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Ozónová vrstva, také zvaná 
ozónosféra, se nachází ve 
výšce 25-30 km nad zemským 
povrchem ve stratosféře (oblast 
mezi přibližně 15 a 40 km výšky 
nad zemským povrchem). Ob-
sahuje velkou koncentraci ozó-
nu. Ozón je toxický a chemicky 
agresivní plyn. Vzniká a rozpadá 
se tam, kde je dostatek slunečního 
záření, tedy ve vyšších vrstvách 
atmosféry. Ozónová vrstva chrá-
ní pozemské organismy před 
smrtícím účinkem ultrafialového 
záření (UV-B záření). Díky této 

ochraně se k povrchu Země dostává asi pouze 1% ultrafialového záření 
přicházejícího ze slunce. 

Ultrafialové záření, které se dostane k povrchu Země je v malých 
dávkách pro mnoho organismů potřebné, u člověka je podmínkou vlastní 
tvorby vitamínu D. Toto záření také ničí mikroorganismy, ve větších 
dávkách však může být životu nebezpečné. Brzdí např. růst vysokohor-
ských rostlin a může negativně ovlivňovat růst fytoplanktonu, který je 
součástí potravního řetězce ryb. U lidí může zvýšená expozice UV-B 
a UV-C záření vyvolávat snížení imunity, rakovinu kůže a oční záněty 
a podobné vlivy může mít i na ostatní živočichy.

Ozónovou vrstvu v atmosféře v součastné době porušují, kromě nad-
zvukových letadel, které ji poškozují svými výfukovými plyny, hlavně 
chemické látky zvané freony (chlorované a fluorované uhlovodíky). Jsou 
to těkavé plyny používané v rozprašovačích, v hasičských přístrojích, 
v chladících zařízeních a při výrobě umělých pěnových hmot. Největší 
úbytky byly zaznamenány nad oblastí jižního pólu, nad Antarktidou, kde 
se zejména v období tamější zimy vrstva ozónu tak ztenčuje, že se hovoří 
o antarktické ozónové díře. Ozón se totiž nejsnadněji rozkládá při velmi 
nízké teplotě, která v této době ve stratosféře nad Antarktidou panuje.

Ukazuje se, že redukce ozónové vrstvy má globální charakter a není 
omezena jen nad oblast Antarktidy, kde byla poprvé pozorována již 
počátkem 80. let 20. století, ani jen na jižní polokouli. Redukce ozónové 
vrstvy byla pozorována také na severní polokouli, nad oblastí severního 
pólu, i když ne v takové míře jako nad Antarktidou, a celková redukce 
byla zaznamenána prakticky na celém světě. Byl naměřen kolísavý 
úbytek stratosférického ozónu i nad Jižní Amerikou a Austrálií. Rekordní 
snížení bylo v letech 1992 až 1993 a dlouhodobě je sledováno nad 
nejobydlenějšími oblastmi světa o cca 0,5 % za rok. Ozónová díra nad 
Antarktidou dosáhla v září 1993 rekordních 30 % proti dlouhodobému 
průměru. Přibližně platí, že jednoprocentní snížení obsahu ozónu zna-
mená asi 2 % zvýšení příkonu UV-B záření na zemský povrch.

Hlavní příčinou vzniku ozónové díry jsou zvláštní atmosférické poměry 
v průběhu antarktické zimy, kdy vzdušné víry uzavírají téměř neprodyšně 
prostor nad kontinentem, takže se stratosférický vzduch nemůže smísit 
se vzduchem z jiných částí atmosféry. Extrémně nízká teplota způsobuje 
vznik stratosférických mraků, na nichž se zachycují molekuly freonů. Ty 
se počátkem jara ultrafialovým zářením štěpí na atomární chlor, který pak 
ničí ozón, jehož rychle ubývá, dokud se nerozplyne uzavírající vzdušný vír 
a do oblasti se nedostane ozón z jiných částí atmosféry.

Ačkoliv za posledních 10 let snížily vyspělé země produkci látek 
poškozujících ozónovou vrstvu Země o téměř sto procent, ještě několik 
desítek let se budou freony uvolňovat z dosud existujících zařízení.

Od 80. let se svět snaží omezit spotřebu freonů mezinárodními úmlu-
vami, jejich uvádění do praxe je však velmi problematické, především 
kvůli finanční náročnosti ekologicky přijatelnějších náhrad. Ve vyspělých 
zemích tedy platí zákaz výroby a používání freonů, chemické společnosti 

však přemísťovaly jejich výrobu do nerozvinutých zemí, pro něž platí jako 
nejzazší termín pro ukončení užívání tvrdých freonů rok 2010.

Na negativní účinky freonů na ozón poprvé upozornili v roce 1974 
Mario Molina, F.Sherwood Rowland a Paul Crutzen. Jejich varování 
však nenacházela přílišného ohlasu až do počátku 80. let, kdy britští vý-
zkumníci v čele s Josephem Farmanen zveřejnili výsledky svých sledování 
v Antarktidě. Zvláštního výkyvu, který nastával na jaře a vracel se k nor-
málu až po několika měsících, si poprvé všimli v roce 1981. Úbytek ozónu 
se každý rok prohluboval a v roce 1985 činil téměř 50 procent.

Tato alarmující zpráva urychlila jednání započatá v roce 1981 takzva-
nou Vídeňskou skupinou a vyústila v březnu 1985 ve Vídeňskou úmluvu 
o ochraně ozónové vrstvy. O dva roky později podepsali v kanadském 
Montrealu zástupci 24 států k této úmluvě protokol, který stanovil 
harmonogram omezování produkce ozón poškozujících látek. Od 1. 
července 1989 měli jeho signatáři snížit výrobu i spotřebu freonů na 80 
procent úrovně z roku 1986. Znepokojivé výsledky nových měření vedly 
v roce 1990 k prvnímu dodatku (londýnskému), zakazujícímu používání 
freonů již v roce 2000. Termín zákazu výroby freonů byl rovněž posunut, 
a to dodatkem z Kodaně (1992) na 1. ledna 1996. Zákaz se týká takzvaných 
tvrdých freonů a platí pro průmyslové země s výjimkou produkce pro 
zdravotnictví, bezpečnost státu, letecký provoz a jaderná zařízení.

Na dalším zpřísnění limitů se dohodli delegáti světové konference ve 
Vídni v prosinci 1995. Průmyslové země přestanou vyrábět a používat 
metylbromid od roku 2010 a do roku 2020 skončí s výrobou a používáním 
měkkých freonů.

Spojené národy deklarovaly 16. září jako Mezinárodní den pro 
ochranu ozónové vrstvy, aby připomněly 16. září 1987, kdy byl 
Montrealský protokol prvně podepsaný. Protokol redukuje výrobu 
a použití antropogenních látek, které od 70tých let zničily 10% zemského 
ozónového štítu, který nás chrání proti škodlivému ultrafialovému záření.
Jestli že jsou vědecké předpoklady správné, ozónová vrstva by se měla 
postupně přirozenými procesy dostat na svou původní úroveň. Tento 
proces potrvá několik desetiletí. Vzhledem k dlouhé životnosti škodlivých 
látek v ovzduší se bude ještě dlouhou dobu poškozování ozónové vrstvy 
prohlubovat. Normální úrovně se nedosáhne dříve než okolo poloviny 21. 
století. Ozónová vrstva tvoří sice pouhou milióntinu zemské atmosféry, 
k udržení života na Zemi je však nepostradatelná.

Československo se k Vídeňské úmluvě a Montrealskému protokolu při-
hlásilo v roce 1990; Česká republika se připojila 1. ledna 1993 (k dodatkům 
pak 21. srpna 1996). První československý zákon o ovzduší přijal parlament 
v roce 1991. Ozón se vyskytuje i v přízemních vrstvách atmosféry. Vzniká 
tam buď fotolýzou kyslíku či oxidu dusičitého nebo propadem ze strato-
sféry v důsledku jeho větší hmotnosti. Tvorbu ozónu podporuje fotolýza 
uhlovodíků, zvláště těch těkavých. Jedná se o alkany, aldehydy, ketony, 
různé estery a chlorované uhlovodíky. Řada z nich je součástí výfukových 
plynů spalovacích motorů a emisí z chemických výrob. Nejvyšší přípustná 
osmihodinová koncentrace ozónu je 160 mg/m3. 

Ozón působí toxicky a agresivně na všechny organismy. Při koncen-
tracích nad 200 mg/m3 dochází k dráždění očí, sliznic, ke kašli a bole-
stem hlavy. Koncentrace nad 4000 mg/m3 vyvolá už po dvou hodinách 
poškození dýchacího ústrojí. Ozón škodí i vegetaci. Zpomaluje růst a vývin 
kořenového systému, způsobuje narušení voskových povlaků jehlic a listů, 
vniká do nich a narušuje buněčné membrány. Jehlice žloutnou shora, 
ze sluncem osvícené strany. Ozón způsobuje řadu alergií k alergenům 
přírodního (pyly) a umělého původu (znečišťující látky z ovzduší).

Na druhé straně ozón usmrcuje bakterie. Využívá se jej při úpravách 
pitné vody, mléka, potravin a vzduchu ozonizací. Ozónový systém má 
bezpečnostní výhody, které nejsou možné v dezinfekčním procesu při 
použití chloru. Ozón je vytvářen na místě, čímž je eliminováno transportní 
riziko. Výrobní systém lze v případě úniku ozónu ihned uzavřít. Další 
bezpečnostní výhodou je fyzická vlastnost ozónu, která umožňuje odha-
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Na 28. září, což je 
výroční den úmrtí 
f r a n c o u z s k é h o 
přírodovědce Louise 
Pasteura (1822-1895), 
připadá Světový den 
vztekliny (World 
Ra bies Day). Na 
vzteklinu stále umírá 
ve světě více než 
60 000 lidí ročně 
a většina obětí jsou děti. Díky úsilí tuzemských 
veterinárních lékařů nebyl v České republice 
v posledních letech zaznamenán jediný případ 
vztekliny zvířat, která jsou hlavním přenašečem 
nebezpečného viru. Protože naprostá většina 
nákazy lidí pochází od pokousání zvířaty, je Česká 
republika jednou z nemnoha zemí, kde je možno 
tuto nemoc pokládat za vymýcenou. 

Virus vztekliny  patří do rodu Lyssavirus. Virus 
se po počátečním pomnožení v místě vstupu do 
organismu šíří výhradně uvnitř nervových vláken 
a prostřednictvím synapsí napadá další neurony. 
Nevyvolává virémii. Imunitní mechanismy se 
mohou uplatnit jen na počátku infekce, než virus 
pronikne do nervu; později ani imunita ani žádný 
lék není schopen šíření viru zastavit. Onemocnění 
je vždy smrtelné. K vysokým koncentracím viru 
může dojít ve slinných žlázách. Při kousnutí se 
tak infekce může přenést slinami nakaženého 
zvířete na jiné zvíře či na člověka. Pokud dojde 
k nákaze člověka a postižený není očkován, virus 
po dosažení mozku vyvolá encefalitidu

Problémy, které řeší pracovníci antirabických 
center, se zpravidla netýkají jasných případů, kdy 
člověka pokouše vzteklé zvíře. V těchto případech 
je postup jasný: spočívá v okamžité aplikaci anti-
rabického séra a následném podání vakcíny podle 
zavedeného schématu; postižený člověk zůstává 
poté v dispenzarizaci. 

Většina činnosti antirabických center sestává 
naopak z rozhodování, zda a jakou profylaxi 
poskytnout osobám, u nichž pravděpodobnost 
expozice lyssy je sice malá, ale není zcela zaned-
batelná. Rozhodování lékaře je přitom často 
zatíženo alibismem, který má velmi logické zdů-
vodnění - rozvoji této smrtelné nemoci lze předejít 
jenom včas provedenou profylaxí. Neexistuje 

způsob, jak zjistit, zda se virus skutečně dostal 
do lidského organismu - jakmile se objeví první 
klinické projevy nemoci, je již na veškerou léčbu 
pozdě. Nejsou rovněž k dispozici žádné metody 
laboratorního průkazu viru, které by bylo možno 
využít ještě v inkubační době. Dilema, které lékař 
prodělává, vypadá následovně: nepodá-li profylaxi 
(a není si svým rozhodnutím zcela jist), odsuzuje 
sám sebe k obavám o další osud pacienta po celý 
čas inkubační doby – t.j. až na několik let. Situace 
je o to horší, jestliže podobné obavy pociťuje 
i pacient nebo jeho rodina. Naopak je zřejmé, 
že není možné podat profylaxi osobám, u nichž 
pravděpodobnost infekce je velmi malá: Jsou 
zde důvody ekonomické (cena vakcíny a séra 
při kompletní antirabické profylaxi u dospělé 
osoby činí 5.500 Kč až 15.000 Kč), ale i zdra-
votní - aplikace antiséra i vakcíny může vést 
k různým nežádoucím účinkům, od banálních až 
po závažné. Rozhodování je tedy velmi náročné, 
odborně i emocionálně. Virus vztekliny - podobně 
jako jiné RNA viry - je proměnlivý a jeho vlast-
nosti a rozšíření na různých místech světa se liší. 
V různých zemích se také liší druhové spektrum 
rezervoárových zvířat, v nichž se vzteklina udržuje. 
Pravidla WHO/CDC jsou konstruována tak, aby 
pokryla problematiku lyssy na celém světě. Z toho 
vyplývá, že doporučení WHO/CDC můžeme ak-
ceptovat jako platná i pro ČR, ale můžeme stano-
vit i mírnější kritéria, jestliže některá rizika v našich 
podmínkách jsou menší než jinde ve světě. 

Na současné stanovisko českých infekcionistů 
jsme se dotázali doc. MUDr. Dalibora Sedláčka, 
CSc., přednosty Infekční kliniky Fakultní nemoc-
nice v Plzni: 

„Obecné výše zmíněné zásady a pravidla pro-
fylaxe jsou platná rovněž v České republice. Přes 
veškeré pokroky medicíny vzteklina (lyssa, rabies) 
představuje stále závažné a pokud propukne, 
tak i smrtelné onemocnění. Již v roce 2003 byl 
v časopise Klinická Mikrobiologie a Infekční 
Lékařství (č. 4) publikován konsensuální přístup 
infektologů k problematice vztekliny. K dispozici 
dosud nemáme žádný účinný lék, který by byl scho-
pen inhibovat replikaci a šíření rhabdoviru v ner-
vových vláknech. Profylaktické metody, užívané 
v současné době lze označit jako preexpoziční 
(zpravidla 3 dávky vakcíny aplikované před odjez-

dem osobám, které budou pracovat v epide-
miologicky závažných oblastech) a postexpoziční 
(podávané intramuskulárně ve dnech 0, 3, 7, 14, 30, 
90) osobám pokousaným zvířaty, podezřelými z 
nákazy vzteklinou - neadekvátní chování, ztrácejí 
plachost, koušou do předmětů, jsou agresivní...). 
Odklad zahájení profylaxe od 48 hodin je povolen. 
Pokud dojde k pokousání podezřelým zvířetem 
na hlavě nebo krku, při hlubokých krvácejících 
poraněních a u osob dříve neočkovaných, pak se 
vždy navíc přidává antirabický purifikovaný imu-
noglobulin nebo sérum. 

Vzteklina v celosvětovém měřítku je stále 
důležitým onemocněním, podílejícím se na 
nezanedbatelných počtech zemřelých, často dětí. 
Podle způsobu nákazy rozlišujeme formu syl-
vatickou (lesní, po pokousání volně žijícími divoký-
mi zvířaty, zpravidla v lesích) a formu urbánní 
(městskou, kdy k nákaze dochází v městských 
aglomeracích, např. v zemích Blízkého výcho-
du, po pokousání nakaženými zvířaty, nejčastěji 
toulavými psy). Mezi nejčastěji nakažená zvířata 
patří především masožravci, ale výjimkou nejsou 
ani jiní obyvatelé lesů, např. vysoká zvěř. Malí 
myšovití hlodavci vzteklinu nepřenášejí. V naší 
zemi je situace mnohem příznivější. Historicky 
jsou v ČR evidovány tři osoby, u nichž vzteklina 
propukla. Od dubna roku 2002 nebyla vzteklina 
prokázána ani u žádného z vyšetřovaných volně 
žijících zvířat a evidovaní psi, mající majitele jsou 
každoročně proti vzteklině očkováni. Bohužel 
celková situace už není tak růžová, neboť v zemích 
některých našich sousedů se vzteklina vyskytuje 
dosud. Z tohoto důvodu je potřeba vždy zvažovat 
zahájení antirabické profylaxe při pokousání 
volně žijícími zvířaty, k nimž došlo v příhraničních 
oblastech s Polskem a Slovenskem (až 50 km do 
vnitrozemí), a dále ve všech případech pokousání 
netopýrem (opakovaně u nich vzteklina prokázá-
na byla). Pokud došlo k pokousání podezřelým 
zvířetem někde v zahraničí, tak se do ČR vrací 
buď osoba, u níž bylo očkování zahájeno a my 
v něm pokračujeme, nebo se očkování urychleně 
zahájí a podle uvedeného schématu také dokončí. 
Dnešní purifikované vakcíny, obsahující vybrané 
skupiny antigenů jsou vysoce imunogenní 
a velmi bezpečné, na rozdíl od těch původních, 
Pasteurových.“  (jn)

lit únik ozónu (je cítit), již při koncentraci mnohem nižší, než je zdraví 
škodlivá úroveň.

V roce 1992 proběhl první ročník projektu OZÓN. Přes 1000 dětských 
skupin sledovalo výskyt přízemního ozónu v České republice. Využilo 
k tomu zvláštních vlastností speciálních kultivarů tabáku, které jsou 
pěstovány jako bioindikátory. Právě rostliny tabáku mají na ozón 
zvýšenou citlivost. Účastníci projektu vypěstovali ze semínek tyto až dva 
metry vysoké rostliny a z množství skvrn na jejich listech odečítali kon-
centrace ozónu. Tato netradiční metoda měření škodlivin se ukázala jako 
velmi přesná a vědecky uznávaná.

Kdyby byl všechen ozón z ozónové vrstvy soustředěn do jedné vrstvy, 
činila by tato vrstva pouze 3 mm silný souvislý obal kolem naší Země. 
Množství ozónu se vyjadřuje pomocí Dobsonových jednotek – DU 
(Dobson Unit), přičemž 100 DU odpovídá vrstvě ozónu kolem Země 
o tloušťce 1 mm.

Průmyslové země ukončily výrobu freonů v roce 1996; Evropská unie 
již v roce 1994. Jako náhrady jsou používány propan-butan, amoniak, 
voda, kyselina citrónová. Produkce freonů v rozvojových zemích by měla 
skončit letos. Stane-li se tak, bude ochrana ozónové vrstvy pozitivním 
příkladem globální spolupráce. jn
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IX. PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ, 
OLOMOUC 19. - 22. 5. 2010

Aktivní účast pracovníků Dětské kliniky Lékařské fakulty Univerzity 
Karlovy a Fakultní nemocnice v Plzni na IX. Pediatrickém kongresu 
s mezinárodní účastí v Olomouci ve dnech 19.-22.5.2010 byla početná. 
Odborný program kongresu probíhal v několika paralelních lékařských 
a sesterských sekcích ve formě přednášek a komentovaných posterů. 
V sekci Ošetřovatelská péče v intenzivní medicíně sestra M. Pecková 
prezentovala problematiku dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče 
u pacienta závislého na umělé plicní ventilaci po traumatické vysoké 

transverzální míšní lézí C2-C3 s quadruplegií a inkontinencí v příspěvku 
Rok se Sašou – transverzální léze míšní (Čečilová D., Pecková M., 
Sedláčková R.).

V sekci Pediatrická intenzivní medicína rekapituloval doc. MUDr. J. 
Kobr historický vývoj oboru v rámci republiky a příznivý vývoj výsledků 
intenzivní péče za posledních pět let v přednášce Dětská intenzivní me-
dicína v ČR v roce 2010 (Kobr, J., Vobruba V.). Kvalitní hodnocení péče 
umožnil centrální republikový registr dětí s ohrožením nebo selháním 



AUTONOMNÍ INERVACE KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU 
VE ZDRAVÍ A NEMOCI, PLZEŇ 16. - 17. 6. 2010

Ve dnech 16. a 17. června se na Ústavu 
fyziologie LF UK v Plzni uskutečnil seminář 
Autonomní inervace kardiovaskulárního sys-
tému ve zdraví a nemoci, který byl součástí 
projektu spolufinancovaného ze strukturál-
ních fondů EU v rámci operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Physi-
Sci-Net (reg.č. CZ.1.07/2.3.00/09.0129). Projekt 
má vytvořit v průběhu letošního roku a následu-
jících dvou let síť spojující studenty a školitele 
v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka 
a podpořit vytváření kvalitních výzkumných 
nadregionálních týmů. Lékařská fakulta v Plzni 
je jedním z partnerů - řešitelů projektu. 

Program semináře byl zahájen 16.6. přednáškou 
MUDr. J. Kuncové o historii odhalování struktu-
ry a funkce autonomního nervového systému od 
prvního použití termínu autonomní nervstvo J. N. 
Langleym v roce 1903 po udělení Nobelovy ceny 
za fyziologii a medicínu Ritě Levi-Montalcini za 
objev nervového růstového faktoru v roce 1986 
a R. F. Furchgottovi, L. J. Ignarrovi a F. Muradovi 
za objev oxidu dusnatého jako signální molekuly 
v kardiovaskulárním systému v roce 1998. 

Na přednášku o struktuře a funkci autono-
mního nervového systému podle současných 
učebnic anatomie a fyziologie navazoval přehled 
nových poznatků o autonomní inervaci srdce 
a cév v podání MUDr. J. Kuncové. Kromě 
klasických mediátorů noradrenalinu a acetyl-
cholinu využívají autonomní neurony ke komu-
nikaci celou řadu dalších látek, mezi nimiž jsou 

za nejvýznamnější považovány neuropeptidy, 
oxid dusnatý a puriny. Novým poznatkem je 
také průkaz nezávislé činnosti srdečního plexu 
jako celku srovnatelný s funkcí enterického 
nervového systému. Konečná aktivita většiny 
neuronů srdeční neuronální pleteně je výsled-
kem současného vlivu aferentních a eferent-
ních vstupů a obvykle nekoreluje s aktivitou 
eferentních sympatických a parasympatických 
pregangliových neuronů. Má charakter náhod-
ného šumu, který zvyšuje citlivost neuronálního 
regulačního systému ke slabým signálům na 
principu stochastické rezonance.

Odpoledne byl ve třech navazujících před-
náškách podán přehled patofyziologie autonom-
ního nervového systému. Doc. MUDr. Silvie 
Lacigová, Ph.D. proslovila zajímavou přednášku 
o diabetické autonomní neuropatii z pohledu 
klinika, po které následovala bohatá diskuse. 

Ve dvou posledních sdělení prvního dne 
semináře MUDr. J. Kuncová hovořila o pri-
márních a sekundárních pandysautonomiích 
a primárních a sekundárních dysautonomiiích 
s převažující kardiovaskulární symptomatologií. 
Jedná se o skupinu chorob, u kterých dochází 
k poruchám morfologie a funkce autonomních 
neuronů, viscerosenzitivních i visceromotoric-
kých. Jejich příčina je většinou neznámá a často 
významně zkracují život pacientů. 

Ve druhém dni byla sdělení semináře za-
měřena na experimentální problematiku řešenou 
na Ústavu fyziologie. V první přednášce podala 

MUDr. J. Kuncová přehled o výskytu a funkci 
katecholaminů mimo nervovou soustavu a dřeň 
nadledvin. 

Experimentální modely sekundárních dys-
autonomií (diabetu mellitu a renálního sel-
hání) a experimentální metody studia funkce 
autonomního nervového systému u malých la-
boratorních hlodavců podrobně popsala MUDr. 
Jitka Švíglerová, Ph.D. ve dvou závěrečných 
přednáškách semináře.

Semináře se zúčastnilo celkem 20 posluchačů, 
z toho 6 pregraduálních studentů, 2 postgraduál-
ní studenti a 12 zaměstnanců Lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Plzni. Na seminář navazoval 
praktický kurs s názvem Experimentální mo-
dely chronického renálního selhání a diabetu 1. 
typu konaný 28.6.2010 na Ústavu fyziologie LF 
UK v Plzni. Frekventanti kursu měli možnost 
si prakticky vyzkoušet anestézii laboratorních 
potkanů a provést 2/3, event. totální nefrektomii. 
V závěru kursu studenti indukovali experi-
mentální diabetes 1. typu aplikací streptozoto-
cinu do ocasní žíly potkana. Kurs se konal pod 
odborným dohledem MUDr. Jitky Kuncové, 
Ph.D. a MUDr. Jitky Švíglerová, Ph.D. 

Seminář i kurs se budou konat opět v letním 
semestru školního roku 2010/2011 a jsou otevřeny 
pro všechny zájemce z řad studentů (pregraduál-
ních i postgraduálních) i zaměstnanců lékařských 
fakult UK a Fakultní nemocnice v Plzni.

J. Kuncová
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základních vitálních funkcí do kterého údaji PRISM přispívají centrová 
pracoviště.

V sekci Diagnostika přednesl MUDr. M. Huml výsledky dlouhodobé 
výzkumné práce ve sdělení Gastrointestinální hormony a diabetes mel-
litus 1. typu v dětském věku (Huml M., Sýkora J., Varvařovská J., Siala 
K., Pomahačová R., Karlíková M., Kobr J.). V práci porovnal hladiny 
hormonů (T1DM) u dětí s diabetes mellitus a u zdravých. Diabetici měli 
nižší hladiny amilinu (p< 0.001) a ghrelinu (p< 0.05). Vyšší hladiny glu-
kagon like peptidu-1 (GLP-1; p< 0.05) v porovnání se zdravými jedinci 
pozitivně korelovaly s hodnotami body mass indexu (p< 0.05).

V sekci Hematologie prezentovala MUDr. L. Doležalová zajímavou 
kasuistiku v přednášce Případ komplikovaného průběhu akutní formy 
ITP (Doležalová L., Černá Z., Kobr J., Votava T.).

V sekci komentovaných posterů připravil MUDr. J. Fremuth poster 
Invazivní pneumokoková infekce na JIRP DK Plzeň v letech 2007-
2009 (Fremuth J., Kobr J., Pizingerová K., Šašek L.). Na souboru 34 dětí 
s invazivním ohrožením základních vitálních funkcí v důsledku invazivní 
infekce dokumentoval výborné výsledky individuální komplexní léčby 
a intenzivní péče.

V rámci paralelního Gastroenterologického sympózia prezentoval 
MUDr. J. Schwarz současné poznatky výzkumu v oblasti chronic-
kých střevních zánětů a nové možnosti léčby v přednášce Idiopatické 
střevní záněty v předškolním věku (Schwarz J., Sýkora J.) formou 
přehledné doškolovací informace a kasuistik. Přednáška byla oceněna 
předsednictvem sympózia.

Doc. MUDr. Jiří Kobr, PhD.

PREZENTACE PRACÍ STUDENTŮ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V PLZNI NA 
MEZINÁRODNÍM STUDENTSKÉM VĚDECKÉM KONGRESU, 

KOŠICE, 21. - 24. 6. 2010

Od 21. 6. do 24. 6. 2010 se konal Mezinárodní studentský vědecký kon-
gres v Košicích ISMCK (International Student Medical Congres in Košice 
2010), kde měli aktivní i pasivní účastníci možnost shlédnout a vyslechnout 
více než 160 prezentací a 40 posterů od autorů z 25 zemí světa. Mezi 
představenými pracemi se objevily i dvě studentské práce vzniklé na půdě 
naší Lékařské fakulty. Práce „Inhibition of transforming growth factor 
beta 1 augments liver regeneration after partial portal vein ligation in 
porcine experimental model“ autorů Ondřeje Vyčítala a Jana Brůhy (oba 
ze 6.ročníku) představil prvně jmenovaný v sekci Surgery and gynecolo-
gy. Tato přednáška byla oceněna 3. místem v Sekci chirurgických oborů. 
Práce vznikla pod vedením Prof. MUDr. Vladislava Třešky, DrSc. a MUDr. 
Václava Lišky, Ph.D z Chirurgické kliniky.

V kategorii Basic science byla představena práce studentů Tomáše 
Tůmy (4.ročník), Patrika Soukupa (4.ročník) a Jaromíra Holase (3.ročník) 
„Effect of adrenergic stimulation on repolarisation of action potential of 
porcine ventricle myocardium“. Uvedená práce pochází z Ústavu fyziolo-
gie a byla vytvořena pod vedením doc. MUDr. Milana Štengla, Ph.D. 

Náplň konference se neskládala jen z jednotlivých sekcí a přednášek, ale 

i z bohatého doprovodného programu. V rámci konference bylo možné 
zúčastnit se prohlídky centra Košic nebo výletu po vinařské oblasti Tokaj 
s možností ochutnávek místních proslulých vín. Vzhledem k tomu, že jsem 
měl možnost už podruhé navštívit kongres ISMCK, všiml jsem si některých 
změn, které mě mile překvapily. Organizátorům se letos podařilo přilákat 
studenty i ze vzdálených destinací, jako například z Kanady, Číny nebo 
Pákistánu, což přispělo k obohacení diskuse během prezentací. Mám-li být 
konkrétní, jednalo se například o diskusi o rozdílném přístupu k očkování 
proti HPV infekci v Evropě a v Asii. Vášnivá debata musela být přesunuta 
do kuloárů, aby se vůbec dostalo na další autory v sekci Surgery and gyne-
cology.

