem neodmítl, i když jsem ji považoval za
obtížnou a nesnadnou, protože jsem doufal, že
všechny její obtíže mohu přemoci pílí a usilovnou prací, připraven ihned začít a pokračovat,
kdyby ji Vaše Excelence mezitím nepřikázala
odložit o jeden nebo dva měsíce s ohledem na
dohodu o odměně. Od té doby uplynuly dva
měsíce. Nepochybuji o tom, že Vaše Excelence
setrvá na tom, co jednou rozhodla, a tedy i já
učiním totéž, ale vyložím krátce, za jakých
podmínek. Už se mi zajídá provozovat lékařství
v tomto městě, tak nedůstojné a malé odměny
dostávám vinou opovrženíhodného barbarství
a nevděku. I Galenus připomíná, že medicína
se nemá poskytovat barbarům. Stěží jsem s
to hradit výdaje na průměrné a skrovné jídlo
a ošacení, proto jsem nucen se poohlédnout po
jiném způsobu obživy. Často jsem uvažoval,
že by o mne bylo dobře postaráno, kdybych
dostal místo u nějakého dobrého, vzdělaného
muže, jenž by ve svém domě využil mé usilovné práce, a já bych na oplátku požíval jeho
pohostinství a přiměřeného platu. Zatím přeji
Vaší Excelenci, aby se měla dobře a šťastně
a poroučím se jí cele a uctivě v naději na
vytoužený cíl mé žádosti.
Smolka J., Vaculínová M.: Renezanční lékař
Georg Handsch (1529-1578). Dějiny Věd
a Techniky, r. 43, 2010, č. 1, s. 1-26 (příspěvek byl
redakčně zkrácen)

VZPOMÍNKA NA TADEÁŠE HÁJKA Z HÁJKU (1526-1600)
Od r. 1554 studoval na univerzitě v Bologni, jejíž lékařská fakulta
patřila k nejpřednějším v Evropě, poté přešel do Milána. Proslulý učenec
Cardano v něm rozvinul náklonnost k matematice a paracelsovskému
pojetí medicíny.
Přesto, že se Hájek s prostředím italských univerzit seznámil v čase
objevitelských let italské anatomické školy, nikdy se zřejmě tomuto
oboru nevěnoval.
Již v té době napsal pár velmi slavných děl. Mezi ně hlavně patří spis
„O kometách“, ve kterém poměrně moderním způsobem píše o jejich
vzniku, oběžných drahách atd. Jako zajímavost lze uvést učené pojednání „O pivu“ („De cerveceria“), které vyšlo v roce 1554 a Hájek v něm
dospěl k jedné z prvních teorií oxidace.
V šedesátých letech byl Hájek přijat do profesorského sboru pražské
univerzity. Do dějin české matematiky se vepsal svojí zahajovací univerzitní přednáškou, která vyšla pod názvem De laudibus geometriae. Jedná
se o první spis českého původu, který si všímá minulosti matematických
věd v našich zemích.Soustředil se zde na prosazení vyšší úrovně matematiky a zajištění jejího trvalého místa v rámci univerzitního studia.
I když jako mladý vědec brzy univerzitu opustil, byl hlavně v době
rozkvětu vědeckého centra Prahy v poslední čtvrtině 16. století jedním
z hlavních spojovacích článků mezi ní a císařským dvorem.
Tadeáš po završení třicítky nebyl v Praze neznámou osobností. V r. 1558
se rozhodl založit si lékařskou praxi. Jako lékař byl velmi vyhledáván, ale
zdaleka to nebyla jenom medicína, v níž si postupně budoval postavení
uznávané autority. Ta byla spíše jen prostředkem k tomu, aby se mohl
věnovat vědecké práci podle vlastních představ. Nejednou si postěžoval,
že povinnosti lékaře mu jen málo dovolovaly věnovat se teoretické vědě,
astronomii, fyziologii, botanice a kartografii i alchymii a astrologii.
K předním chráněncům pražského dvora patřil v šedesátých letech 16.
století významný italský botanik a lékař Petr Ondřej Matthiolli, autor
proslulého Herbáře. Překlad byl svěřen Hájkovi a ten se celého podniku

V roce 1526 se v pražském
domě zámožného a váženého
úředníka při Betlémské kapli
Šimona Hájka narodil syn,
který podle rodinné tradice
dostal jméno Tadeáš. Otec Šimon byl bakalářem svobodných umění a spisovatel. V r.
1554 jej císař Ferdinand I.
povýšil do šlechtického stavu.
Měl tedy vlastní znak a predikát. Otcovský dům v mladém
Tadeášovi vypěstoval vřelou
lásku ke knihám a vědě, a tak,
když prošel nižší školy, dal se
zapsat na Karlovo učení, kde
začal se studiem latiny, řečtiny
a filozofie.
Stejně jako řada jeho vrstevníků z dobrých rodin snažil se
Tadeáš ukojit svůj hlad po vědění za hranicemi vlasti. V letech 1548
až 1549 přednášel medicínu a astronomii ve Vídni. Poslouchal zde též
přednášky výborného matematika Ondřeje Perlachia, doktora lékařství.
Pro nevšední talent v tomto oboru i zájem o astronomii mu bylo
svěřeno vydávání populárních astronomicko-astrologických kalendářů.
Navštěvoval i přednášky z lékařství doktora Wolfganga Lazia. Na
lekce z praktického léčení docházel k doktoru Františku Emerikovi,
císařskému lékaři. Studia dokončil v r. 1550 na půdě pražské univerzity,
jež mu uděllila hodnost bakaláře a o rok později titul mistra svobodných
umění in artibus. Psal se pak latinsky Thaddaeus Hagecius ab Hayek či
Thaddeus Nemicus.
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proč by mělo být vynecháno najednou deset kalendářních dnů, když šlo
jen o konvenci při stanovení data. Zda se Hájkův rozbor problému vůbec
na jednání moravského sněmu dostal není známo.
Při vší vědecké činnosti se však nepřestával věnovat medicíně. Titul
protomedika Království českého, což byl jakýsi zemský lékař, byl však
spíše výrazem uznání jeho zásluh než skutečná funkce v neexistujícím
systému zdravotní správy země.
Osobnost císaře Rudolfa II. a jedna z hlavních císařových zálib – alchymie – výrazně ovlivňovaly vědecké bádání v Praze na sklonku 16. století.
Mnozí k alchymii vzhlíželi jako k vědě věd, protože slibovala poskytnout
člověku vše, po čem toužil: věčné mládí, bohatství i vysvobození od
bolesti. Pro mnohé z alchymistů se Praha stala magnetem. Sám Hájek dal
svůj rodný dům na Betlémském náměstí na čas k dispozici Angličanům
Kellyovi a Deeovi.
Krůček po krůčku se z alchymie rodila racionální chemie, byl to
také Hájek, který i zde byl průkopníkem moderních vědeckých metod.
Rudolf II. potřeboval na svém dvoře někoho, kdo by se stal arbitrem
elegance a váženosti a kdo by podával reference, doporučení a také
odmítnutí alchymistům, kteří pracovali v pražských laboratořích. Nestal
se jím nikdo jiný než Tadeáš Hájek. Jako ředitel alchymistických dílen
musel čelit Hájek různým podvodníkům a starat se o správný chod
práce. Ucházel-li se pak některý z alchymistů o císařovu přízeň, musel se
u Hájka podrobit jakýmsi přijímacím zkouškám.
Pražský dvůr byl přitažlivý i pro takové veličiny jako Jan Kepler či
Tycho Brahe. Právě na příchodu velkého Dána měl Hájek největší podíl.
Vzniklo i tajné bratrstvo Růžového kříže. Odznak tohoto bratrstva
– zlatou růži na kříži s monogramem R.C., která byla připevněna na
modré stuze – chovala v skrytu i řada osobností na dvoře Rudolfa II.,
mezi nimi i Hájek, Keller, Brahe či Jan Jessenius. Rosekruciáni usilovali
o vybudování jakéhosi světového sdružení vědců, jehož jedním z cílů
byla i snaha o odstranění zla ze všech oblastí lidské činnosti.
Začátkem roku 1600 upadl Tadeáš do vleklé nemoci, s níž se jeho
pětasedmdesátiletý organismus již nedokázal vypořádat. Když tento
všestranný vědec umíral, byli v Čechách již mnozí specialisté, kteří jej
v jednotlivých oborech přerostli. To však nikterak nesnižuje jeho výsadní
postavení ústřední osobnosti české vědy 16. století.
Jméno Tadeáše z Hájku bylo umístěno pod okny Národního muzea
v Praze. Po Hájkovi je pojmenován měsíční kráter Hagecius a planetka
1995 Hajek.
(*) Podaný P.: Tadeáš Hájek z Hájku. Přemožitelé času 1988, č.5, s. 5155
(jn)

ujal s velkorysostí a vědeckou důkladností jemu vlastní. Botanika byla
v té době součástí medicíny a téměř všichni, kdo se do jejího vývoje nějak
výrazněji zapsali, byli lékaři.
Spíše z komerčních důvodů se Tadeáš podvolil nátlaku přátel a vydal
několik velmi oblíbených kalendářů, navázal tak na svoji činnost ve
Vídni. Do řady kalendářů vkládal předmluvy směřující k obecnému
dobru. Tak v jedné varoval před náboženskou nesnášenlivostí, již pokládal za nejhorší zlo. Sám Tadeáš byl věrným stoupencem Husovým a
strany pod obojí.
Když roku 1566 vstupoval do služeb císaře Maxmiliána II., zahájil
svou kariéru na habsburském dvoře jako lékař vojska vypraveného proti
Turkům. Strávil tři léta střídavého pobytu tu v Uhrách, tu ve Vídni. Za
své zásluhy a služby byl po návratu do vlasti pasován v r. 1571 na rytíře
a jmenován protomedikem Království českého. O rok později jej císař
Maxmilián II. jmenoval svým osobním lékařem
Hájek jako první uveřejnil v tisku způsob, jak určit polohu hvězd
stanovením přesné doby jejich průchodu poledníkem. Je autorem řady
astronomických a lékařských spisů. Vyměřil oblast kolem Prahy a je
spoluautorem mapy z roku 1563, která se ale ztratila.
8. listopadu 1572 „ neobyčejná a nová hvězda se rozsvítila“, jak napsal současník Martin Bydžovský. V souhvězdí Kasiopeje se jednalo
o supernovu takového jasu, že lidé s ostrým zrakem ji mohli pozorovat i za bílého dne. Jev trval osmnáct měsíců a neunikl pochopitelně
ani pozornosti Hájkově. Výsledky pozorování a úvah shrnul do svého
hlavního astronomického spisu Dialexis, v němž dokázal, že nová
hvězda nevznikla mezi Zemí a Měsícem. Spis vydaný ve Frankfurtu nad
Mohanem jej proslavil v celém tehdejším vědeckém světě. V té době již
mezi své přátele počítal i Tychona Brahe. Setkal se s ním, když doprovázel Rudolfa II. k jeho korunovaci za římského krále do Řezna.
Přes řadu skvělých nabídek z ciziny se neodhodlal opustit svou vlast.
V době, kdy celý určený svět psal latinsky, psal Hájek o odborné tématice
též česky. I jeho latinské publikace jsou přísně vědecké, Hájek znal
dokonale matematické vědy a všechny dostupné hvězdářské prameny
od Hypparcha, Ptolemea a Koperníka s doplňky a opravami od Alfonse,
Peuerbacha, Regiomontana a Tychona de Brahe.
K jeho českým spisům patří např. „O reformaci kalendáře dobré zdání
pana doktora Thadeáše Hájka z Hájku odeslané do sněmu pánům
Moravanům“ z roku 1582. V době, kdy tento spis psal, již v Čechách
platil nový kalendář. Hájek reformu schvaloval, i když nerad. Považoval
za důležité, aby kalendář ve své periodicitě odpovídal astronomickým
jevům. Uznával však nutnost úpravy přestupných let, neviděl však důvod,

MUDR. ALFRED HOŘICE (1865-1945) – VÝZNAMNÝ ČESKÝ ORNITOLOG

V myslivně Čilina u Tymákova nedaleko
Rokycan se 9. dubna 1865 narodil Alfred
Hořice. Svá dětská léta tak strávil uprostřed
lesů a přirozený zájem o ptáky jej vedl postupně
i k lovu a preparaci ulovených jedinců. Otec ho
v této zálibě podporoval, stejně jako rodinný
přítel Josef Kafka z Národního muzea, který
opatřoval i odbornou literaturu. Po absolvování
reálného gymnázia v Plzni se právě Kafkovým
prostřednictvím po příchodu na Lékařskou
fakultu české univerzity v Praze (1884) seznámil
i s prof. Fričem a pak s celou tehdejší generaci
ornitologů (Janda, Pražák, Princ, Vařečka aj.).
Po promoci v r. 1890 pracoval v letech 1890–

92 jako externí sekundární lékař na české
chirurgické klinice prof. Maydla ve všeobecné
nemocnici v Praze, od záři 1892 si již natrvalo
otevřel vlastní lékařskou praxi v Mnichově
Hradišti. Tam také řadu let vykonával funkci
zdravotního rady. 20. prosince 1945 v Mnichově
Hradišti zemřel. (*)
Dr. Hořice byl v ornitologických kruzích
znám především jako tvůrce největší sbírky
českého ptactva. Výsledkem jeho neúmorné
práce byla sbírka čítající více jak 1400 jedinců
o 311 druzích. Dokladové jedince získával jednak svými styky s lesnickými kruhy, jednak
díky vzrůstajícímu povědomí o jeho zájmu ve
veřejnosti nejen odborné. Řadu přírůstků získal
také výměnou. Od mládí zkušený preparátor
všechny kusy ve své sbírce sám preparoval
a mnohé starší „vycpaniny“ mistrovsky zrestauroval. Na rozdíl od některých dalších tehdejších
sběratelů znal vědeckou hodnotu všech dokladů
a proto svědomitě vedl i dokumentaci každého
kusu. A tak jsou zachyceny údaje o pohlaví,
stáří, různém zabarvení a místu a době ulovení.
Z toho vyplynuly i zprávy o vzácných úlovcích,
publikované od r. 1920 hlavně ve Stráži myslivosti a později i v Sylvii, v duchu tehdejší faunistiky s přednostním zájmem o rarity. Jinak dr.
Hořice příliš nepublikoval, „nejsa přítelem opisování věci již známých z knih“, jak napsal ve
svých pamětech. Jeho největší práce z let 1925–
29 „Třiatřicetiletá ornithologická pozorování
na Mnichovohradišťsku“ vyšla v regionálním
vlastivědném sborníku „Od Ještěda k Troskám“,
s několika pozdějšími kratšími doplňky. Uvádí
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přehledně ornitologické poměry v období 45
let nejen na Hradišťsku, ale i v sousedních
okresech, zaujímajících velkou část severních
a severovýchodních Čech.
S ornitologickou tematikou napsal řadu
článků vedle výše uvedených periodik také
do „Přírody“, do „Věd přírodních“, „Sborníku
přírodovědeckého oddělení Národního musea“
a dalších.
O vzniku sbírky vyprávěl MUDr. Hořice
na schůzi České ornithologické společnosti,
konané v Mnichově Hradišti v květnu 1931.
Uvedl mj.: „Když jsem po maturitě vstoupil
r. 1884 na medicínskou fakultu v Praze,
seznámil jsem se prostřednictvím svého přítele,
zesnulého Josefa Kafky, pozdějšího ředitele
paleontologických sbírek Národního muzea, s
Václavem Fričem, majitelem známého obchodu
s přírodninami, pro který jsem po celou dobu
univerzitních studií a i jako mladý lékař preparoval menší ptáky, což mi bylo nejen vítanou zábavou, nýbrž i podporou ve studiích.
Současně jsem se uvedeného roku seznámil
i s prof. Dr. Antonínem Fričem, s ním jsem
míval zábavné i poučné rozpravy ornitologické,
na které jsem byl dosti dobře připraven. Dostal
jsem totiž asi jako dvanáctiletý student od svého
bratra tehdy proslulé a dosud velmi cenné
Fričovo dílo „Evropské ptactvo“ s atlasem, jež
mi bylo, abych tak řekl, evangeliem, a jehož
obsah jsem si poměrně důkladně osvojil. Také
Brehmův „Život zvířat“ byl mi velmi oblíbeným
čtením. Profesor dr. Frič mi svěřoval též menší
různé ptáky k preparování, zejména četné kožky

