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Kromě své vědecké a výzkumné činnosti se jistě věnujete i výuce …
Na plzeňské lékařské fakultě přes 30 let přednáším kardiologii
a endokrinologii, asi 10 roků přednáším o klinickém využití imunoanalýzy, přednáším i o základních technikách výzkumu. V Ústavu
pro doškolování lékařů přednáším endokrinologii a imunoanalýzu.
V zahraničí jsem přednášel na Univerzitě v Athénách předmět chirurgická onkologie, jednou ročně přednáším v kurzech imunoanalýzy
v Berlíně.
Víme, že delší dobu působíte jako školitel postgraduálních
studentů…?
V období 1990 – 2010 jsem byl školitelem deseti postgraduálních
studentů, kteří úspěšně obhájili své disertace; v současné době školím
dalších šest studentů. Kromě toho jsem byl školitelem dvou studentů,
kteří úspěšně obhájili své disertace na Západočeské univerzitě – fakultě
bioinformatiky. A také dvacet roků jsem učil vnitřní lékařství na Vyšší
zdravotnické škole.
Pane profesore, jaké byly a jsou Vaše hlavní výzkumné aktivity?
V období 1980-1990 to byla aktivní identifikace osob s poruchami
glycidového a lipidového metabolismu – vyšetřili jsme na 5000 osob.
V letech 1995-2000 jsme pracovali na fakultním výzkumném projektu,
věnovaném biologické aktivitě nádorů; v tomto výzkumu jsem vedl 50
spolupracovníků. Jsem také autorem tří monografií o imunoanalýze,
účastním se na mezinárodním výzkumném grantu spolu s Univerzitou
v Mnichově a University of New York.
Čím se hlavně zabývá laboratoř, kterou vedete?
Naše laboratoř má 20 zaměstnanců, ročně provádíme 280 000 testů,
týkajících se kompletní diagnostiky štítné žlázy, reprodukční endokrinologie, onemocnění nadledvinek, některých chorob nervové soustavy
a Downova syndromu, zabýváme se screeningem onemocnění štítné
žlázy v těhotenství; tuto problematiku jsme začali řešit před více než 10
roky jako první v České republice.
V současné době také studujeme vztah vitaminu D a zhoubných
nádorů a jeho vztah s neurologickými chorobami.
Sám jednou týdně pracuji v ambulanci pro vnitřní choroby a endokrinologii.
Máte při tomto pracovním vytížení ještě čas na odpočinek, osobní
zájmy nebo koníčky?
Ale ano, kdykoliv je to možné, věnuji se rád turistice, zajímám se
o výtvarné umění a rád poslouchám klasickou hudbu.
Vážený pane profesore, děkujeme Vám za Váš čas, za interview,
srdečně Vám blahopřejeme k udělení letošní Ceny AACC, a do všech
dalších let Vám přejeme hodně úspěchů ve Vaší práci !

Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc., převzal 26. 7. 2011 v Atlantě
(USA) významnou Cenu C. R. Jolliffa pro rok 2011 za svou celoživotní
práci v oboru klinické a diagnostické imunologie. Cenu mu dělila na
svém výročním zasedání Americká asociace klinické chemie (AACC).
Cena je udělována členům AACC za vynikající výsledky v oboru
klinické imunologie a na poli výuky, a je spojena s prémií ve výši 2000
USD. Uvedenou významnou cenu, založenou v roce 2006, až dosud
obdrželo pět amerických a jeden kanadský profesor; prof. Topolčan je
prvým mimoamerickým laureátem.
O udělení této pocty se redakce Facultas nostra dozvěděla náhodně
z jiných zdrojů a laureáta chce proto svým čtenářům blíže představit.
Prof. MUDr. O.Topolčan, CSc. je absolventem plzeňské lékařské
fakulty, na které také v roce 1967 promoval. Po promoci nastoupil na
interní kliniku Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Plzni; v roce
1972 se stal odborným asistentem, v roce 1986 habilitoval a v roce 1993
byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. Specializaci 1.stupně
z interny získal v roce 1972, specializaci 2.stupně v roce 1976.
Od roku 1993 vede imunoanalytickou laboratoř LF; v letech 19962000 byl přednostou II.interní kliniky LF a FN v Plzni, od roku 1994 je
členem Vědecké rady LF. Od roku 1997 byl každé dva roky předsedou
mezinárodního kongresu Cechtuma – sjezdu s problematikou nádorových markerů - a od roku 2003 je předsedou každoročně pořádaných
Českých imunoanalytických dnů; je členem European Group on
Tumours Markers. Je rovněž přednostou Centrální isotopové laboratoře
LFUK v Plzni, od roku 2001 také náměstkem ředitelky FN v Plzni pro
výzkum a vědu. V roce 2006 se stal viceprezidentem ISOBM konference
v Praze, je členem výboru České společnosti pro nukleární medicínu,
předsedou České společnosti pro imunoanalýzu. Je i členem výboru
EPMA (European preventive, predictive and personalized medicine).
Na další aktivity jsme se laureáta zeptali už přímo:
Pane profesore, jaké je Vaše současné hlavní pracovní zaměření?
V současnosti se zabývám zejména laboratorní problematikou onkologických chorob, endokrinologií a biochemickou problematikou
vnitřních chorob.
Víme, že jste členem celé řady odborných společností – kterých?
Jsem členem CLAS (Clinical Ligand Assay Society) v USA, členem
již zmíněné AACC, členem European Society for Nuclear Medicine,
International Society of Tumour Markers and Molecular Biology
(ISOBM), členem European Society for Clinical Biochemistry, The
European Neuroendocrine Tumour Society (ENETS).
Vaše práce má nepochybně také řadu publikačních výstupů … ?
Ano, zatím jsem publikoval přes 250 prací v lékařských časopisech, z toho 65 s impact factorem. Na lékařských konferencích a kongresech jsem
měl přes 400 přednášek. Vědecký citační index mám 398 a H index 12.

Redakce Facultas nostra (JAK)

2011 - MEZINÁRODNÍ ROK LESŮ (I)
O významu lesů pro život na naší planetě
určitě nikdo nepochybuje. Na stránkách
našeho periodika jsme o tom také již v minulosti psali(*). Čas od času však dojde k situacím, kdy dochází k ničení rozsáhlých lesních
porostů, na němž se podílejí nejen přírodní
katastrofy, ale nejednou také lidská činnost.
Jedním z příkladů je překotné ničení deštných
pralesů. Pozornost se zaměřuje zejména na
oblast, kde zaujímají dosud největší rozlohu,

tj. na oblast Amazonie v Jižní Americe. Její
rozlohu si lze stěží představit Vešla by se do
ní celá Západní Evropa a většina Spojených
Států.
Amazonský deštný prales je největší
původní prales, který na naší planetě ještě
zůstal. Více než 80 procent původních pralesů
naší planety je již zničeno. Pouhá jedna pětina
doposud přežívá. Avšak polovina z toho, co
na Zemi ještě zbylo, je nyní ohrožena - díky
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těžbě dřeva, důlnímu průmyslu, intenzivnímu
zemědělství, povodním a požárům.
Amazonské pralesy jsou dnes káceny
neuvěřitelným tempem. Za rok se odlesní
16 838 čtverečních kilometrů pralesa, což je
plocha, která se svou rozlohou rovná polovině
Belgie.
Od příchodu Evropanů v roce 1500 až do
roku 1970 bylo z brazilské části amazonského
deštného pralesa vykáceno pouhé 1 procen-