ISMCK 2010 na mě udělala výborný dojem nejen živou a podnětnou 
atmosférou během prezentací, ale i individuálním přístupem organizátorů 
k účastníkům konference. Do dalších ročníků přeji všem, kteří se podílejí 
na každoročním pořádání konference na Lékařské fakultě Šafaříkovy uni-
verzity mnoho zaslaných abstrakt pro výběr aktivních účastníků. Závěrem 
bych rád poděkoval za sebe i spoluautora prezentace Jana Brůhu svým 
školitelům za odborné vedení a podporu.  Ondřej Vyčítal 



4

CENY ZA LÉKAŘSTVÍ, CHEMII A FARMACII BYLY PŘEDÁNY 
NA FRANCOUZSKÉM VELVYSLANECTVÍ V PRAZE DNE 9. ZÁŘÍ 2010 

Dne 9. září 2010 se v prostorách Francouzského 
velvyslanectví v České republice v Praze konalo 
slavnostní shromáždění spojené s předáním 
Cen za nejlepší vědecké práce pregraduálních 
studentů lékařství, chemie a farmacie z České 
republiky. Tuto soutěž, která se letos konala již 
po šestnácté, pořádá každoročně velvyslanec-
tví Francouzské republiky v ČR a sponzorují ji 
francouzské firmy: v oboru lékařství společnost 
Pierre Fabre Médicament, ve farmaceutic-
kých vědách firma Sanofi - Aventis a v chemii 
společnost Rhodia. Komise složené z fran-
couzských a českých odborníků vyhodnotily 
v každém oboru (lékařství, chemie, farmacie) tři 
nejlepší vědecké práce. Ceny osobně předával 
prof. Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy 
ceny za chemii z r. 1987, v přítomnosti velvy-
slance Francie, pana Pierre Lévyho, a atašé pro 
vědeckou a univerzitní spolupráci, pana Xaviera 
Morise. Významnému aktu byly přítomny i další 
osobnosti, které se v minulých létech na tradici 
této akce aktivně podílely. Vlastnímu předání 
diplomů předcházely slavnostní projevy fran-
couzského velvyslance, pana profesora Lehna 
a zástupců uvedených společností. Slavnostního 
ceremoniálu se vedle odměněných autorů 
vědeckých prací zúčastnili též koordinátoři 
soutěže z jednotlivých fakult, školitelé laureátů, 
zástupci vysokých škol, hosté z řad rodinných 
příslušníků a přátel a další. Předání ocenění 
byl přítomen i rektor Univerzity Karlovy, prof. 
RNDr. Václav Hampl, DrSc.

Celkem deset oceněných prací (v lékařství 
ocenění na 3. místě získaly dvě práce) získalo 
od partnerských společností finanční odměny: 
60.000 Kč za první místo, 40.000 Kč za druhé 
místo a 30.000 Kč za třetí místo. Studenti, kteří 
získali první a druhou cenu, navíc získali stipen-
dium na jednoměsíční stáž na vědeckém nebo 
klinickém pracovišti ve Francii dle vlastního 
výběru a odborného zaměření. 

Po projevech již nic nebránilo slavnostnímu 
vyhlášení odměněných prací a předání čestných 
uznání jejich autorům. Je velkým úspěchem 

plzeňské Lékařské fakulty, že v kategorii 
„Lékařství“ mezi čtyřmi odměněnými pracemi 
měla hned dvojí zastoupení. Konečné hodno-
cení dopadlo následovně:         

1. místo: Petr Fábera (1. LF UK Praha, školitel 
prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. z Akademie 
věd ČR) za práci: „Účinek agonisty GABA-B 
receptorů SKF 97541 na epileptické následné 
výboje hipokampu“                  

2. místo: Lenka Ledvinová (LF UK Plzeň, 
školitel MUDr. Jiří Chvojka a další pracovníci 
Metabolické JIP I. interní kliniky UK a FN 
v Plzni) za práci: „Metabolická acidóza v kri-
tických stavech – škodlivá nebo protektivní?“                

3. místo ex-aequo: Lukáš Řehoř a Martin 
Svatoň (LF UK Plzeň, školitelé MUDr. 
Vlastimil Kulda, Ústav chemie a biochemie 
a RNDr. Martin Pešta, PhD., II. interní klinika, 
oba z UK-LF v Plzni) za práci: „Prognostický 
význam exprese miR-21 a miR-143 ve vzorcích 
kolorektálního karcinomu“ 
a Jan Svítil, Bc. (3. LF UK Praha, školitel prof. 

Pavel Gregor, DrSc.) za práci: „Vyhodnocení 
klasických a nových rizikových faktorů náhlé 
smrti u hypertrofické kardiomyopatie“. 

V rámci ceremoniálu bylo možno shlédnout 
i některé interiéry historického Buquojského 
paláce, v němž na Malé Straně Francouzské 
velvyslanectví sídlí. 

MUDr. Lenka Ledvinová již v letošním roce 
ukončila studium na plzeňské lékařské fakultě 
a v současnosti pracuje na Metabolické jednot-
ce intenzivní péče I. interní kliniky ve Fakultní 
nemocnici na Lochotíně. MUC. Lukáš Řehoř 
a MUC. Martin Svatoň nyní pokračují ve studiu 
medicíny v 5. ročníku. 

Úspěch plzeňských studentů v této velice 
kvalitní soutěži není náhodný - byl předcházen 
desítkami či spíše stovkami hodin práce na 
zadaném tématu. V každém případě je pro ně 
velkým povzbuzením k další vědecké a odborné 
práci a měl by být impulzem i pro další naše 
studenty.

(foto -jn-) Jaroslav Novák, Jiří Motáň 
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PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER DĚTSKÉ KLINIKY 9. 9. 2010

Večeru dětské kliniky Spolku lékařů v Plzni dne 8.9.2010 předsedal 
prim. MUDr. M. Choc, CSc. Před početným auditoriem zazněla celkem 
čtyři odborná sdělení. 

MUDr. T. Votava, vedoucí lékař oddělení dětské hematologie a hema-
to-onkologie kliniky, přednesl sdělení Současná léčba akutní lymfoblas-
tické leukémie (ALL) u dětí v České republice a novinky v souvislosti se 
zahájením nového protokolu AIEOP-BFM 2009 (Votava T., Černá Z., 
Doležalová L., Starý J., Kobr J. a Pracovní skupina dětské hematologie 
ČR). Autor v úvodu přednášky podrobně referoval o dosavadních výsled-
cích léčby akutní lymfoblastické leukémie u dětí na naší klinice v po-
rovnání s výsledky celostátními, které řadí naše pracoviště mezi přední 
v ČR. V další části příspěvku vysvětlil moderní koncepci i úskalí proto-
kolární léčby leukémií a podíl naší kliniky na realizaci nového protokolu 
AIEOP-BFM 2009. Přednáška vyvolala zájem posluchačů a v kvalitní 
diskuzi byla autorem doplněna o řadu zajímavých podrobností z oboru. 

Současné poznatky výzkumu v oblasti chronických střevních zánětů 
a nové možnosti léčby shrnul MUDr. J. Schwarz v přednášce Idiopatické 
střevní záněty v předškolním věku (Schwarz J., Sýkora J.) do přehledné 
postgraduálně doškolovací informace. Výsledky komplexní individuální 
léčby a záludnost průběhu chronických střevních zánětů našich pacientů 
názorně dokumentoval zajímavými příklady z klinické praxe. 

MUDr. P. Jehlička, vedoucí lékař dětské kardiologické ordinace, 
seznámil posluchače s motivací a výsledky pilotní klinické výzkumné 

práce v přednášce Reaktivní hyperémický index a detekce endoteliální 
dysfunkce u dětí - první zkušenosti (Jehlička P., Huml M., Votava T., Kobr 
J.). Dokonale shrnul moderní poznatky o etiopatogenéze aterosklerózy 
a významný podíl cévního endotelu na jejím rozvoji. Auditorium seznámil 
s moderní a neinvazivní metodou měření, která umožňuje aktivní 
vyhledávání dysfunkce cévního endotelu u vybraných, predisponovaných 
skupin dětí. Výsledky pilotní klinické studie, realizované na naší klinice, 
jsou povzbuzením pro výzkumný tým. Přinesly pozitivní argumentaci pro 
zahájení rozsáhlé preventivně kardiologické studie s cílem vyhledat endo-
teliální dysfunkci, děti dispenzarizovat s možností časného zahájení léčby. 
Zajímavé téma a prezentace vyvolaly obsáhlou a konstruktivní diskuzi.

MUDr. E. Sládková, vedoucí lékařka dětské nefrologické ordinace, 
završila odborný program postgraduálně vzdělávací přednáškou Tubulární 
poruchy v klinické praxi. V teoretickém úvodu kvalitně připravené 
prezentace probrala jednotlivé typy tubulárních poruch a na kasuistikách 
dětí z klinické praxe dokumentovala diagnostickou a léčebnou strategii. 
Obratně vysvětlila diagnostické postupy a hodnotila přínos jednotlivých 
metod, včetně vyšetření cystatinu C v moči.

Všechna prezentovaná sdělení vyvolala příznivý ohlas posluchačů, kteří 
pozitivně hodnotili jejich vysokou obsahovou i formální kvalitu.

Doc. MUDr. Jiří Kobr, PhD.
přednosta Dětské kliniky LF UK a FN v Plzni

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ 22. 9. 2010

Přednáškový večer tělovýchovného lékařství 
měl tentokrát slavnostní rámec, konal se při 
příležitosti životního jubilea prof. MUDr. 
Václava Zemana, CSc., vedoucího Ústavu 
tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni. 
Přednáškové části předcházela gratulace 
předsedy Spolku lékařů v Plzni doc. MUDr. J. 
Motáně, CSc., a vědeckého sekretáře Spolku 
lékařů v Plzni MUDr. J. Nováka jubilantovi 
k jeho sedmdesátinám. Doc. Motáň, který je 

pravidelným návštěvníkem přednáškových 
večerů tělovýchovného lékařství, vyzvedl 
jubilantovy zásluhy o rozvoj tohoto oboru 
na plzeňské lékařské fakultě a pochvalně se 
vyjádřil o vždy velmi dobré úrovni odborných 
zasedání tělovýchovných lékařů. 

V úvodním sdělení nazvaném „Ústav tě-
lovýchovného lékařství 1997-2010“ se pokusil 
MUDr. J. Novák seznámit přítomné s významnými 
změnami, jimiž prošel Ústav TVL plzeňské LF 

v období, kdy prof. Zeman nastoupil do vedoucí 
funkce. Díky několika obhájeným grantům 
došlo k významné modernizaci přístrojového 
vybavení ústavu, což se projevuje nejen v oblasti 
specializované nabídky vyšetřovacích metod 
sportovcům i zájemcům z řad nesportující po-
pulace, ale také zkvalitněním výuky našich 
i zahraničních studentů ve 4. ročníku studia. 

Mimo avízovaný program poté vystoupil doc. 
MUDr. Karel Barák, CSc., bývalý děkan LF 

V úvodní přednášce MUDr. Soukupová seznámila přítomné s Návrhem 
koncepce geriatrie. V další přednášce MUDr. Šťastná blíže shrnula 
Demografické aspekty stárnutí populace a podrobněji charakterizovala 

jednotlivé Geriatrické syndromy. Na závěr MUDr. Kučerová přednesla 
kasuistiku na téma Imobilisační syndrom. 

Soukupová

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER GERIATRICKÉHO ODDĚLENÍ FN 15. 9. 2010
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Semináře se konají v posluchárně I. interní kliniky v I. podzemním 
podlaží FN Plzeň- Lochotín vždy v úterý od 16.00 hodin, pokud není 
uvedeno jinak.

Semináře jsou pořádány v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle 
stavovského předpisu ČLK č. 16. Jsou zařazeny do centrálního registru 
akcí ČLK a ohodnoceny 2 kredity.

26. 10. 2010 Novinky ve farmakoterapii pacientů v dialyzační léčbě  
Prof. MUDr. S. Dusilová-Sulková, DrSc., MBA (Klinika 
nefrologie, IKEM Praha)

09. 11. 2010 Novinky v antitrombotické a antikoagulační terapii
 Prof. MUDr. J. Kvasnička, DrSc. (Trombotické centrum 

VFN Praha) 
 Prof. MUDr. Z. Krška, CSc. (I. chirurgická klinika VFN 

Praha)
23. 11. 2010 Plicní hypertenze
 Prof. MUDr. M. Aschermann, DrSc. (Klinika kardiolo-

gie a angiologie, VFN Praha) 

07. 12. 2010 Současné možnosti farmakologické inhibice systému 
RAAS

 Prof. MUDr. R. Cífková, CSc. (Pracoviště preventivní 
kardiologie, IKEM Praha) 

21. 12. 2010 Vybrané novinky ve farmakoterapii onemocnění srdce
 MUDr. M. Hromádka, Ph.D. : Ivabradin
 MUDr. V. Vančura, Ph.D.: Dronedaron
 doc. MUDr. R. Rokyta, Ph.D.: Fondaparinux v akutní 

kardiologii
11. 01. 2011 Neuroendokrinní tumory GIT
 MUDr. H. Honová (Onkologická klinika VFN Praha)

Velmi srdečně zveme všechny internisty a další lékaře z Plzně, západ-
ních Čech i odjinud. 
                    

Prof. MUDr. Martin Matějovič, přednosta I. IK 

PROGRAM SEMINÁŘŮ I. INTERNÍ KLINIKY FN V PLZNI
V ZIMNÍM SEMESTRU ŠKOLNÍHO ROKU 2010/2011

UK v Hradci Králové a člen výboru České 
společnosti tělovýchovného lékařství. Připomněl 
společně strávená studijní léta na hradecké 
lékařské fakultě a dlouhá léta spolupráce ve 
výboru České společnosti tělovýchovného 
lékařství. Jubilantovi popřál ještě dlouhá léta 
ve zdraví a poctil jej závěrečnou poznámkou, 
že patří k těm, s nimiž by neváhal navázat se na 
společné horolezecké lano. 

MUDr. L. Beranová čerpala z dlouholetých 
vlastních zkušeností „ambulantní“ tělovýchovné 
lékařky. Ve sdělení „Zátěžové EKG u dětských 
sportovců“ uvedla, že se sice na jedné straně 
poměrně často setkává s drobnými atypickými 
nálezy, zatím se však u dětských sportovců, 
kteří k ní přicházejí na preventivní prohlídky, 
s vysloveně patologickým nálezem nesetkala. 

Mgr. M. Valešová (FZS ZČU Plzeň) upo-
zornila v přednášce „Kompenzační cvičení 
v úpravě svalových dysbalancí mladých spor-
tovců“ na častý výskyt nerovnoměrného rozvoje 
jednotlivých svalových skupin. Na příkladu sku-
piny mladých hráčů ledního hokeje ukázala, že 
pravidelně a správně prováděná kompenzační 
cvičení mohou v tomto věku příznivě ovlivnit 
tyto různé svalové dysbalance. 

MUDr. K. Fichtlová (spoluautor V. Zeman) 
ve sdělení „Astma bronchiale u vrcholových 
sportovců“ podala přehlednou informaci 
o možných postupech při obtížích, souvisí-
cích s průduškovým astmatem a současně 
prováděným výkonnostním sportem. Na 
kasuistickém příkladu uvedla, že i při této 
diagnóze lze dosahovat vrcholné sportovní 

výkonnosti, podmíněné vrcholnými parametry 
kardiorespirační kapacity.

Večeru předsedal MUDr. J. Novák. Po jeho 
skončení pozval prof. MUDr. Václav Zeman, 
CSc. všechny přítomné do restauračních pro-
stor studentské menzy. Zde při vynikajícím 
občerstvení, připraveném šéfkuchařem Mar-
tinem Šilerem z A-Teamu Chateau mohli gratu-
lanti shlédnout vystoupení dětské dívčí skupiny 
břišních tanečnic ze skupiny Safíra (Kačka, 
Anežka, Ivanka, Barča, Míša, Sabinka a Adélka), 
jejich trenérky Markéty Horové a poté posedět 
při příjemné hudbě a písních v podání Standy 
Kupky až do pozdních večerních hodin. 

                 (jn)   
Foto: Doc. MUDr. K: Barták při pozdravném 

projevu (autor: V. Dlouhý)

mimořádně

ve 14:00

02. 11. 2010 MUDr. L. Jílková: Indikace mikrobiologického vyšetření 
u interního pacienta: co, kdy, jak 

 (Konzultant: doc. MUDr. S. Lacigová, Ph.D.)
 Po semináři od 14:30 následuje sdělení
 MUDr. L. Bolek, Ph.D. (Biofyzikální ústav, Oddělení 

výuky a aplikací VT): Možnosti elektronického 
vzdělávání na LF v Plzni

16. 11. 2010 MUDr. L. Ledvinová: Praktické aspekty parenterální 
a enterální výživy, malnutrice v nemocnici 

 (Konzultant: MUDr. Z. Jankovec)
30. 11. 2010 MUDr. M. Kačer: Pacient s bolestmi kloubů
  (Konzultant: doc. MUDr. J. Motáň, CSc.)

14. 12. 2010  MUDr. H. Koláčková: Biomarkery v kardiologii a jejich 
interpretace 

 (Konzultant: MUDr. M. Šmíd)
18. 01. 2011  MUDr. V. Česák: Pacient s krvácením do GIT – prak-

tický přístup
 (Konzultant: MUDr. E. Voldřichová)

Semináře se konají v seminární místnosti I. interní kliniky, vchod B, 
I. podzemní podlaží, FN Plzeň-Lochotín, vždy od 14.00 hodin. Délka 
semináře 30 minut (20 min sdělení + 10 min diskuze).

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.,přednosta I. IK
Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D., zástupce přednosty pro výuku

PROGRAM SEMINÁŘŮ PRO LÉKAŘE V TRÉNINKU A REZIDENTY 
V ZIMNÍM SEMESTRU 2010/2011 

I. INTERNÍ KLINIKA LFUK A FN PLZEŇ

OCENĚNÍ UDĚLOVANÁ NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UK V PLZNI

Na Lékařské fakultě UK v Plzni jsou 
každoročně udělovány tyto ceny:

„Cena děkana LF UK v Plzni pro nejlepšího 
absolventa lékařského studia“
(výňatek ze statutu:)
1. Cena představuje finanční odměnu nejlepšímu 

z absolventů lékařského studia LF UK v Plzni 

v příslušném školním roce. Základním krité-
riem pro udílení Ceny jsou studijní výsledky 
absolventa za celou dobu studia. Dalším kri-
tériem mohou být jeho významné výsledky 
ve vědecké, odborné, pedagogické, sociální 
nebo sportovní činnosti v době studia na LF.

2. Cena může být udělena jak absolventovi 

všeobecného tak zubního lékařství LF UK 
v Plzni.

3. Cena může být udělena studentovi kterékoliv 
národnosti.

4. Podklady pro udělení Ceny připraví studijní 
oddělení LF.

5. Návrh na udělení Ceny připraví komise ve 
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složení: studijní proděkani LF a vedoucí 
studijního oddělení LF nebo jimi pověřený 
zástupce. O udělení Ceny rozhoduje děkan 
LF.

6. Výši Ceny každoročně určí děkan LF.
7. Čas, místo a způsob předání Ceny stanoví 

děkan LF.
8. Prostředky na udělení Ceny budou čerpány 

z rozpočtu LF.
Dalším zdrojem ocenění studentů je „Nadace 

prof. MUDr. Eugena Vencovského, DrSc. a Jo-
sefiny Napravilové“.
1. Cílem Nadace je finanční podpora studijně 

úspěšných, avšak nemajetných posluchačů LF 
UK v Plzni, a to jak směru všeobecného, tak 
zubního lékařství.

2. Zdrojem finančních prostředků Nadace je 
v bance deponovaná základní finanční částka 
věnovaná prof. MUDr. E.Vencovským, DrSc. 
Úrok z této částky je každoročně rozdělován 
studentům lékařské fakulty, kteří vyhověli 
požadavkům Nadace a podali žádost o pod-
poru. 

3. Nadaci spravuje pětičlenný výbor, jehož 
předsedou je děkan LF. Výbor se řídí obecně 
závaznými právními předpisy a dbá na 
dodržení cílů Nadace.

4. Výbor Nadace uděluje každoročně, vždy 
na začátku zimního semestru podporu těm 
žadatelům, kteří vyhoví podmínkám Nadace, 
a to k úhradě studijních poplatků, bydlení, 
studijních materiálů apod. Vybraný student 
je povinen podat výboru Nadace zprávu 
o využití finančních prostředků.

5. Výbor Nadace zveřejňuje zprávu o ročním 
finančním hospodaření Nadace, včetně se-
znamu studentů, jimž byla podpora přiznána 
a částek, které jim byly uděleny.

6. Žádost o podporu z Nadace podává žadatel 
na formuláři, který je k dispozici na studij-
ním oddělení děkanátu LF. Vyplněnou 

a doloženou žádost je nutno odevzdat na 
studijním oddělení děkanátu do 15.října.

7. Výbor Nadace nestanovil pro školní rok 
2009/2010 konkrétní kritéria studijní 
úspěšnosti, bude však k výsledkům studia 
přihlížet jako k jednomu z prvořadých kritérií. 
V žádosti je mj. třeba uvést studijní průměr za 
všechny roky studia, průměr za poslední rok 
studia a dodat doklady o celkové výši příjmu 
obou rodičů žadatele za posledních 6 měsíců, 
event. o výši celkového příjmu zaměstnaného 
manžela (manželky). Bližší požadavky jsou 
uvedeny na formuláři žádosti.
Kritéria pro poskytování finančních pro-

středků z daru paní J. Napravilové nejlepšímu 
studentovi 1. a posledního ročníku LF UK 
v Plzni:
a) pro výběr nejlepšího studenta 1. ročníku 
-  studijní výsledky (průměr, časové termíny)
-  další aktivity pro rozlišení v případě stejného 

umístění na základě studijních výsledků (např.
práce ve studentských organizacích, aktivita 
v rámci SVOČ, reprezentace fakulty).

b) pro výběr nejlepšího studenta posledního 
ročníku:

-  vážený studijní průměr
-  aktivní účast ve SVOČ (umístění ve fakult-

ním, případně celorepublikovém kole, počet 
prezentovaných prací)

-  další aktivity pro rozlišení v případě stejného 
umístění na základě studijních výsledků (např. 
aktivní práce ve studentských organizacích, 
reprezentace fakulty).
„Pamětní medaile Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Plzni“ je další z možných 
cen udílených děkanem fakulty. Medaile se 
uděluje podle níže uvedeného „Řádu“ z roku 
1979 (výňatek):
1. Pamětní medaile se uděluje 
a) učitelům, ostatním pracovníkům a studentům 

Lékařské fakulty v Plzni za významné výsled-

ky, pedagogické, vědecké, studijní, kulturní 
sportovní a jiné činnosti nebo za dlouhodobé 
vynikající působení na pracovištích fakulty;

b) pedagogickým, vědeckým, kulturním a jiným 
institucím v ČR i v zahraničí za zásluhy při 
spolupráci s pracovišti LF v Plzni;

c) pracovníkům pedagogických, vědeckých, kul-
turních a jiných institucí v ČR i v zahraničí 
za zásluhy o rozvoj plodné spolupráce 
s Lékařskou fakultou UK v Plzni a jejími 
složkami.

2. Pamětní medaile se uděluje v 1 stupni – bron-
zová.

3. Současně s pamětní medailí se odevzdává 
diplom o udělení medaile.

4. Byla-li již jednotlivci nebo instituci pamětní 
medaile udělena, může jim být napříště 
udělena jen pamětní medaile téhož stupně, 
zpravidla ne dříve než po 5 letech.

5. O udělení medaile rozhoduje děkan fakulty 
buď z vlastního podnětu, nebo na návrh 
proděkana fakulty a tajemníka.

6.  Návrhy na udělení pamětní medaile se 
podávají písemně s náležitým odůvodněním 
nejméně 3 týdny před datem udělení 
(odevzdání).

7. Pamětní medaili odevzdává osobně děkan 
fakulty nebo jím pověřený proděkan jménem 
Lékařské fakulty UK v Plzni jednotlivci nebo 
zástupci instituce zpravidla u příležitosti:

-  životního výročí – dosažení věku 50, 60, 65 let 
nebo při odchodu do důchodu,

-  pracovního výročí – nejdříve po 25 letech 
činnosti na LFUK v Plzni,

-  oslav významných výročí trvání instituce,
-  návštěvy představitelů Lékařské fakulty UK 

v Plzni v zahraničí a na zahraničních vysokých 
školách a jiných institucí u nás,

- dosažení zvlášť vynikajících studijních, spor-
tovních, kulturních a jiných výsledků studen-
tem.

K SEDMDESÁTINÁM PROF. MUDR. VÁCLAVA ZEMANA, CSC. 

Když před třemi léty obdržel z rukou prezidenta republiky profesor-
ské jmenování, byla to příležitost ohlédnout se za dosavadní profesní 
kariérou. Toto ohlédnutí již na stránkách našeho periodika bylo otištěno 
(*) a není třeba je opakovat. Život však jde dál a před každého z nás, 
i před prof. Zemana, staví stále nové úkoly a nové cíle. Zatímco ty 
pracovní – výukové programy, obhájené granty, publikační přehledy, vy-
stoupení na kongresech a konferencích atd. – obvykle zachytí nejrůznější 
administrativní přehledy, daleko méně často máme příležitost dozvědět 
se něco ze soukromí jubilanta. 

A zde bych se vrátil k loňskému roku. Profesor Zeman se již ve zralém 
věku upsal sportu, který mnohým připadá poněkud „ujetý“ - zimnímu 
plavání, tehdy v sedmdesátých létech se nazýval sportovním otužováním. 
A dosáhl v něm, a také v tehdy příbuzném dálkovém plavání, cenných 
sportovních úspěchů, mimo jiné se stal opakovaně vítězem Českého 
poháru ve své věkové kategorii. Problematika adaptace na chladné 
okolní prostředí se také logicky stala předmětem jeho výzkumného 
zájmu a řady prioritních studií. 

Ač v posledních letech díky jinému zaneprázdnění na závodní spor-
tování čas nezbývá, stále si nabytou otužilost udržuje, jak mohl předvést 
např. jako zvaný řečník v rámci vědecké konference v řecké Soluni 
v lednu 2004, kdy si spolu s ostatními otužileckými nadšenci zaplaval 400 
metrů v Egejském moři v desetistupňové vodě. Celoživotní touhou se mu 
stala možnost zaplavat si v polárních krajích. 

Po dlouhé přípravě a pečlivém plánování se ta příležitost naskytla 
loni. V červnu 2009 jej spolu s dalšími turisty ledoborec „50 let pabědy“ 
dopravil z Murmaňsku až na Severní pól. A tam, světe div se, na volné 
vodní hladině (zásluhou ledoborce) povinně přivázán na signální šňůru 
dokázal přeplavat několik desítek metrů tam a zpátky nevěřícně sle-
dován zraky turistů ze všech končin světa. S trochou šibeničního humoru 
jsem tu signální šňůru komentoval tak, že kdyby mu ji ruští námořníci 
nepřipevnili, mohlo by jej v euforii napadnout potopit se na dno, aby si 
na ten severní pól osobně sáhnul, z hladiny to bylo asi 3000 m. 

To však prof. Zemanovi nebylo dost a ještě v prosinci se vypravil na 

opačnou stranu zeměkoule do Antarktidy. Tentokrát na palubě osobní 
lodi „Ljubov Orlova“ vyplul z nejjižnějšího argentinského přístavu 
Ushuaia (mimochodem vůbec nejjižněji položené město na zeměkouli) 
a využil příznivého letního počasí ke koupeli ve vodách tentokrát antark-
tických u Klamného ostrova (Deception Island), jednom z ostrovů Jižních 
Shetland poblíž Antarktického poloostrova. Ten se pyšní nejbezpečnějším 
přístavištěm daleko široko, ovšem s rizikem možné vulkanické erupce, 
která dala ostrovu před staletími vznik i jméno. 

Bylo by omylem se domnívat, že tyto exotické výlety jsou hlavním 
cílem turistického snažení prof. Zemana. Spíše naopak - křížem krážem 
prochodil a projel na běžkách Šumavu v oblasti Železnorudska, stovky 
kilometrů ujede každoročně na kole, zvláště letos, kdy si opatřil nové. 
V letech 2007-2009 putoval postupně od pramene Mže na německé 
straně česko-německého pomezí u vesničky Asch až k ústí Berounky do 
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CELEBRATION AND COMMITMENT

The starting gun has gone off for a new 
school year! This year, as have many others, 
sees the return of many students back to the 
faculty, the City of Pilsen, and to the Czech 
Republic, a country that has received many 
foreign students.