kolibříků, vzácných rajek a podobně, jež jsou
vystaveny v zemském muzeu. V oněch letech
jsem byl též druhem našeho milého předsedy,
pana prof. Jandy, s nímž jsem rád vyměňoval
názory a poznatky ornitologické. Navštěvoval
jsem také muzejní schůze, abych poznat tehdy
proslulé vědátory v oboru přírodním a jako člen
pražského přírodovědeckého klubu jsem byl v r.
1891 také spoluzakladatel jeho ornitologické
sekce, jejíž předsedou byl prof. Vojtěch Princ.
Scházívali jsme se často v kavárnách a jedinou
naší zábavou bývala ornitologie.
Již v době vysokoškolských studí jsem položil
základ ke své sbírce českého ptactva, sestávající
jen z exemplářů v Čechách ulovených; již tehdy
jsem měl několik vzácných českých ptáků, jako
párek růžových špačků, jespáka ploskozobého
od Rokycan a jiné.
Když jsem se stal roku 1892 státním úředním
lékařem v Mnichově Hradišti, ocitl jsem se
v kraji oplývajícím přírodními krásami, tudíž
i po stránce ornitologické velmi bohaté. Stýkaje
se téměř denně s volnou přírodou nalezl jsem
velmi vítanou příležitost k nerušenému pozorování zajímavých druhů ptactva a ke studiu naší
avifauny, se kterou jsem od dětství srostl. Jako
náruživý myslivec a podle úsudku jiných i dobrý

střelec, získal jsem tu hned známé, zejména mezi
waldsteinskými a rohanskými lesníky a zároveň
i téměř neomezené dovolení k odstřelu ptactva.
Tyto příznivé okolnosti byly mně pohnutkou
k založení systematické sbírky vycpaného ptactva nejen z Hradišťska, nýbrž i z okresů sousedních, aby se zachovaly nejen doklady toho, co
zde je ornitologicky památného, nýbrž i toho, co
zde kdysi bylo, žilo a hnízdilo.“
V pamětech dr. Hořiceho je krátká, ale
zřejmě nejvýstižnější pasáž o kořenech založení
Československé společnosti ornithologické. „Z
dopisů, jež jsme si navzájem vyměňovali (s J.
Musílkem a dr. Karáskem), vycítili jsme všichni
tři naléhavou potřebu toho, by práce v naši ornithologii náležitě byla usměrněna a soustředěna
i aby všichni ti, kdož se o naše ptactvo zajímají,
sdružili se ve společném zájmu v prvé řadě
k prospěchu ornithologického vý-zkumu naši
vlasti“.
V dubnu 1926 se v Praze sešli zájemci
o ustavení tehdejší Československé společnosti
ornithologické. Byla diskutována náplň činnosti,
návrh stanov a zvoleno zatímní předsednictvo.
Po schválení stanov proběhla o dva roky později
v Praze ustavující schůze. Předsedou byl zvolen
prof. Jiří Janda. Hořiceho trvalý zájem o činnost

ornitologické společnosti, jeho autorita, znalosti a především lidské vlastnosti, to byly důvody
jeho zvolení předsedou společnosti po prof.
Jandovi. V jeho případě nebylo na závadu ani
mimopražské působiště. Krátce před svou smrtí
se postaral o budoucí osud své sbírky tím, že ji
věnoval Národnímu muzeu a krásným přípisem
tu zavázal své pokračovatele k následování.
MUDr. Alfreda Hořiceho připomíná svým
návštěvníkům Muzeum v Mnichově Hradišti,
kde je uloženo několik textů jeho osvětových
přednášek i několik odborných textů ornitologických. Návštěvníci mohou spatřit i jeho
rukou psané recepty a rodinné fotografie
a dokonce i část jeho ornitologické sbírky.
Hořiceho jméno nese jedna z ulic v Mnichově
Hradišti. Jeho působení je zapsáno v povědomí
zdejších obyvatel.
(*) Karel Hudec: Medailony českých
ornitologů. Profiles of Czech Ornithologists.
Alfred Hořice (1865–1945), SYLVIA 42/2006,
s. 137-138
(**) Šimon A.: MUDr. Alfred Hořice.
Ročenka Městské spořitelny v Mnichově
Hradišti, 1941, s. 13-15
J. Dumková (vedoucí Muzea Mnichovo
Hradiště), J. Novák

STO LET OD NAROZENÍ DOC. MUDR. ZDEŇKA HORNOFA, CSC. (1910-1973)
Pražský rodák Zdeněk Hornof od mládí tíhnul ke sportu. Slibnou
dráhu talentovaného basketbalisty ukončila komplikovaná zlomenina
lokte, po které zůstaly trvalé následky, znemožňující další závodní sport.
Tím intenzivněji se již jako student zapojil do zdravotní a vzdělávací
práce ve „svém“ karlínském Sokole.
Není divu, že již od studentských let zaměřil svůj odborný zájem na
tělovýchovné lékařství, obor, který stál tehdy ještě v plenkách, a jako
mladý internista pracoval současně i ve sportovní poradně při I. interní
klinice prof. Hynka. Po letech práce ve funkci referenta pro mládež,
tělesnou výchovu a tělovýchovné lékařství při ministerstvu školství a
ministerstvu zdravotnictví se stal v r. 1940 odborným asistentem u prof.
Krále na ústavu tělovýchovného lékařství. Zde se spolu s dalšími spolupracovníky – Mathém, Holderem, Prosem, Seligerem a Schmidem
– podílel na budování základů moderního tělovýchovného lékařství.
V r. 1954 přišel na plzeňskou lékařskou fakultu. Byl jmenován
vedoucím katedry tělesné výchovy a tělovýchovného lékařství. Prakticky
z ničeho začal budovat vlastní ústav, který se v dalších letech podílel
na řešení řady státních a rezortních výzkumných úkolů a zabezpečoval
výuku mediků.
Ještě před příchodem do Plzně spolupracoval s řadou předních
českých sportovních reprezentantů v rámci tělovýchovně lékařského
sledování. Z dnešního hlediska primitivními metodami se snažil nejen při
vyšetření v ordinaci, ale zejména při sledování přímo při specifické sportovní zátěži najít optimální tréninkové prostředky ke zvyšování výkonnosti. Byl jedním z lékařů československé výpravy na Olympijských
hrách v Londýně v roce 1948. Mezinárodní proslulosti doznala jeho práce
(s M. Kremerem) „Biologický podklad vytrvalostních výkonů světového
rekordmana Zátopka“ (1952).
Jako první se u nás zabýval vlivem různých sportovních činností
na velikost a tvar srdce. Ve spolupráci s Paichlem použil k hodnocení
srdeční velikosti vrcholových sportovců multivariátní analýzy (1972).
Dlouhodobě sledoval změny v bílém krevním obraze v souvislosti
s tělesnou zátěží.
Osmi kapitolami přispěl do publikace v našem písemnictví dosud
ojedinělé Královy „Kliniky tělovýchovného lékařství“ (1956).
V šedesátých letech soustředil svůj výzkumný zájem na problematiku sportovních úrazů. Výsledkem byla jeho habilitační práce „Úrazy
v tělesné výchově a problémy jejich prevence“, obhájená v roce 1962. Byl
autorem a spoluautorem několika publikací se zdravotně výchovným
zaměřením (např. „Cvičte bez úrazu“ – se Schmidem v r. 1948), „První
pomoc při sportovních nehodách“ (s kolektivem – 1958), „Sportujte bez
nehod“ (se Schmidem – 1967), v polštině „Ochrona w gimnastyce na
przyrzadach“ (se Schmidem – 1956).
V roce 1959 vyšla ve zdravotnickém nakladatelství světově ojedinělá
monografie „Smrtelné nehody při cvičení a sportu“ (autorů Schmid,
Hornof a Král), která se ještě v témže roce dočkala i vydání v němčině
a další německé reedice v r. 1962. Řada kapitol z této práce byla publikována i v anglickojazyčných vědeckých periodikách.

V duchu sokolství věnoval Hornof trvalou pozornost mladým
zájemcům o soustavnou pohybovou činnost. Jim, jejich cvičitelům,
trenérům a rodičům je věnována rozsáhlá publikace „Tělesná výchova
mládeže očima lékaře“ (spolu se Schmidem), která se po prvním vydání
v roce 1943 dočkala dalších vydání v letech 1946 a 1959.
Široký medicínský rozhled Hornofův se projevil i v zájmu o historii
lékařství. Trvalým předmětem jeho zkoumání se staly osudy slavného
plzeňského rodáka, profesora vídeňské univerzity, internisty Josefa
Škody. Díky tomu se zabýval i následky cholerové epidemie v Plzni
v roce 1832, při níž byl Škoda činný jako „Choleraarzt“.
Ve skromných podmínkách kladl Hornof důraz na kvalitu výuky
posluchačů. Ústav poté, co získal první vlastní prostory v přízemí
Pavlovova ústavu, se několikrát stěhoval. Zlepšení prostorových podmínek umožnilo postupně zdokonalovat přístrojové vybavení. Od jednoduchých funkčních zkoušek se tak postupně posluchači začali seznamovat se spiroergometrickým vyšetřením poté, co ústav získal vlastní
interferometr. Za Hornofova vedení se ústav zapojil do celostátního
Mezinárodního biologického programu, z jehož výsledků vzešly normativy tělesné zdatnosti československé populace, dodnes používané.
S mimořádným úsilím obstarával pro ústav nejnovější monografie
se vztahem k oboru. Někdy se mu podařilo získat periodika výměnou
za Plzeňský lékařský sborník, některé monografie získal protidarem
za své vlastní publikace, pilně si psal o separátní otisky podle „Current
Contents“, velmi často však sáhnul do svých skromných financí a
potřebné publikace kupoval osobně. O desítky položek z jeho soukromé
karlínské knihovny projevila po jeho skonu zájem universitní knihovna
v Birminghamu.
Velké nadšení projevoval Hornof pro práci editorskou. Již v r. 1949
řídí (spolu s Máchou) vydávání periodika Sokolský zdravotník jako
přílohy „Sokolského vzdělavatele“. V něm nacházela široká čtenářská
obec příležitost seznámit se s desítkami statí odborníků z různých sportovních odvětví a lékařských specializací.
Nelze nevzpomenout Hornofovy činnosti v redakční radě Plzeňského
lékařského sborníku. Byl jejím členem, řadu let i předsedou, od vydání
prvního čísla v roce 1956 až do svého skonu. Této práci se přes své zdravotní problémy věnoval s nevšedním zaujetím a pečlivostí.
Těžce nesl normalizační dobu po invazi armád Varšavské smlouvy
v roce 1968. V rámci upevnění ideového vlivu KSČ byla zrušena původní
katedra a ústav tělovýchovného lékařství byl přiřazen ke katedře fysiologie. Hornof stejně jako ostatní byl nucen pravidelně navštěvovat politická školení nestraníků a periodicky vypracovávat bezduché elaboráty
na daná témata. Zhoršující se zdravotní stav – trpěl od mládí diabetem
a postupující diabetickou retinopatií – vedl koncem roku 1972 k
hospitalizaci. V únoru 1973 doc. MUDr. Z. Hornof umírá v důsledku
pooperačních komplikací.
V jeho osobě ztratila plzeňská lékařská fakulta nejen vynikajícího
odborníka, výborného pedagoga, nadšeného propagátora zdravotní
prospěšnosti tělesných cvičení již od útlého věku, ale i slušného člověka,
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na nějž každý, kdo s ním měl možnost spolupracovat, musí dodnes
s láskou vzpomínat.
Krédo tělovýchovného lékaře Zdeňka Hornofa ve vztahu k významu
pohybové aktivity vyplývá již z úvodních slov autorů k vysoce ceněné
publikaci (*), vyslovených již téměř před 70 léty: „Na tělesnou výchovu
pohlížíme jako na důležitý úsek všeobecné výchovy mládeže, jako na
význačného činitele v osvěžení po práci dospělých a jako na udržovatele

svěžesti ve stáří. Chceme, aby tělesná výchova měla takový význam ve
výchově mládeže, jaký jí skutečně náleží. Jest naším přáním, aby byla
učitelkou čestného charakteru a sebeovládání, aby dala mládeži důvěru
v sebe a své umění, a naučila ji spoléhati se jen na sebe“.
(*) Schmid L., Hornof Z.: Tělesná výchova mládeže očima lékaře.
Fysiologie/Hygiena/Chirurgie. Orbis, Praha 1943
MUDr. Jaroslav Novák

PŘED STO LETY SE NARODIL MUŽ, KTERÝ NAUČIL SVĚT SE POTÁPĚT
JACQUES-YVES COUSTEAU (1910-1997)
Jean-Yves Cousteau se narodil 11. června
1910 v Saint-André-de-Cubzac v departementu
Gironde. Po základní škole absolvoval prestižní
Collége Stanislas v Paříži. V r. 1930 byl přijat do
École Navale v Brestu. Jeho touhou bylo stát
se námořním pilotem. Životní plány významně
ovlivnila téměř tragická nehoda. Otcovým
sporťákem se vydal na svatbu přítele v pohoří
Vosges, když při poněkud riskantní noční jízdě
mu náhle selhala světla. Auto se zřítilo do propasti. „Byly asi dvě hodiny ráno, když jsem se
ve vraku auta probral k vědomí. Myslel jsem, že
umírám. Ztratil jsem hodně krve a zlomil jsem
si dvanáct kostí,“ popsal později. Měl zlomené
obě pažní kosti, na levé končetině další čtyři
zlomeniny, a byl hemiplegický. Uvažovalo se
dokonce o amputaci paže. Po propuštění z nemocnice se tak musel vzdát ambicí na létání
a školu dokončil s kvalifikací dělostřeleckého
důstojníka
Jeho kolega Phipippe Tailliez mu doporučil,
aby v rámci rehabilitace zejména pravé paže,
která byla po léčení stále ještě oslabená, chodil
více plavat, aby se stav zlepšil. Společně pak
chodili denně trénovat. Na pláži se potkali
s Fredericem „Didi“ Dumasem, který nejen
plaval, ale také pěstoval podvodní rybolov.
Novou sportovní aktivitu naučil i oba kamarády.
Cousteau se tak ve svých 26 letech poprvé pod
dohledem Didiho na plážích Le Mourillon
u Toulonu seznámil s potápěčskými základy.
Nová zkušenost mu změnila život.
Stal se zdatným rybolovcem, toužil však
dosáhnout prodloužení doby pobytu pod hladinou na delší dobu, než na pouhé zadržení
dechu. Při službě na křižníku Suffren sestrojil
první dýchací přístroj, s nímž konal podvodní
pokusy. Používal malé bombičky se stlačeným
kyslíkem a nádržky s natronovým vápnem,
pohlcujícím vydechovaný oxid uhličitý. Jeden
z jeho prvních pokusů s novým přístrojem se
mohl stát jeho posledním. Potíže, k nimž došlo,
popsal následovně: „Pod sebou jsem viděl velkou
modrou tlamu s ostrými zuby a nepřátelskýma
očima. Sestoupil jsem níže, ale ryba odplavala
pryč. Náhle se mi nekontrolovatelně začaly třást
rty. Chvěla se mi oční víčka. Páteř se mi prohnula do oblouku jako luk. Prudkým trhnutím jsem
uvolnil zatěžkávací opasek a ztratil vědomí.“
Cousteauovo tělo vyplavalo bezvládně na
hladinu kde jej námořníci rychle vytáhli z
vody a poskytli první pomoc. Ještě čtyři týdny
poté pociťoval bolesti v oblasti krku, bolely jej
různé svalové skupiny a domníval se, že potíže
vyvolalo znečištěné natronové vápno. Přístroj
zdokonalil, ale potíže se opakovaly. Zřejmě se
takto projevovaly známky otravy kyslíkem při
použité technologii dýchání.
V r. 1937 se oženil se Simone Metchiorovou,
s níž měl dva syny – Jeana-Michela a Philippa. Tchán byl ředitelem společnosti „Air
Liquide“, hlavního francouzského producenta
průmyslových zkapalněných plynů. V prosinci
1942 začal testovat nový přístroj využívající
místo stlačeného kyslíku stlačeného vzduchu.