to plochy. Za posledních 30 let však ztráty
dosáhly již celých 14 procent! Od ledna 1978
do srpna 1997 (za necelých dvacet let) bylo
v Amazonii vykáceno 553 086 čtverečních
kilometrů deštného pralesa, což je území větší
než celá Francie a sedmkrát větší než Česká
republika.
Problémy s lesy máme i u nás, ač se
řadíme k těm šťastným zemím světa, kde
lesní porosty tvoří cca 33 % celkové rozlohy.
Většina lesů na našem území, 66,7 %, patří
státu. Obecních lesů je 12,4 %, soukromých
pak 20,9 %. Hospodaření v lesích se řídí podle
lesních hospodářských plánů. Dokonce i na
malých majetcích je nutné hospodařit podle
tzv. lesních hospodářských osnov. Vlastník
nemůže les pokácet a prodat všechno dřevo,
podle zákona může pokácet vždy jen část lesa
a brzy plochu zase zalesnit.
Ochrana tohoto bohatství však naráží na
problémy jiného druhu, než mají v Amazonii.
Vzpomeňme velkoplošného poničení lesů
v oblasti zejména Krušných hor a Krkonoš
v důsledku kyselých dešťů, vznikajících
z nedostatečně čištěných exhalací tepelných
elektráren po dlouhá desetiletí ještě v éře
„reálného socialismu“. Nebyl to jen náš problém, kyselý déšť byl jako významný ekologický
problém identifikován koncem 60. let 20.
století v důsledku prudkého rozvoje průmyslu
v době po druhé světové válce v celém světě.
Ve střední Evropě padly od 60. do 80. let
za oběť emisím síry a dusíku a následnému
kyselému dešti desetitisíce hektarů lesa, byla
poškozena půda a mnohé řeky a jezera zůstaly
bez života.
Oproti 80. letům, kdy znečištění exhalacemi kulminovalo, poklesly emise prachu do
ovzduší díky odlučování popílku o více než
90%. V České republice to představuje pokles
z 1,3 milionu t/rok v roce 1980 na současných
necelých 0,06 milionu t/rok.
Průměrné koncentrace SO2 v ovzduší jsou
dnes na 98 % území ČR nižší než 20 μg/m3, což
je Evropskou komisí stanovená hodnota imisního limitu na ochranu vegetace a ekosystémů,
kdy by nemělo docházet k přímému poškození
asimilačního aparátu. Přesto se ale stav lesů
dosud nijak výrazně nezlepšil. Nedochází již
sice k jednorázovým velkoplošným úhynům,
ale chřadnutí lesů pokračuje. Průměrná defoliace smrku a buku se v celé ČR mezi lety
1986 – 2003 nijak nezmenšila, naopak situace
se mírně zhoršila, přestože koncentrace SO2
v ovzduší velmi výrazně poklesly.
Defoliace je ztráta jehlic (např. u smrku)
či listů (u buku) vůči ideálnímu stavu plného
olistění. Je mírou zdravotního stavu stromů.
Pokud je ztráta asimilačního aparátu nízká,
má to na zdravotní stav jen malý vliv. Jakmile
ale překročí kritickou hranici, která je u smrku
zhruba 40 %, strom začíná strádat nedostatkem živin, které jsou produktem asimilace
probíhající v jehlicích. Z měřených údajů
vyplývá, že průměrná defoliace je v ČR nejvyšší
ze všech evropských zemí a pro zhruba 40 %

smrků zde přesahuje kritickou hodnotu 40%.
Protože se zdravotní stav (měřený úrovní
defoliace) nezlepšil, je zřejmé, že existuje
jiný mechanismus poškozování stromů než
jen přímé ovlivnění vysokými koncentracemi
SO2. Navíc v mnoha horských oblastech vykazujících defoliaci nebyly koncentrace SO2
nijak vysoké.
Například v Orlických horách a Jeseníkách
nepřekračovaly 20 μg/m3 ani v roce 1990.
Přesto i tam došlo k masivnímu odumření lesa.
Co je tedy hlavní příčinou chřadnutí lesních
porostů?
Nejpravděpodobnějším mechanismem je
dlouhodobé okyselení půd. Kyseliny, jež se
do půdy dostávají kyselým deštěm, vyplavují
z půdy prvky, které jsou důležité pro udržení
vyvážené hodnoty půdní kyselosti a které jsou
současně nezbytnými živinami pro vegetaci.
Jedná se zejména o vápník a hořčík, menší roli
hraje draslík. Společně se sodíkem je souhrnně
nazýváme bazickými kationty. Bazické kationty obsazují výměnná místa v půdním profilu a jsou schopny po nějakou dobu neutralizovat přísun kyselin z atmosféry. Při této
reakci jsou ale nevratně odnášeny z půd do
podzemních a povrchových vod. Proto vedle
množství kyselé depozice, které závisí na imisních poměrech a druhové skladbě a věku
lesa, rozhodují o stupni okyselení půd i další
faktory.
Jedním z nich je přirozená schopnost půd
doplňovat množství bazických kationtů. Jejich
hlavním zdrojem je zvětrávání hornin a jejich
celkové množství předurčuje odolnost půd
vůči kyselé depozici. Čím víc je v půdách
bazických kationtů, tím jsou půdy odolnější.
Půdní zásoby uvolnitelných bazických
kationtů ve vyšších horských polohách se
tvoří od posledního zalednění, tedy asi 10
– 14 tisíc let. V důsledku kyselé depozice, ale
i změn druhové skladby původních lesních
porostů na smrkové monokultury, se tyto