For some it means the beginning of an 
important stage in life, the beginning of univer-
sity, the feeling of accomplishing a goal, and the 
commitment to acquiring an advanced degree. 
For others, those entering their 6th year, it 
means the apprehension of the final examina-
tions, the glimpse of and yearning for the next 
phase of development, and the entry into the 
world of work.

At the same time, this is an academic year 

of great celebration as we recognize the 65th 
year of the faculty to which we now belong and 
which shall ever be our alma mater.

Accordingly, as an integral part of the insti-
tution, we students and those whom we have 
chosen to represent us – ISMAP - will certainly 
wish to participate in this project along with 
other foreign students. Following last year’s 
examples we will try to motivate students 
and teachers to work for the evolution and 
improvement of academic life.

And, in closing, we wish success to all.

Jose Francisco Pavao
ISMAP Vice-President

5th Year Medical Student

Vltavy, pravidelně plave, zkrátka poznatky vštěpované medikům apli-
kuje v praxi sám na sobě. 

Jen okrajově bych připomněl statistický údaj, který uvedl ve své 
zdravici doc. MUDr. K. Barták. Jménem prof. Zemana je signováno 
52 dokumentů, předkládaných Českou společností tělovýchovného 
lékařství na Ministerstvo zdravotnictví ČR jako podkladových materiálů 
pro jednání o zákonných úpravách zdravotní péče o tělesnou výchovu 
a sport. 

A tak závěrem Vašku přijmi od celého svého okolí upřímné přání 
pevného zdraví do dalších let, a i když to nebudou polární kraje či třeba 
himalájská plesa, prošoupej ještě několikery pohorky či obruš dezén na 
pneu svého kola, aby se Ti nachozené či naježděné (i naplavané) kilome-
try promítly do životní pohody a stále dobré nálady. 

Jarda Novák 
 (Foto: V. Dlouhý) (*) Facultas nostra č 61-62/2007

NEČEKANÉ ZLATÉ MEDAILE – BUDE SE KONAT OBHAJOBA?

V minulém čísle „Facultas nostra“ jsme uvedli stručnou zprávu 
o nečekaném vítězství týmu plzeňských zdravotníků v evropském 
šampionátu „Eurospital 2010“. Ačkoliv do irského Dublinu odlétali 
Plzeňané s odhodláním co nejlépe uspět při své pravděpodobně posled-
ní účasti v této prestižní mezinárodní soutěži zdravotnických týmů, 
reprezentujících jednotlivé evropské země, nečekané celkové vítězství, 
vůbec první z dosavadních jedenácti startů v této soutěži, staví před ně 
důležitou otázku – pokusíme se v r. 2011 zlato z Dublinu obhajovat? 
Na rozmyšlenou mají plzeňští mistři Evropy zcela určitě dost času, nyní 
je ještě doba vhodná spíše na oslavy a vzpomínky na cestu, která k his-
torickému úspěchu vedla. 

Ještě poznámka k hrací době: ve skupinách se hraje 1x20 min beze 
změny stran, semifinále se hraje 2x10 min, finále 2x15 min. Připomeňme 
výsledky, jakých tým v Dublinu dosáhl: 

Dvanáct družstev bylo rozděleno do dvou skupin. Ve skupině A, v níž 
hrál jako reprezentant České republiky plzeňský tým, bylo dosaženo 
následujících výsledků: ČR – Skotsko 1:0, Irsko – Itálie 0:1, Holandsko 
– Belgie 0:0, ČR – Irsko 1:0, Itálie – Holandsko 0:0, Skotsko – Belgie 1:0, 
ČR – Holandsko 0:0, Itálie – Belgie 1:0, Irsko – Skotsko 1:0, ČR – Belgie 
1:0, Irsko – Holandsko 1:0, Itálie – Skotsko 2:1, ČR – Itálie 0:0, Irsko 
– Belgie 1:0, Holandsko – Skotsko 2:1. Konečné pořadí ve skupině: 1. 
Itálie 10 b. (skóre 4:1), 2. ČR 10 b. (3:0) 3. Irsko 9 b. 4. Holandsko 3 b. 5. 
Skotsko 3 b. 6. Belgie 1 b.

Ve skupině B bylo konečné pořadí následující: 1. Slovinsko 11 b. 2. San 
Marino 9 b. 3. Slovensko 9 b. 4. Švédsko 4 b. 5. Německo 3 b. 6. Anglie 
2 b. 

Následovalo semifinále, v němž náš tým porazil vítěze skupiny B 
Slovinsko po nerozhodném výsledku 2:2 na penalty 4:3, ze druhé semi-
finálové dvojice vzešla vítězně Itálie, když porazila San Marino 2:0. 

Již samotná finálová účast byla velkým překvapením a představovala 
zopakování dosud nejúspěšnějšího umístění plzeňského výběru z r. 2007. 
Plzeňané však i závěrečný duel proti Itálii dokázali dovést do vítězného 
konce v poměru 1:0 a při závěrečném ceremoniálu se tak radovat ze 
zlatých medailí. 

Sestava vítězného celku je uvedena u fotografie. A kdo se zapsal do 
tabulky střelců? 

V kvalifikační skupině všechny tři branky v pěti zápasech zaznamenal 
František Šamberger. V semifinále v remízovém utkání proti Slovinsku 
dali branky Blecha a Chvojka a poté v penaltovém rozstřelu o postupu 
rozhodli úspěšní exekutoři Chvojka, Blecha, Opatrný a Šamberger, 
zatímco plzeňský gólman Karel Šteffel dva pokusy soupeře dokázal 
zneškodnit. Vítěznou branku ve finálovém zápase zaznamenal kdo jiný 

než nejlepší střelec týmu a jeden z nejlepších hráčů celého šampionátu 
František Šamberger. 

Joop Vossen (Holandsko), prezident organizace Eurospital, v 
závěrečné řeči uvedl: “Dear friends, first of all I want to thank all of you 
for participating in Dublin and making the trip to Ireland. I congratulate 
the organizing committee of the EHS of Dublin with this successful event. 
I believe the standard of hotel, food, transport, venues, tournament and 
social events was excellent. You did a great job ! 

 I congratulate the team of the Czech Republic for their first victory 
in the Eurospital competition, (participating since 1999), and I won‘t 
forget to congratulate also the team of Prato on being runners-up. After 
5 lost finals they have to believe in a victory next year when Eurospital is 
taking place in their home-country ! 

Also, the team of Slovenia who were 3rd , with their captain Denis earns 
a compliment. 

Last but not least congratulations to the team of Slovakia winning the 
Fair Play Cup. 

Below, you‘ll find a list of the guys who participated already 15 years or 
more in a row. They are the backbone of Eurospital. I hope to meeting you 
all again in good health next year in Prato.”  (r)

Zleva stojí (bez titulů): Václav Havlíček, Vladimír Špidlen, paní Špidlenová, 
Karel Šteffel, Josef Reindl jr., irská průvodkyně, Jiří Šourek, Karel Havlíček, 
Dalibor Blecha, Pavel Rokyta, Karel Fajfrlík, Ivo Bernát, Martin Matějovič
Zleva v podřepu: Jiří Chvojka (kapitán mužstva), Jan Opatrný, 
Milan Kulhánek, Ivan Novák, Josef Reindl, František Šamberger

Sedící vpředu: Jiří Chvojka jr., paní Chvojková



V naší zemi se neustále prodlužuje střední 
délka života, lidé se dožívají vyššího věku.. Podle 
demografických prognóz bude v nejbližších 
letech věk třetiny osob nad 60 let, v současné 
době tvoří osoby nad 60 let necelých 20%. 
Díky této příznivé situaci budou , především 
ženy, žít zhruba 20 - 25 let v důchodovém 
věku. Tato část populace bude chtít žít 
kvalitně, spokojeně. Zajistit kvalitní život i ve 
vyšším věku je povinností každé společnosti. 
Gerontologové doporučují nejrůznější formy 
mimopracovních aktivit jako prostředek proti 
osamělosti a sociální izolaci. Zaměstnávání osob 
vyššího věku je problematické, gerontologové 
doporučují náhradní aktivity. Jednou z nich je 
právě vzdělávání, které může přispět ke spoko-
jenému a kvalitně prožitému stáří. 

Na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy 
v Plzni už 22 let existuje v rámci celoživotního 
vzdělávání také studium seniorů v Univerzitě 
třetího věku (U3V). Byla založena před léty 
z iniciativy prof. MUDr. Jaroslava Slípky,. DrSc. 
Později pracovníci ústavu sociálního lékařství 
zorganizovali Akademii třetího věku (A3V) 
a v posledních letech se absolventi U3V dále 
setkávají v Klubu aktivního stáří.

Výuku zajišťují pracovníci ústavu sociál-
ního lékařství, akademičtí pracovníci fakul-
ty, odborníci z fakultní nemocnice i z praxe. 
Programy výuky jsou k dispozici na webových 
stránkách fakulty.

Hlavním tématem U3V je „Člověk ve 
zdraví a nemoci“, studium je čtyřsemestrové. 
V letošním akademickém roce je zapsáno 125 
seniorů (převážně seniorek) z Plzně, ale i ze 
vzdálenějšího okolí. Výuka není zaměřena 
na profesní vzdělávání, rekvalifikaci, ale na 
rozvoj vědomostí seniorů, slouží k získání 
nových poznatků., vědomostí. Posluchači se učí 
základům práce s počítači, tréninku paměti, 
navštěvují kulturní akce, výstavy ve městě, 
apod..

Po ukončení prvního ročníku sami posluchači 
připravují seminář, kde vystupují a přednášejí 
vlastní práce na téma „Jaké je to být seniorem.“ 
Po prvním ročníku studia vypracují test, který je 
hodnocen na kolokviu. Tam se také anonymně 
hodnotí kvalita přednášek, srozumitelnost i or-
ganizace studia.

Na závěr vypracují studenti další test, jehož 
výsledky se opět hodnotí na závěrečném set-
kání. 

„V průběhu studia se snažíme uskutečnit 
tématické zájezdy, většinou do lázeňských 
léčeben, díky kontaktu s Hlávkovým nadáním 
navštěvujeme zámek v Lužanech, pravidelně 
také zdravotnická a sociální zařízení pro seniory, 
historické objekty a místa ve městě.

Zájem o tuto formu studia je veliký a zdaleka 
nemůžeme uspokojit všechny zájemce vzhledem 
ke kapacitě i personálnímu zajištění. Školné je 
v letošním akademickém roce 250Kč za celý 
akademický rok, tj.dva semestry.

Při zápisu nezohledňujeme předcházející 
vzdělání, většina studentů má střední a event. 
vysokoškolské vzdělání, téměř všichni posluchači 
jsou v důchodovém věku, někteří zdravotně 
handicapovaní. Studium je oficiálně ukončeno 
předáním osvědčení o absolvování výuky 
v pražském Karolinu.“ To nám při rozhovoru 
o nabídce vzdělávacího programu pro seniory 
prozradila doc. MUDr. Helena Zavázalová, 
CSc., vedoucí Ústavu sociálního lékařství, který 

tyto vzdělávací programy organizačně zajišťuje. 
Akademie třetího věku, kterou navštěvuje 

100 osob seniorského věku, je předstupněm 
U3V. Přednášky vedle zdravotnických témat 
jsou doplňovány i problematikou širší (např. 
besedou se zástupci policie, lékárníkem, 
fyzioterapeutem, právníkem, příp. dalšími 
odborníky lékařské fakulty, fakultní nemocnice 
či odborníky z praxe).

„Klub aktivního stáří vznikl na základě 
požadavku našich absolventů U3V. Náplň 
zajišťujeme ve spolupráci s posluchači, kteří 
se také mohou zúčastnit přednášek Akademie 
třetího věku. Nabízíme jim např. nácvik základů 
masážní techniky, seznámení s ovládáním 
počítače , vazbou květin, návštěvy výstav, 
zoologické a botanické zahrady, domovů pro 
seniory a zdravotnických zařízení.

Chceme poděkovat vedení fakulty za 
vstřícnost a pomoc v zajišťování těchto forem 
vzdělávání a také všem vyučujícím, kteří se 
zasloužili o zdárný průběh dosavadních ročníků 
vzdělávání seniorů“, dodává doc. Zavázalová.

PROGRAM Univerzity třetího věku 
1. ročník – zimní semestr ak. roku 20010/2011

14.9. 2010 Zahájení U3V a informační schůzka 
k organizaci výuky 

2.11. 2010 Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.,
 Lidské tělo I. – Soustava kosterní 

a svalová
16.11. 2010 Prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, 

DrSc.,
 buňka, Základní stavební jednotka 

živého organismu
30.11. 2010 Prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc.,
 Lidské tělo II. – Soustava trávicí 

a dýchací
14.12. 2010 MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.,
 Lidské tělo III. – Soustava močová 

a pohlavní
4.1. 2011 Doc. MUDr. Vlastimil Habermann, 

CSc.
 Chemie života
18.1. 2011 Doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc.,
 Tkáně, základní součásti orgánů
1. 2. 2011  Doc. MUDr. Jana Slavíková, CSc..
 Mozek a chování
15. 2. 2011 Prof. MUDr. Pavel Sobotka, DrSc.. 
  Srdce a krevní oběh 

Přednášky se konají vždy v úterý ve 14.45 
hodin ve Velké posluchárně Šafránkova pavilonu 

na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni, 
Alej Svobody 31

PROGRAM Akademie třetího věku
ZIMNÍ SEMESTR říjen 2010 – únor 2011

 
7.10. 2010 Zahájení 14.00 – 15.00
 Informační schůzka k organizaci 

výuky
9.11. 2010 Dis. Ludmila Kučerová
 Trénink paměti
23.11. 2010 MUDr. Jiří Moláček, Ph.D.
 Cévní onemocnění v seniorském 

věku
7.12. 2010 MUDr. Hana Brabcová
  Problematika revmatologie u se-

niorů
11.1. 2011 MUDr. Jaroslav Vlasák, Ph.D.
 Rehabilitace ve vyšším věku
25.1. 2011 Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
 Alkohol a jeho vliv na zdraví 

člověka
8.2. 2011 MUDr. Sylva Feuchtingerová
 Tradiční čínská medicína
22.2. 2011 MUDr. Petr Mikoláš
 Problematika nemocí zažívacího 

ústrojí ve vyšším věku

Přednášky vždy v úterý ve 14.45 hod. (kromě 
7.10. 2010) Šafránkův pavilon – velká posluchár-
na, Alej Svobody 31, Plzeň

(hz-r)
Foto: prof. MUDr. RNDr. J. Slípka, DrSc. při 

přednášce.  (autor: V. Dlouhý)

VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ NA LF UK V PLZNI
PROČ VZDĚLÁVAT SENIORY?
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PROF. MUDR. ULČOVÁ-GALLOVÁ MEZI „PLZEŇSKÝMI IKONAMI“.

Součástí kandidatury města Plzně na titul 
Evropské hlavní město kultury 2015 byl i pro-
jekt „Plzeňské ikony aneb Staňte se součástí 
společnosti slavných žen“. Projekt dal občanům 
Plzně a Plzeňského regionu možnost vybrat ze 
svého okolí ženu, které si osobně váží, která 
v jejich životě sehrála důležitou roli, protože je 
inspirovala, motivovala či ovlivnila. Byly nomi-
novány desítky žen, bezpochyby z nichž každá 
se ve svém oboru buď nějak vyznamenala či 
významně ovlivnila dění ve svém okolí, a tedy 
v našem městě.

Výběr pak provedla porota, složená pro změnu 
z mužů, majících ve svém životě nějaký vztah 
k Plzni. Členy poroty byli herec Tomáš Hanák, 
zpěvák a textař Jiří Suchý, zpěvák Dan Bárta, 
herci Martin Stránský a Jiří Langmajer, architekt 
Jiří Boudník a herec a režisér Vilém Dubnička. Ti 
vy\brali jména deseti žen, které se tak ocitly mezi 

již známými tvářemi Plzně a Plzeňska. 
Vybrané „ikony“ poté vyfotografoval pro-

fesionální fotograf Herbert Slavík, držitel řady 
tuzemských i zahraničních ocenění a autor 
jedenácti fotografických publikací. Jeho poslední 
kniha s názvem Tváře/Faces CZ byla vydána 
při příležitosti českého předsednictví v radě 
Evropské unie v r. 2009 a soubor portrétů byl 
vystaven v Bruselu.

Velkoformátové portréty plzeňských ikon byly 
vystaveny na nábřežní zdi nově vzniklého jezírka 
v prostoru bývalé mlýnské strouhy v Sadech 5. 
května. Každý Plzeňan i další návštěvníci tak 
měli možnost seznámit se s vybranými ikonami 
a s jejich základními životopisnými údaji. Byla 
mezi ně zařazena i prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-
Gallová, DrSc. z Gynekologické kliniky Fakultní 
nemocnice.

 (r)

STUDENTSKÁ PRAXE MEDIKŮ V RANÉM NOVOVĚKU
NA PŘÍKLADU Í ŠIMONA TUDECIA (1630-PO 1699)

Šimon Alois Tudecius de Monte Galea se narodil kolem r. 1630 ve 
slezské Lešnici. Ze zlomkovitě dochované matriky lékařské fakulty 
pražské univerzity lze vyčíst, že nejspíš v první polovině 50. let 17. století 
byl už zapsán jako student lékařství; po návratu do Prahy studia uzavřel 
dosažením doktorátu a přijetím do lékařského kolegia (1667) a v 70. 
letech už uveřejňoval odborné příspěvky v časopise Miscelanea Curiosa 
Medico-Physica Academiae Naturae Curiosorum, který vycházel ve 
slezské Vratislavi a Břehu (1678-1679) a předtím (1671) v Jeně. R. 1688 
byl jako doktor filozofie a lékařství poprvé zvolen děkanem lékařské 
fakulty a jako takový zkoušel ranhojiče (chirurgy), lékárníky a porodní 
babičky. R. 1690 se stal děkanem podruhé. Uveřejnil svou první známou 
příručku Amussis Antiloimica ad mentem … archiatrorum. Vyšla tiskem 
v Norimberce, bez udání data vydání. Ve výkladu o zhoubné horečce 
a o moru odvolával se Tudecius na vlastní zkušenosti z mládí. Rovněž 
v Norimberce vyšla r. 1696 příručka, poučující lékaře o tom, jaké léky 
mají používat (Nucleus Pharmaceuticus Medico Practico Non Munis 
Utilit Quam Necessarius), ke kterému byl r. 1699 ještě vydán dodatek 
(Apendix sive Nucleus alter Pharmaceuticus). Zemřel někdy po r. 1699, 
přesné datum ani rok nejsou známy. 

Vzpomínky z cest, které podnikl v letech 1656-1659, zapsal německy 
do svazku Statut pražské lékařské fakulty, tedy pravděpodobně v době 
svého prvního děkanátu pod titulkem Krátká zpráva o cestě, kterou 
jsem Já, Šimon Alois Tudecius de Monte Galea, bývalý hofmistr pana 
Henrica Casimira, svobodného pána z Kielmanseku, vykonal s královnou 
švédskou Kristinou do Francie a s apoštolským vyslancem do Španěl, 
dále do Levantu a Asie a o krvavém střetnutí benátského loďstva 
s úhlavním nepřítelem křesťanů, s Turky.

Uvedeme několik příhod a zážitků, které si z uvedeného putování za-
psal do deníku a které se staly obsahem jeho zprávy, uložené dosud jako 
rukopis DH III 10 ve Strahovské knihovně v Praze. 

„ ... Když jsem již dostatečně dlouho pobyl v městě Římě, navštívil svatá 
místa a uviděl skvostný vjezd švédské královny Kristiny do Říma, zachtělo 
se mi dál poznávat svět. Vyčkal jsem tedy příležitosti odjet s papežskými 
galérami, kteréžto byly vysílány každým rokem na pomoc Benátčanům 
proti úhlavnímu nepříteli Kristova jména, a zvláště proto, že jsem zde pot-
kal několik známých, kteří rovněž byli toho názoru. Proto jsme se nechali 
najmout jako volontéři. Tak roku 1656, posledního dne měsíce května, 
započala naše cesta. 

… 4. července. Tehdy, když jsme kotvili pod majákem, přihodil se 
zvláštní případ a podívaná. Jednoho Neapolitánce pocházejícího z Alálie, 
který sloužil na galéře Sv. Kateřina jako námořník, bodla tarantule 
(pavouk vyskytující se v Alálii) a vstříkla mu svůj jed. On se dal na galéře 
do tance a skákání, což už dříve častěji činil, neboť když tento pavouk 
bodne člověka z Alálie a vpíchne mu svůj jed, musí, pokud je slunce na 
obloze, tři dni po sobě tancovat, ale v noci po občerstvení odpočívá. Po 
třech dnech je zachráněný. Toho muže postavili na zeď čili molo spolu 
s dvěma hudebníky, kteří hráli na housle a kytaru a vyhrávali mu po 
celý den, a on tančil hned s taseným kordem v ruce, šermoval do všech 

stran klackem, hned držel v ruce svou kazajku, hned něco jiného, takže 
by byl únavou padl k zemi, kdyby ho byli muži k tomu určení nezdrželi, 
nepředložili mu před oči červenou kamizolu a současně také nepřipravili 
nádobu plnou vody, v níž se zrcadlil. Když se takto trochu zotavil, hned 
zase tancoval a poskakoval jako smyslů zbavený až po západ slunce.

Následujícího dne přišel z Říma rozkaz, že máme doprovodit švédskou 
královnu Kristinu (jež tehdáž pobývala v Římě a tam mor příliš řádil) do 
Marseille ve Francii.

... (27. června 1657) Připluli jsme k pevnině, kde bylo shromážděno 
asi 1 000 mužů. Vytvořili jsme tři oddíly, zatímco naši otroci nabírali 
v řece vodu kryti oddílem Kapeletů neboli Dalmatinců, samých starých 
zkušených vojáků. Pochodovali jsme v bojové sestavě na blízký pahorek, 
odkud jsme mohli vidět polohu celé země. Po chvíli proti nám vyrazili 
Turci vyvolavše potyčku, ale odrazili jsme je. Krátce nato přispěchaly 
další turecké voje s jezdci, kteří na nás ostře dotírali, takže někteří z našich 
zůstali na místě, též i můj přítel Jan Wirnsberger, jenž stál vedle mne 
a jehož pravá líce byla naskrz prostřelena, zatím co mne všemohoucí 
Bůh z obzvláštní milosti před veškerým neštěstím ochránil. Jelikož jsme 
nyní nemohli odolat turecké síle, ustoupili jsme zvolna v dobrém pořádku 
k našim člunům, až nakonec jeden benátský důstojník zahájil útěk a tím 
přivedl oddíly ve zmatek. Dopravil jsem do člunu také mého zraněného 
přítele Wirnsbergera a dostal se s ním na galéru. Adam Bamberský, už ve 
člunu, dostal zásah pod pupek a třetího dne duši vypustil. 

Když pak bylo po tragédii, přikázal generalissimus vykonat prohlídku 
na galérách a sepsat, kolik lidí zůstalo na bojišti; jejich množství přesáhlo 
300. Když se to generalissimus dozvěděl, velmi hořekoval a té krásné 
mládeže litoval. Důstojníka, který první zahájil útěk, dal pověsit na stěžen

27. července… Turecké loďstvo zaútočilo na naše galeazzy a koráby 
a zle dotíralo… Vtom Bůh obrátil vítr a učinil jej příznivým pro naše 
loďstvo. – o to srdnatěji jsme zaútočili oproti Turkům. Povstalo z toho 
velmi vážné a krvavé střetnutí, jež trvalo až do oběda, a s tak strašlivými 
výstřely z děl a kanónů, až se mnozí domnívali,že se nebe a země srazily 
a roztříští se.Na místo zvané Cala di Vikve, kdež jsme dříve byli utrpěli 
škodu, se uchýlilo devět mahometánů, ale naši, házejíce tam granáty 
a smolné věnce, je obrátili v popel, čemuž bylo hezké přihlížet. Když jsme 
s boží pomocí zvítězili, rozprášili celé turecké loďstvo a zachránili několik 
set křesťanů z otroctví, slavili jsme Te Deum laudamus s velkým střílením. 
Generalissimus křesťany propustil a Turky dal zakovat do řetězů.  

28. července jsme stáli uprostřed kanálu a stříleli na lodi, které kotvily 
u pevniny, takže jsme den strávili vesele. Avšak vtom se štěstí obrátilo a 
náš jásot se změnil v miserere: neboť udatný generalissimus se nespokojil 
s tím, co se dálo, a vyplul se svou Realou a s dalšími dvěma galérami dál 
na moře, neboť měl v úmyslu zničit též tureckou Kapitánu. Avšak Turci 
na pevnině stáli s připravenými děly ve zbrani a doráželi velmi zle na 
generalissima, také je totiž zasáhlo několik střel a měli raněné. Štěstí, když 
je v nejlepším, nespěšněji prchá, tak se přihodilo i udatnému hrdinovi 
Lazaru Mocenigovi, neboť když se Reala obrátila, jeden výstřel zasáhl 
nepozorovaně sklad munice, zapálil jej, roztrhl Realu na dva kusy, vojáky 
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SRPEN NA STÁŽI V LISABONU

V srpnu 2010, po dokončení 5. ročníku studia 
na plzeňské LF, jsem se vydal na zkušenou do 
zahraničí, na svou první klinickou stáž s IFMSA. 
Vše začalo už v zimě rozřazovacím testem 
a pokračovalo výběrem oddělení a země, ve 
které stáž proběhne. Volba padla jednoznačně 
na Portugalsko. Mé tehdejší znalosti o malém 
sousedovi Španělska byly veškeré žádné a pro-
to jsem se rozhodl zemi poznat raději dříve než 
později. Při zařizování jsem neměl nijak velká 
očekávání, protože před pár lety jsem kvůli 
organizačním nesrovnalostem IFMSA neodjel 
do Latinské Ameriky. Nicméně letos klaplo 
vše až příliš snadno. V dostatečném předstihu 
průběžně chodily informace z portugalské po-
bočky IFMSA, které pak na místě opravdu 
platily, a veškeré formality se vyřídily jakoby 
mimochodem.

Do Lisabonu, kde jsem trávil měsíc na od-
dělení všeobecné chirurgie v největší a snad 
nejmodernější nemocnici v celém Portugalsku 
jsem odjel spolu se svou spolužačkou o pár dní 
dříve. Na letišti nás vyzvedl první a rozhodně ne 
poslední milý Portugalec. Využili jsme možnosti 
uschovat si v kanceláři IFMSA zavazadla a ces-
tovali pak pár dní po severu Portugalska.

Fakultní nemocnice Santa Maria je mo-

derní továrnou na zdraví. Dalo by se říct, že se 
úplně podobá třeba té naší, ale ne tak úplně. 
Portugalci samozřejmě dostáli své pověsti 
jižanského národa i v práci. Když jsem se 
první den ptal, bude-li stačit přijít ráno v půl 
deváté, dostalo se mi odpovědi, že takhle brzy 
ještě ani uklízečka nepracuje, ať přijdu nejdřív 
v deset či raději odpoledne, tehdy se prý léčí 
nejvíce. Nakonec však portugalští lékaři praco-
vali pilně a svědomitě. Ačkoliv mohu srovná-
vat jen s řeckými kolegy, rozdíl byl opravdu 
výrazný. Přesto mě občas zarazilo, když si 
úpějícího pacienta na chodbě už druhou hodinu 
nikdo nevšímal. Na všechno bylo více času než 
u nás a obešlo se to bez přehnané nervozity 
a arogance. Možná i proto ten mladý doktor, 
kterého jsem nejvíce sledoval při práci, podle 
všeho v nemocnici téměř bydlel. Lékaři mluvili 
anglicky výborně, na zodpovězení otázek jak 
ohledně medicíny tak i těch ostatních se chvilka 
u kávy vždy našla, ne každý ze studentů měl 
však stejnou zkušenost. Pracovní den začínal 
ranní vizitou, poté jsem přihlížel na operačním 
sále, nebo raději na ambulanci, kde byla 
možnost ošetřovat a zašívat rány. Podařilo se 
mi trávit několik dní také na sále kardiohrud-
ních chirurgů a na oddělení intervenční radi-

ologie, na emergency jsem zase potkal českého 
doktora, který mě varoval, že prý také nejdříve 
přijel na stáž a pak už musel zůstat.

Všichni studenti bydleli společně na stu-
dentské koleji jen kousek od překrásné čtvrti 
Belém, do nemocnice už však cesta trvala déle. 
Pěstovali jsme velice čilý společenský život. 
Mezi ty nejoblíbenější události patřilo několik 
mezinárodních hostin se specialitami jak k jídlu 
tak k pití z té které země. O víkendech jsme pak 
pořádali společné toulky po po všech stránkách 
bohatém Lisabonu, výlety na nedaleké pláže 
i po okolí.

Po organizační stránce bylo o zahraniční stu-
denty velice dobře postaráno, místní IFMSAci 
se opravdu vynasnažili, abychom byli spokojení 
a pomáhali nám ochotně opravdu se vším. 