Po
příměří
uzavřeném
mezi
vichystickou Francií
a nacistickým
Německem
v r. 1940 se
Cousteauovi
přestěhovali
do Megéve. V
r. 1943 obdržel
první podvodní
francouzský
film „Par dixhuit meters de
fond“ (V hloubce 18 metrů) natočený trojicí Cousteau-Tailliez-Dumas, první cenu na
Kongresu dokumentárních filmů. Jednalo
se tehdy ještě o potápěčské činnosti pouze
se zadrženým dechem. V témže roce však
již natočil další film „Épaves“ (Vraky), kde
již byly použity dýchací přístroje akvalungy.
Film byl natočen při průzkumu potopeného
britského parníku Dalton ve dvacetimetrové
hloubce. Postupné zdokonalování akvalungu
umožňovalo stále více pronikat do tajemství
mořských hlubin.
V r. 1946 byli Cousteau a Taillez pověřeni
založením Groupement de Recherches Sousmarines (Skupina podvodního výzkumu)
v rámci francouzského námořnictva v Toulonu.
V poválečných letech bylo jejich úkolem také
cvičit potápěče v hledání a zneškodňování
vodních min. V r. 1950 krátce po dosažení 40 let
věku se Cousteau rozhodl opustit námořnictvo.
Za sponzorské peníze získal do pronájmu
vysloužilou dopravní loď Calypso (původně
válečnou minolovku) a začal se plně věnovat
výzkumným expedicím a podvodnímu fotografování a filmování. Po dvouletém cestování
a více než tisíci ponorech do hlubin spatřily
světlo světa v r. 1953 film a kniha „The Silent
World“ (Tichý svět). Obrovská poptávka po
dýchacích přístrojích typu akvalung po jejich
uvedení byla výsledkem úsilí mnohých „být
jako Cousteau“.
Na Filmovém festivalu v Cannes film Tichý
svět vyhrál Zlatou palmu. V knize také správně
předpověděl schopnost echolokace u delfínů.
Povšiml si totiž při projíždění Gibraltarskou
úžinou, že jeho výzkumnou loď Élie Monier
sleduje skupina delfínů. Když změnil kurz
o několik stupňů od ideálního směru, delfíni jeho člun krátce následovali, poté se však
vrátili zpět na optimální dráhu středem průlivu.
Coustau z toho odvodil, že ovládají zařízení
na principu sonaru, které jim umožňuje držet
nejvýhodnější dráhu plavby.
V r. 1957 byl jmenován ředitelem
Oceanografického muzea v Monaku. Ve výzkumném programu Precontinent prováděl
pokusy s dlouhodobým pobytem pod vodní
hladinou. V umělé stanici ve dvanáctimetrové
hloubce poblíž Marseille dva „oceanauti“ žili
celý týden v umělém podvodním obydlí. O rok
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později v rozlehlejším obytném podvodním
komplexu žilo v hlubině Rudého moře pět
oceanautů. Film „World Without Sun“ získal
v r. 1964 Oskara v kategorii dokumentárních
filmů.
Spolu s dalšími spolupracovníky sestrojil experimentální podvodní plavidlo, které
umožnilo sestup a pozorování v hloubce 350
metrů, pokus později opakoval se zdokonaleným plavidlem až do hloubky 500 metrů.
V r. 1973 založil se svými syny nonprofitovou
Cousteau Society, jejímž hlavním cílem byla
ochrana mořského života. Záhy přilákala na
300 tisíc členů a pomohla Cousteauovi vyřešit
do té doby trvalé finanční problémy s krytím
jeho výzkumných záměrů.
V r. 1976 objevil nedaleko řeckého ostrova Kea vrak britské lodi Britannic, sesterské
lodi Titanicu, která v období 1. světové války
sloužila k transportu zraněných a nemocných
vojáků z balkánského bojiště domů. Potopila se
v listopadu 1916 po najetí na minu.
V červnu 1979 jej postihla rodinná tragedie,
když jeho mladší syn Philippe, v něhož skládal
naděje jako ve svého pokračovatele, zahynul při
havárii svého motorového člunu na řece Tagus
nedaleko Lisabonu. O rok později natočil dva
filmy na Řece sv. Vavřince a na jezeře Ontario
v Kanadě.
Poté zapojil do svých projektů staršího
syna Jeana-Michela, jemuž záhy vděčil za
organizaci svého vůbec největšího projektu
– padesátičlenná výzkumná výprava strávila
15 měsíců na cestě proti proudu a zpět na
Amazonce. V r. 1985 jej president Reagan vyznamenal nejvyšším americkým civilním řádem
- Řádem svobody (Medal of Freedom).
Ještě jednou se musel Cousteau vyrovnat
s vážnými rodinnými problémy. Když v r. 1990
zemřela jeho žena Simone na rakovinu, vyšlo
najevo, že dlouhá léta tajil vztah k přítelkyni
Francine Tripletové, o 40 let mladší letušce,
s níž měl dceru Diane a syna Pierre-Yvese. V r.
1991 se s ní oženil. To vše však výrazně zmrazilo
vzájemné vztahy s Jeanem-Michelem, roztržka
je dokonce dovedla až k soudu.
V lednu 1996 došlo k nešťastnému proděravění
trupu lodi Calypso neopatrně kormidlovanou
bárkou v Singapurském přístavu. O týden
později byla vyzdvižena a vysušena, později
dopravena do Marseille a do La Rochelle, kde
se má stát muzeálním exponátem. Na sklonku
života vyvíjel Cousteau maximální snahu
shromáždit dostatek prostředků na pořízení
Calypsa II. 25. června 1997 ve věku 87 let
Jacques-Yves Coustau v Paříží zemřel.
Na jedné ze svých výprav zavítal Cousteau
k břehům Patagonie na poloostrov Valdés. Jeho
cílem bylo získat nové poznatky o životě jižních
velryb, které se do zálivu San Matyas připlouvaly
pářit, a také dalších živočichů, obývajících
tyto odlehlé jižní oblasti Argentiny – rypoušů
sloních, lvounů, tučňáků, kormoránů a dalších.
Setkali se však i s posledními původními obyvateli tohoto nehostinného koutu země Indiány

Alakalufy. Takto popsali „zvláštnosti“ jejich
stravovacích zvyklostí (*): „Stolování se u všech
národů liší podle toho, zda jde o všední stravování nebo o hody. Pro Alakalufy je největší
hostinou nasytit se velrybího masa. Když za
starých časů uvázl za odlivu na některém
z ostrovů archipelu nějaký velký kytovec - černá
velryba, plejtvák, keporkak, vorvaň - utábořila
se u něj celá tlupa a obrala ho tak, že nezbyl ani
gram masa či tuku. Byla to příležitost k oslavám,
zpěvu, tancům a veselí; život byl zkrátka nádherný. Dodnes je ztroskotání velryby šťastnou
událostí pro indiánského chudáka. Jako kdysi
celá tlupa sebere se teď muž se svou rodinou
a jdou se týden nebo víc krmit velrybím tukem
a masem. Po návratu z takového hodování
vypadají všichni – muž, žena i děti – mnohem
líp, mnohem zdravěji než dříve. Jako by jejich
organismus stačil tak rychle reagovat.
Než byli Alakalufové přinuceni usadit se

v Puerto Edénu, pojídali často lachtany. Přesněji
řečeno jejich maso a tuk, protože vnitřnosti
byly „tabu“. Za největší lahůdku považovali
mozek. Maso se neudilo; jedlo se čerstvé nebo
se nechávalo uležet, tj. dosáhnout takového
stupně rozkladu, kdy se daly snadno oškubat
chlupy a kůže mírně zezelenala. Tuk se uchovával zvláštním způsobem: co nestačili spolykat,
nakrájeli na kousky, dali do koženého vaku
a ten pak ponořili do bažiny. Tam tuk kvasil.
Za pár dní si pro něj zase přišli a pověsili vak
v chatrči; každý si bral podle chuti …
Druhou ceněnou lovnou zvěří Alakulufů
byl jelínek huemul. Je to tmavošedý kopytník
s poměrně velkou hlavou, vzdálený příbuzný
našeho jelena.
Když Alakalufové ještě žili ve svém velkém
společenství, rozdělovaly se velryby, lachtani
a jeleni mezi rodiny rovným dílem. Při vaření
masa, jež připadlo jednotlivým manželským

dvojicím, dodržovaly ženy určitý rituál. Nedělili
se však o menší zvěř, kterou představovali
hlavně kormoráni a tučňáci. Ti byli na jídelníčku
několikrát týdně. Jedli je takřka syrové, jen trochu opečené.
Hlavním pokrmem Alakalufů jsou však
„plody moře“. Choritos, cholgas, choros (tři
druhy slávky) jsou základem jejich jídelníčku.
Slávky vkládají do žhavého popela na kraji
ohniště. Když se upečou, vytryskne z nich něco
páry.
A pití? Tady je to jednoduché. Než sem přišli
Evropané, neměli tu k pití nikdy nic jiného než
vodu – buď průzračnou říční a dešťovou, anebo
zkalenou z rašeliniště. Patřili k té hrstce národů,
které neměly žádný alkoholický nápoj.
(*) Cousteau J.-Y., Paccalet Y.: Život na
konci světa. Praha, Mladá Fronta – Máj 1983.
Podle originálu „La vie au bout du monde,
Paris, Flamarion 1979
J. Novák

ROSALINDA ELSIE FRANKLINOVÁ (1920-1958)
– POLOŽILA ZÁKLAD K OBJEVU STRUKTURY DNA
DNA byla tehdy revolučním objevem. Před ní nikdo takovou fotografii
nezachytil. Poprvé tím prokázala, že struktura molekuly DNA má
spirálovitý tvar.
Původní fotografie si Franklinová uložila v zásuvce svého pracovního
stolu.
Již na podzim 1952 pozval Wilkins Franklinovou, aby se s ním jela
podívat do Cambridge na model DNA, který sestavili Watson a Crick.
Když tehdy Franklinová jejich model viděla, na první pohled jí bylo
zřejmé, že je chybný. Bez krystalografického zkoumání, které Watson
a Crick neovládali, nemohli dojít ke správnému zobrazení. Franklinová
se tehdy otočila na podpatku a vrátila se nejbližším spojem do Londýna.
Když byla mimo laboratoř, M. Wilkins tajně okopíroval její dokumenty
a uschoval je ve svém pracovním stole. Při setkání s Jamesem Watsonem
v lednu 1953 mu tyto dokumenty ukázal. Poté, co se s nimi seznámil, J.
Watson spěchal do své laboratoře v Cambridgi, aby upravil směr svého
bádání spolu s kolegou Francisem Crickem. Při tom nepotřebovali žádné
další vlastní experimenty nebo vlastní výzkumná data. Během několika
dnů sestavili správný model struktury DNA, vycházející z poznatků R.
Franklinové. Bez odcizených dokumentů Franklinové by se Watsonovi
a Crickovi ještě dlouho nepodařilo model struktury DNA správně sestavit.
Vzápětí spěchali publikovat „svůj objev“ v časopise Nature, který
jej otisknul v dubnu 1953. Ani zmínkou neocenili významnou roli
Franklinové přinejmenším jako spoluautorky tohoto revolučního objevu
struktury DNA.
V létě 1956 při pracovní cestě do USA poprvé Franklinová pozorovala
zdravotní potíže – nemohla dopnout sukni kvůli otoku v oblasti břicha.
Operace v září odhalila dva tumory v břišní dutině. Období rekonvalescence mezi opakovanými hospitalizacemi trávila Fanklinová u přátel či
příbuzných, nejčastěji paradoxně u rodiny Crickových či u svého synovce
a neteře Rolanda a Niny Franklinových. Pokračovala i v této situaci v
práci, její výzkumná skupina publikovala v r 1956 sedm prací a dalších
šest o rok později. V r. 1957 pracovala její skupina na problematice
viru poliomyelitidy a získala na ni grant od Public Health Service of the
National Institute of Health v USA. Koncem r. 1957 byla Franklinová opět
hospitalizována v Royal Marsde Hospital. Ještě v lednu 1958 se nakrátko
vrátila do práce, koncem března však byla znovu hospitalizována a 16.
dubna 1958 skonala na bronchopneumonii, sekundární karcinomatózu
a rakovinu vaječníku. Jako kauzální faktor jejího onemocnění se někdy
uvádí dlouhodobá expozice rentgenovému záření při její výzkumné
práci. Na druhé straně i někteří další příslušníci její rodiny zemřeli na
rakovinu, jejíž zejména „ženská“ forma se u Židů Aškenazi vyskytuje
neobvykle často.
Čtyři roky po jejím skonu v r. 1962 obdrželi Watson, Crick a Wilkins
Nobelovu cenu za lékařství za objev struktury DNA. Přestože se
Nobelova cena uděluje vždy jen žijícím výzkumníkům, a přestože vyznamenání nedostávají nikdy více než jen tři osoby, v historických análech
by mělo být uváděno, že na revolučním objevu struktury molekuly DNA
se podíleli Watson, Crick, Wilkins a Rosalinda Fanklinová.
J. Novák

Rosalinda Franklinová se narodila
25. července 1920 v Londýně v rodině
židovských bankéřů. Již ve školním věku
si oblíbila přírodní vědy a tak navštěvovala
jednu z mála londýnských dívčích škol,
kde se vyučovala fyzika a chemie. Velmi
brzy věděla, čemu by se chtěla věnovat
v dospělosti. Snila o vědecké kariéře,
a naštěstí ji v tom podporovala jak její
matka, tak i teta, zatímco otec z ní chtěl mít
raději sociální pracovnici. Po maturitě na
St. Paul´s Girls School v r. 1938 studovala
v Paříži francouzštinu, pak se vrátila do
Anglie a navštěvovala Newnham College
na univerzitě v Cambridge. Studium
dokončila v r. 1941.
Fyzik Adrienn Weil jí doporučil postgraduální studium chemie.
Doktorát získala v r. 1945.
Rok pracovala jako odborná asistentka, pak pro Britskou výzkumnou
uhelnou společnost zkoumala strukturální změny, k nimž dochází při
zahřívání uhlí v Kingston-upon-Thames. Její první práce z tohoto období
se staly podkladem pro vývoj kompozitních materiálů z grafitových
vláken. V r. 1945 získala doktorát z fyzikální chemie, když obhájila práci
„Fyzikální chemie pevných organických koloidů se zvláštním zřetelem
na uhlí a příbuzné materiály“.
Po Cambridgi následovala tři léta v Paříži, kde se seznámila s metodou rentgenové krystalografie. Jednalo se o metodu, umožňující studovat trojrozměrný obraz stavby molekul. Jako odbornice v této oblasti
byla v lednu 1951 přizvána ke spolupráci na výzkumu struktury DNA
v laboratoři Johna T. Randalla v King´s College v Londýně. Dalším výzkumníkem, obeznámeným s metodou krystalografie na tomto pracovišti,
byl Maurice Wilkins.
Rosalinda zcela náhodou nastoupila na nové pracoviště v den, kdy M.
Wilkins nebyl přítomen. Místo kolegiálního vztahu mezi oběma hned od
počátku vznikly vztahy podezírání a záští, které vedly až k otevřenému
nepřátelství. Inicioval je Wilkins, Rosalinda je později opětovala. Poněkud
diskriminující poměry vůči R. Franklinové dokládá řada faktů. Tak např.
do univerzitní jídelny měli přístup jen muži. Totéž platilo pro vstup na
večerní diskuze do místních „pubs“. Zatímco Rozalinda Franklinová
byla přijata na místo plně kvalifikované nezávislé vědecké výzkumnice,
M. Wilkins toto její postavení neuznával a opakovaně se snažil ji využívat
jen jako asistentku. Franklinová na to samozřejmě nepřistoupila a
odmítala sdílet svůj krystalografický výzkum společně. dokud s ní Wilkins
nebude jednat jako s rovnocennou partnerkou. Jejich vztah založený na
vzájemném nepřátelství, donutil Franklinovou bádat na problematice
struktury molekuly DNA na vlastní pěst. Jejím spolupracovníkem byl jen
student Raymond Gosling
V květnu 1952 se Franklinové podařilo vyfotografovat molekulu
DNA ve dvou formách – jako „suchou“ formu a jako „vlhkou“ formu,
označovanou též jako „B-formu“. Její zřetelné fotografie vlhké formy
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PŘEŠTIČTÍ LÉKAŘI - PODLE VZPOMÍNEK RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ
A OBYVATEL PŘEŠTIC
Od května do konce srpna byla v přeštickém
Domě historie Přešticka (DHP) zajímavá
výstava na téma Lékař léčí – příroda uzdravuje.
V rámci výstavy byli návštěvníci seznámeni
také s celou generací lékařů, kteří pečovali
o zdraví přeštických občanů v uplynulém století.
Laskavostí vedoucí DHP paní Bc. Drahomíry
Valentové, která nám poskytla plné znění
uveřejněných informací, můžeme se zmíněnými
kolegy a s dalšími informacemi o zdravotnictví
v Přešticích seznámit i naše čtenáře.
MUDr. Miloslav König
Narodil se 6.1.1901 v Prostějově. Jako vrchní zdravotní komisař měl ze všech místních
zdravotníků nejvyšší funkci. Medicínu studoval
na Karlově univerzitě v Praze. Po promoci pracoval v Humpolci jako sekundář, pak odešel
rovnou do Přeštic, kde působil jako praktický
a okresní lékař, později jako ředitel OÚNZ
Přeštice, následně jako ředitel OÚNZ Plzeň–
jih. Po odchodu do penze ještě působil v dětské
léčebně Lázně Kynžvart až do r. 1984.
Byl velmi společenský, zdatný sportovec. Byl
též členem Zpěváckého spolku Skála. Byt s ordinací měl před válkou na náměstí, v dnešním
zubním středisku. Před začátkem druhé světové
války měl na starosti přípravu civilní obrany
obyvatelstva, školení ve Spolkovém domě,
uspořádání výstavy ochranných pomůcek
(protiplynových masek apod.) v sokolovně.
Organizoval i praktické cvičení na tržišti na
Borech, kde si občané mohli na vlastní kůži
vyzkoušet, jak čelit slzotvornému plynu. Zemřel
4.3.1987.
MUDr. Marie Bradová
Narodila se někdy kolem roku 1910. Její otec
pan Brada pocházel z Kucín, ale nepodařilo se
zjistit, kteří Bradové jsou jeho příbuzní. Sestry
Heralová a Vladařová nedovedly potvrdit, zda
patřil mezi příbuzné pana Brady, kronikáře.
Matka paní doktorky Bradové byla sestra
Václava Vacka, otce učitele V. Vacka, takže byli
bratranec a sestřenice. Měla sestru Boženu, ta
působila v Ústí nad Orlicí jako dětská lékařka
celý život. Rodina bydlela v Praze. Doktorka
Marie Bradová vystudovala v Praze všeobecné
lékařství. Měla, na rozdíl od své usedlé sestry, velmi dobrodružnou povahu a po studiích
v Praze odjela do Ameriky, kde vystudovala
ještě stomatologii. O jejím dalším působení
v Americe není nic známo. Do Prahy se vrátila
před válkou a provozovala tam soukromou
zubní praxi. Po roce 1948 jí praxe byla komunisty zastavena a ona pracovala ve zdravotním
středisku až do důchodu. Snad byla vdaná a rozvedená. Hodně cestovala, byla i v Indii a Číně.
Podle Čapkovy jízdy na sever podnikla výlet na
jízdním kole (to měla uložené u Vaňků).
Ráda jezdila na návštěvy do rodného kraje
k příbuzným. Ve Snopoušovech měla tetu
paní Jaklínovou. Navštěvovala také nějaké
Netrvalovy z Dolní Lukavice.
Do Přeštic jezdívala za svým bratrancem V.
Vackem, přespávala u místních přátel. Mluvila
s ním často buď o rodině nebo mu vyprávěla
o svých zážitcích z cest, z kultury, z četby. Obě
doktorky vedly s Vackem čilou korespondenci.
Doktorky Bradové byly také sestřenice
akademického malíře Eisenreicha, jehož
paní doktorka Marie uznávala jako vynikajícího umělce. Často se s ním a jeho rodinou
navštěvovali. Matka malíře byla zřejmě rozená
Bradová z Kucín.