zásoby značně vyčerpaly za pouhých několik
stovek let, hlavně však v posledních několika
desetiletích. Celý jev je možné jen s malou
nadsázkou přirovnat ke změně geologické
epochy.
V kyselých půdách je hlavním mechanismem
poškozujícím stromy otrava hliníkem, který
je v rozpuštěném stavu účinným buněčným
jedem. Hliník je prvek, který se v horninách
a půdách běžně vyskytuje, je dokonce jeden
z nejvíce zastoupených. Pokud ale nejsou půdy
okyseleny, vyskytuje se ve formě nerozpustných sloučenin, které nejsou škodlivé, protože
je organismy nedokáží přijmout. Jakmile se
půdní prostředí okyselí, hliník se velmi rychle
rozpouští. Vysoké koncentrace hliníku, respektive nízký poměr bazických kationtů a hliníku
v půdním roztoku pak působí fyziologické
problémy kořenovému systému smrků tím,
že se narušuje přirozená iontová rovnováha
na buněčných membránách jemných kořenů,
a takto postižené orgány odumírají. Tím se
následně snižuje příjem živin a vody, což vede
k celkovému oslabení rostliny.
Hliník dále blokuje příjem hořčíku. Stromy
s nedostatkem hořčíku trpí chlorózou, tedy
žloutnutím jehlic kvůli nedostatku zeleného
barviva nutného k zachytávání sluneční
energie. Takto postižené jehlice pak rychle
opadávají a zvyšuje se defoliace stromů.
Vlivem kyselého deště a vysokých koncentrací SO2 v ovzduší uhynulo anebo bylo
výrazně poškozeno několik desítek tisíc
hektarů lesů. Přesný údaj nelze zjistit, protože
kromě přímého poškození vysokými koncentracemi SO2, kde je příčina zjevná, nelze
odlišit jakým stupněm přispěl dlouhodobý
stres k úhynu či poškození, které jsou přičítány
na vrub suchu, hmyzím škůdcům či větrným
kalamitám. Je velmi pravděpodobné, že
rozsah těchto poškození by bez spolupůsobení
kyselého deště byl mnohem nižší. Bohužel
bude k poškozování docházet i v budoucnu
– okyselování je typický kumulativní jev, jehož
účinky se projevují až po dekádách působení.
Stejně tak i regenerace lesních ekosystémů
se opozdí o dekády za vrcholem emisí a depozice.
Emise kyselinotvorných látek do ovzduší
zastaveny nebyly, byly pouze radikálně sníženy.
Navíc byl přirozený obranný mechanismus
lesních ekosystémů významně snížen až
vyčerpán. Problémy je proto možné očekávat
i v blízké budoucnosti, protože na holinách
znovu zalesněných nevhodnými smrkovými
monokulturami budou nadále půdy okyselovány, což způsobí pravděpodobně nové kolo
chřadnutí smrkových lesů (**).
(r)
(*) (r): 22. květen – Mezinárodní den biologické diverzity. Fac. nostra č.104/2011
(**) Hruška J., Kopáček J.: Kyselý déšť stále
s námi – zdroje, mechanismy, účinky, minulost
a budoucnost. Edice PLANETA, Praha 2005