Celkově mě stáž mile překvapila, odvezl 
jsem si spoustu nezapomenutelných zážitků 
a nových kamarádů. Nabídla se mi tak výborná 
příležitost poznat Portugalsko jako zemi, 
Portugalce a jejich kulturu a také spoustu 
budoucích kolegů z Evropy a celého světa. Ta 
nejpřiléhavější odpověď na otázku jak spojit 
příjemné s užitečným zní - účastnit se stáže 
s IFMSA.

Ondřej Pašek 

rozprášil do povětří a příď včetně vojáků, děl a všeho, co tam bylo, se 
ponořila. Avšak záď, kde byli rytíři z oněch dvou galér, kteří se neutopili, 
se vším, co na ni bylo, byla zachráněna a přitažena k nám, takže rytíři 
s vojáky, kteří na ní byli, se nalodili do jiných lodí a vše, co se nacházelo 
v komorách, včetně válečné pokladny, se zachránilo. Avšak generalissi-
mus, jenž v okamžiku, kdy se neštěstí událo, stál na vyvýšené chodbě, byl 
zabit stěžněm a zůstal ležet...“

Tehdy ještě studující medicíny Šimon Tudecius měl tedy svoji 
„zahraniční praxi“ zcela určitě velmi bohatou na zážitky i na léčitelské 
a ranhojičské zkušenosti. Není tak úplně jasné, z jakých pohnutek 
podrobně vypsal své osobní prožitky. Těžko předpokládat, že by to 
do těchto podrobností vyžadoval nějaký tehdejší studijní řád. Spíše 
se mohlo jednat o přípravu na vydání určitě velmi zajímavých příhod 

později tiskem. Co nám se zdá exotické však v 17. století mohlo širší 
– vzdělané – čtenářské obci připadat málo vzrušující, a tak nakonec 
zůstalo jen u rukopisu. Od narození autora letos uplynulo 340 let. 

(J.Novák)
Pozn. 1: Lazzaro Mocenigo (1624-1657), velitel benátského loďstva, 

se proslavil v bojích proti Turkům. Byl skutečně zabit pádem stěžně na 
vlastní lodi v bitvě u Dardanel.

Pozn. 2: Redakce ráda otiskne zkušenosti současných posluchačů 
lékařské fakulty z jejich zahraničních praxí a pobytů, a nemusí být tak 
dramatické jako tomu bývalo před staletími. 

(*) Binková S., Polišenský J.: Z dobrodružství Šimona Tudecia, 
pražského studenta, 1656-1659. In: Česká touha cestovatelská, Tisk, Český 
Těšín 1989, s. 226-245

RUMUNSKO NENÍ JEN BUKUREŠŤ, ALE I TEMEŠVÁR

Příjezd do rumunského Temešváru v noci i přes původní obavy byl 
bez problémů, na letišti mě čekala tamní studentka, která mi sdělila pár 
rychlých (ale za to velmi užitečných) rad. Po příjezdu na studentskou 
kolej mé nadšení však opadlo. Pokoj, ve kterém jsem měla celý měsíc 
bydlet vypadal jak po výbuchu, zřejmě studenti přede mnou byli zvyklí 
na jiné hygienické podmínky. Po té, co jsem zjistila, že prostěradla nejsou 
převlečena, toaleta nefunguje, sprchový kout vytéká a světla blikají jak 
maják, jsem se dožadovala změny pokoje – což se mi (a záhy i mé spol-
ubydlící) po každodenním nátlaku povedlo až po týdnu☺. Rumuni jsou 
totiž pořád v klidu, nic pro ně není problém a vše bude „tomorrow“. Jak 
jsem později poznala, je to celkově země zítřka…

První dny byly aklimatizační, poznávání okolí, spolustudentů, a sezná-
mení se s nemocnicí. Na oddělní chirurgie jsme byly tři studentky. V šoku 
jsme byly hned v prvních chvílích po příchodu na chirurgické oddělení, 
které se hemžilo nejen pacienty, ale také jejich hlučnými rodinami 
a příbuznými. Ve vzduchu viselo těžké teplo kombinované se zápachem 
potu, moče a jodu. Jak jsme později zjistily, Rumunsko nemá moc velkou 
disciplínu co se týká hygieny a dezinfekce, což by mi ani tak nevadilo, 
kdyby se to netýkalo nemocnice a zdravotnického personálu. Po pár 
dnech na oddělení a na sálech jsem si nicméně zvykla na otázky typu: 
„Proč si po každém vyšetření, převazu atd. myješ a dezinfikuješ ruce?“ 

a pokračovala vesele ve svých zvyklostech☺. Zajímavou zkušeností pro 
mě bylo také vybavení nemocnice. Neoplývala moderními technikami, 
lékaři se museli smířit se základními zobrazovacími přístroji a o to více 
pracovat hlavou a rukama. Za což jsem si jich velice vážila a snad se od 
nich i něco naučila☺. Ekonomika státních nemocnic je na tom špatně, 
lidé si musí veškerý materiál na ošetření po výkonu kupovat a nosit 
s sebou, jelikož nemocniční zásoby jsou omezené. To pro mě bylo asi 
nejvíce fascinující a vedlo mě k dalším zamyšlením nejen nad tamním 
zdravotnictvím, ale i nad tím naším. Kdybych měla shrnout přínos pobytu 
a praxe v nemocnici v Rumunsku, tak musím ocenit skvělý přístup a 
ochotu tamních lékařů k nám, i přes to, že jsem doufala více v praktickou 
výuku a nejen sebezdokonalení v té teoretické.

Lidé jsou otevření a přátelští, ve městech nepoznáte, že jste mimo 
střední Evropu. Měla jsem osobně veliké štěstí na lidi kolem sebe, ať už 
tamní studenty či studenty programu IFMSA. Podnikali jsme spousty 
aktivit ať už ve městech či mimo ně, procestovali kus Rumunska a poznali 
tamní život a podmínky nejen z pohledu turistů.

Krajina a příroda mimo města je panensky překrásná, hornatá 
a nedotčena lidmi. Pro milovníky hor doporučuji udělat si minimálně 
dvoutýdenní výlet a přechod tamních hor!

Klára Kufová 
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Český biochemik Jiří 
Friml převzal v Hamburku 
prestižní Körberovu cenu 
udělovanou vynikajícím 
evropským vědcům. Je 
teprve druhým Čechem, 
který ji získal. Körberova 
nadace v Hamburku tak 
ocenila především jeho 
práce o genetice rostlin-
ných buněk a objev funk-
cí rostlinného hormonu. 
Ocenění je dotováno částkou 750.000 eur (přes 
19 milionů korun) a 36letý rodák z Nedakonic 
na Jižní Moravě jej převzal 7. září 2010 na ham-
burské radnici..

„Věnovali jsme se studiu signálních látek 
v rostlinách. Nejdůležitější signální látka se 
jmenuje auxin a my jsme zjistili, že auxin funguje 
jako univerzální spouštěč různých vývojových 
procesů,“ popsal objev Friml. „Auxin je hlavní 
koordinátor růstu. Přesně určuje, která buňka má 
dělat nový květ, nový list, jak se má vyvíjet kořen, 
i jak se rostlina otáčí ke světlu nebo reaguje na 
zemskou tíži. Našli jsme geny, které kódují trans-
portní proteiny, které auxin transportují rostlinou. 
Když jsme různé geny pro tyto transportéry 
auxinu vypínali, zjistili jsme, že právě rozložení 
transportovaného auxinu v rostlině je takovým 
univerzálním signálem. Procesy, které jsou nato-
lik rozdílné jako tvorba listu a růst kořene do 
půdy ve směru tíže, jsou regulované stejným 
mechanismem a stejnou skupinou genů.“ 

Objev českého výzkumníka může mimořádně 
pomoci v zemědělství. Jak sám dodává, ale jen 
za předpokladu politické přízně. Tedy v případě, 
že se uvolní restriktivní politika vůči geneticky 
modifikovaným rostlinám. „Poznatky by se 
daly použít k vytváření rostlin, které budou mít 
vhodné vlastnosti pro zemědělství. Například 
v jižní Evropě je limitace pro dostávání dvou 
úrod jahod ročně to, že nelétá hmyz, který by 
mohl opylovat. Pokud bychom mohli přesně 
manipulovat tvorbu auxinu v květech, mohli 
bychom dostat úrodu i v zimě bez přispění 
hmyzu.“

Friml v tomto postupu nevidí žádné riziko: 
„Nevnášíme do rostliny žádný cizí gen, jenom 
manipulujeme jejími vlastními geny. Riziko je 
stejné jako při normálním šlechtění, spíše ještě 
menší, protože přesně víme, co jsme v rostlině 
udělali.“

Některé nadnárodní koncerny už výsledky 
výzkumu začaly testovat v praxi. Jiří Friml se 
svým týmem nyní působí na univerzitě v Belgii.

Molekulární biolog Jiří Friml ukončil stu-
dia magisterského studijního programu na 
Přírodovědecké fakultě Masarykovy univer-
zity v Brně v roce 1998, postgraduální studium 
dokončil v r. 2002, kdy získal titul Ph.D. po 
obhájení doktorské disertace Buněčná biologie 
polárního transportu auxinu v Arabidopsis 
thaliana. Již v r. 1997 získal stipendium 
v Ústavu Maxe Plancka pro pěstování rostlin 
v Kolíně nad Rýnem, kde svoji doktorskou 
práci vypracoval.

Pak jako začínající perspektivní vědec získal 
stipendium od nadace koncernu Volkswagen. 
Byly to téměř dva miliony EUR na založení 
vlastní výzkumné skupiny. Pracoval pak několik 
let na univerzitě v Tübingenu, od r. 2007 je pro-
fesorem na katedře systémové biologie rostlin 
na univerzitě v belgickém Gentu. 

Vědecký výzkum postupuje dál. Přímo 
v laboratoři Jiřího Frimla se nyní zkoumá, jak 
změnit geny rostlin tak, aby rostliny vytvářely 
více auxinu, nebo na něj byly citlivější. Jiří 
Friml s manželkou a současně kolegyní Evou 
Benkovou, která rovněž vede ve vedlejší 
laboratoři svůj výzkumný tým na univerzitě 
v Gentu, pracují na rozpoznávání funkce au-
xinu při vytváření kořenových systémů. Význam 
je zřejmý - rozvětvenější kořeny umožňují zís-
kat potřebné živiny i v půdě, kde jich je málo. 
Kořeny vedoucí do hloubky zase dosáhnou na 
spodní vodu a umožní rostlině přežít i v sušších 
končinách. „Věřím, že se nám časem podaří 
vytvářet rostliny s cíleně ovlivněnou tvorbou 
auxinu. Tedy tak, aby zemědělské plodiny mohly 
dát vyšší úrodu. Anebo stromy byly buď vysoké, 
anebo košaté podle potřeby zahradníků. Variant 
využití bude určitě hodně,“ líčí Jiří Friml. 

Poznatky oceněného českého výzkumníka 
jsou milníkem nejen pro chápání četných fyzio-
logických procesů rostlin, ale mají velký význam 
také pro zemědělský a lékařský výzkum, uvedla 
Körberova nadace v Hamburku. V souvislosti 
s Frimrovým oceněním si na otázku „Proč 
nepatříme mezi světovou špičku, ačkoliv máme 
skvělé vědce“, odpovídá Z. Ručka (*)::

„Máme to neobyčejné štěstí, že Jiří Friml 
přednáší také na Masarykově univerzitě. Jeho 
přednáška Vývojová a buněčná biologie rost-
lin je však uvedená v katalogu předmětů na 
úplném konci v sekci nazvané Další volitelné 
předměty. Zatímco na univerzitě v Gentu, kde 
v současné době působí, je Jiří Friml váženým 
profesorem, náš Informační systém jej zná jen 
jako jakéhosi doktora. Jeho přednášku si minulý 
semestr zapsalo pět lidí. Ostatní asi čekají, až 
za nějakých deset či dvacet let získá Jiří Friml 
opravdovou Nobelovu cenu. Pak bude pozván 
do Mendeliana, kde si jeho přednášku přijdou 
poslechnout všichni doktorandi z biologie - účast 
na ní totiž budou mít nařízenou povinně. 

A proč nebádá Jiří Friml doma, ačkoli 
s Masarykovou univerzitou spolupracuje? Na 
podobnou otázku před rokem odpověděl deníku 
Aktuálně.cz toto: „Když pozoruji, jak se v České 
republice nekoncepčně snižují investice do zá-
kladního výzkumu a zavádějí mnohdy nepo-
chopitelná kritéria hodnocení vědeckého výstu-
pu, považuji to za závažné znevýhodnění České 
republiky v evropském a světovém srovnání. Po-
vede to k odlivu konkurenceschopných vědců, 
kteří by jinak rádi zůstali a produkovali špičkové 
vědecké výsledky doma.“

Doufám, že mí talentovanější spolužáci už balí 
kufry, aby to jednou také dotáhli daleko. Ale moc 
bych si přál, aby nemuseli. A věřím, že se všichni 
přičiníme, aby se špičkové vědě dobře dařilo 
i v Česku. Nikdo jiný to za nás neudělá.“

(*) Z. Ručka (předsedou Studentské komory 
Akademického senátu MU Brno): Absolvent 
Masarykovy univerzity převzal „hamburskou 
nobelovku“. 9.9.2010, xxx.lemur-mu.cz/index.
php/nazory (studentský portál MU Brno)

 (jn)

ÚSPĚCH ČESKÉHO VĚDCE
JIŘÍ FRIML PŘEVZAL PRESTIŽNÍ KÖRBEROVU CENU

DOC. MUDR. MILADA EMMEROVÁ, CSC. OPUSTILA HEJTMANSKÉ KŘESLO

Po téměř dvou letech opustila doc. MUDr. Milada Emmerová funkci 
hejtmanky Plzeňského kraje. Díky preferenčním hlasům voličů se po 
pětileté přestávce opět stala poslankyní parlamentu České repub-
liky. S funkcí hejtmanky se neloučila snadno, za zmíněné skoro dva 
roky jí přirostla k srdci. Lékařka, poslankyně, ministryně zdravotnic-
tví, hejtmanka a opět poslankyně – to všechno byla a je doc. MUDr. 
Milada Emmerová, CSc., kterou lidé znají nejenom jako političku, ale 
především jako ženu, které nejsou lhostejné potřeby člověka. 

Ve funkci hejtmanky jste byla téměř dva roky. Jaké byly?
Neskutečně utekly. Je to dáno přepestrou činností ve funkci hejt-

manky, včetně činnosti v rámci Asociace krajů s třídenními schůzkami 
pod vedením hejtmana Michala Haška zhruba v šestitýdenních inter-
valech, a to vždy v jiném kraji, ale nejčastěji v Praze, předsednictví 
v Regionální radě soudržnosti NUTS II Jihozápad s řešením chronic-
kých problémů s ministry a protikorupční policií, činnost v monitoro-
vacím výboru ve spolupráci s evropským komisařem, v bezpečnostní 
radě kraje, v nově založené tzv. tripartitě (Rada hospodářské a sociální 
pomoci), a v neposlední řadě přijímání oficiálních návštěv občanů 
k vyslechnutí jejich podnětů, připomínek, stížností.

Samozřejmostí je účast na různých kulturních, sportovních 
a společenských akcích, zejména nad kterými přebírám záštitu, spolu-

práce se starosty jednotlivých okresů, spolupráce s magistrátem města 
Plzně atd., atd. Poněvadž mohu kvalifikovaně porovnávat, funkce hejt-
mana je vysoce náročná a přitom zblízka sledovatelná, viditelná a kri-
tizovatelná. Funkce poslance je méně průhledná a spíše záleží na něm 
samotném, jak se k relativně náročnější funkci v Parlamentu postaví.

Moje každodenní působení na KÚ bylo tzv. „od nevidím do nevidím“. 
Tuto moji výdrž vždy hodnotily paní uklízečky a personál ochranky ve 
vestibulu. Aspoň s nimi jsem mohla udržovat jistý „sousedský“ kon-
takt, pro jinou kategorii zaměstnanců jsem čas na popovídání našla 
málokdy. Ale když někdo z nich něco potřeboval, vždy měl možnost 
mne navštívit. Za tuto dobu jsem jen letmým potkáváním na chodbě či 
ve výtahu rozeznala jistý vývoj v jejich nazírání na moji osobu a možná 
i na politickou stranu, jíž jsem členkou. Od zkoumavých a nedůvěřivých 
pohledů s povinným pozdravem nevalné kvality, přes další etapu 
přátelských úsměvů a dání se „do řeči“, se zakončením až dojemným – 
je nám líto, že odcházíte z funkce hejtmanky, i když Vám přejeme funkci 
novou, relativně vyšší, kde jistě znovu zapůsobíte ve prospěch tzv. 
obyčejných lidí. I mně je to v podstatě líto, i když zhruba vím, co mne 
v Parlamentu čeká. Výsledek parlamentních voleb a naše opoziční role 
s výraznou početní převahou pravicově zaměřených kolegů představuje 
situaci složitou. O to více budu mít času, abych vše svým spoluobčanům 



tlumočila prostřednictvím sdělovacích prostředků. To je totiž velmi 
nutné – jinak se prostý občan bez funkcí nedozví úplnou pravdu, co se 
v parlamentu vlastně děje. A tak jako jsem kdysi tvrdila při působení 
na interní klinice, jak je nutná prezentace výsledků naší práce směrem 
k veřejnosti – tehdy prostřednictvím nástěnek na chodbách, tak je 
nutná prezentace téhož v podobě spolupráce s médii.

Dá se aspoň trochu vyjádřit, co se Vám za tuto dobu povedlo na 
„úřadě“ zvládnout?

Založili jsme (např.) nadační fond pro zdravotnické pracovníky, 
které si chceme „objednat“ na náležitých školách se zdravotnickým 
vzděláváním. Ti budoucí absolventi lékařské fakulty anebo zdravot-
nické školy středního a vyššího typu, kteří budou ochotni působit 
tam, kde je potřebujeme a budou mít maximálně chvalitebné studijní 
výsledky, budou respektovat postgraduální praxi v určitém oboru, ti 
pak budou pobírat jakési stipendium, tj. periodickou peněžní podporu. 
Ustavili jsme také sbor expertů, tj. renomovaných odborníků z Fakultní 
nemocnice v Plzni, kteří budou dohlížet na úroveň zdravotnické práce 
v krajských nemocnicích, budou se věnovat proškolování v moderních 
diagnostických a léčebných metodách atd.

Jako poslankyně už máte mnoho zkušeností, co se dá od této funkce 
ještě očekávat.

Do parlamentu se vracím, takže zhruba vím, co mě čeká. Byla jsem 
již zvolena místopředsedkyní Výboru pro sociální politiku a mám 
určitý plán: chci vybudovat se spolupracovníky různých odborností kra-
jské referenční pracoviště pro ucelenou rehabilitaci dle návrhu zákona, 
který zatím nebyl Parlamentu předložen k projednání. Můj záměr se 
líbí i našim německým sousedům, a tak je možné, že na hraničním 
přechodu v Rozvadově toto centrum vznikne, čímž se využijí i stávající 
budovy, které by jinak ležely ladem. Blízko za hranicemi existuje v SRN 

soukromá škola, která vzdělává lektory pro působení na takovém 
pracovišti. Výsledkem je nejen obnova všech fyzických i psychických 
funkcí, zejména získaná rekvalifikace např. u člověka po těžkém úrazu. 
Už se rýsuje realizační tým několika spolupracovníků, kteří tuto ideu 
mohou budovat. Jinými slovy – chci pokračovat v dobrých činech pro 
občany tohoto kraje, který mi navždy i s nimi přirostl k srdci!

S jakým pocitem opouštíte Krajský úřad Plzeňského kraje?
Odcházím s pocitem, že jsem díky většinovému pochopení udělala 

maximum pro dobrou spolupráci krajských zastupitelů i zaměstnanců 
úřadu a že jsme společně činili vše pro to, aby s chodem našeho úřadu 
byli spokojeni především občané našeho regionu. Úplně se však 
neloučím, vždyť pro toto volební období zůstávám členkou krajského 
zastupitelstva. Ujišťuji všechny občany Plzeňského kraje, že dveře mé 
poslanecké kanceláře jsou pro ně vždy otevřené. 

Před dvěma léty jste byla zvolena pacientským ombudsmanem. Ještě 
tuto funkci vykonáváte?

Ombudsmana samozřejmě dělám. Do této funkce mne však zvolil 
Svaz pacientů, takže s funkcí hejtmanky nesouvisí. Je to můj jakýsi 
„vedlejšák“, ačkoliv v konkrétních případech časově náročný a pro 
pacienta důležitý. O tom však někdy jindy.

(Otiskujeme výběr odpovědí nyní již bývalé hejtmanky Plzeňského 
kraje doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc., které otiskla lokální perio-
dika. Doc. Emmerové po návratu do parlamentu ČR přejeme hodně 
zdaru ve „staronovém“ působišti a uspokojení z práce ve vrcholném 
zákonodárném orgánu.)  (r)

Podle: 1) nej: Poctivá práce se musí stát věcí cti. Nejpress 5, 2010, č. 
7/8, s. 1, 2 a 12

2) Milada Emmerová: Loučím se velmi nerada. Plzeň. Kraj, srpen 
2010, s. 8
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„FAKULTNÍ PIJAVICE“ - ZDAŘILÁ DÁRCOVSKÁ AKCE 

5.-6.5.2010 se na Transfuzní oddělení FN 
dostavilo 130 dárců krve, z toho bylo odebráno 
123 dárců (74 mužů, 49 žen). Z celkového 
počtu dárců, kteří se dostavili k odběru, bylo 
22 prvodárců (8 mužů, 14 žen). Dva prvodár-
ci byli ten den z odběru vyřazeni. Obvykle 
je vyšší počet dárců mužů, uvedený poměr 
u prvodárců je možná výrazem poměru stu-
dentek a studentů na lékařské fakultě. Jedná 
se však o celkový počet dárců, kolik z nich bylo 
studentů nelze z našich záznamů přesně zjistit.
Z celé akce jsme měli radost, hlavně proto, 
že se jí účastnili budoucí lékaři, kteří jed-
nou sami budou rozhodovat o podání trans-
fuze (s vysokoškoláky ze Západočeské 
univerzity už spolupracujeme několik let). 
Zcela určitě bychom opakování takové akce 
přivítali. Strašně moc potřebujeme mladé 
lidi, kteří obnoví stárnoucí populaci dárců 
krve. V současnosti nám konkurují soukromá 
plazmaferetická centra, kde dostávají dárci 
finanční odměnu, což může být právě u studentů 

hodně motivující. Máme též radost z toho, že 
přesto přišli bezplatně darovat krev k nám 
a pomoci tak přímé léčbě pacientů v našem 
regionu. Krev u nás odebraná pomáhá léčit 
nejen pacienty Fakultní nemocnice, ale i ostat-
ních zdravotnických zařízení v regionu. Naše 
vlastní zdroje nestačí, krev musíme pro naše 
pacienty proto nakupovat z jiných transfuzních 
zařízení. Stále nám chybí dárci plné krve!
Moc si proto vážíme iniciátorů akce ze stu-
dentské organizace IFMSA i samotných dárců 
a budeme rádi, když se zapojí i další noví 
studenti. Na našem transfuzním oddělení jsou 
vždy vítáni. I pro ně může být dobrá zkušenost. 
Poznat zdravotnické pracoviště, které jinak 
během studií nemají možnost vidět, může 
být pro dárce z řad studentů medicíny určitě 
dobrou zkušeností, a možná pro někoho 
i motivací při volbě vlastní budoucí specia-
lizace. Mladých lékařů nemáme dostatek. 

Prim. MUDr. Růžena Herynková
Transfuzní oddělení FN Plzeň

HORAŽĎOVIČTÍ LÉKAŘI 
THEODOR KAŠPÁREK (1864-1930)

Narodil se 21.dubna 1864 v rodině 
klíčníka horažďovického zámku. Vystu-
doval lékařství v Praze a ve Vídni, kde 
se věnoval také studiu zvěrolékařství. 
V roce 1898 byl jmenován mimořádným 
profesorem na české lékařské fakultě 
v Praze a byl přednostou ústavu pro 
nauku o zvířecích nákazách. V r. 1899 
se habilitovat na České vysoké škole 
technické v Praze. V roce 1908 se stal 
řádným profesorem zootechniky, mor-
fologie a patologie domácích zvířat na 
zemědělském odboru ČVŠT. Ve školních 

letech 1908/9 a 1911/12 byl děkanem tohoto odboru, v roce 1913/14 
se stal rektorem ČVŠT a v následujícím roce zastával funkci prorek-
tora. Byl rovněž přednostou Ústavu zootechniky a zvěrolékařství na 
ČVŠT. Po přejmenování odborů i školy byl od roku 1920 do roku 1930 
profesorem týchž předmětů na Vysoké škole zemědělského a lesního 
inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. Jeho vědecká 
činnost byla velmi obsáhlá. Zanechal přes 90 vědeckých spisů a pojed-
nání, většinou z oboru bakteriologie a zvířecích nákaz. Má velkou 
zásluhu o zřízení vysoké školy zvěrolékařské v ČSR po první světové 
válce. Zemřel před 80 lety 24. prosince 1930.

(PhDr. Eva Boháčová, Archiv ČVUT v Praze – jn) 



PŘI „ADRENALINOVÝCH SPORTECH“ POZOR NA ADRENALIN

Termín „adrenalinové sporty“ má řadu 
různých synonym jako např. „akční sporty“, 
„dobrodružné sporty“ či „extrémní sporty“. 
Vesměs se jedná o aktivity sportovního charak-
teru, při nichž se sportovec vystavuje zdánlivému 
nebo skutečnému zvýšenému zdravotnímu riziku. 
Taková situace může být vyvolána uměle neob-
vyklostí příslušného sportovního konání, může 
však nastat i za přirozených podmínek díky cha-
rakteru okolního terénu, klimatu či dokonce 
ohrožení z jiných příčin. V tisku se čas od času 
objeví zprávy o nehodách a dokonce i úmrtích 
při těchto činnostech, jinak se o nich zájemci 
dozvědí více díky komerční činnosti agentur, 
zprostředkovávajících tyto nevšední zážitky. 

Abychom byli konkrétní, co si pod tímto 
pojmem představit, uveďme alespoň některé: 
bungee jumping (skoky do hlubin na laně), 
BASE jumping (skoky do hlubin do sítě), 
závěsné létání, skoky na lyžích, nebeský sur-
fing (sky surfing), lezení na umělých stěnách, 
horolezectví, volné lezení, extrémní lyžování, 
jachting na ledě a na písečném povrchu, 
potápění se zadrženým dechem, sjíždění peřejí, 
závodění na motorových člunech, potápění do 
podvodních jeskyň, motoristické aktivity, a řada 
dalších. 

Některé z těchto aktivit nevyžadují žádné 
mimořádné fyzické předpoklady a rozhodu-
jícím faktorem je zemská přitažlivost či ne-
zvyklé okolní prostředí. O bezpečnost se pak 
postará zkušený profesionální instruktor, 
vyzkoušená technika a zapůjčená speciální 
výstroj. To platí např. pro tandemové seskoky 
z letadla či sjíždění divokých peřejí na kanoi, 
kajaku či raftu. Existuje i tzv. „extrémní“ či 
„adrenalinová“ turistika do oblastí vysokých 
hor, vyprahlých pustin či nedozírných pralesů, 
kde se nezkušený turista skutečně může cítit 
(a někdy skutečně oprávněně i cítí) být ohrožen 
zhoršením zdravotního stavu. 

Označení „adrenalinové“ aktivity je opráv-
něné jen napůl. Každá intenzivnější pohybová 

aktivita je totiž spojena se zvýšenou produkcí 
řady humorálních působků včetně adrenalinu, 
souvisejících s obecnou odezvou organismu 
na stresovou situaci. Již samotný tréninkový 
zápas v kopané (*) vede v průměru k téměř 
čtyřnásobnému zvýšení hladiny adrenalinu 
(z 230 na 890 pmol/l). Samozřejmě soustavný 
trénink vede k adaptačním změnám i v oblasti 
humorálních regulací, takže vytrvalci na stan-
dardní zátěž reagují nižším zvýšením hladiny 
katecholaminů než netrénované osoby, což se 
u trénovaných přičítá nižší sympatické stimu-
laci dřeně nadledvinek. Naproti tomu však 
trénovaní jednici disponují schopnosti produ-
kovat v případě vysokých nároků výrazně 
vyšší množství katecholaminů ve srovnání 
s netrénovanými, bývá dokonce užíván termín 
„sportovní dřeň nadledvinek“ („sports adrenal 
medulla“) jako projev dlouhodobé adaptace 
nadledvinky na fyzickou zátěž (**). Pokusy 
na zvířatech ukázaly, že „sportovní nadled-
vinky“ se mohou vyznačovat jak větším obje-
mem, tak i vyšším obsahem adrenalinu. To pak 
umožňuje dosahovat trénovaným sportovcům 
při výkonech vysoké intenzity až dvacetiná-
sobku výchozí koncentrace adrenalinu v krvi 
(***). Zhoršení této „kapacity“ při longitudi-
nálním sledování sportovců bývá spojováno 
s počínajícím přetrénováním (+)

Z několika uvedených poznatků je patrné, že 
prakticky všechny pohybové aktivity, prováděné 
přiměřenou intenzitou, by mohly nést ozna-
čení „adrenalinové“. Pokud si tento název 
přivlastňují jen některé z nich, jde spíše o mar-
ketinkový tah výrobců často velmi náročného 
technického vybavení, potřebného k jejich pro-
vozování. Velmi často u nich hraje významnou 
roli i zátěž psychické složky výkonu, která při 
spouštění stresové reakce hraje neméně vý-
znamnou roli ve srovnání se složkou fyzickou. 
U všech aktivit tohoto druhu však je třeba si 
uvědomit, že vysoký vzestup hladiny adrena-
linu může být některým jedincům nebezpečný. 