Když MUDr. Marie Bradová tušila, že jí bude
v Praze po roce 1948 zlikvidována soukromá
praxe, převezla si k svému bratranci V. Vackovi
nějaké věci. Některé si později odvezla, zůstala
však po ní kazeta se zubními protézami.
(Informace poskytla paní B. Vaňková
z Přeštic, která také uvedenou kazetu se zubními
protézami DHP věnovala. Ta byla samozřejmě
jedním z exponátů. Paní Vaňková ještě uvedla,
že by bylo zajímavé zjistit, zda MUDr. Bradová
nebyla nějak spřízněna s kovářem Bradou,
jehož primitivní nástroje na trhání zubů byly
rovněž v DHP vystaveny.).
MUDr. Josef Nováček
Pocházel z Letin. Přišel do Přeštic asi v r. 1947,
kdy ještě dostudovával. Zprvu provozoval soukromou praxi ve vilce naproti Lautnerům, kde
žila jeho teta. V patře bydleli Linhartovi, dole
měl ordinaci. Dům dones stojí, našli bychom jej
v první odbočce z ulice 5. května, dnes v něm žije
pan Bošek. Před zřízením polikliniky ordinoval
nějaký čas také ve vile MUDr. Tíkala, když se
jeho bratr odstěhoval. Jeho první zdravotní
sestrou byla pí. Netrvalová, a to asi ¾ roku, než
odešla na mateřskou dovolenou. Vystřídala ji
Fanynka Podlahová z Lužan, se kterou dosloužil.
Obvodní lékař Josef Nováček zůstal svobodným. V Přešticích v čp. 173 dochoval i svoji
starou maminku. Občas jej navštěvovali dva
bratři s rodinami (jeden žil v Praze). Byl velkým
příznivcem sportu a samozřejmě také lékařem
přeštických sportovců. Přechodně vykonával
i funkci předsedy fotbalového oddílu.
MUDr. Stanislav Retyk
Promoval v 27 letech na Lékařské fakultě
Masarykovy univerzity v Brně v roce 1935.
V roce 1944 nastoupil na uvolněné místo
zdravotního obvodu Přeštice II. po MUDr. J.
Svobodovi. Pacienti za ním přicházeli do ordinace v domě čp. 110 na náměstí v Přešticích.
Jako jediný z přeštických lékařů vlastnil rentgen. Dle úsudku přeštické veřejnosti byl ze
všech nejlepším diagnostikem. Do důchodu
MUDr. S. Retyk odešel v roce 1970. Jeho obvod
převzala MUDr. E. Křížková.
MUDr. Emil Roubíček
Byl to velmi oblíbený lékař židovského
původu, který léčil všechny občany bez rozdílu.
Hlavně při léčení dětí byl velmi svědomitý.
Dokázal zvládnout v domácím ošetření např.
i lehčí případy záškrtu, se kterými se běžně jezdilo do nemocnice. Léčil tzv. „na pokladnu“,
jen injekce si lidé platili. Každé ráno zahajoval procházkou s přáteli – hodináři Sýkorou
a Šlégrem. Bydlel v patrovém domě za kolářem
Strakou (dnes Městský park), mezi nimi byl
ještě dům rodiny Bradovy. Zubní praxi u něho
provozoval zubař Nikš. Často navštěvoval
přeštický židovský hřbitov. Zahynul s celou
rodinou v koncentračním táboře.
MUDr. Jaroslav Svoboda
Bydlel a svoji praxi státního obvodního
lékaře provozoval v Plzeňské ulici přímo proti
ústí ulice Karlovy. Byl školním lékařem, ale
léčil i na pojišťovnu zaměstnanců soukromého
sektoru (např. obchodních příručích).
MUDr. Jindřich Šebor
V Přešticích byl praktickým lékařem,
hodně léčil na „dělnickou pokladnu“, zejména
škodováky. Bydlel na bývalé severní straně
náměstí v patrovém domě mezi rohovou
„Kurandovnou“ a starou poštou. Měl tři děti
– Blanku (*1922), Jitku (*1925) a Jindřicha
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(*1928), který se stal také lékařem a působil
v nemocnici v Plzni na Borech a později na
Lochotíně. Pamětníci na MUDr. Šebora st.
vzpomínají jako na nadšeného rybáře, který
chytal hlavně pstruhy. Dcera Jitka záhy po
sňatku se synem velkoobchodníka Hanzlíka
zemřela i s chotěm na TBC. Zůstal po nich
maličký synek. Šeborovi se pak z Přeštic
odstěhovali.
MUDr. František Šolar
Narodil se 21.11.1921 v malé vesničce Tužice
na Klatovsku jako nejmladší dítě v rodině
kameníka a majitele žulového lomu a pohostinství. Obecnou školu vychodil v Kolinci
a potom šel studovat na gymnasium do Klatov.
Po 2. světové válce začal studovat medicínu na
Lékařské fakultě v Praze, kde v březnu 1951
promoval v oboru dětský lékař.
Nejprve žil i pracoval v Klatovech, později
asi v roce 1957 se přestěhoval do Přeštic a svou
praxi vykonával pod OÚNZ Plzeň-jih v dětské
poradně v Přešticích. Částečně jezdil i do dětské
poradny v Chlumčanech, snad i do Dobřan.
Kromě dětských pacientů ošetřoval i pacienty dospělé při pohotovostní službě. K jeho
povinnostem patřilo též vykonávat lékařský
dozor v jeslích a mateřské škole. Svou profesní
dráhu ukončil odchodem do důchodu, ale i pak
na částečný úvazek jezdil do dětské poradny
v Chlumčanech.
Bohužel, osud mu nebyl v osobním životě
příliš nakloněn. Manželka mu zemřela v roce
1957 na leukémii. Zanechala tady 2 malé
děti ve věku 2 a 7 let. Jen díky nesmírně
milým a obětavým lidem, kteří mu v těžkých
životních chvílích pomáhali, zvládal jak svůj
soukromý život, tak i náročné povolání. Mezi
ty skvělé lidi patřili manželé Česalovi, manželé
Hraničkovi, později paní Tykvartová, ale i mnoho lidí z Přešticka si jej oblíbilo a vždy ochotně
pomohlo.
Důchodu si MUDr. Šolar bohužel dlouho
neužil, skolila ho zákeřná nemoc, se kterou
prohrál marný boj 4.6.1986. O dědečka přišla
čtyři malá vnoučata, tři chlapci a jedno děvče.
Přeštický byt osiřel.
(Informace poskytla dcera MUDr. Jaroslava
Lišková)
MUDr. Josef Tikal
Pocházel ze Kbela. Jeho otec byl učitelem
a vyznával přírodní způsoby léčení, vynalezl
jakousi hojivou mast, kterou nezištně zdarma
rozdával potřebným a vysloužil si za to hanlivé
přízvisko „mastičkář“. Oba jeho synové Josef
a Jaroslav se stali lékaři. Jeden čas se střídali
o ordinaci ve vile v Rebcově ulici. Jaroslav
později působil v Plzni.
MUDr. Jindra
Bližší informace o MUDr. Jindrovi
se nepodařilo zjistit. Je pravděpodobné, že
v Přešticích působil krátkodobě,pravděpodobně
v letech 2. světové války. Propagoval tvarohové
zábaly, kterými u dětí úspěšně léčil záněty
středního ucha. Jeho recept: sáček s vlahým
tvarohem přiložit mezi tvář a bolavé ucho
a zabalit.
MUDr. Kvěchová
Také o této lékařce nemáme žádné podrobnější zprávy.
Byla zubní lékařkou, ordinaci měla v patře
v domě u řezníka Kohouta.
D. Valentová

JEŠTĚ K PRVNÍMU PŘELETU KANÁLU LA MANCHE
povinné školní docházky se věnoval letectví, aktivně létal a stal se profesionálním leteckým instruktorem. Mnoho mužů u něho zahájilo svou
leteckou kariéru. Jednou k němu přišel obtloustlý muž, který projevil
přání naučit se ovládat tehdejší letadla a létat. Avšak – přes veškerou
snahu instruktora a opakované pokusy létat – tento muž řízení stroje
nezvládl. Nakonec musel instruktor školení ukončit s poznámkou:
„Uneducable“. Pak mi bytná prozradila jméno toho muže: Winston
Churchill.
Jiří Motáň
(*) Pozn.: Facultas nostra č 87/2010, s. 21-22

V jednom z minulých čísel Facultas nostra (*) jsem si přečetl velice
zajímavý článek: Louis Blériot – první „vzdušný“ pokořitel Kanálu
La Manche. Vyvolal ve mně vzpomínku na můj pobyt v Londýně
v roce 2003. Tehdy jsem absolvoval čtyřměsíční odbornou stáž na
nefrologickém oddělení Middlesex Hospital. Bydlel jsem v podnájmu
blízko Oxford Street. Moje bytná, Filippina Mary King, byla starší
dáma. Jednou mi vyprávěla, co zažil její otec, rodák z Doveru: jako malý
chlapec byl svědkem úspěšného přeletu Kanálu Louis Blériotem a od
té doby nechtěl být ničím jiným, než letcem. A skutečně, po absolvování

190 LET OD NAROZENÍ NEJZNÁMĚJŠÍ ČESKÉ SPISOVATELKY
BOŽENA NĚMCOVÁ (1810-1862)
Božena Němcová se narodila Terezii Novotné před
190 léty 4. února 1820 ve Vídni, její rodné jméno bylo
Barbora Novotná. Když si v létě 1820 vzal její matku
za ženu panský kočí Johann Pankl, změnila jméno na
Barbora Panklová. Roku 1821 se Panklovi přestěhovali
do Ratibořic, kam se za nimi v r. 1825 přistěhovala i její
babička – Magdaléna Novotná. Ta výrazně ovlivnila
malou Barunku, v dospělosti si babičku velmi zidealizovala. Od roku 1826 do roku 1833 navštěvovala školu
v České Skalici.
Roku 1837 jí rodiče našli ženicha – Josefa Němce
(1805 – 1879) a ještě téhož roku se vzali. Josef Němec,
s nímž měla tři syny a dceru, pracoval jako komisař
finanční stráže. Nadřízení ostražitě sledovali projevy
jeho českého vlastenectví a služební horlivosti. Byl to
jeden z důvodů, proč byl často služebně překládán.
S ním se stěhovala i rodina.
Praha Boženu Němcovou okouzlila svým růstem v moderní velkoměsto
a zvláště rušným životem mladé české vlastenecké společnosti. Na rozdíl
od venkova tu již sebevědomě zněla čeština a rozkvétal i český kulturní a
společenský život.
Roku 1840 se prostřednictvím svého lékaře doktora J. Čejky seznámila
s tehdejšími vlastenecky smýšlejícími spisovateli. V témže roce však se celá
rodina přesunula do Polné, kde byl Josef jmenován respicientem finančním
expozitury. Němcovi zde sblížili s místními obrozenci v čele s primátorem
města Antonínem Pittnerem. Navštěvovali ochotnické divadlo, četli české
noviny Květy a Českou včelu. V Polné se jim narodila dcera Theodora,
kterou tu pokřtili 19. června 1841. V polovině roku 1842 se přestěhovali
do Prahy, kde se Němcovým 2. října 1842 narodil syn Jaroslav. Zde pod
vlivem Václava Bolemíra Nebeského a Karla Jaromíra Erbena začala psát
česky. Roku 1843 se odstěhovali do Domažlic, kde působila jako prakticky
první národní buditel. Tehdy také začala její literární tvorba, když na první
straně „Květů“ vyšla její báseň „Ženám českým“. V Domažlicích pobývali
do roku 1847.
Božena Němcová stejně jako již dříve její manžel byla již před r. 1848
v záznamu c.k. policie. Sympatizovala s těmi, kdo požadovali právo na
práci a zrušení roboty. Venkovský lid poučovala o politické situaci domácí
i zahraniční, vybízela jej k odběru pokrokových novin. V přestrojení
navštívila Prahu v době svatodušních bouří roku 1848.
V tomto roce byl Josef Němec obviněn ze spiknutí. Obvinění mělo za
následek další nucené stěhování z místa na místo, až byl v r. 1850 přeložen
do Uher. Božena Němcová se se čtyřmi dětmi přestěhovala do Prahy, kde
navázala styky s literárně činnými vlastenci. Živila se praním, úklidem
a příležitostným psaním, často žila na dluh. V roce 1851 pobývala s dětmi
v lázních Na Horách u České Třebové . R. 1852 jela za manželem do Uher
a přitom navštívila Slovensko, kam zavítala ještě několikrát. Sbírala zde
podklady o zvycích, kultuře a jazyce venkovského lidu.
Roku 1853 byl Josef Němec odvolán z funkce, nejprve mu byl snížen plat
na polovinu, později mu byl plat zastaven úplně. Ocitl se zcela bez práce.
Téhož roku zemřel její syn Hynek, po jeho smrti pokračovaly neshody
s manželem. Josef Němec podal dokonce návrh na rozvod, který však
později stáhl. Božena Němcová hledala pomoc u známých v Praze, avšak
často neúspěšně. Právě v této době začala psát Babičku. Tehdy bydlela
v Ječné ulici a později v ulici Na Slupi (v obou jsou pamětní desky). Na
„Babičce“ pracovala nejvíce na jaře roku 1854 a chtěla ji dokončit už
v květnu, nakonec ji dopsala v červenci. Celý rok pak marně hledala
nakladatele pro svůj rukopis. Nakladatel Pospíšil ji odmítl vydat hned po
napsání a vydal ji až další rok (1855) postupně ve čtyřech sešitech. Dostala
honorář 151 zlatých a 22 krejcarů a za věnování hraběnce Kounicové šest
stříbrných lžiček.