8. ČERVEN - SVĚTOVÝ DEN OCEÁNŮ
Sedmdesát pět procent zemského povrchu tvoří vodstvo, a z této plochy na oceány
připadá 97 procent. Zdánlivě nekonečné
vodní pláně a nesmírná masa vody však
v rozporu s našimi někdy zkreslenými
představami jsou velmi citlivé na poměrně
rychlé výkyvy, k jakým v poslední době
dochází. Jedním s podstatných negativních

faktorů, ohrožujících křehkou rovnováhu životního prostředí oceánů,
představuje jejich znečištění.
Zdrojem tohoto znečištění je často lidská činnost. K těm
nejnebezpečnějším hrozbám patří především toxické látky, které se
do oceánů dostávají. Nepředstavují pouze hrozbu pro mořskou faunu
a flóru, ale díky potravním řetězcům ohrožují přímo i zdraví člověka.
Často se jedná o toxické látky užívané v zemědělství, z průmyslových
jedů zaujímají významné místo těžké kovy, zejména olovo.
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katastrofám typu tajfunů, hurikánů či tsunami, které spláchnou vše co
jim stojí v cestě. Stále to však je zlomek toho, co v mořích končí jako
odpad díky běžné lidské činnosti – odpadní vody, plasty, léky, hnojiva,
pesticidy a insekticidy užívané v zemědělství, to vše jsou produkty,
jejichž konečnou stanicí se mohou stát moře a oceány.
Připočteme-li k uvedeným hrozbám ještě hrozbu globálních klimatických změn, hrozbu nadměrného rybolovu, hrozbu okyselení oceánských vod a perspektivní hrozbu těžby nerostných surovin z mořského
dna po vyčerpání pozemských zásob, pak i ve Střední Evropě se
musíme zamýšlet nad tím, jak přispět k ochraně tohoto přírodního
bohatství celého lidstva. Pokud bychom k tomu byli donuceni zjištěním,
že z moří pomalu mizí vše živé, nutná ochrana by přišla hodně draho.
A mohlo by na ni být už moc pozdě.
(r)

Ke znečištění dochází především díky lodnímu provozu. Každá
výměna motorového oleje a jeho vylití do moře ve svém součtu však
ročně představuje podle amerických údajů 363 milionů galonů ropných
produktů. Ve srovnání s tím je možno označit 37 milionů galonů ropy,
které uniknou do moře při podmořské těžbě a případných haváriích
plošin či tankerů, jako množství malé. Další velký objem znečištění
– 137 milionů galonů – připadá na čištění lodí po vyprázdnění jejich
tonáže. Téměř 100 milionů ropných produktů se do moří spláchne díky
silničnímu provozu a průmyslovým závodům poblíž pobřeží. 62 milionů
galonů prosákne dnem oceánů bez zásahu člověka z mořského dna nad
ropnými rezervami či díky postupné erozi skalních sedimentů.
Dalším významným zdrojem znečištění je odhazování či dokonce
vyvážení odpadu do moří. Dělo se tak po celou lidskou existenci,
děje se tak bohužel dodnes. Samozřejmě těžko se ubránit přírodním

XVII. KONGRES ČESKÉ A SLOVENSKÉ PNEUMOLOGICKÉ
A FTIZEOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI, PLZEŇ, 23. - 25. 6. 2011
Ve dnech 23. – 25. června 2011 se v Plzni
konal XVII. společný kongres české (ČPFS)
a slovenské (SPFS) pneumologické a ftizeologické společnosti. Tradice společných československých kongresů, konaných již od r.
1952, přetrvává i po oddělení našich republik
a Plzeň se v historii jejich konání stala vedle
Prahy jediným městem Čech a Slovenska, ve
kterém se kongres konal již opakovaně.
Záštitu nad kongresem převzali ministr
zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoš Heger,
CSc., předseda ČLS JEP prof. MUDr. Jaroslav
Blahoš, DrSc., prezident Slovenské lékařské
společnosti prof. MUDr. Peter Krištůfek, CSc,
ředitelka FN Plzeň Ing. Jaroslava Kunová,
děkan LF UK v Plzni doc. MUDr. Boris
Kreuzberg, CSc., člen rady města Plzně Jiří
Kuthan a plzeňský biskup mons. František
Radkovský.
Opakované pověření plzeňské plicní
kliniky organizací kongresu bylo pro nás
poctou i výzvou. Předsedkyní organizačního
výboru byla primářka kliniky MUDr. Gabriela
Krákorová, Ph.D., předsedou programového
výboru doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D., čestným
předsedajícím přednosta kliniky prof. MUDr.
Miloš Pešek, CSc.
Významná a v mnoha sekcích dominantní
byla pak aktivní účast pracovníků kliniky na
vlastním odborném programu.
Kongresu se zúčastnilo celkem 560
účastníků, z toho 136 ze Slovenska a šest
zahraničních řečníků. Ve 20 lékařských sekcích bylo předneseno celkem 131 přednášek,
ve 12 sekcích NELZP pak 43 sdělení, posterová sekce čítala celkem 18 prací.
Pneumologie se na kongresu představila
nejen jako integrální součást interní medicíny,
ale i jako obor s významnými přesahy do
mnoha dalších lékařských oborů.
Programovým mottem kongresu bylo
nabídnout účastníkům „chléb i kaviár“
– poskytnout pokud možno jasná poselství
pro problémy každodenní klinické praxe
a současně i odpovědi na úzce specializované
otázky.
Většina bloků s nosnými tématy byla uvedena přednáškami typu „state of the art“,
v případě aktuálně kontroverzních témat pak
přednáškami typu „pro-contra“. Ke sdělení
nejnovějších zkušeností v progresivních
oblastech, kde česká medicína zatím nemá
své zástupce, byli pozváni renomovaní specialisté ze zahraničních pracovišť. Na kongresu tak m.j. vystoupil profesor R. Niven
z Velké Británie, pojednávající o léčbě těžkých
astmatiků bronchiální termoplastikou – meto-