Zejména u nemocných s metabolickým syn-
dromem, vyznačujících se „kardiometabolic-
kým sdružováním“ rizikových faktorů („cardio-
metabolic clustering“), u nichž již v klidu jsou 
přítomny známky zvýšené aktivity sympatiku, 
může náhlý „adrenalinový výlev“ („adrena-

line rush“) při jakékoliv aktivitě tohoto typu 
znamenat významné zdravotní riziko. Těmto 
jedincům bývají proto indikována farmaka se 
sympatoinhibičními účinky (++). 

Ve Velké Británii ve sdružení „The Activity 
People“, zabývajícím se právě „adrenalinovými 
sporty“, tvoří významnou část členské základny 
senioři starší 60 let. Se zvyšujícím se podílem 
seniorů v naší populaci bude podobný trend 
patrný i u nás. Podle všeobecně uznávaných 
preventivních opatření by každý jedinec starší 
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Narodil se v Horažďovicích 
v Nábřežní ulici roku 1602. 
Pocházel ze staré měšťanské rodiny 
a jeho otec byl příznivcem Jednoty 
českobratrské. Jan Sofronius stu-
doval v Praze (byl žákem Jana 
Jesenia), v Brémách a tři roky 
pobýval na univerzitě v Oxfordu. 
V roce 1623 se vrátil do vlasti, 
ale nepříznivé náboženské poměry 
ho donutily opět odejít do cizi-
ny. Pokračoval ve studiu medi-
cíny a roku 1629 byl v Caenu 
v Normandii jmenován doktorem 
lékařství. Přijal nabídku hraběte 
Mansfelda a vstoupil do armády. 
Později jako polní lékař sloužil 
armádě švédského krále Gustava 
Adolfa II. S vojevůdcem Banérem 

dokonce v r. 1634 vtáhl až do Čech. Vojenskou službu opustil v r. 1936. 

Odešel potom do Leydenu, kde dále studoval medicínu. Po dalším 
marném pokusu o návrat do vlasti se usadil definitivně v Brémách. 
Tam se též oženil a po dobu 48 let provozoval lékařskou praxi. Pro své 
náboženské přesvědčení a zejména své filozofické názory, hraničící až 
s mysticismem, se někdy dostával do sporů s tamními učenci. U pros-
tého lidu však byl oblíbený nejen pro své lékařské umění, ale také pro 
svoji vzdělanost a ochotu pomáhat. Napsal řadu učených pojednání 
a několik knih převážně v latině. Pochvalně se o něm zmiňoval i Jan 
Amos Komenský, s nímž si Jan Sofronius Kozák dopisoval. Ačkoli 
nepsal svým rodným jazykem, nezapomněl na svůj původ a na titulech 
některých knih použil u svého jména přídomek „z Práchně“, kterým 
se hlásil ke svému rodišti. Soudil že sůl - na rozdíl od síry a rtuti - tvoří 
hlavní kosmickou sílu. Sofronius stál pod vlivem Johanna Baptisty van 
Helmonta (1577 - 1644), Paracelsem inspirovaného visionáře a jas-
novidce. Zemřel 30. ledna 1685. (*)

Zcela určitě musíme na tomto místě připomenout i horažďovického 
rodáka, současného prezidenta České lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. Při 
příležitosti jeho životního jubilea jsme s ním přinesli rozhovor v mi-
nulém čísle Facultas nostra (92-93/2010).  (jn)

HORAŽĎOVIČTÍ LÉKAŘI 
JAN SOFRONIUS KOZÁK (1602-1685)
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Praha byla posledním městem, kde 
se v letošním roce „běželo pro život“. 
Čtyřkilometrovou trať se vydalo zdolat 
téměř 4 tisíce běžců v modrých tkaničkách 
včetně mnoha maminek a tatínků s kočárky. 
Ti všichni věnovali do Nadačního fondu 
Tesco několikasettisícovou částku. 

Celý seriál byl odstartován již 29. 
května za krásného slunečného počasí na 
plzeňském Náměstí Republiky. Myšlenku 
Tesco Běhu pro život přišel podpořit ve 
srovnání s předchozími ročníky rekordní 

počet aktivních účastníků. Poděkování patří všem Plzeňanům, kterých se 
celkově zúčastnilo téměř třikrát více než vloni, a díky tomu se podařilo 
vybrat i téměř třikrát více peněz. Závod stejně jako v minulém roce 
odstartovala slavnostně Česká Miss 2009 Iveta Lutovská, kterou letos do 
Plzně přišla podpořit i herečka Jana Plodková. Plzeňané předali štafetu 
do Brna, dále pak do Ostravy, Pardubic a vyvrcholením byla Praha. 

Čtyřkilometrovou trasu se v západočeské metropoli obdobně jako 
v Praze vydalo zdolat 899 malých i velkých běžců v modrých tkaničkách 
a maminek a tatínků s kočárky, kteří věnovali na výzkum léčby dětských 
nádorů 91 150 Kč ze startovného. Kromě toho účastníci Běhu nakoupili 

Plzni dárkové předměty a modré tkaničky v hodnotě 27 226 Kč a pobavili 
se během koncertu skupiny 100 stupňů, která hrála na podporu všem 
běžcům. 

Na rádcovské konto bylo možno přispět i jinými formami - 
prostřednictvím facebooku, nákupem tkaniček v obchodech Tesco, 
zasláním dárcovské DMS apod. „Děkujeme všem Plzeňanům, kteří se 
rozhodli podpořit 3. ročník Tesco Běhu pro život a zúčastnili se Běhu 
nebo jinak přispěli na výzkum léčby dětské rakoviny. Mám radost z toho, 
že jsme zase o další krok blíže k našemu letošnímu cíli – 3 milionům 
pro novou naději rodičům a jejich dětem nemocným rakovinou,“ řekla 
Eva Williamsová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Tesco.
Plzeňský běh byl prvním z pěti charitativních běhů, které organi-
zoval Nadační fond Tesco s cílem získat 3 miliony korun na boj o více 
zachráněných životů dětí nemocných rakovinou. Za uvedenou částku 
bude zakoupen přístroj, který dokáže identifikovat dětské nádory 
v raném stádiu. V tomto úsilí Nadační fond Tesco těsně spolupracoval 
s Nadačním fondem dětské onkologie Krtek v Brně. 

Osvědčený seriál nenáročných běžeckých (či chodeckých) soutěží 
pro širokou veřejnost je připravován i pro rok 2011. Více informací lze 
průběžně získávat na www.behprozivot.cz.

 (jn)

3. ROČNÍK TESCO BĚHU PRO ŽIVOT SKONČIL ÚSPĚCHEM

VÝLET

Jednoho nepovedenýho rána se mi během 
výuky praktik vyloupla vzpomínka, vyprávění mi 
bylo milé...

Nějak se přihodilo, že jsem se ocitla na 
Slovenském angiologickém kongrese. Moje 
účast byla povšechně historicky první, zato hned 
aktivní. V samém závěru programu byl zařazen 
výlet na Spišskou kapitulu (?- jsem na reálie hro-
zná). Jeli jsme busem cca hodinku, tedy vlastně 
dvěma busy plnými od lékařů praktických, po 
postgraduanty až profesory.

Už se stmívalo, zastavili jsme v malilinké 
vesničce, romské gheto na okraji působilo 
poněkud tísnivě. A ke kostelíku na vrcholu kopce 
schody jako do nebe. Je to památka Unesco, 
unikátní fresky se v současné době restaurují.

Paní průvodkyně, jistě alespoň šedesátnice, 
nás usadila do kostelních lavic. Její rétorika byla 
dokonalá. Epická až dramatická, bez snad jedi-

ného přeřeknutí. Po úvodních asi deseti minutách 
zaměřila průvodkyně svůj výklad na stěnu, osu 
pohledu mi přerušoval vmezeřený masivní sloup. 
A nejen mně, myslím, že nás bylo několik lavic, 
které vlastně neviděly nic.

„Trebaže je obrázok len takto maľučký, mně 
aj celá biblia sa doň zovide. Máte záujem?“ 
Vyslala paní průvodkyně do pléna nejspíš jen 
řečnickou otázku a vztyčenou paži centrovala na 
cosi malinkého za sloupem v dáli. Všimla jsem si 
poprvé veliké, vyčesané hlavy v první lavici před 
námi. Mocně kývala. 

A začalo vyprávění o prvotním hříchu, od 
Adama k Ježíšovu ukřižování jistě půl hodina 
výkladu. Tu a tam jsem vykoukla spoza sloupu, 
abych aspoň částečně setřela depleci obrazové 
dokumentace. Posléze jsem hledala v óditoriu 
spojence v utrpení, ale nikdo na mé pohledy 
nereagoval. Pak odmlka a: „Takto pozornému 

publiku zvyknem aj bonus pridať. Mate záu-
jem?“ A to už jsem se na tu vyčesanou paní 
vpředu zlobila. Její pokyvování bylo tak mocné, 
že jsem se začala obávat, že snad jen v bezvědomí 
poklimbává. Ovšem paní průvodkyně vyhodno-
tila ticho za souhlasné a dokonce ho označila za 
vyšší znamení. Zbytek výkladu mi připomínal 
dvacetiminutovku konzervativní katecheze, když 
už zase slyším otázku: „Mám pokračovať?“ Byla 
jsem odhodlaná vyslovit nahlas své už zoufalé 
ne a vytěsnit tak prostor pro případná znamení 
z předních řad. 

Ale začal vazbit mikrofon. Tento jev byl 
poněkud nevyváženě ponechán bez komentáře 
a odhaduji, že následujících deset minut výkladu 
se na odjezd těšili už všichni bez ohledu na 
vyznání. I proto, že toalety byly v nedohlednu 
a močopudný účinek odpoledne podávaného 
čaje působil snad také univerzálně. (ebe)

40 let měl před zahájením jakékoliv náročnější 
pohybové aktivity, zejména pak závodního 
seniorského sportování či „adrenalinových“ 

sportů, absolvovat důkladné lékařské vyšetření, 
nejlépe včetně zátěžového testu na ergometru. 
Pro řadu takových, jako je „adrenalinová babi“, 
která své osmdesátiny oslavila tandemovým ses-
kokem na padáku, k jedenaosmdesátinám si jako 
dárek vyprosila seskok s mostu na laně (bungee-
jumping) a nyní touží vyzkoušet si zorbing 
(kutálení v plastové kouli), by podobné aktivity 
nemusely skončit bez vážných následků. 

(*) Schulpis K.H. a spol.: Evidence for the 
participation of the stimulated sympathetic 
nervous system in the regulation of carnitine 
blood levels in soccer players during a game. 
Metabolism 2009, 8: 1080-1086  

(**) Kjaer M.: Adrenal medulla and exercise 

training. Eur.J. Appl. Physiol. Occup. Physiol. 
1998, 3:195-199

(***) Zouhal H. a spol.: Catecholamines and 
the effects of exercise, training and gender. 
Sports Med. 2008, 5: 401-423

(+) Urhausen A. a spol.: Blood hormones 
as markers of training stress and overtraining. 
Sports Med. 1995, 4: 251-276

(++) Grassi G. a spol.: Heart rate, sympathe-
tic cardiovascular influences, and the metabolic 
syndrome. Prog. Cardiovasc. Dis. 2009, 1: 31-37

(+++) Vacula V.: Adrenalinová babi chystá 
další kousek. Sedmička 2009, 6: 13

MUDr. J. Novák 
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Předem bych chtěla poděkovat dr.Křížkové za nabídku sdělit své 
názory širší veřejnosti a zároveň bych touto cestou chtěla podnítit více 
mediků k sepsání svých zkušeností.

Jak to tedy vše začalo?
Kamarádka a kolegyně Zuzka se vrátila z USA nadšená, a tak tedy 

proč nezkusit něco nového a nevyrazit také. Už v zimě jsme s bráškou 
začali se zařizováním a mírným plánováním, a pak jsme čekali a doufali, 
že vše vyjde.A ono vyšlo.

Z Prahy jsme se zhruba po 15 hodinách a přestupu v Londýně dostali 
do Atlanty a ocitli se na největším letišti na světě. Ano, je opravu velké, 
velké natolik, že tam mají metro z jednotlivých terminálů, takže vymotat 
se trvá věčnost, ale je to zážitek. Předem jsme si zablokovali hotýlek, 
kde jsme přespali, a druhý den jsme se nedaleko setkali s naším super-
vizorem, který nás odvezl do Cherokee. Pro někoho je Cherokee konec 
světa, pro mne je to skvost, vlastně nejen pro mne, protože Cherokee 
se nalézá v blízkosti národního parku Great Smoky Mountains, které 
patří k jedné z pěti přírodních krás Ameriky vůbec.Navíc je to indiánská 
rezervace, což tomu přidá na atraktivitě. Nechybí tu turisty vyhledávané 
kasino, které vlastní jak jinak než Indiáni a v celé rezervaci je přísný 
zákaz prodeje alkoholu. Bohužel nebo bohudík, nevím, ale nakonec 
jsme pracovali ve fastfoodu a byla to lekce taková, že by i ten nejlínější 
student dostal chuť ke studiu. Opravdu trvalo dlouho než jsme si zvykli 
stát v kuse i 12 hodin, ale nádherně se pak spalo. A osobně jsem vděčná 
za tuto zkušenost. V ČR vůbec ve fastfoodu nejím, vlastně jsem veliký 
odpůrce, ale paradoxně jsem zjistila, že se prostě nedá o určité věci říct, 
že je úplně špatná nebo úplně dobrá. Nabízeli i saláty a grilované kuřecí 
maso, ne jen smažené a mastné záležitosti. Nicméně, nadále zůstávám 
odpůrce rychlého občerstvení.

Američané jsou extrémně milí lidé, ale za sebe váhám, jestli je mít ráda 
nebo je nesnášet, protože na jednu stranu jsou pozorní a optimističtí, 
a na druhou stranu, což mi enormně vadí, vším plýtvají a nedělá jím pro-
blém vyhodit jídlo. Zkrátka v něčem bychom se od nich mohli učit jako 
například v jejich nadšení a velké víře, když něco chtějí, oni to dokáží, 
a my bychom jim mohli dát lekci ekologie, i když vím, že máme stále co 
zlepšovat.

Co se týče zdravotní péče, tak ta je v rezervaci pro Indiány bezplatná, 
a bohužel i my jsme se s ní blíže seznámili. Kamarádka si rozškrábala 
štípanec od komára a dostal se jí do rány zlatý stafylokok. Den s tím 
vydržela v práci, pak měla tak napuchlou nohu, že na ní nemohla stát 
a bylo jí na zvracení.Tak jí kolegyně z práce dovezla na emergency, 
kde čekala asi tak 5 hodin, za tu dobu se výrazně zhoršila a mezitím 
vyplňovala stohy formulářů. Po pár dnech zjistili, že se jednalo o MRSA 
zmutovanou formu, takže nasadili druhá, účinná antibiotika. Prý byla 
infekční jen 24 hodin, supr. Ale dostala se z toho a navíc to snad pokryje 
pojistka, to je opravdu základ být zde pojištěn, na tom zásadně nešetřete, 
i když je to celkem drahé, viz níže.

Reforma zdravotnictví je tu velmi diskutované téma.Američané 
si nechtějí platit pojistku, a pak se diví, když jsou nemocní, že je to 
tak drahé. Nemuselo by být. Pravdou ale je, že i velmi drahá pojistka 
nepokrývá vše, a i spoluúčast je značná.Velmi vtipné mi přišly reklamy 
zubních lékařů, měli dokonce bilbórdy u cesty, a to jsem nevěděla, že 
prý 88 % lidí si pamatuje zajímavý a krásný úsměv. Tak si představte 
Američanku, která si sype do Coca-Coly cukr, někdy měly opravdu neza-
pomenutelný úsměv. Co nabízel i náš fastfood zmrzlinu mixlou s kolou 
a nebo jinou odnož syceného nápoje. Novinkám se nevyhýbám, ale co je 
moc, je moc.

Na konci našeho pobytu na nás čekala odměna.Udělali jsme si výlet 
na Floridu a stálo to za to. Půjčili jsme si auto a vyrazili na nejkrásnější 
pláž v celé Americe, Destin. Sněhově bílý písek a neuvěřitelně modrá 
voda, navíc byl konec sezóny, takže pláže byly vylidněné a ceny příznivé. 
Trochu jsme se obávali ropné skvrny, protože se tato pláž nalézá v Me-
xickém zálivu, ale Američané ví, co si mají ohlídat. Cestou jsme se 
zastavili v Atlantě v největším akváriu na světě. Fascinující byl pohled 
na obřího žraloka a krmení piraní a já si asi nejvíc užila pohlazení 
rejnoka. Bráška statečně odřídil přes 1000 mil a dojeli jsme v pořádku. 
Těsně před odjezdem jsme si odskočili zaraftovat na místní řeku, to bylo 
neuvěřitelná nádhera a legrace. Horská voda byla tak ledová, že jsme se 
všichni křečovitě drželi v raftu, ale i tak neočekávané peřeje nás patřičně 
osvěžily.

Shrnuto, podtrženo, i když vás na cestách zastihnou obtíže a nesnáze, 
stejně to v závěru stojí za tu námahu, a i když budete dřít za minimální 
mzdu, nevrátí se vám náklady, nepoteče vám teplá voda, navštíví vás 
mravenci nebo medvěd a nepůjde elektřina, na konec to ani nebudete 
vnímat, protože jste poznali jinou kulturu, lidi, zvyky a určitě se něco 

nového naučili. Ráda jsem to zažila, ale ráda jsem se vracela domů, mám 
to tu radši a teď vím proč. Nejezděte nikam, jestli nechcete, ale „venku“ 
vám dojde tolik věcí, že to za to stojí. Navíc v případě Ameriky se vám 
tak zmenší svět, že Evropa vám přijde prťavá, a ztratíte zbytečné obavy 
cestovat.

Cenová kalkulace: aneb nevidím důvod, proč tajit něco, co si člověk 
může snadno zjistit, ale tady to nabralo hmatatelných obrysů….

Letenka - obousměrná 18 tisíc Kč. Poplatek české agentuře 5 tisíc Kč. 
Poplatek americké agentuře 750 dolarů tedy cca 15 tisíc Kč (v ceně velmi 
kvalitní zdravotní pojištění, které na 4 měsíce obyčejně vyjde na 600 
dolarů, toho nelituji, skvělá asistence v nouzových situacích, to samotné 
pojištění nezastane). Poplatek americké ambasádě cca 3 tisíce Kč ( dva 
poplatky – kurýr a ambasáda, neustále tyto poplatky zvyšují). Finance na 
cestu 500 dolarů cca 10 tisíc Kč (200 nájem na měsíc, 100 vratná záloha, 
zbytek jídlo a jídlo….)

Ceny v Americe: Zprvu musím upozornit, že ceny které uvidíte na 
pultech nejsou konečné, musíte vždy počítat s nějakou daní, která se 
liší stát od státu….Týdenní nájem 50 dolarů v Cherokee, v Bostonu 
např. 100. Nocleh na Floridě i v Atlantě na jednu noc cca 50 dolarů, ale 
samozřejmě i daleko více, pakliže preferujete 5ti hvězdičkové hotely. 
Benzín 2,5 dolarů za galon (3,78 litru). Mléko 2,78 USD/galon….jídlo 
stálo prakticky stejně jako u nás. Oblečení, když víte kde a kdy, slušně 
a kvalitně si nakoupíte za směšné ceny, nedá se to ale paušalizovat, New 
York je prý drahý kvůli daním - mluvím teď ve srovnání, může se stát, 
že někomu přijde NY levný, pak ale na jihu je to ještě levnější.….Půjčení 
auta na 5 dní s pojištěním 220 dolarů. Mobil ten nejlevnější 8 dolarů, s 300 
volnými minutami 20 dolarů.

Pár zajímavostí: Průměrná délka dovolené v USA je 12 dní, v našem 
fastfoodu neexistovala žádná dovolená, byl jen jeden skromný day off za 
týden (celý rok) a běžný zaměstnanec na tom byl stejně. 25% Američanů 
je vysokoškolsky vzděláno. Pouze okolo 27 % Američanů má cestovní 
pas. Poznali jsme Ukrajinky, Slovenky, Jamajčanku, Polky, Chorvata, 
Turka, Bangladéšana, Moldávce, Kazachy, Ghaňanku a samozřejmě pár 
Američanů a místních Indiánů.

Jako bonus připojuji e-mail od kamarádky Abby, která nastupuje na 
Pre-Medical School, a zasvětila mne do procesu, jak se stát lékařem 
v USA. Jejím velkým snem je stát se patologem.

Ve zkratce ještě zmíním, že vzdělání lékařů v Americe je leckdy kratší 
než v ČR (4 + 5 + 1? let ), přičemž své vzdělávání začínají již v 18 letech. 
Na druhou stranu Abby už teď má půjčky, že se mi protočily panenky, 
platí 12 tisíc dolarů za rok !!! Ale zas takový lékař v USA patří k nejlépe 
placeným lidem v zemi, takže když to úspěšně zvládne, dlouho zadlužená 
nebude. Nevím, jestli jsou tyto informace 100% hodnověrné, takže brát 
s rezervou a nechť Google je váš kamarád.

Hello Anna,
I understand better now about your schooling, thank you for explain-

ing that it is very interesting to me how your schooling works compared 
to ours in the States. In order to enter the Pre-Medical school we are not 
required to take any specific test because it is the same school that students 
go to learn all subjects such as history or painting like you mentioned. The 
way this works is entering into school we choose if we would like to study 
on a Pre-Medical „path way“ but we also have to choose a major (what we 
choose to study such as history) once we have chosen a major the school 
assigns the students advisors to help us choose classes and such and the 
advisor is always a person from our particular field of study. So I myself 
will have two advisors one will help me choose classes for my major but 
one will also help me choose classes for the Pre-Medical field so I will be 
taking medical classes still so we do not learn it all in five years. In my 
third year of Pre-Medical school I will start taking my exams that will 
determine whether I can go to Medical school, once I have passed those I 
will start applying for entry to Medical schools and hopefully be accepted 
and choose one to attend. After four years at the Pre-Medical school I will 
graduate from there with a Bachelors Degree in what ever field I chose to 
major in, but receive a degree in the medical field I must continue on to 
Medical school and study the field of medicine I choose for four-five more 
years after that I will graduate from Medical School with a Ph.D. which is 
like you said a doc with theoretical knowledge. I will then have to complete 
and internship with a „learning/teaching“ hospital the amount of time I am 
not sure about yet but I must complete that and then take another exam to 
receive the title of a M.D. which will allow me to start my work in the medi-
cal field. And I will also be proud one day to be your colleague.

Bye Bye Abby.

Anna Hovorková, 2. ročník LF UK v Plzni, všeobecné lékařství

AMERIKA NA VLASTNÍ KŮŽI



17

STÁŽE

Sedím v kantýně, jsem nucena vyslechnout 
telefonát. Nejspíš absolvent, urguje ověření 
diplomu – v říjnu nastupuje do Německa. 

Když jsem sama kdysi hledala práci, dostala 
se ke mně od rodinného krbu rada. Perspektivní 
zaměstnání by mělo splňovat aspoň dvě ze 
tří kritérií: dobrý kolektiv, zajímavou pracovní 
náplň nebo atraktivní výdělek. S postupem let 
musím souhlasit. V polovině devadesátých let, 
kdy jsem absolvovala já, byla ve zdravotnictví 
přezaměstnanost. Mnozí si sami hradili zdra-

votní pojištění a sociálku, aby mohli pracovat 
v oboru, o který měli zájem. Z té doby ve mně 
přetrvávalo přesvědčení, že osoby bez patřičné 
rodinné podpory a zázemí by medicínu studovat 
neměli. Ano, s nástupním platem aktuálních 
15 000 Kč hrubého lze jen stěží vyřešit tíživou 
bytovou situaci. 

Co bylo, bylo. Ale vidím, že některé úkazy 
zůstávají beze změn. Potkala jsem náhodou, bylo 
to v Praze v divadle, jednu svou bývalou stu-
dentku. Byla tam s kamarádkou, obě jsou dnes 

internistky. Obě přes třicet, bez dětí, partnerů, 
unavené. Z platu by si pronájem v Praze dovolit 
nemohly, bydlí na ubytovně. A pak, vrátili se 
studenti z praxe v Německu. S nabídkou místa 
- nástupních 3 500 eur. Nadšení z prostředí, 
přístupu, všemožných nabídek a možností. Jistě, 
všude chleba o dvou kůrkách. A jsou to nejspíš 
zkresleniny. I tak, Themen Neu si nechávám 
v kabelce. (Pro jistotu.)

 (ebe)

PATRON ČECHŮ JAN NEPOMUCKÝ (JAN Z POMUKU) (1340? – 1393)

Narodil se v osadě Pomuk, dnes Nepomuk, asi v r. 1340, možná i později. 
Osadě se od třináctého století říkávalo Pomuk i Nepomuk. Teprve od 
vlády Ludvíka Jagellonského (1516-1526) pojmenování zakotvilo na 
Nepomuku. O rodině a dětství tohoto vskutku světového světce mnoho 
nevíme. Dokonce ani netušíme, kde začal chodit do školy, ale protože 
městečko podléhalo cisterciáckému klášteru, rozumí se, že nejprve se 
vzdělával u zdejších kněží. (Pozn.: se zbytky cisterciáckého kláštera se 
ještě dnes můžeme seznámit v obci Klášter u Nepomuku). 

Ponejprv se s touto postavou setkáváme ve skrovném postavení klerika 
– písaře v kanceláři pražského arcibiskupa Jana Očka z Vlašimi. Měl 
titul císařského notáře a notářský úřad zastával deset let. Notář zapiso-
val vý znamná jednání, obsazování far, kostelů, majetkoprávní změny, 
disciplinární řízení a jiné události. Stal se oltářníkem ve Vlašimské kapli 

svatovítské katedrály a současně farářem u svatého Havla na Starém 
Městě. Nakonec mu přibyl ještě kanonikát v kostele sv. Jiljí na Starém 
Městě Pražském. Tehdy také byl nejspíše vysvěcen na kněze. Dal se zapsat 
na právnickou fakultu v Praze, kde dosáhl roku 1381 hodnosti bakaláře. 
Vydal se na nejrenomovanější fakultu práv v Evropě, totiž do Padovy. 
Tam setrval pět let a přinesl si odsud roku 1387 doktorát církevního práva. 
Když se vrátil z Padovy, stal se kanovníkem vyšehradské kapituly a byl 
arcibiskupem Janem z Jenštejna jmenován generálním vikářem pražské 
arcidiecéze (1389). Právě tato pozice se mu stala osudnou. Jan z Jenštejna 
se totiž často dostávat do střetu s králem Václavem IV. Šlo o typický 
příklad konfliktu mezi mocí církevní a světskou, kdy každá strana hájila 
neústupně to své. Zápolilo se mimo jiné např. o obsazování far a jiných 
církevních pozic. 

Se zájmem jsem přečetl článek o přeštických 
lékařích. Protože odstavec o MUDr. Josefu 
Tíkalovi se týká příbuzenstva mé manželky, 
mohu údaje upřesnit. MUDr. Josef Tíkal 
(nar.1903) byl skutečně dlouhá léta praktic-
kým lékařem v Přešticích. Skutečně pěstoval 
léčivé byliny na své parcele a zabýval se jejich 
léčebným využitím. Pocházel ze Kbela, kde 
byl jeho otec řídícím učitelem a všestranně 
osvětovým pracovníkem, založil kupř. hasičský 
sbor. Josef Tíkal měl 3 další sourozence – Jana 
(nar.1901), Jaroslava (nar. 1905) a Marii (nar. 
1916). Řídící učitel Tíkal předčasně zemřel 
v r.1921, kdy nejstarší syn Jan začal studovat 
práva a mladší bratři ještě studovali klatovské 
gymnázium. Marii bylo 5 let. Vdova po učiteli 
Tíkalovi dokázala neuvěřitelné. Z nepatrné 
penze a miniaturního hospodářství, které lze 
stručně popsat vlastnictvím chalupy a jediné 
krávy, dokázala na studiích v Praze udržet 
všechny své děti. Významně pomohl nejstarší 
syn Jan, který po čase přerušil studia práv a ze 
svého platu podporoval ostatní sourozence. 

První ze sourozenců dokončil lékařská studia 
MUDr. Jaroslav Tíkal. Nepřijal nabízené místo 
asistenta na klinice prof. Jiráska, protože se chtěl 
ženit, což asistenti tehdy nesměli. Působil jako 
lékař v Měčíně, pak v Přešticích, krátce v Nýrsku 
a nakonec v Plzni. Byl vězněn za okupace, ale 
i v padesátých letech. Když odcházel z Přeštic, 

předal svoji ordinaci bratru Josefovi, který pak 
v Přešticích zůstal až do své smrti. Nejstarší 
bratr Jan dokončil práva po válce a žil v Praze. 
Sestra Marie dokončila v Praze střední školu 
a provdala se. Pod jménem Marie Maidlová ji 
zná fakultní veřejnost z vrátnice Procháskova 
ústavu a později z vrátnice děkanátu.