Později se seznámila s vydavatelem Moravských
novin Františkem Klácelem, který se stal též vydavatelem jejích děl, a se sestrami Rottovými (Karolína
Světlá a Žofie Podlipná). Přes styky s Májovci se
Božena Němcová stáhla do ústraní, objevila se pouze na
pohřbu Karla Havlíčka Borovského (1856). Na podzim
1861 Němcová odešla do Litomyšle, kde se pokusila
živit prací pro nakladatele Augustu, když připravovala
vydání svých spisů. Vážný zdravotní stav a finanční
nouze ji donutily k návratu do Prahy k manželovi. První
sešit druhého vydání Babičky (I. vydání vyšlo v roce
1855) dostala den před svou smrtí. Zemřela 21.1.1862 v
domě U Tří lip (dnešní ulice Na Příkopě).
Božena Němcová, která je považována za zakladatelku novodobé české prózy, prožila celý život
v ponižující chudobě a často i o hladu. Korespondence
ukazuje, že byla nucena opakovaně žádat o pomoc
v českých vlasteneckých kruzích. Neúčinnost této pomoci kontrastuje
s velkolepým pohřbem, který jí vlastenci uspořádali, a s posmrtnou slávou,
které se jí dostalo. Pohřbena je na Vyšehradě. Její muž byl pohřben
v Táboře.
O stycích Boženy Němcové s mnoha lékaři a studenty medicíny jsme
přinesli zajímavou stať z pera J. Motáně (*). Uveďme dnes několik úryvků
z řady monografií, které byly o B. Němcové napsány. Do jejích vlastních
pocitů se můžeme nejlépe vcítit při čtení jejích dopisů.
Z dopisu dr. Helceletovi 29.7.1851 (**): „... Děti mám zdravé; ale já
nejsem tak zdráva, jak bych si přála, nevím jestli ta starost a ty všeliké
trampoty vinny jsou, aneb to pražské pověří dušné, aneb dokonce jak doktor praví, že to od krve. Všecko mne mrzí. Chci se podívat na konec srpna
někam na venek do Plzenska, jestli mně to pomůže; podívala bych se opět
do krajiny, která mi tak milá, do okolí domažlického, a to bych šla na hory;
bydlela bych ve vesnici u známého sedláka.“
O vztahu B. Němcové k mužům, kteří prošli jejím životem, napsala M.
Bittnerová (***): „...pokud bych odpověděla nějak obecně, tak problém
Němcové spočíval v tom, že měla opravdu horoucí srdce. Rychle vzplála,
a do každého vztahu investovala všechno, oddala se mu tělem i duší a to
asi obvykle muže nakonec odradilo - žár, vášeň a hlavně mocnost jejího
citu. K tomu všemu se svou nekonveční osobností odlišovala od většiny
vrstevnic, musela proto zůstat nepochopená. A přitom chtěla muže, jak už
jsem poznamenala, jemuž by se kořit mohla. Stále hledala někoho, kdo by jí
převýšil v mnoha směrech, jehož by si mohla vážit, jehož by mohla milovat
a jehož by snad byla ochotná poslouchat a do určité míry se mu podřídit, byť
to může vyznít podivně. Bohužel se jí takového partnera nepodařilo najít.“
A závěrem úryvek z hodnocení nejpopulárnější české knihy, která se
dočkala již více než 300 vydání u nás desítek dalších v celém světě (****):
„Babička jest knihou, jaké jinak nemáme; knihou hodící se pro děti od
8 do 80 let; knihou celý život podávající, knihou přirozeně konservativní
a přirozeně pokrokovou, jak toto obé ve zdravém organismu bývá; knihou,
která jest nám nedělním nebo svátečním výletem z hlomozu městského na
venkov za osvěženou.“
V loňské anketě „Kniha mého srdce“ zvítězil „Saturnin“ Zdeňka Jirotky
před „Babičkou“ Boženy Němcové. „Harry Potter“ J. K. Rowlingové obsadil 5. místo a „Osudy dobrého vojáka Švejka“ Jaroslava Haška místo desáté.
(*) Motáň J.: Božena Němcová, lékaři a studenti medicíny. Fac. nostra
č. 37, s. 9
(**) Němcová B.: Dopisy lásky. Carpe Diem, Brumovice 2004
(***) Bittnerová M.: Nymfomanky české literatury. http://www.webmagazin.cz/index
(****) Táborský F.: Umění Boženy Němcové. Sborník statí. Praha 1912
J.Novák
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LIDOVÉ LÉČENÍ V „POHORSKÉ VESNICI“ B. NĚMCOVÉ
Uveďme nejdříve „osoby a obsazení“. Pohorská vesnice ležela nedaleko bavorských hranic na
Šumavě,obklopena lesy. Na jménu nezáleží. Sem
na zámek si hraběnka přivezla svoji osiřelou neteř
Jelenku, dcerku své zemřelé sestry, vychovávanou do té doby přísně v ústavu. Jelenka se brzy
seznámila s vesnickými vrstevnicemi a připojila se
k jejich hrám. Starší - vesnická žena, zvaná bába, se
starala o slepého syna Józu a vnučku Dorlu, jejíž
rodiče záhy po jejím narození zemřeli. Jelenka
a Dorla se staly nejdůvěrnějšími kamarádkami.
Bába byla vlastně ve vsi první autoritou. ona
byla rádkyní, důvěrnicí; byla lékařem a v rodinných záležitostech mnohdy místo soudce zastávala. Bez báby nejen že se křtiny neskončily, ale
ani svatby, a nikdo neskonal, aby bába při něm
nestála. Bábino slovo platilo jako zákon. - Jakkoli se
zdála být mrzuta a bručiva, nemohlo přece být
dobrosrdečnější osoby a při chorých trpělivější,
a všecky děti měly ji rády. Navzdory vráskům
v tváři a šedivým vlasům bylo černé oko bystré,
jako nějaké mladice. Do práce byla jako kat. Žít,
mlátit, zároveň s chlapy, a celý den sedět u stavu
a tkát, bylo jí hračkou, a když šla křtiny strojit,
vždy si ještě s kmotrami zatancovala, a nebylo
pamětníka bábiny choroby.
Bábě se Jelenka velmi líbila, jen to ji mrzelo, že
je bledá. Nemajíc v obyčeji čeho tajit, řekla to také
paní hraběnce, sotva že se s ní několikrát byla
sešla. Hraběnka se usmála, řkouc: „Já doufám, že
i Jelence líčko se zrumění, jen až bude nějaký čas
na zdravém povětří.“
„To hano,“ mínila bába, „hale mohli byste
přece milostivá paní dát ji přeměřit, vždyť je jako
stín proti Dorle, kdoví, nemá-li hubytě. Ešče ste
to nezkúšeli, hani neobětovali?“ „Co tím myslíš,
já neznám takové léčení.“ „Nu, milostivé paní to
mohu povědít, protože jsú milostivá paní mladší
než já, jinak bych to říci nemohla.“

Když bába hraběnce vypověděla, kterak by
slečnu léčila, seznala v tom hraběnka sice mnoho
pověry, ale základ dobrý i pozvala bábu do
zámku, a že jí Jelenku svěří. Bába řekla, že přijde,
až půjde měsíc dolů. V určitou dobu se tedy do
zámku dostavila, ale to si s počátku vymínila,
že jí musí slečinka dána být na starost s úplnou
důvěrou, jinak by to všecko nic platno nebylo.
– Nejdřív přeměřila slečnu na dél i na šíř nití
režnou, nesliněnou, na Bílou sobotu před slunce
východem předenou; shledavší ale, že úbytí nemá,
povídala, že to bude přece jen nějaký jed v těle
a že ona jí ho s pomocí boží vyžene. Na druhý
den před slunce východem si pro slečinku přišla
a zavedla ji as čtvrt hodiny od vesnice k lesu,
k „dobré vodě“. Pod vysokým starým smrkem
vyprýšťoval se silný pramen čisté dobré vody,
padaje do tůňky, schválně k tomu cíli vyzděné.
– Na smrku pod stříškou, již tam bába dala,
visel starý obrázek Panny Marie. Když Jelenku
k té studánce dovedla, klekla s ní nejdřív pod
obrázek a pomodlily se hlasitě devětkrát Otčenáš
a devětkrát Zdrávas. Když pak slunce vyšlo, bába
Jelenku svlékla, přežehnala, a po odříkání slov
´Já bába po Bohu, pomohu, co mohu, ha to co
nemohu, zanechám Bohu´, dívku do studánky
pohroužila. Děvče zsinalo, zajíkalo se, ale bába
nedbala, řkouc: „Odporné milá holubičko,
odporné, hale zdravé.“ Po lázni, cestou se modlíc,
pospíchala s ní k zámku.
Hraběnka sotva se jich dočkati mohla, když
ale Jelenka s bábou se vrátila čertsva jako poupě
v ranní rose a po lázni si libovala, tu ji opustilo
všechno obávání. Po devět dní chodila bába
s děvčetem ke studánce. devátý den pak, když
se vrátily, šly do kostela, bába dala sloužit mši
ke cti a chvále svatého Rocha, patrona to proti
neduhům tělesným, a Jelenka musela na oltář
obětovat dvě vejce. Tím se léčení skončilo a bába

předpověděla, že bude Jelenka záhy zdráva jak
ryba a červena jako kalina.
Opravdu se Jelenka co den stávala růžovější,
svěžejší. Nejsouc zvykla časně zrána venku se procházet, jak to hrabě vždy dělával, nemohla matce
dosti se napovídat, jak krásně je v poli, kdy miliony rosných krůpějí na pažitu se třpytí, skřivánek
prozpěvuje, v povětří se třepetá; nemohla ani
povědíti, jak milo jí, kdy pod stromem s bábou se
modlívala, a konečně vynachválit tu příjemnost
po lázni. Hraběnka vidouc dobrý účinek prostého léčení, k němuž že přivolila, první den skoro
výčitky si činila, pokračovala v něm i dále, ačkoli
se již nedělo v ranní hodinu a s těmi zbožnými
ceremoniemi, jakýchž bába užívala.(*)
(*) Němcová B.: Pohorská vesnice. Praha, J.R.
Vilímek 1941. Ilustrace F. Vrobel.
(jn)

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ...
stále zůstává kvalita stravy a materiální zázemí zdravotnických zařízení.
Vyplývá to z průzkumu Ministerstva zdravotnictví ČR v 15 nemocnicích.
Řada lidí kritozuje nevyhovující stav toalet, nespokojených je téměř 65
procent. V tabulce spokojenosti figuroval na prvním místě Masarykův
onkologický ústav v Brně (85,7%), FN Plzeň byla šestá s 81,3 % spokojených. (čtk: Pacientům vadí strava a špinavé záchody. PD 26.2.2010, s. 16)
Mezinárodní porota soutěže International CT Image Contest vyhodnotila tři sta klinických snímků ze třiceti zemí a vybrala vítěze v kategoriích srdce, cévy, hrudník, dutina břišní, pánev a neuro. Kritériem byla
vysoká diagnostická hodnota a extrémně nízká dávka radiace. Vítězné
snímky pocházejí z Belgie, Číny, Japonska, Kanady, Portugalska a Švédska.
(M.Loucký: Nejvyšší kvalita při nejnižší dávce.Visions 02/2010, s. 34-35)
Nástupní mzdy nových pracovníků zaznamenaly až na výjimky pokles.
Méně údajně dostanou i tak nedostatkoví všeobecní lékaři: zatímco v r.
2009 činila nabízená mzda v průměru 33 600 Kč, v letošním roce se o šest
stovek propadla. (Šrámková M.: Nástupní mzdy klesají, ostatní stagnují.
PD 5.3.2010, č. 54, s. 19)
Až 700 tisíc lidí je v ČR podle nejnovějšího odhadu závislých na alkoholu. Mužů je dvakrát více než žen, ale ženy to rychle dohánějí. Počet lidí
závislých na nelegálních drogách se v posledních letech moc nemění – jde
asi o 30 tisíc osob. Odvykací léčba pro alkoholiky stojí 40 tisíc Kč. (V.Pergl:
Závislost na alkoholu: 700 tisíc Čechů. Právo 10.3.2010, č. 58, s. 4)
Podle izraelské studie mezi 20 tisíci izraelskými vojáky ve věku 18 až
21 let čím častěji člověk sahá po cigaretě, tím více mu klesá inteligence.
Nekuřáci měli v průměru o 7,5 bodu vyšší IQ než kuřáci. Čím častěji
zkoumaný voják kouřil, tím nižší byl jeho IQ. (DPA, KOV: Kouření prý
snižuje inteligenci. Právo 10.3.2010, č.58, s. 12)
Unikátní operaci pokročilého stadia glaukomu začali provádět v ústecké
nemocnici. Při operaci se speciálním přístrojem rozšíří odtokový kanálek
oka a uvolní nitrooční tlak. Po vyčištění kanálku mikrokatetrem se stehem
zajistí jeho trvalá průchodnost. (R.Prchal: Unikátní operace oka v ústecké
nemocnici. Právo 10.3.2010, s. 5)
Počít dítě tím nejpřirozenějším způsobem začíná být problém – rodičů,

Lékaři jsou systémově vedeni k tomu, aby co nejvíce léčili. Systém
potřebuje hodně nemocných lidí. Říká se tomu medikalizace, vyrábění
chorob z normálních problémů. Nedostatek peněz není příčinou krize,
ale důsledkem toho, jak se medicína v praxi provádí. Obrovské množství
vyšetření i léků je naprosto zbytečné. (Hnízdil J.: Nemoc je informací
o našem životě. Xantypa, leden 2010, s. 86-88)
Mozek V.I. Lenina, který poskytlo vedení Sovětského svazu
k vědeckému zkoumání, vážil méně než průměrných 1400 gramů (1340 g).
Poškození šedé hmoty mozkové se „ideologicky“ připisovalo následkům
„pracovního přepětí, věznění a exilu“. Ve skutečnosti šlo pravděpodobně
o paralyzující neurosyfilidu. (Müller R.: Mozek „génia“ Lenina byl podprůměrně těžký. PD 22.1.2010, č. 18, s. 15)
Julínkova reforma financování zdravotní péče selhala proto, že byla
veřejnosti předložena tupým, ekonomicko-byrokratickým jazykem.
Namísto toho, aby poplatky byly lidem představeny jako přídatný
projev solidarity s těmi nejvíce nemocnými, staly se zdviženým prstem
byrokrata, kárajícího prostý lid za zneužívání a nadužívání zdravotní péče.
Populistům se podařilo v zásadě správnou reformu v očích veřejnosti
zdiskreditovat. (Štern I.: Zanikne-li sociální stát, zanikne i demokracie.
mfDnes-Kavárna, 23.1.2010, s. 38-41)
Preventivní lékařské prohlídky jsou zadarmo, pravidelně na ně však
chodí jen polovina lidí a až dvacet procent prevenci úplně ignoruje. Týká
se to např. vyšetření na mamografu, na okultní krvácení, kolonoskopie,
EKG, krevního tlaku, sluchu, zraku, glykémie a řady dětských a stomatologických prohlídek. Včasné odhalení počínající choroby může výrazně
prodloužit život. (Ordinace.zv: Jak si prodloužit život. Blesk na víkend,
20.2.2010, č. 42, s.I)
Podle údajů českého statistického úřadu je pořadí chorob, na které se
nejčastěji umírá v České republice, následující: infarkt myokardu, rakovina plic, mozková mrtvice, zápal plic, rakovina tlustého střeva, cukrovka,
plicní embolie a rakovina prsu. Kudrnová I.: Nemoci na které nejvíce
umíráme. Zbytečně! Blesk na víkend, 20.2.2010, č. 42, s. IV-V)
Péče v nemocnicích se podle pacientů pomalu zlepšuje, slabinou ale
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které by měl každý pacient absolvovat jedenkrát za dva roky. Její součástí
je doplnění anamnézy, kontrola očkování, kompletní fyzikální vyšetření,
po 40 letech EKG, chemické vyšetření moči, vyšetření lipidogramu, v 18
letech a po čtyřicítce kontrola glykémie. (O zdraví se vyplatí pečovat. Svět
pojištěnce, jaro 2010, s. 10)
Obvyklá diskuse mezi kuřákem a nekuřákem. Kuřák: „Je pro mně
totální nehoráznost postihovat něco co je legální. Polepíme si celý svět
nápisy se zákazy a příkazy? Vždyť nezdravý je i bůček, tím se přece taky
pomalu zabíjíme.“ Nekuřák: „Můžete se klidně přejíídat bůčkem. Rozdíl
je v tom, že bůčkem si kazíte zdraví sám, při kouření ho ohrožujete i
ostatním.“ (E. Zavadil: Umírají kuřáci včas a je cigareta jako bůček?
Sedmička Plzeň, 24.6.2010, č. 25, s. 6-7)
Sinice představují zdravotní nebezpečí díky produkci řady toxických
a alergizujících látek. Nekvalitní voda při koupání tak může být příčinou
střevních a žaludečních potíží i zánětlivých onemocnění očí, uší a kůže.
Rizikovými skupinami jsou malé děti, těhotné ženy a lidé s poruchami
imunitního systému. Před vstupem do neznámé vody se proto doporučuje
provést si s pomocí průhledné plastové láhve orientační test. Pokud se po
dvacetiminutovém odstání vytvoří na hladině zelený kroužek, jedná se
pravděpodobně o sinice. (Líkařová Z.: Než vstoupíte do neznámé vody,
otestujte ji. PD 8.7.2010, s. III)
V nemocnici Henri Mondor na předměstí Paříže transplantovali lékaři
celý obličej pacientovi, jehož obličej byl znetvořen v důsledku genetické vady. Zákrok zahrnoval i transplantaci víček a napojení slzovodů.
Přibližně šest měsíců bude trvat, než plně zregenerují nervy k mimickým
svalům. (čtk: Francouzi transplantovali celý obličej. LN 9.7.2010, s. 7)
V koaliční smlouvě nové české vlády je deklarována podpora prevence.
Jde bezpochyby o pozitivní krok, prevence však není všespasitelná mantra a i mezi preventivními programy jsou takové, do kterých se vyplatí
investovat, a ty druhé, jež si podporu z veřejných zdrojů nezaslouží.
Jen je rozpoznat. (T.Doležal: Základem je nastavit evoluční změny. LN,
10.7.2010, s. 12)
Virus hepatitidy A se šíří prostřednictvím špinavých rukou a znečištěnou
stravou z osoby na osobu. V ČR jsou poměrně časté epidemie z konzumace tepelně neupravené stravy (chlebíčky, saláty, zmrzlina). Nákaza
hrozí např. i cestou držadel na nákupních vozících, s klik a splachovačů
na veřejných záchodcích, s držadel v autobusech, s počítačových myší a
klávesnic v internetových kavárnách či s telefonů. Očkování a důkladné
umývání rukou jsou základní prostředky prevence tohoto onemocnění.
(Ševčíková V.: Příznaky žloutenky jsou nenápadné. Rytmus Života
12.7.2010, č.28, s. 48)
Otec dal svému osmnáctiměsíčnímu synovi prvního šluka, a ten této
vášni propadl. Nyní kouří ve dvou letech 40 cigaret denně a odvykací
kurz mu nepomohl. Zdá se, že své chudé rodiče přivede na mizinu. Stalo
se v Indonésii. (Dvouletý závislák: léčba nepomohla. Blesk 12.7.2010, č.
159, s. 24)
Dopravní policisté přistihli v červnu při silničních kontrolách 1538
řidičů pod vlivem alkoholu, tj. o 370 více než v květnu. Za prvních
šest měsíců policisté narazili na 6858 řidičů pod vlivem alkoholu. Dle
vyjádření dopravního experta „řidiči již přestali mít obavy z povinných
dechových zkoušek“. (čtk: Řidiči se přestali bát dechových zkoušek,
opilců znovu přibývá. PD 17.7.2010, č. 164, s. 12)
Krysy a nakažlivé choroby se v kubánských věznicích zabydlely natolik, že dohánějí některé vězně k sebevraždám nebo sebepoškozování.
„Hygienická a zdravotní situace v kubánských věznicích je horší než
tragická. Běžné byly případy tuberkulózy či horečky dengue“ sdělil
novinář, propuštěný za podmínky opuštění Kuby do Španělska. (čtk:
Kubánští disidenti: Někteří si vpichovali moč do žil, aby na vězeňské podmínky upozornili. PD 17.7.2010, č. 164, s.14)
Mouchy znepříjemňují život venku i uvnitř budov ústním ústrojím, tj.
sosákem se savým ústrojím, sají pot s povrchu těla člověka. Vzhledem
k tomu, že se s oblibou pohybují na smetištích, výkalech, zahnívajících
a rozkládajících se organických zbytcích či na mršinách, mohou přenášet
choroboplodné zárodky. Na noze mouchy se jich napočítají až dva miliony. Jednou z možností, jak se bránit, jsou kontaktní insekticidy. (M.Kozel:
Mouchy. Dotěrné a nebezpečné. Sedmička.18.7.2010, č. 27, s. 12)
V pozadí děsivé tragédie, která si v Duisburgu při technoparty
vyžádala 19 lidských životů a 342 zranění, byla tlačenice v místě, kde se
setkaly dva proudy návštěvníků – těch co se vraceli a těch co se neustále
tlačili. Vpustit milionový dav do uzavřeného a plotem omezeného prostoru s jedním vstupem se ukázalo jako fatálních chyba pořadatelů. (INK,
vk: Přežila jsem tunel hrůzy. Blesk 27.7.2010, č. 172, s. 20)
Primář Petr Štádler z nemocnice Na Homolce byl vybrán jako jediný
Evropan učit americké lékaře robotickým operacím. Má vlastní pětiletou
praxi s přístrojem da Vinci, učit bude v nemocnici v Houstonu. Systém
dokonale kopíruje pohyb ruky chirurga, eliminuje třes ruky, poskytuje
výborný trojrozměrný obraz a téměř ideální pohyb robotických nástrojů.
(jho, ČTK: Český úspěch: Naučí Američany operovat robotem! Blesk
27.7.2010, č. 172, s. 22-23)
(jn)

kterým se početí nedaří, je dnes až pětina. Stále více párů upíná své naděje
k centrům asistované reprodukce. Neplodnost páru je zhruba v polovině
případů důsledkem klesající „kvality“ spermií. TV Prima připravila nový
třináctidílný seriál „Zázraky života“, v němž se proplétají osudy lékařů
a jejich rodin s osudy pacientů Centra Život. (Zázraky života. PD-příloha,
12.3.2010, s.1-4)
Počet dopravních nehod pod vlivem alkoholu měl v první čtvrtletí
roku klesající tendenci. V lednu jich bylo 423, v únoru 360 a v březnu 310.
V prvním čtvrtletí 2009 zavinilo nehodu pod vlivem alkoholu 1185 řidičů,
letos 1093 řidičů. Každý měsíc zachytí policie při kontrolách okolo 900
řidičů, kteří požili před jízdou alkohol. (J. Kolina: Nehod kvůli alkoholu je
o něco méně. LN 2.4.2010, č. 78, s. 4)
Praha vydá na boj s drogami letos 40 milionů korun. Narkomané, kteří
si píchají drogu přímo na ulici, dělají městu ostudu. Loni streetworkeři
vyměnili více než dva miliony stříkaček. Díky tomu lze označit počet
drogově závislých nakažených virem HIV za extrémně nízký. Desítky
strážníků a dalších pracovníků čistí dětská hřiště a veřejná prostranství od
použitých stříkaček. (M.Hettnerová: Město, které vede expert na drogy,
má problém: drogy. mfDnes 2.4.2010, s. B3)
Mezi školáky v tzv. sociálně vyloučených lokalitách v Brně se vrátilo
do módy čichání toluenu. Školáci však nemají problém dostat se i k
jiným drogám. Někdy je dostávají od přátel či příbuzných, jindy od
dealerů. První experimentování s drogou začíná průměrně ve třinácti
letech. Začíná se objevovat již druhá generace uživatelů drog. M.Šenkýř,
J.Veselá: Školáci nejvíce čichají toluen. LN 2.4.2010, č. 78, s. 6)
Jak účinně zhubnout je shrnuto v pěti radách: denně pět vyvážených
denních chodů, dostatek nápojů, nejlépe vody, vyvarovat se tučných
potravin, sladkostí a alkoholu, pravidelně zařadit pohybovou aktivitu
a dostatečně spát. Na odbourání jednoho kilogramu tuku je třeba vydat
energii odpovídající 28 tisícům kJ. (Nehledejte výmluvy, proč vám to
nejde. Blesk 10.4.2010, č. 84, s. VI-VII)
Všechny vstupy v našem zdravotnictví jsou stejně drahé jako
v Německu (a mnohdy i dražší) a vyrovnat mnohem nižší podíl státního
rozpočtu mířícího do zdravotnictví lze pouze platy zdravotníků. Reforma
zdravotnictví by měla vést směrem k individualizaci péče, k restrukturalizaci a redukci počtu poskytovatelů, k vytvoření dynamických standardů
zdravotní péče na ekonomickém základě, k centralizaci náročné péče
a diferencovaným platbám pojišťoven a k vzniku univerzitních a velkých
všeobecných nemocnic, které by byly hlavními poskytovateli náročné
péče. (V. Beneš: Na zdraví „zadarmo“ doplatíme. mfDnes 10.4.2010, č.
84, s. 13)
Deset rad jak dlouho žít: méně jídla, zdravější jídlo, pohyb, dostatek
spánku, vyhýbat se stresu, pozitivní emoce, sociální kontakty, pohodový
život s partnerem, doplnění chybějících látek a někdy medicína. Život
nám krátí kouření, stres a vztek, příliš mnoho alkoholu, přejídání, lenost,
pesimismus a workoholismus. (Wallerová R.: Jak se dožít sta let. mfDnesVíkend, 10.4.2010, s. 1-7)
Vzácný operační výkon – hemikorporektomie - při němž se oddělí
45 procent těla, tedy celá dolní polovina, byl v nemocnici na Bulovce již
proveden u tří pacientů. Přichází v úvahu tam, kde selhaly všechny ostatní
zákroky, tělo nemocného je napadeno infekcí a nemocný trpí krutými
bolestmi, jedná se o život zachraňující výkon. (M.Rubešková: Máme jen
půlku těla. Blesk 10.4.2010, č.84, s. 6)
Třicet let pískal osmapadesátiletý rozhodčí fotbalové zápasy. Při
tom posledním se mu v poločase udělalo nevolno, několik minut na
to zkolaboval. K životu jej neprobralo ani půlhodinové úsilí přivolané
záchranky. Dle vyjádření předsedy okresního svazu kopané „musí každý
rozhodčí podepsat čestné prohlášení, že byl u lékaře a že je v pořádku“.
(T.Koníček: Pískal 30 let, umřel vedle hřiště. Blesk 13.4.2010, s. 17)
Když všechny dietní programy selhaly a váha jde stále nahoru, může
pomoci bariatrická chirurgie. Pomocí žaludeční bandáže se žaludek
předělí do tvaru asymetrických přesýpacích hodin. Člověk tak získá pocit
sytosti s menším objemem požité potravy. O operaci uvažují obézní pacienti s BMI 40 a více. (Airomoan Z.: Zachránit vás může bandáž. MetroZdraví, duben 2010, s. 10-11)
V ČR žije asi 1,5 milionu lidí starších 65 let, tj. asi 15 procent populace. Okolo 100 tisíc z nich trpí poruchou paměti a dalších mozkových
funkcí, která je takového stupně, že narušuje běžné denní fungování.
Poruchám paměti lze v mnoha případech předcházet. Důležitý je zdravý
životní styl, zdravě a vyváženě jíst, udržovat sociální kontakty a zapojovat
tělo i mozek při různých aktivitách. (J. Štefanová: Poruchám paměti lze
předcházet. Metro-Zdraví, duben 2010, s. 20)
Přestože sopka na Islandu chrlila na Evropu tisíce tun popela, vzduch
podle ekologů prý byl čistší než kdy jindy. Omezení letecké dopravy mělo
za následek produkci oxidu uhličitého „jen“ 170 tisíc tun denně, zatímco
obvyklé množství je 510 tisíc tun. Navíc bylo méně hluku. Aerolinky však
samozřejmě zdůrazňují své miliardové ztráty. (čtk, top: Nebe bez letadel
pročistilo vzduch. PD 23.4.2010, s. 20)
Preventivní prohlídka u praktického lékaře je celkovým vyšetřením,
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160 LET OD ÚMRTÍ HONORÉ DE BALZACA (1799-1850)
Honoré de Balzac (původní jméno Balssa)
pocházel z bohaté rodiny - byl nejstarším synem
právníka Bernarda-Francoise Balssy, v rodině
postupně ještě přibily dva bratři a dvě sestry,
přestože věkový rozdíl rodičů byl značný – 32
let. Narodil se 20. května 1799 v Tours. Školní
vzdělání nabyl v klášterní škole ve Vendome.
Tam nepatřil mezi disciplinované žáky, a často
byl za svoji neposlušnost posílán za trest do
„altánku“ v klášterní zahradě.
V r. 1814 se rodina přestěhovala do Paříže.
Následovala další dvě léta studií u soukromých
učitelů, která jej natolik deprimovala, že se
pokusil o sebevraždu skokem do vln Loiry.
Naštěstí se mu úmysl nezdařil, takže v r. 1816
mohl zahájit studia na Sorbonně. Podle přání
otce vystudoval práva a dokonce tři roky pracoval v advokátní kanceláři. Když mu však v r.
1819 majitel kanceláře Victor Passez nabídnul, aby ji po něm převzal, Honoré de Balzac
nabídku odmítnul.
To již měl za sebou první literární úspěchy
a rozhodl se pokračovat v dráze spisovatele. Své
první dobrodružné romány psal pod různými
pseudonymy, nejčastěji jako Horace de SaintAubin, později se k nim jako autor příliš neznal.
Celý jeho další život byl provázen snahou
dostat se do vyšší - aristokratické - společnosti,
z této snahy vyplývaly i jeho neustálé finanční
potíže, které se snažil řešit svou hektickou
literární tvorbou. Když na tom byl finančně
dobře, nakoupil akcie, ale zkrachoval. Pak si
půjčil peníze a pořídil si tiskárnu. Nezkušenost
a nedostatečné finance však jej opět přivedly
k bankrotu. V r. 1928 dlužil své matce 50 tisíc
franků. Nevyšly ani jeho podnikatelské plány
na zpracování strusky ze starořímských dolů na
Sardinii. Byl poté nucen psát velmi intenzivně,
aby své dluhy zaplatil.
Od třicátých let se mu začalo autorsky dařit.
V románě „Le Colonel Chabert“ (1932) popisuje případ smrtelně zraněného zámožného
plukovníka, bojujícího proti Rusům. Lékaři
jej po bitvě považovali za mrtvého a nechali
jej pohřbít do společného hrobu. Plukovník se
však probral k vědomí, zotavil se, ale nikdo mu
již jeho pravou totožnost neuvěřil a nepoznala
ho ani vlastní žena. žil pak jako tulák a pobuda.
Následovaly úspěšné romány „Le Médecine
de Campagne“ (Venkovský lékař, 1833) a zejména „Eugénie Grandet“ (1833), líčící příběh
nešťastné dcery bohatého, ale neuvěřitelně
lakotného obchodníka.
Jeho způsob psaní byl pověstný. Zpravidla si
odpoledne mezi pátou a šestou dal lehkou večeři
a poté spal do půlnoci. Pak vstal a psal dlouhé
hodiny s průvodní konzumací nespočetného
množství šálků kávy. Často v jednom zápřahu
pracoval 15 hodin i více, uvádí se dokonce 48hodinový tvůrčí „den“ pouze s tříhodinovým
odpočinkem uprostřed. Do dějin literatury tak
vstoupil jako legendární „dělník pera“, známý
svou mimořádnou pracovitostí; kromě psaní
románů působil takřka po celý tvůrčí život
i jako novinář a kritik.
V únoru 1832 obdržel Balzac anonymní dopis
z ukrajinské Oděsy, v němž mu „L´´Etrangére“
(neznámá) sděluje svůj smutek nad cynismem,

s jakým v románu „La Peau de Chagrin“
(Šagrénová kůže, 1831) podává negativní
pohled na ženy. Odpověděl pomocí placeného
inzerátu v „Gazette de France“ s nadějí, že
tajné kritičce se dostane do rukou. Tak se
skutečně stalo a tím začala patnáctiletá korespondence mezi Balzacem a „objektem jeho
nejsladších snů“ Ewelinou Hanskou. Ewelina
byla manželkou Waclawa Hanského, bohatého
polského pozemkového magnáta, o dvacet
let staršího, než byla Ewelina. Hanski s chotí
žili v Kyjevě. Ewelina Konstancie Rzewuská
dobrovolně přistoupila na „svazek duše i těla“ s
maršálkem šlechty Volyňské gubernie Václavem
Hanskim jako osmnáctiletá v r. 1819. Po smrti
jejího o třiadvacet let staršího muže v r. 1841
zdědila čtrnáctimilionový majetek včetně řady
panství ve Volyňské a Kyjevské gubernii.
Balzac se s Hanskými sešel již za života
Waclawova – v r. 1833 v Neuchatelu a v Ženevě,
v r. 1835 ve Vídni, za Ewelinou podnikl cestu
do Petrohradu (1843). Ewelina nezapomněla
na slovní úmluvu, kterou ještě za života
Hanského ve švýcarském Neuchatelu uzavřela
se zamilovaným Balzacem. Přisahala mu, že po
manželově smrti spojí svůj osud navěky s osudem jeho. Balzac měl sice v mezidobí za sebou
již několik milostných avantýr, mj. s hraběnkou
Sárou Guidoboni-Viscontiovou, která financovala jeden z jeho dalších neúspěšných podnikatelských pokusů s pozemkovými spekulacemi,
který skončil fiaskem 85 tisíc franků. Hned
po zprávě o smrti Hanského se Balzac vydal
do Petrohradu s úmyslem uzavřít sňatek co
nejdříve. Ewelina však z rodinných důvodů se
rozhodla nespěchat. S Balzacem se sešla v r. 1845
v Drážďanech, kam přicestovala s dcerou Hanou
a jejím snoubencem. Balzac je pak provázel po
Německu, Francii, Holandsku a Belgii. V r. 1846
si Hana vzala hraběte Mniszka, takže v únoru
1847 Balzac dosáhl, že Ewelina svolila k pobytu
v Paříži. Po šesti týdnech se však vrátila na své