Pokud jde o děti zmíněné generace Tíkalů, dcery 
MUDr. Josefa Tíkala studovaly na Filozofické 
fakultě v Praze jazyky, přičemž pouze mladší 
Božena Tíkalová přičichla k medicíně - pracovala 
totiž v nakladatelství Avicenum. Já sám jsem ji 
potkal asi jen dvakrát v životě, byla od dětství 
ochrnutá po obrně, sypala ale z rukávu jména 
pracovníků naší fakulty, jak je znala z redakční 
práce. V jejích očích jsme byli fakultou mužského 
pohlavního orgánu, soudě podle jmen autorů 
(Šourek, Šoustek, Žalud a snad i další). 

Medicínskou tradici v rodu nesly pak jen 
dcery paní Marie Maidlové - MUDr. Eva 
Maidlová, provdaná Černá, která působila na 
LF v Plzni až do letošního roku, kdy fakulta 
její pracovní poměr jednostranně ukončila, a 
MUDr. Marie Maidlová, provdaná Fleischerová, 
která působila jako zubní lékařka v Chomutově, 
v Plzni a v německém Herne. Medicínu vystu-
dovaly i obě dcery MUDr. Evy Černé - Alice 
a Monika, stejně jako dcera MUDr. Marie 
Fleischerové - Petra, provdaná Diekmannová, 
která žije v Německu. 

Poznámky na závěr:
Možná, že je vhodné pro mladší čtenáře 

uvést, že v dřívějších dobách, tj. někdy do 30. let 
20. století, podmínkou práce pro mladé lékaře 
(asistenty) na klinikách býval stav svobodný. 
Rozumělo se, že mladý lékař je pro klinickou 
práci kdykoliv k dispozici a nemá jiné povin-
nosti. Tomu zřejmě odpovídá v anglicky mlu-
vících zemích pozice tzv. rezidenta, tj. lékaře, 
který je v nemocnici stále přítomen. Analogicky, 
podmínka neprovdání existovala dříve kupř. 
pro učitelky. Učitelka musela být slečna, niko-
liv paní, nesměla mít starost o manžela, nebo 
o vlastní děti. Měla se věnovat jen výchově 
a vzdělání žáků. 

Z vyprávění JUDr. Jana Tíkala vím, že doba 
studií, včetně gymnaziálních, nebyla pro sou-
rozence Tíkalovy snadná. Trpěli nedostatkem 
a velmi často skutečným hladem. Dávali „kon-
dice“ za jídlo a protloukali se, jak to šlo. Jan 
a Josef prý si vzájemně přísahali, že i když 
budou mít někdy v životě dostatek, že nikdy 
nezahodí ani sebemenší krajíček starého chleba. 
Já sám jsem nikdy nic takového nepoznal a ani 
neviděl a přeji mladé generaci, aby ani ona to 
nepoznala. Ale kdo ví?

R. Černý

(*)Valentová D.: Přeštičtí lékaři. Fac. nostra č. 
93-94/2010, s. 24-25

POZNÁMKA K ČLÁNKU O PŘEŠTICKÝCH LÉKAŘÍCH (*)



V historii evropské medicíny minulého 
století nacházíme četné významné osobnosti 
českého původu. Někteří zůstali v cizině, i když 
měli touhu vrátit se do vlasti, a až do smrti 
se snažili udržet kontakt s českou kulturou 
a rozvíjet ji. Takový byl Eduard Albert. Jako 
profesor chirurgie na vídeňské univerzitě se stal 
vynikajícím odborníkem, pedagogem a vědcem, 
a získal velkou mezinárodní autoritu..

Eduard Albert se narodil 20. ledna 1841 
v Žamberku. Ještě jeho děd se jmenoval 
příjmením Vojtěch, avšak jako zaměstnanec 
knížete Windischgrätze byl překřtěn na Alberta. 
Otec byl hodinář, matka (prý velmi krásná 
a vtipná) byla dcerou krejčího v Žamberku. 
Nejstarší synek Edík maturoval na gymnáziu 

v Hradci Králové jako nejlepší žák mezi dvaceti 
osmi spolužáky.

Medicínu studoval ve Vídni. Hradec Králové 
měl ve Vídni slavného rodáka, profesora pato-
logie Karla Rokytanského. Bylo o něm známo, 
že rád podporuje nadané studenty. A mladý 
Albert tuto pomoc opravdu potřeboval. Neboť 
měl ještě dalších pět sourozenců, a tak pro 
rodiče nebylo snadné udržet svého nejstaršího 
syna na studiích. Karel Rokytanský nezklamal. 
Přijal ambiciózního studenta do svého ústavu 
jako zapisovatele. Lze soudit, že právě zde zís-
kal Albert svůj široký pohled na medicínu.

V roce 1867 dosáhl Albert doktorské 
hodnosti. Brzy po promoci nastoupil na 
Dumreicherovu chirurgickou kliniku, nejdříve 

v hodnosti operačního chovance (jak zní 
doktorský název pro začátečníka), od roku 
1869 jako asistent. Volný čas, který mu práce 
na klinice poskytovala, pilný student nepro-
marnil. Spojil se s patologickým fyziologem Š. 
Strickerem a ve spolupráci s ním vypracoval 
řadu studií na pomezí chirurgie a fyziologie. 
V r. 1873 potvrdila jeho vynikající pověst 
nabídka akademických úřadů v Liege, aby 
převzal tamější kliniku. A tady zasáhl do jeho 
osudu opět Karel Rokytanský. Jako poradce 
ministerstva kultury upozornil ministra 
Stremeyera na škodu, kterou utrpí rakouská 
chirurgie Albertovým odchodem za hranice. 
Současně doporučil, aby převzal vedení chirur-
gické kliniky v Innsbrucku. Návrh se opravdu 
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Václav IV. zamýšlel vytvořit v Čechách 
další biskupství, aby tím současně oslabil 
vliv pražského arcibiskupa. Vhodný ob-
jekt, k němuž mohl připojit západní 
část Čech, našel v bohatých Kladrubech. 
Podle svých představ by zrušil klášter 
a daný církevní objekt by poté rázem 
povýšil na biskupství, obsazené ně-
kterým z vlastních příznivců. Bylo však 
třeba jen vyčkat okamžiku smrti starého 
kladrubského opata Racka. K tomu 
došlo zrovna v okamžiku, kdy se král 
veselil na loveckých výpravách v lesích 
kolem Žebráku. Mniši tak bez vnějšího 
zásahu zvolili za opata Olena, předložili 
volbu ke schválení Janu z Jenštejna, 
který rovněž nezahálel a volbu okamžitě 
potvrdil. Zprávu pak jen oznámil králi 
Václavovi IV. V jakém rozpoložení 
v tom okamžiku bylo jeho královské 
Veličenstvo si učiníme ze vzkazu, který vladař poslal na lístku arcibisku-
povi: „Ty, arcibiskupe, vrať mi hrad roudnický a jiné mé hrady a kliď se mi 
z mé země české. Pakli se oč pokusíš proti mně, nebo mým lidem, utopím 
tě a rozepři ukončím. Přijeď do Prahy!“

Byli zatčeni Jan z Pomuku coby generální vikář, oficiál Mikuláš 
Puchník, mělnický probošt Václav Knobloch a arcibiskupův hofmistr 
rytíř Něpr. Nejprve probíhal výslech na Hradě, pak na Staroměstské 
radnici a potom v budově, která dodnes stojí na Starém Městě v Rytířské 
ulici. Tam byla mučírna. Do posledního kola však nešli všichni – jen 
Jan z Pomuku a Mikuláš Puchník. Ten však s Knoblochem podepsal 
mlčenlivost a poslušnost, a byl tedy propuštěn. Václav si totiž uvědomil, 
že pánové, které měl v ruce, se nedopustili přestoupení zákona, takže je 
nemohl ani soudit, natož mučit.

Pouze Jan Nepomucký dotáhl svůj zápas s vladařem až do konce. 
Zprvu došlo ovšem k trýznění ve dvou i s Mikulášem. Byli natahováni na 
skřipec, pálení loučemi na boku, „tak, aby znamenitý pryskýř měli,“ jak 
píše letopisec. Nasazování palečnice, nástroje svírajícího prsty na rukou 
a nohou, užil král jen u Jana, právě tak jako pálení v bok a na „stydkých 
místech“. Nakonec byl Jan svázán, vhozen do Vltavy, na místě, které je 
dodnes na Karlově mostě označeno bronzovou destičkou. Byl potopen 
20. března roku 1393 a rybáři jej nalezli 17. dubna, tedy po měsíci, prý 
podle pěti světel či hvězd kolem jeho hlavy. Vzápětí se vydal arcibiskup 
Jan z Jenštejna k papeži do italské Perugie, aby mu předložil stížnost na 
českého krále.

K prvnímu zkoumání ostatků Jana Nepomuckého došlo v r. 1396, když 
byly přeneseny do svatovítského chrámu. Exhumace, k níž došlo roku 
1719, se zúčastnily i lékařské kapacity, a když pánové zvedli lebku plnou 
hlíny a chtěli vysypat zeminu, vypadl z lebky na bílý ubrus kus měkké, 
načervenalé tkáně. Kdosi bez váhání shledal, že jde o jazyk svatého Jana, 
a ostatní se kvapem přidali. Přitom také zůstalo, „jazyk“ byl vložen do 
stříbrné schránky, ale nakonec byl umístěn v monstranci a zapečetěn. Ke 
svatořečení pak došlo roku 1729, v Čechách se vyráběly šperky ve tvaru 
jazyka a jak píše E. Vlček, do roku 1866 směli věřící „jazyk“ líbat. Dnes je 

již nesporné, že údajný jazyk představuje „dekomponovanou mozkovou 
tkáň“.

V závěru 20. století zkoumali ostatky čeští antropologové pod vedením 
prof. MUDr. et RNDr. Emanuela Vlčka. V jejich zprávě se uvádí: výška 
postavy činí 169 centimetrů, věk představuje 45 až 50 let a na skeletu byly 
nalezeny údery tupým předmětem a velkou silou. Mohla to být právě 
tak pěst, kopanec nebo nástroj. Krom lebky utrpěla údery pravá lopatka 
a ramenní kloub, který byl nejspíše postižen „natahováním“ na skřipec. 
Poranění Jana Nepomuckého vedlo k bezvědomí, krvácení, šoku a smrti. 
Tělo také vyplavalo pozdě proto, že bylo vhozeno do Vltavy mrtvé – plíce 
tedy byly málo vzdušné, a malé množství vzduchu nebylo s to vynést tělo 
na hladinu. 

K Janovi náleží i pět hvězd, tedy atributy, které se krom Panny Marie 
nenacházejí u žádného jiného světce. Pět hvězd připomíná nejen rybáře, 
kteří našli tělo mučedníka podle hvězdné záře, ale také pět ran Kristových 
a pět písmen latinského slova „TACUI“, které znamená „mlčel jsem“.

V Praze byl roku 1736 zhotoven velkolepý stříbrný náhrobek s oltářem 
podle návrhu architekta Josefa Emanuela Fischera z Erlachu. Na jeho 
ztvárnění přispívala stříbrem celá země, a jeho váha činí 1500 kilogramů. 
Jan Nepomucký se stal již před svým svatořečením zemským patronem. 
Je též patronem mostů, lodníků, mlynářů, kněží, zpovědníků, ochránce 
bezpečného putování a šťastného návratu. (*) V r. 1729 byl svatořečen 
papežem Benediktem XIII. 

O příčině záští krále Václava IV. vůči Janu z Nepomuku se traduje 
legenda související s nálezem Janova nepoškozeného „jazyka“. Údajně 
žádal od Jana coby zpovědníka královny Žofie, aby mu prozradil jejího 
milence. Ocitujme z modlitební knížky z r. 1851 (**): „Co jest královna 
Johanna Janu zpovídala, on to měl králi powědít, svatý Jan to nechtěl 
zjewit, král pak, lew zuřivý, dal jej do wězení. Hned rozkázal w tmavý 
žalář Jana ukowati, třetí den kázal k němu jít, katanům ukrutně trápit, 
aby jej mučili, až zpověď vyjeví. Raděj jsi wolil všecko zlé podstoupiti, co 
tyran ze zlosti náhle chtěl činiti. Oheň pálil, tys však tajil, a tak šťastně, že jsi 
zpověď svatou hájil w ohni jasně. Na rozkaz krále Wáclawa do Moldawy 

whozen, a fakulmi byl pálený, že nechtěl 
tajnost zpovědi králi wyjewit, dal jej 
z mostu shodit. Hned jak byl z mostu 
shozený krásných pět hvězdiček nad 
wodou jsou se vznášely, kanovníci tělo 
wzali, s wůní a světlami do chrámu 
jsou nesli.“ Historickou pravdou však 
je, že Jan z Nepomuku zpovědníkem 
královny nebyl.

Od pravděpodobného narození Jana 
Nepomuckého letos uplynulo 670 let. 

(*) Ravik S.: O světcích a patronech. 
Levné Knihy 2006

(**) Svatojanská po… za obdržení 
rozličných milostí při štatui neb obrazu 
swatého Jana Nepomuckého od hor-
livých swatojanských ctitelů. Aloisius 
Josef Landgraf, Jindřichůw Hradec 
1851. 

J. Novák
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uskutečnil 23. září 1873. To už byl Albert od 
předchozího roku docentem.

Klinika v Innsbrucku byla malá, provinciální. 
Přesto však se tato doba stala šťastným obdobím 
jeho života. Co mu nemohla poskytnout 
klinika, nacházel v prohloubení vědecké a pe-
dagogické práce. Publikoval vysoce zajímavá 
sdělení o chirurgické patologii hybných ústrojí, 
zkoumal mechaniku kloubů, zabýval se fyzi-
ologií a patologií tělesné teploty, sepsal dvě 
kvalitní učebnice chirurgie. I v chirurgické tech-
nice udělal výrazný pokrok. Napomohla mu 
přitom Misterova antiseptická metoda, kterou 
na Innsbrucké klinice zavedl již v roce 1875. 
Proto se mohl pustit do větších výkonů a získat 
v nich určité prvenství. Byl například první 
v Rakousku a druhý v Evropě, kdo chirurgicky 
odstranil zvětšenou štítnou žlázu a ledvinu.

V Innsbrucku Albert uzrál v jednoho 
z nejlepších chirurgů Evropy a byl připraven 
nalézt větší možnosti uplatnění svého talentu. 
Při aktivaci české lékařské fakulty pražské 
univerzity v roce 1883 se snažil získat místo 
přednosty chirurgické kliniky. Tento sen se mu 
však nesplnil. Albertova kandidatura narazila 
na dvě fronty odporu, a to přímo v Praze. 
Nepřáli si ho němečtí lékařští představitelé. 
Zřejmě se báli konkurence. Jiný plán s obsa-
zením měla i česká skupina profesorů. A tak se 
přednostou I. české kliniky stal profesor Vilém 
Weiss.

Když Praha Alberta odmítla, ucházel 
se o místo přednosty vídeňské chirurgické 
kliniky, které se uvolnilo po smrti jeho učitele 
Dumreichera.Tady byl úspěšný a místo získal. 
Zasadil se o to jednak profesor Škoda, jednak 
sám ministerský předseda hrabě Taafé. Dne 2. 

února 1881 císař potvrdil do funkce přednosty 
I. chirurgické kliniky ve Vídni E. Alberta.

Určitý pocit hořkosti, že se nedostal do 
Prahy, však v Albertovi zůstal. Svědčí o tom 
úryvek z dopisu, který psal básníkovi Jaroslavu 
Vrchlickému v lednu 1884: „Ačkoliv mám zde 
život skvělejší a úřad o mnoho důležitější, však 
nicméně hořce to nesu, že musím státi na půdě 
cizí ... Naši to byli, kteří zamezili, abych se do 
Prahy dostal. To však je mezi námi.“

Období práce na I. chirurgické klinice ve 
Vídni znamenala vyvrcholení Albertovy 
činnosti. Albert byl ceněn nejen pro chirurgic-
kou techniku, ale i pro široké chápání chirur-
gie (včetně experimentu) a pro svou nápa-
ditou pedagogickou činnost. Z mnoha stran 
byl pokládán za nejvzdělanějšího chirurga své 
doby. Určitým vrcholem jeho snažení bylo 
vydání dvou učebnic – „Diagnostiky chirurgic-
kých nemocí“ a čtyřdílné „Učebnice chirurgie 
a operační techniky“. První z nich se dočkala 
do roku 1900 osmi německých vydání a byla 
přeložena do italštiny, ruštiny a francouzštiny. 
A také do češtiny.

Rozsáhlý Albertův talent se však projevoval 
ještě dalšími činnostmi. Byla to předně popula-
rizace medicíny. Jeho eseje „Zdroje lékařského 
vědění a umění“ jsou čtivé i dnes.

O nutnosti pochopení tradice napsal: 
„Mluvíce s nadšením o lékařství novověkém 
a stavíce je vysoko nad lékařství staré, neza-
pomínáme nikterak zásluh svých předchůdců. 
Již více než před 2000 lety Hippokrates s lás-
kou a úctou mluví o „starých“, kteří dobře 
pozorovali. Tak i my vzpomínáme vděčně na 
dávné své předchůdce“. 

Uvědomuje si obtíže vědy, když píše: „V 
každé vědě se člověk dostává ku pravdě jen 
pomalu; všude potřeba zkoumati, bádati, pra-
covati. Nikde neleží pravda na povrchu. Celá 
pokolení, celé věky jdou mimo pravdu, nevi-
douce ji. Několik století vařili a míchali alchy-
misté, kde co bylo; teprv ku konci minulého 
věku se zrodila lučba a co je z ní dnes?“

Prosazoval důrazně povinné očkování proti 
variole. Jeho dobrodiní demonstroval na mapě 
Evropy, kde se černé neštovice objevovaly jen 
tam, kde se neočkovalo. S nadšením a pocho-
pením přijal antisepsi a to již v době, kdy 
Weissova pražská klinika její význam ještě 
nepochopila.

Důsledný byl i Albertův boj proti šarlatánství. 
Plně si uvědomil, že příklon k šarlatánům 
je výrazem skutečnosti, že lékaři nenacháze-
jí k četným chorobám vhodný lék a uchylují 
se k polypragmasii. Napsal však, že „by bylo 
pochybeno, kdyby se mělo za to, že toto hnutí 
„léčení lidového“ je zdravou reakcí proti poly-
farmacii (mnoholékování) naší doby.“

Měl rád dějiny medicíny. Byly mu poučením, 
jak se vyvíjely jednotlivé medicínské otázky, 
jako například způsoby stavění krvácení či 
chirurgie hlavy, a dovedl o nich poutavě mluvit. 
Zvláště historie jeho rodiště Žamberka mu 
učarovala, a také zajímaví lidé, kteří v jeho 
kraji žili. Podnětný je životopis Prokopa Diviše, 
vynálezce bleskosvodu.

Měl velmi rád poezii, která v jeho životě 
sehrála mnoho úloh. Byl přítelem soudobých 
českých básníků, kde zvláště přátelství 
s Vrchlickým bylo velmi hluboké a trvalé.

Albertův vztah k literatuře byl však také 
aktivní. Psal literární kritiky, překládal české 
básně do němčiny. A také skládal vlastní básně. 
Jedině v této oblasti je asi kritizovatelný a od 
F. X. Šaldy si vysloužil pojmenování „hófrát 
a básník diletant“. Obdobně byl z dnešního 
pohledu neúnosný jeho názor na vzdělání žen. 
Byl velkým odpůrcem studia žen na lékařské 
fakultě.

Když byl v roce 1888 k 60. výročí panování 
císaře Františka Josefa I. vydán rozsáhlý alma-
nach české vědy a kultury, lze jméno E. Alberta 
nalézt v mnoha kapitolách pod heslem chirur-
gie, anatomie, fyziologie, historie a poezie. To 
samo nejlépe ukazuje na šíři jeho zájmů.

Za největší Albertův odkaz svému národu 
však bývá pokládána výchova významného 
chirurga Karla Maydla pro pražskou českou 
chirurgickou kliniku. Osud člověka se často 
rozhoduje náhodami. Náhoda sehrála vý-
znamnou úlohu i v Maydlově životě. Albert 
byl slavnostním českým řečníkem při od-
halování desky královéhradeckému rodákovi 
K. Rokytanskému v srpnu 1879. Tehdy ještě 
neznámý mladičký Karel Maydl se rozhodl 
využít této příležitosti a odvážil se oslovit 
Alberta (a odvaha to tehdy byla, neboť dostat 
se k císařskému a královskému dvornímu rado-
vi nebylo tak snadné). Požádal ho o možnost 
u něj pracovat. Albert přislíbil. Často se uvádí, 
že právě v tomto okamžiku a právě v Hradci 
Králové se zrodila moderní česká chirurgie. 
Neboť Karel Maydl u Alberta skutečně na-
stoupil a věrně jej následoval z Innsbrucku do 
Vídně. Získal tak tu nejlepší školu pro samo-
statnou práci na pražské klinice. 

Eduard Albert zemřel v roce 1900. Poměrně 
mladý, nedožil se ani šedesáti let. V posledním 
období svého života byl často vážně nemocen. 
Část jeho obtíží lze přičíst na vrub otravě 
sublimátem, jenž byl používán při antiseptické 
metodě, část nesnází byla důsledkem předčasné 
aterosklerózy. Obojí možno dát do vztahu 
k náročné práci chirurga. Někdy to tak v životě 
chodí - člověka ubíjí to, co má nejvíce rád.

Podle: Málek P.: Eduard Albert. In: 
Přemožitelé času 1988, č.6, s. 28-32   (r)

Willem Einthoven se narodil 21. května 1860 
v Samarangu na Jávě, která byla tehdy součástí 
koloniálního panství Holandska (Holandská 
Východní Indie). Jeho otec Jacob Einthoven 
byl vojenským lékařem v důstojnické hodnosti, 
později pracoval jako praktický lékař ve farnosti 
Semarang. Willem byl nejstarším synem, měl dva 
bratry a tři sestry. Když mu bylo šest let, otec 
zemřel. O čtyři roky později se matka se všemi 
dětmi rozhodla pro návrat do Holandska. Rodina 
se usadila v Utrechtu. 

Po dokončení Hogere Burgeschool začal Willem v r. 1878 studovat 
medicínu na univerzitě v Utrechtu. Hodlal vydat se v otcových šlépějích. 
Promoval v r. 1885. V r. 1886 se oženil, vzal si sestřenici Fréderique de 
Vogelovou. Měli čtyři děti, z nichž nemladší, dcera Johanna, rovněž 
vystudovala medicínu a pokračovala tak v rodinné tradici.

Willem Einthoven nejdříve pracoval jako asistent oftalmologa H. 
Snellena v renomované oční klinice, a již tehdy na sebe upozornil dvěma 
původními pracemi. Ve spolupráci s anatomem W. Kosterem publikoval 
práci „Quelques remarques sur la mécanisme de l´articulation du 
coude“ (Několik poznámek o mechanismu loketního skloubení), později 
ve spolupráci s fyziologem F.C. Dondersem publikoval doktorskou diser-

150 LET OD NAROZENÍ WILLEMA EINTHOVENA (1860-1927)
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ZAKLADATEL BIOCHEMIE ZEMŘEL NA NÁSLEDKY VÁLEČNÉHO ZRANĚNÍ
EDUARD BUCHNER (1860-1917) 

taci na téma „Stereoskopie door Kleuverschil“ (Stereoskopie pomocí 
barevných variací). 

V r. 1886 se stal nástupcem A. Heynsiuse na místě profesora fyzi-
ologie na univerzitě v Leydenu. Jeho zahajovací přednáška měla název 
„De leer der specifieke energieen“ (Teorie o specifických energiích). 
Výsledky prvního významného výzkumného projektu v Leydenu pub-
likoval v r. 1892: „Über die Wirkung der Bronchialmuskeln nach einer 
neuen Methode untersucht, und über Asthma nervosum“. Práce byla 
v „Handbuch der Physiologie“ označena jako „a great work“. 

Pak se začal věnovat optice, a teprve později přišla na řadu výzkumná 
práce zaměřená na přesnou registraci srdečních ozev. Sestrojil speciální 
strunový galvanometr, který mu od počátku r. 1901 umožnil registrovat 
fotografickou cestou srdeční potenciály. Původní prototyp vyžadoval 
chlazení vodou, neboť silné elektromagnety se při provozu zahřívaly. 
K obsluze rozměrného zařízení bylo třeba pětičlenné obsluhy. Hmotnost 
celého systému totiž činila okolo 300 kg. K popisu elektrokardiografické 
křivky poprvé použil písmen P, Q, R, S a T a zavedl upevnění elek-
trod tak, jak je dnes používáno u standardních končetinových svodů 
(„Einthovenův trojúhelník“). Také termín „elektrokardiogram“ pro 
záznam srdečních potenciálů začal používat jako první. Během pěti let 
provedl více než 5 tisíc záznamů elektrické aktivity srdečního svalu. 
Na práci se podílela řada jeho žáků, laboratoř v Leidenu se stala něčím 
jako poutním místem vědců z celého světa. Analýza změn EKG křivky 
umožnila Einthovenovi diagnistikovat řadu patologických poruch. Za 
tyto prioritní objevy obdržel v r. 1924 Nobelovu cenu za fyziologii a 
lékařství.

Zabýval se dále studiem sítnicových proudů, problémy akustiky 
a dalšími. Jednou z jeho posledních studií byl zdařilý dálkový přenos 
radiotelegramu pomocí transmitéru Malabar z Jávy do Holandska, na 
němž spolupracoval se svými synem. 

Byl členem Holandské Královské Akademie Věd a pravidelně se 
zúčastňoval jejích zasedání.

Einthoven byl znám jako velký příznivec pohybové aktivity. Ve svých 

studentských letech byl vášnivým sportovcem, vynikal v gymnastice 
a v šermu a byl zakladatelem Utrechtského studentského veslařského 
klubu. Své přátele často vyzýval, aby „nenechávali svá těla chátrat“. 
Jeho první významná studie, vztahující se k loketnímu kloubu, souvisela 
s pozorováními, která učinil poté, co si při svém oblíbeném sportu – gym-
nastice, zlomil při pádu zápěstí. V souvislosti s několikaměsíčním léčením 
a následnou rehabilitací po nutné fixaci vzbudily jeho zájem pronační 
a supinační pohyby ruky a funkce ramenního a loketního kloubu 
s postupnou obnovou plné funkce. 

Po déletrvajících zdravotních problémech zemřel 29. září 1929 
v Leidenu.  J. Novák

Eduard Buchner se narodil 20. 
května 1860 v Mnichově. Jeho otec 
Dr. Erich Buchner byl mimořádným 
profesorem soudního lékařství na mni-
chovské univerzitě. Otec chtěl mít ze 
syna úspěšného obchodníka. Zemřel 
však, když Eduardovi bylo dvanáct let, 
a tak dohled na všestranné vzdělání 
mladšího bratra převzal o deset let starší 
Hans. Po maturitě a krátkém studiu na 
mnichovské polytechnice v chemické 
laboratoři E. Erlenmeyera začal mladý 
Eduard pracovat v konzervárně, která 
se později z Mnichova přestěhovala do 
Mombachu. Chemie jej také po celý 
další život přitahovala. V r. 1884 se 
vrátil ke studiu, nyní již čistě vědecky 
směřovanému, ve dvou oborech – che-
mie u Adolfa von Baeyera a botaniky 

u prof. C. von Nageliho v Botanickém ústavu v Mnichově. 
Již v r. 1885 publikoval první významnější práci „Der Einfluss des 

Sauerstoffs auf Gärungen“ („Vliv kyslíku na fermentaci“). Byla výsled-
kem jeho spolupráce s bratrem Hansem, který se později stal známým 
bakteriologem. 

Obdržel tříleté Lamortovo stiipendium, které mu umožnilo pokračovat 
v dalším studiu. Jeden rok strávil v laboratoři Otty Fischera v Erlangenu, 
pak v r. 1888 obdržel doktorát Univerzity v Mnichově. O rok později 
nastoupil asistentské místo v organické laboratoři A. von Baeyra a v r. 
1891 přijal asistentské místo na univerzitě. 

S finanční pomocí grantu A. von Baeyera vybudoval Buchner malou 
laboratoř, zaměřenou na studium fermentačních procesů. V r. 1893 
provedl první pokusy s rozdrcenými kvasinkovými buňkami, avšak poté, 
co vedení laboratoře došlo k názoru, že „tato cesta nikam nevede“, 
studium obsahu kvasinkových buněk bylo na tři roky pozastaveno. 

Na podzim 1895 se Buchner ujal dohledu nad analytickým oddělením 
laboratoře T. Curtiuse na univerzitě v Kielu. Zde také získal profesor-

ský titul. Od r. 1896 byl jmenován mimořádným profesorem analytické 
a farnmaceutické chemie na univerzitě v Tübingenu. Týž rok na podzim 
mohl opět pokračovat ve studiu složení kvasinkových buněk. Tento 
výzkumný program byl doporučen Hygienickým ústavem v Mnichově, 
kde se jeho bratr mezitím stal členem správní rady. Podstatně se zlepšily 
jeho technické i finanční podmínky. V lednu 1897 zaslal významnou 
práci „Über alkoholische Gärung ohne Heffezellen“ („O alkoholickém 
kvašení bez kvasinkových buněk“) do odborného časopisu „Berichte der 
Deutschen Chemischen Gesellschaft“. V této práci publikoval svůj hlavní 
objev, že příčinou kvašení je neživá chemická látka - enzym nazvaný 
zymáza, který izoloval z kvasinek. Ten vyvolává alkoholické kvašení 
cukrů i bez přítomnosti živých buněk. Jeho objev se stal základem 
nového samostatného vědního oboru - biochemie.

V říjnu 1898 se stal ředitelem Oddělení všeobecné chemie na 
Zemědělské vysoké škole v Berlíně. Jeho výzkumy enzymů pomohly 
objasnit některé dosud nevysvětlitelné chemické reakce probíhající 
v nitru buňky a obrátily pozornost vědců na výzkum chemických procesů 
v živém organismu. Jejich výsledky pak potvrdily důležité argumenty pro 
hypotézu o platnosti fyzikálních a chemických zákonů v živých organis-
mech. V r. 1900 byl na berlínské univerzitě habilitován, to mu umožnilo 
získat nejen odpovídající pomoc pro vědecký výzkum, ale také zapraco-
vat do svého výzkumného programu řadu vlastních asistentů. V tomto 
roce se také oženil. 

Výsledky Buchnerových objevů v oblasti alkoholického kvašení cukrů 
byly shrnuty v publikaci „Die Zymasegärung“, publikované v r. 1903 
ve spolupráci s jeho bratrem prof. Hansem Buchnerem a Martinem 
Hahnem. V r. 1907 obdržel Nobelovu cenu za chemii za práce o fermen-
taci a objev nebuněčné fermentace.

V r. 1909 odešel na Univerzitu v Breslau (nyní polská Wroclaw), o dva 
roky později do Würzburgu. 

Za první světové války sloužil jako major v polní nemocnici ve 
Fokshani v dnešním Rumunsku. 3. 8. 1917 utrpěl válečné zranění. Byl 
transportován do nemocnice v Mnichově, kde však 12. srpna 1917 na 
komplikace utrpěného zranění skonal. Nedávno si zejména odborné 
kruhy připomněly 150. výročí jeho narození. 

J. Novák
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Instituci porodní báby můžeme v historii 
lidstva vysledovat již ve starém Egyptě, později 
v Řecku a Římě, ale i u Aztéků, Inků a jiných 
starých civilizací. Původně služba, kterou posky-
tovala rodičce starší a zkušenější přítelkyně 
nebo sousedka, se postupně stala uznávanou 
a nutnou institucí, zvláště v dobách, kdy účast 
lékaře při běžném porodu nebyla považována 
za nutnou a ani lékařskému stavu za důstojnou. 
Největší význam pro úspěch porodu se ovšem 
dlouho přikládal různým amuletům, modlit-
bám a magickým úkonům. Jejich forma závisela 
na zvycích, náboženství a kultech jednotlivých 
kultur.

Již ve starém Egyptě bylo známo, jak při 
příčné poloze lze plod obrátit tak, aby mohl 
být normálně porozen – tzv. „obrat na nožku“. 
Podle dochovaných zpráv byl znám i císařský 
řez. Ten prováděli pouze lékaři a to jen na 
zemřelých těhotných ženách.

V dobách po rozpadu říše římské a po celý 
středověk až do 16. století byla však řada 
znalostí starých civilizací zapomenuta a trvalo 
dlouho, než byly některé z nich znovu objeveny. 
Tak tomu bylo například i s „obratem na 
nožku“, který znovu objevil francouzský vojen-
ský chirurg Ambroise Paré někdy v letech 
1550-1560 a tuto znalost také horlivě šířil.

Středověk se svým způsobem života, zvyk-
lostmi i zákony činil pro ženu porod obtížnější 
a nebezpečnější než v dřívějších dobách. 
Přeplněná a špinavá středověká města se stá-
vala zdrojem zhoubných epidemií, a všeobecné 
hygienické poměry, předsudky a pověry k těmto 
nebezpečím přispívaly. Nevzdělanost a mizivé 
znalosti většiny porodních bab byly srovnatelné 
se znalostmi tehdejších „chirurgů“. Chirurgie 
nebyla totiž tehdy považována za lékařský 
obor, ale spadala do působnosti lazebníků 
a bradýřů. Při takových komplikacích jakou 

byla například příčná poloha plodu, tehdy ne-
zbývalo než buď zabít dítě a vybavit je po 
kusech, nebo provést císařský řez a zabít tak se 
vší pravděpodobností matku.

Zlepšení situace mohlo přinést jen získávání 
nových poznatků zejména z anatomie a roz-
šiřování vzdělanosti nejen lékařů, ale především 
žen, které se pomoci při porodu zabývaly. 
Prvním takovým pokusem byla v r. 1513 
uveřejněná kniha Eucharia Roslina z Wormsu 
Růžová zahrada pro těhotné a porodní báby. 
Připomeňme i práci Justiny Sigismundiové, 
dvorské porodní báby, která byla autorkou 
učebnice babictví, vybavené mnoha názornými 
kresbami a vydané v r. 1690.

Bylo třeba provést řadu reforem na 
lékařských fakultách a zároveň umožnit, aby 
znalosti dostupné lékařům se rozšířily i mezi 
porodní báby, s jejichž pomocí většina porodů 
probíhala.

Na našem území takové změny proběhly 
v souvislosti s tzv. tereziánskými reformami 
v 2. polovině 18. století. Změny, které císařovna 
Marie Terezie nařídila, byly připraveny pod 
vlivem osvíceného holandského lékaře van 
Swietena. Pro umění babické bylo podstatné 
nařízení z 24. 7. 1753, které ukládalo profe-
sorovi anatomie, aby přednášel porodnictví 
medikům, chirurgům a porodním babám, a to 
chudým zadarmo a zámožnějším za honorář 
dvou zlatých semestrálně. Zpočátku šlo pouze 
o přednášky teoretické. Na jakási praktika měly 
posluchačky v Praze chodit k vrchní bábě do 
Vlašského špitálu na Malé Straně. Báby měly 
k dispozici německou učebnici vídeňského 
porodníka Crantze. V r. 1756 fakulta rozhodla, 
aby byl pořízen český překlad pro ty, které 
německy neuměly. 

Nový medicínský pořádek z r. 1804 pak 
ustanovoval, že „báby venkovské nejsou více 

od krajského ranhojiče toliko teoreticky učeny 
a zkoušeny, nýbrž musejí vesměs do Prahy 
přijíit, běh celý o porodnictví slyšeti a pak skrze 
2 měsíce v porodnici se cvičiti“.

Vraťme se ještě na lékařskou fakultu v Praze. 
Prvním profesorem porodnictví zde byl v roce 
1790 jmenován J. I. Ruth, jehož úkolem bylo 
také učit a zkoušet porodní báby. Nechceme 
soudit jeho kvality, ale z pera jeho kolegy se 
dochovala zpráva, že těhotné ve Vlašském 
špitále prý utíkaly, když ho viděly přicházet na 
praktická cvičení.

Zcela jinou postavou byl profesor praktic-
kého porodnictví od r. 1792 Jan Melič. Jeho 
příspěvek ke zvýšení úrovně bab i lékařů byl 
nesporný. Melič vedl také soukromou porod-
nici a napsal řadu prací věnovaných péči o ženu 
v těhotenství a při porodu.

Počínaje rokem 1811 stanul v čele pražské 
porodnické školy Antonín Jungmann, bratr 
Josefa Jungmanna, a zůstal zde 42 let. Za tu 
dobu prošlo klinikou a porodnicí u Apolináře, 
kde působil, 8276 porodních bab. Významným 
příspěvkem k šíření vzdělanosti porodních 
bab byly jeho učebnice babictví. Jeho Úvod 
k babení, poprvé vydaný v r. 1804, byl sice 
z větší části kompilát německých autorů, ale 
byl napsán česky, i když češtinou dosti neobrat-
nou. Kniha vyšla s menšími obměnami ještě 
několikrát, naposledy v r. 1842. 

Vývoj medicíny v 2. polovině 19. století 
a zvláště pak ve století dvacátém, přinesl mnohé 
převratné objevy – počínaje využitím narkózy a 
asepsí. Stále častěji docházelo k přesunu poro-
du k lékaři, do různých zařízení k tomuto účelu 
zřízených.

Zkráceno podle: Tuřínová L. (Zdravotnické 
muzeum NLK, Praha): Z dějin „umění babic-
kého“. Sestra, r. 2, 1992, č. 6:          

(r)

VYNÁLEZCE GLÓBU MĚL KOŘENY V ČECHÁCH
MARTIN BEHAIM (1459-1507)

Martin Behaim se narodil podle 
některých pramenů 6. října 1459 
v Norimberku. Jeho předkové se do 
Norimberku přistěhovali z Čech ve 
12. století. Děd Albrecht Behaim byl 
váženým norimberským občanem a do-
konce po dobu deseti let vykonával 
funkci oblíbeného purkmistra. Rodiče 
Martin a Agnes měli vedle prvo-
rozeného Martina ještě dalších jedenáct 
dětí, z nichž sedm se dožilo dospělosti. 
Otec byl zámožným obchodníkem, 
který mohl svým dětem dopřát přístup 
k vynikajícímu vzdělání. V letech 1471-
1475 byl Martinovým učitelem slavný 
matematik a astronom Johannes Mül-

ler, zvaný Regiomontanus. Martinův otec zemřel, když synovi bylo 15 
let, a protože matka se znovu neprovdala, stal se zákonným poručníkem 
strýc Leonard. 

Poté odešel na zkušenou do Antverp v tehdejším Nizozemí a měl 
se vyučit obchodníkem s látkami. Ještě v Antverpách se setkal s ro-
dinou Jobsta van Huertera, bohatého flanderského rytíře z Brug 
a místodržícího ostrovů Fayalu a Pico v Azorském souostroví. Z jeho 
popudu se vydal do Lisabonu. Díky svým matematickým znalostem 
získal na dvoře krále Jana II. (Joao II.) vědeckou proslulost. V r. 1480 
se stal členem výboru, pověřeného králem zdokonalit umění navigace. 
V té době při zámořských plavbách používali lodní navigátoři celou 

škálu různých nástrojů, v detailech či zcela odlišné podle metod výcviku 
u skandinávských, řeckých, římských, arabských či čínských mořeplavců. 
Martin Behaim navrhl tzv. astroláb s použitím mosazných nástrojů 
na místo dříve používaných těžkopádných dřevěných. Zdá se, že také 
vypracoval výrazně přesnější navigační tabulky, než byly před tím na 
pyrenejském poloostrově používány.

V letech 1484-1485 doprovázel kapitána Dioga Cao na jeho druhé 
výpravě do Západní Afriky. Výprava dosáhla mysů Cabo Negro na 15o 
jižní šířky a Cabo Ledo ještě jižněji. Po návratu z této devatenáctiměsíční 
cesty byl králem Janem v Alcacovas pasován na rytíře a pověřen řadou 
různých úkolů. Psal se portugalsky jako Martinho de Boémia či latinsky 
jako Martinus de Boemia. Tehdy se také oženil s dcerou Jobsta van 
Huertera Johankou. Jako člen královského dvora měl přístup k tajným 
kartografickým materiálům portugalského královského archivu. Po 
svatbě manželský pár přesídlil na Fayal. 

V r. 1490 se vrátil do Norimberku. Zde započal práci na svém 
nejznámějším díle. Na zakázku městské rady vytvořil glóbus o průměru 
541 mm, který shrnoval všechny soudobé kartografické znalosti. 
Výtvarnou stránku, tj. především všechny kresby a mapu na glóbu, 
vytvořil Georg Glockendon. Behaim nazval svůj výtvor „Erdapfel“ 
(„Zemské jablko“). Jedná se nejen o nejstarší glóbus světa, ale též his-
toricky nejcennější. I sklon jeho osy má správný úhel. Ač z dnešního 
pohledu jsou na glóbu některé nepřesnosti, a to i u těch míst, která 
Behaim mohl osobně v oblasti Západní Afriky navštívit, v roce jeho 
vzniku 1592 se jednalo o světový unikát. 

O Behaimovi se zmiňuje italský autor Antonio Pigafetta při líčení 
Magellanovy cesty kolem světa. Magellan měl údajně Behaimův nákres 
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předpokládaného průlivu z jižního Atlantiku do Pacifiku, kterým 
skutečně jako první proplul (je nazván jeho jménem Magellanův průliv). 
Behaim je citován v původním Pigafettově deníku z této cesty. (Pozn.: 
o Magellanovi jsme psali ve Fac. nostra č. 84-85/2009) 

Behaimův glóbus je dnes nejstarším dodnes zachovaným a měl 
pravděpodobně na tehdejší pohled na svět obrovský vliv. Originál 
je uložen v Norimberku, dobové kopie v Paříži a ve Washingtonu. 
Behaimova rodina jej převzala do opatrování poté, co se stal zasta-
ralým a asi by skončil jako mnohé jiné, když je nové objevy překonaly. 
V současnosti je k vidění v norimberském muzeu.

Martin Behaim po odjezdu z Norimberka v r. 1493 zamířil do Nizozemí 
a pak lodí do Lisabonu. Tam jej král Jan II. pověřil důležitým osobním 
poselstvím svému příbuznému císaři Maxmiliánovi, který v té době dlel 
v Nizozemí. To Martin Behaim mohl vyřídit až poté, co se mu podařilo 
uniknout z pirátského věznění v Anglii po přepadení portugalské lodi na 
cestě z Lisabonu. 

Často pak podnikal dlouhé výpravy na moře a jen nakrátko se vracel ke 
své manželce a synovi na ostrov Fayal. Po smrti Jana II. nastoupil na trůn 
Emanuel I. Veliký. Ten Beheima v lásce neměl a zastavil mu vyplácení 
pravidelné renty. Když Beheim vyčerpal své úspory a dědictví, dožíval 
v chudobě v Lisabonu. Poslední chvíle před smrtí vylíčil spisovatel Karel 
Fleissig (*): ... Ještě téhož večera ležel Behaim na lůžku v nemocničním 
útulku chudých. Křeče byly tak silné, že chvílemi ztrácel vědomí. Mestre 
Rodrigo ho vyšetřoval s dominikánem páterem Antoniem, který kdysi 
studoval v Římě lékařství. Prostěradlo pod Martinem bylo prosáklé jasně 
červenou krví. Kalužina se stále zvětšovala. Rodrigo poznamenal: „Bude 
to se vší pravděpodobností nádor, zlý nádor. Ta krev na to ukazuje.“

Bylo nepochopitelné, kde se bere tolik krve v tak vyhublém a hladem 
vyčerpaném člověku. K ránu krvácení ustalo. Potom z něho vycházela už 
jen tekutina podobná vodě. I bolesti se utišily...

Martin byl opravdu těžce 
nemocen. Choroba, kterou už 
dříve pociťoval, propukla nyní 
naplno. Následující dny měl 
úplně jasnou mysl a neupadal 
do bezvědomí. Ale tělo chátralo, 
hublo, přímo se ztrácelo před 
očima. Srdce sláblo, ubývalo 
mu sil. Znovu se dostavovaly 
bolesti. Nakonec nemohl ani 
lože opustit. Mestre Rodrigo 
přicházel denně k jeho lůžku. 
„Dnes měl klidnou noc,“ hlásil 
mu dominikán. A jindy zase: 
„Dnes močil krev.“

Rychle ubýval na váze. Už 
z něho zůstaly jen kosti potažené 
kůží a propadlé tváře. Obličej byl 
k nepoznání změněn utrpením, 
krutými, stále rozjitřenými bo-
lestmi. Ležel na lůžku jako suché stéblo, jeho namodralé rty lapaly po 
vzduchu, hrudník se rychle a těžce zdvíhal. Opět šla z něho krev. K ránu 
dal zavolat páter Antonio mestre Rodriga. „Tady už nepomůže žádný 
lék,“ poznamenal bývalý osobní lékař krále Jana II. Přistoupili k lůžku 
a mlčky pohlíželi na umírajícího. Jeho dech jakoby začínal slábnout. Toho 
dne bylo 29. června roku 1507. 

Nedávno jsme si mohli připomenou 550. výročí narození významného 
mořeplavce s českými kořeny.  (J. Novák) 

(*) Fleissig K.: Za hvězdou mořeplavce Behaima. Západočeské 
Naklad., Plzeň 1977 

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ...

V loňském roce bylo 13 298 řidičů přistiženo 
při řízení motorového vozidla pod vlivem alko-
holu. Od začátku roku nyní policie kontroluje 
řidiče na požití alkoholu při každém zastavení. 
Nadále platí nulová tolerance, ač byly snahy 
posunout tolerovaný limit na 0.24 promile. 
Podle některých odborníků je množství alko-
holu zjištěné dechovou zkouškou na moderním 
přístroji Dräger stejně průkazné jako krevní 
zkouška. (V. Zedník: Zbytečné spory o setinky 
promile. mfDnes 20.3.2010, s. A4) 

Mladé Dánce, která onemocněla Ewingovým 
sarkomem a prodělala léčbu, která zničila její 
vaječníky, odebrali lékaři před zahájením tera-
pie část pravého vaječníku. O rok později 
jí část tkáně vaječníku transplantovali. Ženě 
se podařilo již dvakrát otěhotnět a dát život 
dvěma zdravým dětem. Technika odběru a 
zmrazení tkáně vaječníků se tak stala plat-
nou metodou pro uchování plodnosti takto 
postižených žen. (E. Bobůrková: Porodila dvě 
děti ze zmrazené tkáně. Po léčbě rakoviny. 
mfDnes-Víkend 20.3.2010, s. 45) 

Odhady počtu osob závislých u nás na alko-
holu se rapidně změnil. Zatímco donedávna se 
hovořilo o 300 tisících, po zveřejnění interní 
britské zprávy o sedmi procentech starších 
patnácti let, kteří již jsou na alkoholu závislí 
bylo nutno odhad upravit. Podle OECD kon-
zumují Češi více alkoholu než Britové, prob-
lémy s alkoholem s použitím britských statistik 
tak má u nás odhadem až 700 tisíc lidí. Ženy 
jsou ve vztahu k alkoholu méně odolné. (E. 
Bobůrková: Sklenka na hubnutí? Vyhánění 
čerta ďáblem. mfDnes-Víkend 20.3.2010, s. 45)

Podle statistik je prý v ČR 30 tisíc závislých 
na nealkoholových drogách, z nich pak dvě 
třetiny na pervitinu. Počet varen se odhaduje na 
tisíc. O svých zkušenostech s drogou vyprávěli 
tři povolaní - narkoman, vařič a konzument 
drogy a příslušník protidrogové policie. Jeden 
z nich uvádí důsledky - žloutenky B a C, roční 
toxickou psychózu, poruchy zraku i sluchu, 

rozpad rodiny. (Eisenhammer M.: Pervitinové 
peklo. mfDnes-Víkend, 17.4.2010, s. 8-13)

Studie o účincích léčivých zdrojů u nás jsou 
dvacet let staré. Tím se české lázně liší např. 
od německých. Balneologické ústavy, jak 
je obvyklé v Německu, u nás v současnosti 
neexistují. Lékaři lázeňskou léčbu indikují 
zodpovědně, pojišťovny zamítají jen asi tři pro-
centa návrhů.Počty českých pacientů v našich 
lázních v poslední době stoupají. (D.Novotná: 
Češi si teď častěji dopřávají lázně. Sedmička 
29.4.2010, č. 17, s.11)

Míru závažnosti poranění při dopravních 
nehodách mohou plzeňští záchranáři přesněji 
diagnostikovat díky nově používaným 
přístrojům na měření obsahu kyseliny mléčné 
v krvi. Pokud záchranáři zjistí těžký stav 
zraněného, zahájí hned na místě agresivní tera-
pii, spočívající mj. v napojení na umělou plicní 
ventilaci a dalších opatřeních. Přístroji jsou 
vybaveny všechny sanitky krajské záchranky. 
Šrámková J.: Unikátní přístroj ukáže, jaká je 
šance přežít. mfDnes, 2.7.2010, s.B1) 

Nevidomý 34letý horolezec se stal prvním 
nevidomým horolezcem, který zdolal bezmá-
la 80m vysokou stěnu Propasti Macocha. 
S pomocí dvou přátel na to potřeboval 2,5 
hodiny. Narodil se s vadou zraku. Po úspěchu 
na Macoše se chystá na další známé vrcholy i v 
zahraničí. (ČTK,fr: Nevidomý horolezec zdolal 
Macochu. Blesk 22.7.2010, s 24) 

V loňském roce bylo v ČR prokázáno 
1700 případů meningitidy. Lze předpokládat, 
že u dalších 6000 případů mělo onemocnění 
lehčí průběh a bylo, evidováno jako jiné 
onemocnění. Pneumokokové meningitidy jsou 
častější než meningokokové. Účinnou prevencí 
proti některým typům meningitid je očkování. 
Nákaza může mít trvalé následky a může 
skončit i smrtí. (Líkařová Z.: Meningokok maří 
lidské životy. Očkování pomáhá. PD 29.7.2010, 
s. IV)

Výskyt vzácné a zároveň jedovaté houby 

hlívy ušaté hlásili houbaři z Rokycanska. Po 
jejím požití byly popsány i smrtelné případy, 
zaviněné postižením mozku. Otrávení před 
smrtí trpěli třesem, slabostí v končetinách, poru-
chami vědomí a neovladatelnými záchvaty. 

(B. Šopejstalová: Smrtící hlíva ušatá hrozí 
také na Rokycansku. PD 6.8.2010, s. 2)  

V pozadí nákazy 110 osob bacilární úplavicí 
v Českých Budějovicích stála konzumace 
obyčejného řízku s bramborovým salátem v 
jedné z jídelen. Z dalších letních nákaz se 
vyskytují zejména případy lymské boreliózy, 
nejvíce nakažených klíšťat bylo zjištěno v 
Královéhradeckém, Plzeňském a Olomouckém 
kraji. Letní problémy lidem způsobovali i 
přemnožení komáři. Na jižní Moravě naměřili 
až 900 útoků komára za minutu. (Klička J.: 
Léto plné bacilů: úplavice, klíšťata i komáři. PD 
6.8.2010, s. 11)

Obyvatelé Vikantic se obávají nebezpečného 
jedu – v blízkosti obce je uskladněno 1200 tun 
nebezpečného odpadu, obsahujícího kancero-
genní kadmium. Hrozí i poškození ledvin a 
jater a osteoporóza. Zatím se soudně pátrá po 
majiteli, pak mohou přijít na řadu nápravná 
opatření. (Krušina J.: Sklad plný kadmia se 
rozpadá! Blesk 7.8.2010, s.6)

Raft s pěti mladými lidmi se převrátil v 
Radošově na Ohři, šestnáctiletou dívku našli 
záchranáři sedm kilometrů dále utonulou. 
Většina z vodáků byla posilněna alkoholem, 
jednomu naměřili dokonce 1,9 promile. Nikdo 
navíc neměl záchrannou vestu. (čtk, red: V 
Ohři utonula 16letá raftařka. PD 9.8.2010, č. 
183, s. 8)

Již po dvanácté soutěžili vyznavači extrém-
ního saunování o nejdelší pobyt v sauně vyto-
pené na 110 °C. Finálový souboj dvou borců 
však jeden z nich poté, co utrpěl popáleniny 
a kolaps, nepřežil. Další ročník mistrovství se 
již prý neuskuteční. (INT, jen: Finalista se upekl 
k smrti! Blesk 9.8.2010, č.183, s. 23) 

(jn) 
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Publikace vznikla s laskavým přispěním 
některých farmaceutických firem a za pod-
pory výzkumného záměru Univerzity Karlovy 
v Praze MSM0021620819 Náhrada a podpora 
funkce životně důležitých orgánů.

Kniha si klade za cíl poskytnout moderní 
přehled kožních manifestací nemocí vnitřních 
orgánů, dávno známých, ale i zcela nových 
kožních změn, které mohou vznikat při 
současném léčení interních nemocných. Jde 
o publikaci, která chyběla, protože poslední 
podobná česká monografie vyšla před více než 
40 lety. 

Kniha je členěná podle jednotlivých 
orgánových systémů do celkem 12-ti kapitol. 
To přispívá k systematickému pohledu a lepší 
orientaci, neboť kapitoly si zachovávají stejné 
členění. Kožní projevy jsou děleny na obecně 
nespecifické změny při vnitřních chorobách, 
dále jsou uvedeny specifické projevy, které 
jsou typické pro určitou chorobu a projevy 
multisystémových chorob postihující současně 
více orgánů spolu s kůží. Monografie zahrnuje 

i obecnou kapitolu lékových reakcí a uvádí 
i významnější kožní změny vyskytující se 
jako komplikace interní terapie včetně trans-
plantací.

Text je doplněn četnými tabulkami a pře-
devším barevnými klinickými obrázky, které 
pocházejí z pracovišť autorů. Jsou zachyceny 
i některé velmi vzácné klinické nálezy. Kniha 
by měla sloužit především dermatologům 
a internistům, ale i lékařům jiných oborů, měla 

by přispět i ke zlepšení vzájemné mezioborové 
spolupráce, která vždy vede ke zvýšení kvality 
péče o nemocného. 

Jednotlivé kapitoly knihy recenzovali naši 
přední odborníci v příslušném interním oboru.

Přejeme si, aby kniha sloužila i studentům 
lékařských fakult a kolegům připravujícím se 
k atestacím z těchto oborů. Doufáme, že bude 
mít uplatnění i v ambulancích praktických 
lékařů a na lůžkových odděleních nemocnic.

V roce 2009 vydala Česká stomatologická 
komora v „Edici zubního lékařství“ monografii 
„Zubní kaz a jeho prevence v časném dětském 
věku“, (ISBN 978-80-87109-16-8), jejímiž 
autorkami jsou doc. MUDr. Vlasta Merglová, 
CSc. ze Stomatologické kliniky LF a FN v Plzni 
a odb. as. MUDr.Romana Ivančaková, CSc. 
ze Stomatologické kliniky LF a FN v Hradci 
Králové. Tzv. ECC (early childhood caries - 
zubní kaz raného dětství) je v současné době 
celosvětovým problémem. Uvedená mono-
grafie přináší dlouholeté zkušenosti obou 
autorek, získané při ošetřování malých dětí 
s mnohočetným kariézním postižením dočasné 
dentice; uvádí jak možnosti účinné prevence, 
tak nejmodernější postupy ošetření zubního 
kazu malých dětí. Publikace je určena nejen 
zubním lékařům, studentům zubního lékařství 
a pediatrům, ale je vhodným zdrojem informací 
i pro rodiče. Vázaný výtisk s bohatou barevnou 
i černobílou dokumentací má 111 stran.

V roce 2010 vyšly v pražském nakladatel-
ství KAROLINUM učební texty „Praktická 
cvičení z dětského a konzervačního zubního 
lékařství“ autorek doc. MUDr. Vlasty Merglové, 
CSc. a odb. as. MUDr. Hany Hecové, PhD. 
ze Stomatologické kliniky LF a FN v Plzni. 
(ISBN 978-80-246-1804-3). Publikace je určena 

především studentům klinických ročníků oboru 
zubního lékařství. Záměrem autorek je prohlou-
bit znalosti studentů a usnadnit jim orien-
taci ve složité problematice pracovních postupů 
a základních výkonů používaných v dětském 

a konzervačním zubním lékařství. Jejich záměr 
se plně zdařil a čtenáři mají na 84 stranách pub-
likace k dispozici velmi srozumitelně podané 
souhrnné informace o soudobých pracovních 
postupech v uvedených oborech. -jak-

NOVÉ UČEBNÍ TEXTY 



V sobotu 28. srpna skončila na zámku v Břez-
nici výstava „Sto deset let. Marie Morávková 
(1885 – 1969) a Jiří Beran (1950)“; obrazy, 
asambláže a fotografie. Na výstavu jsme se 
dotázali autora tohoto výtvarného projektu 
doc. MUDr. Jiřího Berana, CSc. 

„Výstavu tvoří dva soubory prací. Jedním 
z nich jsou školní práce mé pratety Marie 
Morávkové (1885-1969), které vznikly kolem 
roku 1900, kdy autorce bylo 15 let. Soubor 
těchto prací vzniklých během školních hodin 
kreslení se zachoval, dlouhá desetiletí výkresy 
ležely v deskách na půdě, než jsem je náhodou 
„objevil“. Zaujala mne jejich výtvarná hodnota, 
a tak jsem se rozhodl jejich výběr vystavit. Světlo 
světa spatřily po celých 110 letech. Nutno pozna-
menat, že autorka se nikdy během svého života 

aktivně výtvarným uměním ne-zabývala. Byla 
úřednicí.“

Doc. Beran je ve výtvarných kruzích již 
známý. Vždy zaujmou jeho asambláže či foto-
grafie, a nejinak tomu bylo v případě srpnové 
výstavy v baště březnického zámku. Letošní 
soubor vystavených asambláží a fotografií měl 
volně korespondovat s dobou, v níž patnáctiletá 
Marie Morávková žila. Asambláže vycházely 
z některých autentických dobových předmětů, 
mezi něž v hojné míře patřily kožené bílé ruka-
vice, které nepochybně kdysi zdobily drobnou 
dívčí ručku. Výstava tvoří jakýsi oblouk, který 
se jako most klene mezi dvěma pilíři: jedním je 
doba před sto deseti lety a druhým pilířem jsou 
dnešní časy.  