statky, toužící Balzac se ještě týž rok za ní vydal
do Verchivně. Strávil tam čtyři měsíce, finanční
problémy jej donutily vydat se za krutých lednových mrazů v r. 1848 zpět do Paříže.
Ještě jednou se za Ewelinou Balzac vydal
– v září téhož roku jej však cesta unavila natolik,
že po příjezdu na Ukrajinu krajně vyčerpán ulehl
a téměř půldruhého roku prostonal. Výrazně se
zhoršila jeho srdeční choroba. Německý doktor
Knothe zavedl citrónovou kůru a další procedury, zlepšenívšak bylo vždy jen přechodné.
(*) „Teď už jsme z nejhoršího venku, máme
vyhráno“, říká povzbudivě doktor Knothe a vytahuje z kufříku obklady, nádobku s pijavicemi a malé balíčky a prášky. Roztrhne jeden
a podá ho Balzacovi. Podrží mu hlavu, pomůže
mu nasypat prášek do úst, rychlým navyklým
pohybem nabízí vodu k zapití a potom přiloží
pijavice k zátylku. Zamilovanýma očima sleduje
černá odporná stvoření, která se přisávají k rozpálené kůži. Za nějakou chvíli je zručně odtrhne
a opatrně pouští do nádobky. Teď přijdou na
řadu hořčičné obklady. Když si poradí i s těmi,
přikryje nemocného, skládá své věci do kufříku
a odchází.
Nepomohl ani Knotheův syn, také lékař,
který k Balzacovi dorazil z Kyjeva. Až v této
situaci svolila Ewelina Hanská ke sňatku,
k němuž skutečně v březnu 1850 v Berdyčevě
došlo. Novomanželský pár se v květnu vydal
na cestu do Paříže. Cesta však musela být
několikrát pro Balzacovy potíže přerušena, zejména v Krakově a v Drážďanech, kde se mu
výrazně přitížilo. Do Paříže tak přijeli později,
než ohlásili, až v srpnu 1850.
Když jej přišel v srpnu 1850 navštívit Victor
Hugo, plačící komorná mu mohla jen sdělit (*):
„Umírá. Lékaři už včera ztratili poslední naději.
Otevřela se mu rána na levé noze. Je to sněť.
Lékaři nejdříve říkali, že vodnatelnost je tuková,
maso a kůže jsou jakoby zlojovatělé, proto se
nedají propíchnout. A začalo to maličkostí. Před
měsícem šel náš pán spát a zachytil o hřebíček,
který trčel z nohy židle. Kůže se natrhla a všechna
voda vytekla. Lékaři si řekli: teď už víme jak na
to. I když je to překvapilo, začali od té doby kůži
propíchávat. Na noze se udělala vyrážka. Doktor
Raux pána operoval. Včera sundali obvaz. Místo
aby se rána hojila, je zapálená, suchá a horká.
Minulá noc byla zlá. Od jedenácti pán jenom
chroptí. Nepřežije dnešní noc.“
V ranních hodinách 18. srpna 1850 Honoré
de Balzac zemřel. Victor Hugo před početným
zástupem Balzacových příznivců promluvil na
spisovatelově pohřbu na pařížském hřbitově
Père Lachaise.
Honoré de Balzac jednou napsal: „Přijde
doba, a lidé se dozvědí, že jsem se živil jen svým
perem, že jsem si nepřivlastnil žádný nepoctivě
vydělaný peníz, že chvála i opovržení mne
nechávaly stejně lhostejným, že jsem psal svá
díla uprostřed líté nenávisti, uprostřed literárního
handrkování, a budoval jsem je klidnou, jistou
rukou.“
(*) Rybak N.: Omyl Honoré de Balzaca. SN
krásné literatury a umění, Praha 1961
(**) Kvapil J.Š.: Doslov. (in *)
(jn)

PŘED 2500 LÉTY SE ODEHRÁLA BITVA U MARATÓNU
Před dvěma a půl tisíci let se rozhořela první řecko-perská válka.
V pozadí stál úmysl perského krále Dareia vypořádat se s Řeky, kteří
v předchozích letech podporovali své krajany na maloasijském pobřeží
(dnes Turecko), bouřícími se proti perské nadvládě. První odnesla invazi

Peršanů řecká Eretria, jejíž pád vyvolal u ostatních řeckých měst zděšení.
Nikdo neočekával nápor Peršanů tak brzy a v takové síle, a jen velmi
obtížně urovnávali Řekové narychlo své vlastní spory a snažili se postavit společnou armádu. V podstatě se jim to nepodařilo, a proti nepříteli
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tak 12. září 490 př.n.l. na pahorcích u vesnice Marathón bylo schopno
postavit se jen okolo 11 tisíc bojovníků, převážně jen z Athén a spojeneckých Platají.
Gigantická flotila 400 transportních a 200 bojových lodí perského
krále dopravila na bojiště 20 tisíc pěších a 5 tisíc jízdních bojovníků
pro boj na souši, dalších 40 tisíc mužů tvořilo posádky lodí. Velení nad
řeckými obránci se ujal Miltiades, potomek thráckých králů, který byl
čtyři roky před bitvou donucen Peršany uprchnout do Atén. Perským
silám velel sám král Dareios.
Po několikadenním vyčkávání se Miltiades rozhodl pro frontální útok.
Hrozilo totiž, že perské loďstvo zaútočí přímo na Atény, které v danou
chvíli hájily jen zcela nedostatečné síly. Jak Miltiades předpokládal,
jeho útoku neodolala křídla protivníka a vojáci začali opouštět bojiště
a prchat k lodím, aby si zachránili životy. Na druhé straně ve středu bitevní vřavy se Peršanům podařilo prolomit řady hoplitů a nebyli daleko
od konečného vítězství. Díky řecké disciplině však vítězní bojovníci
z křídel poté, co se mohli seznámit se situací ve středu bojiště, upustili
od pronásledování zdánlivě již poraženého nepřítele a sami zaútočili na
střed perské formace. Ten byl záhy zcela obklíčen a nedokázal zabránit
úplnému kolapsu. Padl zde celý výkvět perských branných sil. Tentokrát
už Řekové nepřítele pronásledovali a dokonce ukořistili sedm perských
lodí.
Miltiada však neopustili obavy o osud města, neboť se domníval, že
část perské armády míří přímo k Aténám. Na bojišti proto zanechal jen
část armády, s většinou se vydal na spěšný pochod do města. V té době
teprve na bojiště dorazily posily ze Sparty, které mohly Atéňanům již jen
poblahopřát k vítězství. V obrovském vedru a v plné zbroji Miltiadovi
vojáci dorazili do Atén dříve, než jejich perský protivník. Když o hodinu
později se před hradbami objevilo perské vojsko, zhlédlo stejného protivníka, který je nedlouho před tím porazil u Marathónu. K útoku na
Atény už ani nedošlo a Peršané opustili Řecko.
Perské ztráty na životech byly vyčísleny na 5400 mužů, z nich se mnozí
utopili při pokusu o únik. Na druhé straně Atény a Plataje ztratily 192
mužů. Bitva u Marathónu patří k nejslavnějším bitvám všech dob, šlo
o jedno z největších vítězství Řeků v celé historii.
Po vítězném konci bitvy byl podle legendy do Atén vyslán běžec
Feidipidés se zprávou o výsledku bitvy. Když doběhl, dokázal pouze
vykřiknout „Zvítězili jsme!“ a poté vyčerpáním zemřel.
Na základě této mýtické události se při novodobých olympijských

hrách běhá maratónský běh. Byl na programu již při I. novodobých OH
v dubnu r. 1896, kdy se běžel přibližně na stejné historické trati. Vůbec
první maratón běželi řečtí vytrvalci o měsíc dříve jako svoji olympijskou
kvalifikaci. Prvním olympijským vítězem se stal legendární Řek Spiridon
Louis v čase 2:58:50 hodin. První oficiální maratónský běh u nás se konal
v r. 1908 na trati ze Smíchova do Dobříše.
Přestože původní vzdálenost z bojiště u Marathónu do Atén byla asi
38 km, byla délka běžeckého maratónu Mezinárodním olympijským
výborem stanovena na 39 km. Původně nebyla standardizována a měnila
se podle vytyčené cesty. Její nynější přesně definovaná délka 42 km a 195
m (od r. 1924) odpovídá trase od terasy Windsorského zámku do cíle před
královskou lóží na Olympijském stadiónu při OH v Londýně v r. 1908.
Uběhnout maratónskou trať je dodnes cílem desítek tisíců běžců, kteří
si tak ověřují své vytrvalostní schopnosti. Ti nejlepší dokáží uvedenou
vzdálenosti uběhnout
v čase pod 2:05 hodin,
držitelem nejlepšího
světového výkonu
je Etiopan Haile
Gebrselassie, který
trať zaběhl v Berlíně
v září 2008 za 2:03:59.
Od 70tých let běhají
maratón i ženy, držitelkou nejlepšího
výkonu je Britka
Paula Radcliffová,
která trať v Londýně
v dubnu 2003 zvládla
za 2:15:25 hod.
(jn)
Pozn.: Války mezi
Peršany a Řeky
touto bitvou zdaleka neskončily a v
dalších desetiletích
si vyžádaly na obou
stranách desetitisíce
Bitva u Maratónu
životů.

JAK NELÍTOSTNÝ BYL STŘEDOVĚK – PŘED 970 LÉTY SE ODEHRÁLA
BITVA U BRŮDKU
Žádná sebestručnější učebnice české historie neopomene připomenout bitvu u Brůdku,
která se odehrála na česko-bavorském pomezí
22.-23. srpna 1040. Připomeňme několik
událostí, které této bitvě předcházely.
Po zavraždění knížete Václava dne 28.září
935 se ujal vlády v raném českém knížectví
Václavův mladší bratr Boleslav. Jako Boleslav
I. dokázal do konce své vlády (972) vytvořit
silný středoevropský stát, který byl pozdějšími
historiky nazván Boleslavská říše. Ta zaujímala
rozlehlé území Čech, Moravy, Slezska, Lužice,
Krakovska a Červené Rusi až po řeku Bug.
Za jeho syna Boleslava II. zvaného Pobožný,
sice české knížectví přišlo o Červenou Rus
a Lužici, ale stále to byla v rámci Evropy silná
říše. Po smrti Boleslava II. (999) však nastala první velká krize, zaviněná do značné míry
spory mezi Boleslavovými syny Boleslavem
III. (zvaným Ryšavý), Jaromírem a Oldřichem.
Boleslav III. po nástupu na knížecí stolec po
svém otci nechal bratra Jaromíra vykastrovat
a Oldřicha se pokusil neúspěšně zabít v lázni.
Vnitřními boji oslabená říše přišla prakticky
o všechna území získána výboji za jejich otce
a děda a navíc se v roce 1002 stala kořistí
polského panovníka Boleslava I. Chrabrého.
Záminkou byla snaha o vytvoření silné slovanské říše, která by se dokázala postavit vlivu
římsko-německé říše. Na pražský knížecí stolec
povolal sobě loajálního Vladivoje (údajný

příbuzný Přemyslovců), ten se však za necelý
půlrok upil k smrti. Díky vojenské pomoci
římsko-německého panovníka Jindřicha II. se
podařilo usednout na trůn na několik měsíců
Jaromírovi. Byl pak donucen uprchnout před
vojsky svého staršího bratra Boleslava III.
a jeho nového spojence polského knížete
Boleslava I. Chrabrého. Začátkem roku 1003
staronový kníže slíbil odpuštění všem svým
odpůrcům, ale prakticky ihned poté nechal
v únoru povraždit velký počet příslušníků rodu
Vršovců, včetně svého zetě.
Tento čin vyvolal v Čechách povstání,
především pak ve Východních Čechách kde
měli Vršovci svá panství. Boleslav I. Chrabrý
tak nechal svého chráněnce povolat do Polska,
kde jej dal oslepit a uvěznit. Boleslav III.
Ryšavý se již z vězení nikdy nevrátil a zemřel v
něm o více jak tři desetiletí později (buď roku
1034 nebo 1037). Polský panovník pak vtrhl
s armádou do Čech a sám se chopil vlády v
knížectví až do podzimu 1004. Tehdy jej z Prahy
opět vypudila vojska římsko-německého krále
Jindřicha II. podporovaná oběma Přemyslovci
Jaromírem a Oldřichem. Na Pražském Hradě
tak s pomocí říše usedl znovu Jaromír, Morava
však zůstala i nadále v polských rukou až
do roku 1019. V rámci spolupráce s říši se
pak české oddíly na straně Jindřicha II.
účastnily několika tažení proti Polákům.
Rivalita mezi bratry Jaromírem a Oldřichem
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vyvrcholila roku 1012, kdy byl Jaromír sesazen a následně uprchl do Polska a teprve
poté do říše ke svému dobrodinci Jindřichovi
II., který jej ale nechal v Utrechtu uvěznit.
Jaromír pak byl stejně jako jeho starší bratr
Boleslav III. držen ve vězení až do roku 1033.
I Oldřich se záhy ukázal jako pomstychtivý
panovník. Nařídil další vraždění rodů Vršovců.
Nebylo totiž vyloučeno, že ze svazku neznámého Vršovce a dcery Boleslava III. by se
mohl narodit následník trůnu, Boleslavův vnuk.
Tím by po polském uvěznění Boleslava III.,
který neměl syna, vykastrovaného Jaromíra
a nemanželského Oldřichova syna Břetislava
nastoupil na pražský stolec Vršovec namísto
Přemyslovce. Navíc tento východočeský rod
podporoval na trůnu spíše Oldřichova staršího
bratra Jaromíra.
Jako figurka v rukou císaře Konráda II.,
následníka Jindřicha II., byl Jaromír opět vyveden z vězení poté, co byl český kníže Oldřich
obviněn z úkladu proti císaři a říši. Říšské vojsko pak svého někdejšího vězně na podzim roku
1033 dosadilo v Čechách za knížete. Oldřich
se poroučel do vězení, ze kterého však byl již
na jaře roku 1034 propuštěn pod slibem, že se
bude o vládu v Čechách dělit se svým bratrem
Jaromírem a synem Břetislavem, ze kterého
vyrůstal velký válečník. Uvádí se, že již roku
1019 na Polácích dobyl Moravu a stal se jejím
správcem. Oldřich se ale nakonec odmítl dělit