Dernisáž nebyla jen tak obyčejným 

rozloučením s autorem a uzavřením výstavy. 
Početnému auditoriu se dostalo neobvyklého 
hudebního zážitku v podobě premiéry dvou 
skladeb pražské perkusionistky Markéty 
Mazourové. První skladbu složila na slova básně 
Johanna Wolfganga Goetha „Prométheus“ 
a zazpívala ji paní Hana Beranová. Obě dámy 
premiérovaly i druhou autorskou skladbu 
M. Mazourové „Die Stadt“, jejíž básnickou 
předlohu napsal Theodor Storm. 

Výstavu pak s poděkováním všem 
zúčastněným uzavřel kastelán zámku Ing.
Robert Barták a pozval všechny na řadu dalších 
kulturních událostí, která březnický zámek 
chystá.  (jn) 

DERNISÁŽ VÝSTAVY „STO DESET LET. 
MARIE MORÁVKOVÁ (1885 – 1969) A JIŘÍ BERAN ( 1950)“

VÝSTAVA „3 X ARTE“ V PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNĚ V DOBŘANECH

Při příležitosti 130. výročí založení Psychi-
atrické léčebny v Dobřanech byla v kostele 
v areálu léčebny uspořádána společná výstava 
výtvarných prací, jejichž autory byli dílem pa-
cienti, dílem arteterapeuti a dílem též psychiatři. 
V tomto spojení lze spatřovat unikátnost pro-
jektu. Obvykle se výtvarné práce pacientů 
vzniklé během léčby, kdy někteří pacienti mají 
možnost docházet v rámci komplexní léčby 
duševní poruchy na tzv. arteterapii, vystavují 
samostatně. Pro veřejnost to bývá celkem 
vzácná příležitost nahlédnout do světa osob 
s duševní poruchou a tak někteří ze zájmu 
a jiní ze zvědavosti se rádi přijdou podívat. 

Projekt „3x arte“ tedy zahrnoval nejen díla 
pacientů, ale i výtvarné práce zdravotnických 
pracovníků, kteří se pohybují obrazně řečeno 
na „protějším břehu“. Hlavní zásadou při jeho 
realizaci bylo to, že jak pacienti tak zdravot-
níci budou mít jako výtvarníci zcela rovnocen-
nou roli. Návštěvník, který neznal vystavu-
jící osobně, neměl možnost identifikovat, zda 
autor konkrétního díla patří mezi pacienty, či 
se jedná o arteterapeuta či psychiatra. Autoři 

výstavy přistupovali k dílům pacientů s res-
pektem hodným sobě rovných. 

Při arteterapii se obvykle o výtvarnou hod-
notu díla nejedná. Do arteterapie mohou 
docházet i naprosto výtvarně neškolené osoby. 
Pokud jejich dílo má nějaké výtvarné kvali-
ty, jde o něco jako „přidanou hodnotu“, jejíž 
dosažení rozhodně není cílem. Při arteterapii 
jde především o zachycení autorova aktuál-
ního psychického stavu pomocí barev a jiných 
výtvarných prostředků a posléze jde o to, 
aby vzniklý výtvarný projev byl v rozhovoru 
s arteterapeutem či psychoterapeutem pro-
brán. Výsledkem je, že jak pacient tak tera-
peut má prostřednictvím výtvarného projevu 
příležitost k lepšímu porozumění tomu, co se 
právě v něm (v pacientovi) odehrává. Nutno 
dodat, že arteterapie je samostatnou součástí 
komplexní psychiatrické léčby a nenahrazuje 
její jiné složky. Všechny složky komplexní 
léčby mají své místo a výsledný léčebný efekt 
je výsledkem mnoha faktorů. Nutno říci, že 
hranice mezi arteterapií a uměleckou tvorbou 
ve vlastním slova smyslu je velmi neostrá. 

Foto Jiří Beran. Výstava „3x arte“ v PL 
v Dobřanech. Pohled do instalace výstavy 

v kostele dobřanské léčebny. 
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Zdolat alespoň jeden osmi tisícimetrový vrchol je snem každého výkon-
ného horolezce. Není tomu tak dávno, co každý takový výstup vyžadoval 
měsíce příprav, početné expedice s desítkami domorodých nosičů převážně 
šerpské národnosti a skvěle připravené horolezce, z nichž obvykle jen na 
některé se usmálo štěstí, aby byli určeni pro vrcholové družstvo při posled-
ní etapě výstupu a stanuli na kýženém nejvyšším bodě hory. Vždy zde byl 
nevyzpytatelný faktor klimatických podmínek, které veškeré úsilí mohly 
zcela zhatit a výprava se pak vracela do vlasti bez konečného úspěchu. 
V každém případě však taková cesta vydala na obrazovou publikaci se 
čtením plným napětí a dobrodružství z exotického prostředí obrovitých 
velehor. 

Ta doba však již minula...Velehory, jako jsou Himaláje, Pamír, Ťan-šan, 
ale i evropské Alpy či americké Kordillery či Skalisté hory každoročně 
navštěvují stovky ambiciózních lezců s týmiž cíli, jako před desítkami let, 
avšak s jedním podstatným rozdílem. Technický pokrok dává mnohým 
možnost pokoušet se o vrcholy jen v malých skupinkách nebo v podobě 
sólo výstupů bez jakéhokoliv doprovodu. 

A ti nejlepší už nikdy nebudou první na některém z významných 
vrcholů, všechny již byly mnohokrát a různými cestami slezeny. Přesto 
každý sní o nějakém tom prvenství, kterým se ostatní pochlubit nemohou. 
A tak anály himalájských výstupů u každé z osmitisícovek i řady dalších 
hor evidují nejmladší a nejstarší pokořitele vrcholu, rodinné dvojice a týmy, 
lezce, kteří jako první zdolali pět, sedm, deset a dokonce všech čtrnáct 
osmitisícovek, ty, kteří zdolali nejvíce vrcholů během jedné sezóny atd. Jen 
pro zajímavost uveďme, že na seznamu lezců, kteří vystoupali na všech 14 
osmitisícovek, se za Reinholda Messnera (v r. 1981) již zařadilo dalších 24 
jmen.

Mezi ně od letošního roku patří také dvě ženy – Korejka Ohová 
a Španělka Pasabanová. 

Zasvěcení v posledních letech s napětím sledovali, která z obou vyni-
kajících horolezkyň bude první, které se zdolání všech čtrnácti osmitisí-
cových vrcholů podaří. Více se věřilo 37-leté Španělce Pasabanové. Ta po 
úspěchu na Mt. Everestu v r. 2001 začala sbírat trumfy na jedné osmitisí-
covce za druhou – v r. 2005 jich měla na svém kontě již osm. 

Korejka Ohová v té době zdolala „pouhé“ dvě osmitisícovky a zaměřovala 
se tehdy spíše na zdolání nejvyšších vrcholů jednotlivých kontinentů.To se 
jí také v r. 2004 výstupem na Mt. Everest podařilo – a doplnila tak po 
zdolání Elbrusu, McKinley, Aconcaguy, Kilimandžára, masivu Vinson a Mt. 
Kosciuszko na konečný počet sedm tuto uznávanou sérii. Pak si však nyní 

44letá Ohová (celým jménem Eun-Sun Oh) předsevzala další smělý cíl 
– vystoupit na všech 14 osmitisícovek – a 27. dubna 2010 oznámila, že se 
jí po dosažení vrcholu Annapurny (8 091 m) podařilo jako první ženě na 
světě tohoto cíle dosáhnout.

Již 17. dubna 2010 oznámila Pasabánová (celým jménem Edurne 
Pasabán Lizarribar) zdolání téže velehory jako třináctého vrcholu ve 
svém záznamu, a 17. května 2010, tři týdny po Ohové, dosáhla vrcholu 
Šiša Pangmy (8 027 m) a stala se tak druhou ženou v pořadí této prestižní 
soutěže. I v tomto odvětví jde na vrcholné úrovni o velké peníze (finanční 
zajištění výprav Korejky Ohové je označování jako „neomezené“), a tak 
odborníci přezkoumali průkazné materiály o jejich jednotlivých výstupech. 
A zjistili ne nepodstatný zádrhel u Korejky: dokumentace k jejímu výstupu 
na Kančenčengu (8 586 m) r. 2009 nebyla dostatečně průkazná v tom, zda 
vůbec dosáhla vrcholu. Dva z doprovázejících Šerpů později vypověděli, 
že vrcholu ve velmi nepříznivých podmínkách dosaženo nebylo, chybělo 
nějakých 200 metrů. Určité pochyby dodnes přetrvávají, pro uznání se na 
jedné straně vyslovil sám Reinhold Messner, na druhé straně však na stranu 
pochybovačů se přiklonila Korejská horolezecká federace. Ve statistickém 
přehledu tak je u jejího jména poznámka „disputed“ (s pochybností).

Bez ohledu na skutečnost, zda prvenství dosáhla Ohová či Pasabánová, 
u obou se jedná o zcela mimořádné výkony, které by bez současné špičkové 
techniky, kvalitní výstroje a samozřejmě i ekonomického zabezpečení 
nebyly myslitelné. Lze očekávat, že jejich následovnice budou uvažovat 
o nějakém dalším rekordu, např. zdolat všechny vrcholy bez pomoci 
kyslíku (prvenství tohoto druhu drží rovněž Reinhold Messner, po něm 
to dokázalo dalších devět lezců). Díky objektivně horším předpokladům 
žen pro takové výkony ve velehorských podmínkách (pro nižší počet 
erytrocytů nižší transportní kapacita krve pro kyslík) to bude zcela určitě 
ještě nějakou dobu trvat, a zcela určitě se takové pokusy neobejdou bez 
značného rizika. O tom ostatně svědčí i mnohé situace, do nichž se obě 
soupeřky při svých výstupech dostaly. Španělka Pasabánová např. v r. 2004 
při výstupu na K2 (8611 m) těžce omrzla a přišla o dva prsty na nohou.

Mezi úspěšné „eight-thousandery“, tj. lezce se 14 dosaženými nejvyššími 
vrcholy světa, míří mnozí další. Na seznamu těch, kteří již zdolali alespoň 
deset vrcholů je 29 jmen, mezi nimi i Čech Radek Jaroš. O jak riskantní 
snažení se jedná dokládá fakt, že u osmi z těchto jmen je uvedena poznám-
ka, dokumentující fakt, že jejich touha se již nikdy nesplní. Tou poznámkou 
je lapidární „deceased“.

 J. Novák   

SOUBOJ PASABAN(OVÁ) (ESP) – OH(OVÁ) (KOR) 
NAZNAČUJE NOVÉ SMĚRY VELEHORSKÝCH VÝSTUPŮ 

Z řady vystavených pacientských prací zmiňme 
alespoň jednoho autora, a sice Rostislava 
Ditricha, který vystavil soubor do jisté míry 
surrealistických perokreseb autobiografické-
ho obsahu. Celkem bylo vystaveno 41 prací, 
jejichž autory bylo 13 pacientů léčebny.

Pokud jde o vystavující arteterapeuty, nutno 
říci, že dobřanská léčebna má na arteterapeuty 
v tuto dobu docela štěstí. Je to trojice osob nejen 
nadšených pro svoji práci, ale též disponujících 
mimořádnou kvalifikací. Jedná se o PaedDr. 
Vladimíra Blažka, PhDr., Miroslavu Wiejovou 
a Mgr.Vandu Strejčkovou. U arteterapeutů 
není divu, že jsou sami výtvarně činní a ti 
dobřanští mají za sebou řadu samostatných 

výstav, pouze nyní bez váhání vystavili svá díla 
po boku svých klientů.  

Ke všem doposud zmíněným se přidali 
i dva psychiatři, kteří sice nepůsobí v léčebně, 
ale svojí participací podpořili základní ideu 
celého projektu, když svá díla vystavili vedle 
děl pacientů a arteterapeutů. Jsou to MUDr. 
David Hynčík a MUDr. Jiří Beran, kteří 
působí na psychiatrické klinice FN a LF UK 
v Plzni. Svojí účastí též posílili snahu o de-
stigmatizaci osob s duševní poruchou. Nutno 
říci, že naše společnost se jen těžko stigma-
tizace psychiatrických pacientů zbavuje. Tito 
nemocní mají i v současné době před sebou 
mnoho překážek v integraci do společnosti, 

mezi které stigmatizace duševní poruchou 
patří, a tak cest vedoucích k destigmatizaci 
není nikdy dost. 

Při vernisáži výstavy dne 15. 9. 2010 ředitel 
léčebny MUDr. Vladislav Žižka vyzdvihl 
započatý výtvarný projekt právě z té stránky, 
že vystavují autoři se na výstavě představují 
veřejnosti jako zcela rovnocenní partneři. 
Výstavu trvající až do konce září navštívili 
nejen mnozí zaměstnanci léčebny, ale také 
pacienti a jejich návštěvy. Ukázalo se, že pro-
jekt vzbudil zaslouženou pozornost a objevila 
se již myšlenka uspořádat další výstavu, která 
by se mohla jmenovat „3x arte podruhé“.

Jiří Beran

HISTORIE NEMOCNICE V CHEBU. STOLETÉ VÝROČÍ (1910-2010) 
OD VÁCLAVA HOVORKY

Sto let trvání čehokoliv je vždy význam-
né jubileum. Zejména tehdy, jestliže něco, 
co si připomínáme, tím dnem před sto lety 
neskončilo, ale přetrvává do dnešních dnů. A to 
je případ nemocnice v Chebu. Autor Václav 
Hovorka však připomíná, že současná „jubi-

lantka“ měla již své předchůdkyně. Cheb je 
starší než Plzeň, příští rok si připomene 950 
let od první písemné zmínky. Vznik prvního 
městského špitálu se datuje před rok 1270. Ten 
sloužil občanům Chebu až do r. 1695. Druhý 
veřejný špitál vznikl v Chebu v r. 1540, nazývaný 

později Lazaret. Ten sloužil svému účelu až do 
čtyřicátých let 19. století. O nemocné v těchto 
špitálech pečovali především příslušníci řádů. 
V r.1839 byla dostavěna nová nemocnice, která 
v dalších letech prošla několikerým rozšířením. 
Prvním vedoucím lékařem byl chebský rodák 
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a  bsolvent pražské německé lékařské fakulty dr. 
Vinzenz Kauders (1810-1875), jehož dvousetleté 
výročí narození si letos připomínáme. Město na 
nemocnici přispívalo jen nerado a nemocní při 
hospitalizaci museli sáhnout hodně hluboko do 
vlastní kapsy. V r. 1857 se tato nemocnice stala 
první veřejnou městskou nemocnicí u nás, na 
provoz dohlížel okresní úřad a dotace posky-
toval zemský fond. Tato první chebská nemoc-
nice fungovala do r. 1910, pak byla přestavěna na 
lesnickou školu, nyní slouží jako základní škola. 

V r. 1908 byla zahájena výstavba nové nemoc-
nice v podobě moderního funkčního monobloku, 
spojeného koridorem s hospodářskou budovou. 
Provoz v nové nemocnici s kapacitou 350 lůžek 
byla zahájen 8.8.1910. Nemocnice nesla oficiální 
název „Allegemeine Öffentliches Krankenhaus 
Eger“. Pracovalo zde pět oddělení: interní, 
chirurgické, infekční, kožní a venerologické, oční 
a ORL. První sanitní automobil Tatra byl za-
koupen v r. 1925.

V r. 1929 byla postavena první soukromá 
porodnice, ta však v r. 1939 přešla jako gyne-
kologicko-porodnické oddělení pod nemocnici. 
V r. 1933 byl vybudován pavilon nemocí plic-
ních a tuberkulózy. V r. 1939 v nemocnici pra-
covalo 20 lékařů a 31 sester řádu Kongregace 
milosrdných sester sv. Kříže. V lékárně praco-
vala jedna lékárnice, v hlavní laboratoři tři labo-
rantky a dalších 7 osob v ostatních laboratořích, 
zaměstnáno bylo šest sanitářů. Nemocniční 
komplex spravoval ředitel Lederer se štábem asi 
12 spolupracovníků. 

Do r. 1945 byla v nemocnici jak ve styku 
s pacienty, tak při vedení veškeré dokumentace 
používána pouze němčina. Lékaři a většina 
ošetřovatelek ani česky neuměli, přestože v Che-
bu žilo několik tisíc obyvatel české národnosti. 
Bezprostředně po osvobození Chebu americkou 
armádou v r. 1945 opustili nemocnici prakticky 
všichni primáři a část lékařů. Od května 1945 
přicházeli postupně čeští lékaři a ošetřovatelský 

personál. Řádové sestry sv. Kříže sice neodešly, 
byly však postupně nahrazovány civilními 
absolventkami Ošetřovatelské školy. V srpnu 
1945 v nemocnici pracovalo dvacet německých 
a pět českých lékařů. Na místo ředitele na-
stoupil k l. 10. 1945 plzeňský chirurg MUDr. 
Vítězslav Peták. Období jeho působení do r. 
1947 je označováno jako heroické. Na chirur-
gickém oddělení pracoval prakticky sám, jen 
občas si „vypůjčoval“ lékaře z jiných oddělení, 
aby dohlédli na pacienty. Operoval za asistence 
řádových sester, které také dávaly narkózu. 
Kromě vlastní práce držel 24h denně příslužbu, 
vyučoval a byl ředitelem Ošetřovatelské školy. 
Po r. 1947 byly postupně obsazeny všechny 
primariáty, vedení města požádalo dr. Petáka 
o setrvání ve funkci a on se rozhodl vyhovět. 
Z Plzně do Chebu přestěhoval i svoji rodinu. 

Nemocnice měla v r. 1946 již téměř 600 lůžek 
a sedm primariátů. Do r. 1948 byla vedena jako 
městská, v r. 1948 je založen Okresní ústav národ-
ního zdraví. Do něj jsou postupně začleněna 
oddělení – rentgenologické, transfusní, mikro-
biologické (1956), onkologické (1958) a pato-
logicko-anatomické (1962). Po územní reorga-
nizaci v r. 1962 byla k OÚNZu Cheb přiřazena 
zdravotnická zařízení v Mariánských Lázních 
a v Aši. V r. 1968 byla zahájená postupná gene-
rální rekonstrukce jednotlivých budov, počínaje 
hlavní budovou a s ní spojenou administrativní 
částí. V rekonstruované budově byla otevřena 
nová oddělení – oční, neurologické a ARO. 

V polistopadové období se chebská nemoc-
nice stala samostatnou příspěvkovou orga-
nizací. Finanční schodky dotoval Okresní úřad. 
Nemocnice byla vybavena řadou moderních 
diagnostických přístrojů, na řadě náročných 
investic se podílelo město Cheb. Došlo k vý-
raznému zkrácení průměrné ošetřovací doby. 

Vzhledem k ekonomických problémům 
došlo k řadě organizačních změn, v r. 2003 
byla nemocnice privatizována jako spol. s r.o., 

v r. 2006 jako akciová společnost, nikdy se však 
nepodařilo dosáhnout výraznějšího zlepšení či 
dokonce vyrovnaného hospodaření. Přechodně 
se vyskytly problémy s personálním zajištěním 
díky odchodům některých lékařů a zejména 
středního personálu do privátní sféry či do 
zahraničí. 

V současnosti (duben 2010) je nemocnice 
Cheb součástí Karlovarské krajské nemocnice 
a.s. Nemocnice disponuje 293 lůžky a pracuje v ní 
52 lékařů a 221 zdravotních sester. V r. 2009 bylo 
hospitalizováno 13 235 pacientů s průměrnou 
ošetřovací dobou 6,5 dne. Problémy, jaké má 
současná chebská nemocnice, jsou obecnými 
problémy českého zdravotnictví, konstatuje 
autor.

Autor uvádí řadu statistických ukazatelů 
z různých dob existence nemocnice. Jmenovitě 
je uveden seznam všech ředitelů nemocnice 
Cheb i OÚNZu Cheb, hlavních sester a primářů 
jednotlivých oddělení. Je uveden i vývoj v počtu 
lůžek od r. 1912 do r. 2009. Autor čerpal z řady 
archivních zdrojů i z vlastního archivu. 

Součástí publikace je i kvalitní obrazová 
příloha (61 obrázků), dokumentující změny 
chebských zdravotnických zařízení v průběhu 
let po různých rekonstrukčních zásazích. Je 
uvedena i ukázka studie rekonstrukce, která 
má být zahájena ještě v tomto roce. V závěru 
uvádí autor poděkování chebským zdravotnic-
kým zařízením a lékařům, kteří podpořili vznik 
záslužné publikace. Je nepochybné, že v chebské 
nemocnici našly uplatnění desítky absolventů 
plzeňské lékařské fakulty, a zcela určitě zde 
budou mnozí pracovat i v dalších letech. Útlou 
publikaci o „své“ nemocnici si se zájmem určitě 
přečtou nejen oni, ale i mnozí další zájemci zej-
ména ze západočeské oblasti. 

(J.Novák)

Hovorka V.: Historie nemocnice v Chebu. 
HB Print, Cheb 2010, 64 stran

PhDr. Václav Smitka (1935) je absolventem Univerzity Karlovy v Praze 
(studoval filozofii, psychologii a estetiku). Nejprve působil jako redaktor 
Čs. rozhlasu. Od roku 1973 pracoval jako klinický psycholog. V letech 1982 
– 2002 působil v Psychiatrické léčebně v Praze – Bohnicích. Má za sebou 
bohatou literární činnost, krom statí v odborném tisku publikoval poezii 
a eseje. Je členem Obce spisovatelů a českého centra PEN klubu.

Recenzovaná kniha Eseje o člověku. Archeologie lidských životů II má 
Úvodní slovo Jiřiny Šiklové a vlastní autorovu předmluvu. Dále následuje 
19 statí, v nichž autor zpravidla vychází ze své klinické praxe na geron-
topsychiatrickém oddělení bohnické Psychiatrické léčebny. Téměř každá 
stať začíná pojednáním z oblasti antické filozofie, které se k tématu stati 
vztahuje. Autor tak v mnoha případech prokazuje šíři a hloubku svého 
vzdělání. Tématicky jsou texty věnovány stárnutí, stáří, umírání a smrti. 
Čtení o posledních letech lidského života nepůsobí morbidně. Aniž by 

čtenář propadal chmurám, dostává se mu množství podnětů k vlastnímu 
zamyšlení, které mu mohou napomoci akceptovat reálnou podobu své 
vlastní konečnosti. Například esej Co prožívá básník po CMP s fatickou 
poruchou (O deníkových záznamech básníka Jiřího Koláře) nebo auto-
rovo Ohlédnutí za třiceti léty působení na geriatrii (1973 – 2003) vypovídá 
o tom, že Václav Smitka o strádání tělesném a s ním spojeném utrpení 
duševním ví své. Jako jedenáctiletý přišel o pravou paži a během života byl 
vícekrát vážně nemocen.

Kniha je psána čtivě, přináší mnoho poznání a podnětů k zamyšlení, ale 
jedním dechem se přečíst nedá. Lze ji doporučit studentům jako doplňující 
četbu v rámci předmětu lékařská psychologie i zkušeným klinikům. Knihu 
vydalo nakladatelství JEŽEK, Rychnov n. K. 2009, 152 stran.      

MUDr. Jiří Beran

VÁCLAV SMITKA: ESEJE O ČLOVĚKU. 
ARCHEOLOGIE LIDSKÝCH ŽIVOTŮ II. (RECENZE) 

Určitě si každý z Plzeňanů povšimnul, že 
v posledních letech jsou parkové cesty v centru 
Plzně vroubeny pestře zbarvenými  lavičkami. 
Od dubna do října tak slouží již pátým rokem 
ke spočinutí v příjemném prostředí, ale plní i vý-
znamný humanitární cíl. Rotary Club prodává 
nebo pronajímá tyto lavičky sponzorům, tj. 
firmám i soukromým osobám, a výtěžek pak 
předává občanskému sdružení Help me. Toto 
sdružení se stará o tělesně postižené dětské 

pacienty, převážně po mozkové obrně. Za celou 
historii projektu Plzeňské lavičky tak bylo 
vybráno již přes jeden milion korun. 

Na výtvarném zpracování laviček se podílejí 
studenti z Ústavu designu Západočeské univerz-
ity. Připravují návrhy a pak také realizují malbu 
na lavičky. Tím je zajištěna i výtvarná úroveň 
projektu. Na podzim po skončení projektu si 
sponzoři lavičky buď odvezou pro své užití 
nebo je Rotary Club věnuje Fakultní nemocnici 

Plzeň. Tam již také lze spatřit lavičky, věnované 
v minulých ročnících.

Projektu pomáhá i Město Plzeň. Rotariánské 
lavičky se již staly součástí plzeňského života 
a není divu, že se objevily i v městských 
propagačních materiálech. Projekt Plzeňské 
lavičky je obdivován v celém rotariánském hnutí 
a leckde mají zájem jej napodobit. 

 (r)        

PLZEŇSKÉ LAVIČKY A POMOC POTŘEBNÝM DĚTEM  
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ŽIVOTNÍ MOUDRA PRANOSTIKY

Hlupáky nikdo nezalévá, sami rostou. (Thomas Fuller)

Naděje je zálohou na štěstí. (F. Vamazal)

Člověk je připraven a ochoten přijmout jakékoliv utrpení, jak-

mile a dokud je schopen v něm vidět nějaký smysl. 

(Viktor Frankl)

Moc má ten, kdo platí. (Berchtold Brecht)

Ať mne nenávidí, jen když se mne bojí. (Caligula)

Volný čas je především stav duše. (Josef Pieper)

Nešťastný taký dom býva, kde kohút mlčí a sliepka spieva.

(Slovenské přísloví)

Kdo s inflací flirtuje, toho si vezme. (George Hampton)

Celý život jsem chodil na pohřby svých přátel sportovců.

 (George B. Shaw)

Hořčice bez rozbífu nestojí za nic. (Chico Marx)

Komukoli se může stát, co se může stát každému.

Žena má víc ducha, muž víc génia. Žena pozoruje, muž rozu-

muje. (Jean-Jacques Rousseau)

Klasické vzdělání? Nás učili jen úctě ke klasikům. 

(Gabriel Laub)

Až tehdy, když zapomeneme, co jsme se naučili, začínáme se 

znovu učit. (Henry David Thoreau)

Vyzývavost je promyšlený způsob, jak přimět osobu 

opačného pohlaví k obdivu, a osobu stejného pohlaví k 

pohoršení. (Jiří Suchý)

Osud osvobodí mnohé od trestu, ale od strachu nikoho. 

(Seneca)

Otec mne učil pracoval. Neučil mne lásce k práci. 

(Abraham Lincoln)

Odvaha je počátkem činu, osud je však pánem konce. 

(Demokritos z Abdér)

Když vejde bída do domu, láska vyletí oknem. 

(Německé přísloví)

Kdo staví past, uloví neštěstí. (Africké přísloví)

Staré koště zná špinavé kouty nejlépe. (Irské přísloví)

Jen silný jedinec se nestydí za své slabosti. (Edward Gibbon)

Hlavním úkolem přítele je být na blízku, když se mýlíš. Když 

máš pravdu, jsou s tebou téměř všichni. (Mark Twain)

Co je platná většina, když nemá rozum. 

(Andrej Frycz-Modrzewski)

Nikdy si nenamlouvejte, že někoho dobře znáte, pokud jste se 

s ním nedělili o dědictví. (Johann Kaspar Lavater) 

Nestěžujte si na sníh na sousedově střeše, máte-li špinavý práh. 

(Konfúcius)

Člověka je možno zničit, ale ne porazit. (Ernest Hemingway)

Bůh stvořil ženu, aby zkrotil muže. (Voltaire)

Zlato je bezruké, ale zmocní se všeho. (Dánské přísloví) 

Jediné co vím, je že nic nevím. (Sokrates)

Četba jsou otevřené dveře do kouzelného světa. 

Jazyk je jako lev – udržíš-li ho ubrání tě, pustíš-li ho roztrhá 

tě. (Perské přísloví)

Kdo vyznává rozum musí trpět. (Lion Feuchtwanger)

 

Co srpen nedovařil, září neusmaží.

Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.

Na Panny Marie narození – vlaštovek shromáždění. (8.9.)

Na Ludmily světice obouvej střevíce. (16.9.)

Po svatém Matúši čepici na uši. (21.9.)

Na Kosmu a Damiána studeno již bývá z rána. (27.9.)

Na svatého Václava bývá bláta záplava. (28.9.)

Podzimek bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.

Září víno vaří, říjen mačká hrozen. 