o vládu s bratrem, a aby jej vyřadil z politického dění a z možnosti znovu nastoupit na
knížecí stolec. nechal jej oslepit a opět uvěznit.
Na podzim roku 1034 však Oldřich zemřel
a český trůn osiřel. Podle starých zákonů
českého kmene měl na trůn měl nastoupit další
přemyslovec. Nejstarší z bratrů Boleslav III.
však stále ještě dlel kdesi v polském vězení,
Jaromír byl oslepený a po kastraci neschopen zplodit dědice, a tak v úvahu přicházel
pouze Oldřichův syn Břetislav. Ten ale pocházel z nemanželského lože a tím byl podle
křesťanských pravidel vyřazen z nástupnictví. Nicméně České knížectví mělo v rámci
říše vždy své výsadní postavení a Břetislav
se nehodlal smířit pouze s podřadnou roli
levobočka. Jeho rodiče – kníže Oldřich a pradlena Božena –se totiž zcela náhodně setkali při Oldřichově lovecké výpravě do severních Čech a v době Břetislavova početí žili
oba v manželském svazku s jinými partnery.
Manželi se stali až několik let po Břetislavově
narození. Břetislav jako správce Moravy sbíral
zkušenosti z panovnické role a byl si vědom, že
jako jediný syn Oldřichův přichází v úvahu jako
přemyslovský nástupce jen on. Aby alespoň
z části legitimoval své potomky, musel si k sobě
najít vhodnou nevěstu. Jeho vyvolenou se stala
dcera markraběte Jindřicha z Norgau, Jitka ze
Svinibrodu (Judita ze Schweinfurtu). Jak ji získal vypráví Kosmova kronika: „Tedy Břetislav,
z jinochů nejkrásnější a hrdina nejudatnější,
slyše z mnohých vyprávění o neobyčejné kráse,
ušlechtilosti a urozeném původu řečené dívky,
nedovedl ovládnouti svého ducha a jal se v srdci
přemýšleti, má-li se pokusiti unést ji mocí, či se
o ni řádně ucházeti. ale rozhodl se raději mužně
jednati než schýliti k pokorné prosbě šíji.“)
Roku 1021 se tedy Břetislav zmocnil Jitky a v
Olomouci si ji vzal za ženu. Bohužel ani vztahy
mezi otcem Oldřichem a synem Břetislavem
nebyli ideální. Když na jaře roku 1034 nechal
Oldřich svého bratra Jaromíra oslepit, musel
Břetislav utéct do ciziny, zřejmě proto, že spíše
podporoval svého strýce. Po smrti knížete
Oldřicha na podzim 1034 nechal oslepený
a vykastrovaný oprávněný knížecí nástupce
bratr Jaromír Oldřichovy ostatky slavnostně
pohřbít. Jaromír se sice stal pražským knížetem,
ale svou vládu prakticky ihned a dobrovolně
předal svému synovci Břetislavovi, kterého
povolal z ciziny. Ke své smůle však pronesl
poměrně emotivní řeč, ve které Břetislava
nabádá k vyvarování se spojenectví se zbývajícími Vršovci. Zřejmě ti pak stáli u jeho násilné
smrti v listopadu 1035. Kronikář Kosmas o tom
napsal: „Kochan [pozn.: předák Vršovců] poslal
svého kata, a když onen slepec, sedě na záchodě
v hodině noční, vyprazdňoval břich, proklál ho
ostrým oštěpem zezadu až do útrob břišních“.
Když v roce 1034 Břetislav nastoupil na
knížecí stolec, byl to již ostřílený asi třicetiletý
válečník. Brzy po svém nástupu uzavřel spojeneckou smlouvu s římsko-německým
císařem Konrádem II. a zároveň využil oslabení panovnické moci v sousedním Polsku.
To se totiž po smrti Boleslava I. Chrabrého
v roce 1025 dostalo do občanské války mezi
jeho nástupci. V létě roku 1039 tak Břetislav
I. uspořádal válečnou výpravu jejímž cílem
bylo polské město Hnězdno. Ve zdech jeho
katedrály totiž byl uložen poklad, který se
v 11. století vyvažoval zlatem, ostatky českého
světce svatého Vojtěcha. Českému vojsku nebyl
v rozvrácené zemi kladen žádný velký odpor.
Armáda postupovala vcelku nerušeně do nitra
Polska, cestou Češi plenili a dobývali města
a hrady. V tamější Hnězdenské katedrále nad
hrobem svatého Vojtěcha vydal český kníže
spolu s biskupem Šebířem právní nařízení, tzv.
Břetislavova dekreta. Tato dekreta například
upravovala uzavírání sňatků, trestání vražd,
zapovězení práce o nedělích a další. Výprava

se z Polska do Prahy navrátila v srpnu 1039
s obrovskou kořistí naloženou na stovky vozů
plných stříbrných a zlatých předmětů, mincí
a uměleckých děl. Ke kořisti patřila i velká
stáda dobytka. Hlavní kořistí však byly ostatky
druhého pražského biskupa svatého Vojtěcha.
Jejich přenesení a uložení v Praze zřejmě mělo
umožnit zřízení pražského arcibiskupství.
Ještě v druhé polovině roku 1039 vyslal
Břetislav I. poselství k římské kurii s žádostí
o zřízení pražského arcibiskupství. Jednání však
bylo neúspěšné především pro stížnost Poláků
na Břetislavovo nedávné tažení a loupení
církevních pokladů v Polsku. Břetislav vypravil
na přelomu roku 1039/1040 další poselství,
tentokráte k novému německému panovníkovi Jindřichovi III. Poselstvo mělo za úkol
vyjednáváním předejít Jindřichově snaze
těsněji připojit Čechy k říši. Jednání nevedlo
k úspěšnému konci a jen o pár měsíců oddálilo
vpád německých vojsk do Čech.
Bitva u Brůdku 22.-23.srpna 1040
Roztržku s papežským stolcem za uloupené
církevní poklady se sice Břetislavovi podařilo
zažehnat, ale jednání s římskoněmeckým
panovníkem Jindřichem III. nebyla úspěšná.
Našel si řadu záminek pro tažení do Čech.
Ovšem Břetislav nebyl žádný lehkovážný
panovník a tak útok očekával a začal se na
něj připravovat. Rozhodl se pro obranný boj,
protože s vojenskou mocí římsko-německé říše
se nemohl rovnat. Již v létě roku 1040 vypravil
své družiníky do pohraničních hvozdů, aby zde
na přeshraničních stezkách provedli záseky
a zatarasili vstup do nitra české země. V ranném středověku bylo české pohraničí kromě
hor chráněno hlubokými pralesy a pokud čeští
bojovníci pokáceli stromy, tak každý takový
strom s mohutnou korunou položený přes cestu
byl vážnou překážkou pro postupující vojsko.
Kromě toho Břetislav vyslal přes hranice do
Německa své zvědy, díky kterým zjistil přesný
den začátku tažení a také sílu vojska. Ani
Jindřich však nebyl žádný začátečník. Svou
velkou armádu rozdělil na dvě části. Slabší
oddíly poslal ze Saska přes Krušné hory do
severních Čech, aby Čechy překvapily. Sám
se pak postavil do čela hlavního vojska, které
do Čech táhlo ve směru přes Šumavu dnešním
Všerubským průsmykem na Domažlice.
Břetislav se svým hlavním vojskem pak
spěchal k obraně šumavských cest. O severní
nepřátelské vojsko se měl postarat správce
bílinského hradu Prkoš, který
měl mít ku pomoci ještě
vojenské oddíly z Moravy.
V těžko prostupném údolí
u Brůdku nechal vybudovat
menší polní opevnění, tvořené
hliněným valem s dřevěnou
palisádou. Do opevnění jako
návnadu umístil jen malou
část svých sil a hlavní vojsko
rozmístil podél přístupové
stezky. Do prvních řad pak postavil zamaskované lučištníky.
Jindřich jako prvního vyslal
do boje svého velmože Ottu
Schweinfurtského, mimochodem bratra Břetislavovy choti
Jitky, který se svými oddíly měl
za úkol obejít Břetislavovo
vojsko. Ota se však bez
průvodců v pohraničních
hvozdech ztratil a postupoval
vpřed jen pomalu. Jindřich
se rozhodl zaútočit na české
vojsko přímo, těžká jízda však
v obtížném terénu nemoha
vést boj na koních a němečtí
rytíři byli nuceni sesednout
a do boje vyrazit pěšky. Když
pak vojsko narazilo na české
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opevnění snesl se na ně ze všech stran příval
šípů a útok českých bojovníků, kteří nepřítele
po celou dobu ve skrytu pralesa pozorovali.
Nepřátelské vojsko bylo sevřeno ze tří stran
a ústupová cesta byla zatarasena dalšími oddíly,
které se tlačily dopředu, aniž by věděli co se na
bojišti odehrává. V nahuštěném a otevřeném
prostoru neměli čeští lučištníci problém najít své
cíle. Břetislav pak využil vhodného okamžiku
a dal povel k útoku těžkooděnců. Rozvrácené
německé vojsko mu nedokázalo vzdorovat.
Bitva byla i na tehdejší dobu velice krutá
a krvavá. Čeští bojovníci nešetřili ani životů
velmožů. Břetislavovo vojsko tak dosáhlo
velikého vítězství. Boj však nebyl ještě u konce.
Z českého týlu druhý den (23.srpna) zaútočily
oddíly Oty Schweinfurtského na Břetislavovo
provizorní opevnění poté, co konečně našli
cestu skrz pohraniční hvozdy. České vojsko
však bylo povzbuzeno úspěchy z předchozího
dne a rychle se vypořádalo i s tímto slabším
protivníkem, který byl donucen ustoupit zpět
do Německa.
V Čechách však zůstávalo ještě vojsko, které
vyšlo ze Saska přes Krušné hory do severních
Čech. Saské vojsku se podařilo uplatit velitele
českých oddílů Prkoše, který změnil původní
strategii obrany umožnil saskému vojsku vstup
do země. To se díky zradě dostalo až k Mostu. Po zprávě o porážce bavorského vojska
na Šumavě u Brůdku se však saské vojsko
dalo raději na ústup, který urychlila zpráva
o blížícím se Břetislavově vojsku po vítězství
u Brůdku. Sasové se tedy raději bez boje stáhli
z Čech. Za svou zradu byl Prkoš knížetem
potupně popraven. Byly mu vyloupnuty oči
a useknuty ruce a nohy. Mrtvola poté byla
vhozena do řeky.
Jak líčí bitvu ve své kronice Kosmas, který
se ještě osobně mohl setkat s jejími účastníky?
„Takto pravil a kázal (císař Jindřich III.), by
všichni se do lesa vrhli, a sám před nimi napřed
vystoupil na jednu vysokou horu uprostřed
hvozdu stojící, a sedě na trojnoži, pravil k okolostojícím knížatům celé říše:“Čechů zbabělý
dav jest ukryt v úvale tomto jako polní myš
v skrýši svých děr“. Císař, každého zvláště
jménem volaje, posílal nejdříve markrabí, pak
všechny vznešené válečníky a kázal jim, aby
šli pěšky do boje, vítězství jim těmito slovy slibuje: „Není vám potřebí namáhavého boje, jen
sestupte dolů; oni jistě utekou ze strachu, vždyť
nemohou snésti váš útok. Leťte, moji sokolové,

Břetislav unáší Jitku
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pochytejte bázlivé holuby a čiňte se jako divocí
lvi, po způsobu vlků, kteří když vtrhnou do
ovčince, nedbají o počet a pustí se do žrádla
teprve, až povraždí celé stádo“.
.... Čechové, maličko váhají, ale jakmile zpozorovali, jako oni ochabli v síle, směle vyrazili z opevnění… Ejhle, jak ctihodná tvář
jest hyzděna vznešeným mužům kovanou
podkovou koní, když kolem divoce skáčí,
a břicha plná lahůdek i bedra, obtočena pásy
dvojnásob nachem zbarvenými, kopytem
rozdírá kobyla a rozvléká vnitřnosti a střeva
jako tkanice nebo řemínky. Ze studu nepíši
dál, jak postihl takovou šlechtu náhle zhouby
pád – jest nevhodno písmem to líčit. Neboť
bylo tam porubáno takové množství urozených
mužů, jakého nebylo ani na pláních thessalských , ani za časů Sullových, ani za žádného
moru, ani prý nikdy nezahynulo najednou
nepřátelským mečem tolik německé šlechty“.
Drtivá porážka mocného římsko-německého
krále Jindřicha III. v říši vyvolala touhu po
odplatě. Král tedy na následující rok chystal
novou výpravu do Čech, která by odčinila
neúspěch z léta 1040. Ovšem pozice Břetislava
I. již byla jiná. V roce 1041, kdy Jindřichovo
vojsko znovu vpadlo do Čech a oblehlo
českého knížete na Pražském hradě, k boji
nakonec nedošlo a na řadu přišla vyjednávání.

Břetislav se sice králi formálně podřídil, zavázal
se k placení poplatků, ale zůstal i nadále
českým knížetem ovládajícím Čechy, Moravu
a část Slezska. V návaznosti na spojeneckou
smlouvu s králem pak Břetislavova vojska
po boku Jindřicha III. vedla válku v Uhrách.
Oba panovníci si během těchto válek přišli na
slušnou kořist.
Na památku vítězství v bitvě u Brůdku dal
zde Břetislav postavit kapli, o které se zmiňuje
již kronikář Dalimil: „... tu bojišče učistichu
a kaplicu postavichu.“ (*) Kaple byla původně
dřevěná, později přestavěna z kamene. První
dochované písemné zprávy o místní kapli
pocházejí z r. 1390, jednalo se o farní kostelík
pro ves Zdemíly. Asi v polovině 17. století
se stala filiálním kostelem všerubské farnosti.
V r. 1669 bylo všerubské obci povoleno postavit místo ní novou kapli sv. Václava, nynější
kostelík, který byl vysvěcen r. 1677. Kostelík
stojí dodnes, v posledních létech se dočkal
nového krovu, drenáže po celém obvodu,
tráva okolí je pravidelně sekána, je zde místo
k posezení a dokonce turistický záznamník,
bohatý zápisky častých návštěvníků.
(*) Hanoušková A.: První svatyně sv. Václava.
Kraj pod Čerchovem, 1.3.1949, s. 77
(jn)

Kdo chválí, rád by prodal, kdo haní,
rád by měl. (Lidové přísloví)
Pokazit lze i nejlepší partii. (Čínské přísloví)
Ani nejdražší zrcadlo nezrcadlí rub.
(Japonské přísloví)
Každá žena má v sobě kus tchyně.
(Gustav Flaubert)
Smutným hodiny se dlouhé zdají.
(William Shakespeare)

Nejhorší je, když nám někdo ukazuje cestu k
jasným cílům mlhavými frázemi.
(J. Bezouška)
Když nemám co dělat, pracuji. (Karel Čapek)
Kdo má mnoho, žádá si ještě víc.
I nejhezčí opice je ošklivá.
(Bernard Le Bo. de Fortenelle)

Svatá Markyta vede žence do žita.
O svatém Kamilu slunce má největší sílu.
(18.7.)
Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne
podzim. (20.7.)
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné
žně. (25.7.)
Co vína do Jakuba odkvete, to do Havla dozraje.
Od svatého Ignáca léto sa obracá. (31.7.)
Mnoho hřibů v srpnu, málo chleba v zimě..

Je-li na svatého Vavřince slunečno, bývá dobrý
vinný rok.
V srpnu mlhy na lukách, řekách a potocích
zvěstují stálé počasí.

Pro malé činy je škoda slov.
(Francois de la Rochefoucauld)

Nevadí že nevíš, ale že se neptáš.
(Turecké přísloví)

Když vchází víno, odchází tajemství.
(Arménské přísloví)

Jak má člověk vědět, co očekává od budoucnosti, když neví to, co chce od přítomnosti.
(Francoise de la Rochefoulcald)

Jedním špatným tahem lze prohrát i nejlepší
partii.
(Čínské přísloví)

Rozkoš roste se zvykem. (Graham Greene)
Nejvíce potřebuje člověk ke svému štěstí jiného
člověka. (Henry Dietrich Holbach)

Když myši i kočka najdou stejnou víru, je to
konec prodavače sýrů.
(Perské přísloví)

Život zabere lidem příliš mnoho času.
(Stanislaw J. Lec)

Nedokážeš-li přemoci hněv, začne hněv
přemáhat tebe.
(Latinské přísloví)

Žít je těžké. Ale mnohem těžší je nežít.
(Béda Mayer)

Svatá Markéta trhá první hrušky. (13.7.)

I ty nejkrásnější nohy někde končí.
(Julian Tuwim)

Láska je ze tří čtvrtin zvědavost.
(G. Casanova)
Lakomec nemá majetek, majetek má jeho.
(Židovské přísloví)

Příroda nám dala iluzi jako náhradu za to co
nejsme, a smysl pro humor jako náhradu za to,
co jsme.
(Roch de Chamfort)

Prší-li na Sedm bratří, sedm neděl střecha
neoschne. (10.7.)

Na svatého Bartoloměje sedlák žito seje.

Má-li problém řešení, nemá smysl dělat si
starosti, nemá-li řešení, starosti nepomohou.
(Tibetské přísloví)

Co z pravé lásky pramení, to nikdy nevysychá.
(František Palacký)

Prší-li na Medarda a Prokopa, shnije mandel i
kopa. (Prokopa je 4.7.)

Vesele bude řinčeti kosa, je-li v srpnu hodně
rosa.

ŽIVOTNÍ MOUDRA
Nic nevypadá zblízka tak hezky, jako to
vypadalo z dálky.

PRANOSTIKY

Jednou sám vidět je stokrát lepší než stokrát
slyšet.
(Latinské přísloví)
Lidský rozum má své meze, a člověk nejenže
nemůže znát všechno, ale ani to málo co vědí
ostatní.
(Jean Jacques Rousseau)
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