dou, která je jakousi analogií radiofrekvenční
V sekci o průduškovém astmatu vystouablace, kterou s úspěchem používá u zcela jiné pila MUDr. O. Růžičková-Kirchnerová se
skupiny pacientů (především v léčbě nádoro- společnou prací plicní a ORL kliniky, týkající
vého postižení jater) naše chirurgická klinika. se využití ORL nálezů při diagnostice a klaProfesor Zissel z Německa přednesl z hle- sifikaci astmatu. Prezentované výsledky svědčí
diska léčebné strategie nové zásadní poznatky o tom, že přítomnost nosních polypů koreo mechanismech fibroprodukce u intersticiál- luje se stupněm eozinofilie v horních a dolních
ních plicních procesů, profesor Valipour ze dýchacích cestách a je negativním prognosŠvýcarska představil program systematické tickým faktorem tíže astmatu. U nemocných
časné detekce nemocných s chronickou s eozinofilním a alergickým astmatem signaliobstrukční plicní nemocí.
zuje riziko alergie na plísně, u nealergických
K účasti na kongresu byla vybídnuta a svoji typů astmatu signalizuje nosní polyp riziko
účast přijala řada významných plzeňských intolerance NSAID.
mimoplicních odborníků, resp. pracovišť. Velmi
V bronchologické sekci v přednášce
významná a v mnoha sekcích dominantní Intervenční bronchoskopie na Plicní klinice
pak byla účast pracovníků naší plicní kliniky FN v Plzni - historie a současnost, přednesl
– aktivní zastoupení v roli přednášejícího, MUDr. František Brůha výsledky lokální
ev. i předsedajícího měla TRN klinika prak- léčby nádorů průdušek za posledních 23 let.
ticky v každé sekci. A právě o vystoupeních Nejčastěji byla užívána kryoterapie a laserová
plzeňských plicních a mimoplicních odborníků koagulace, u poloviny pacientů se podařilo
na kongresu podáváme bližší zprávu.
uvolnit stenózu tracheobronchiálního stromu
V sekci intenzivní péče v pneumologii ze ¾ a více. Podrobně byly uvedeny indikace,
vedoucí lékař plzeňské plicní JIP as. MUDr. výhody, nevýhody těchto metod léčby. Dále
David Havel referoval o méně obvyklých byly zhodnoceny první zkušenosti s nově zavemetodách léčby akutních pleurálních denými diagnostickými metodami - elektrosyndromů – konkrétně používání Heimlichovy magneticky naváděnou bronchoskopií a endochlopně a pig-tailů. Na souboru 110 nemoc- bronchiální ultrasonografií.
ných dokladoval, že především v léčbě
Tradičně významná byla účast pracovníků
pneumothoraxů jsou tyto pro nemocné méně kliniky v sekci nádorů respiračního traktu.
zatěžující metody dobrou alternativou chirur- MUDr. Pavel Fiala prezentoval výsledky léčby
gické hrudní drenáže.
pacientů novým cytostatikem pemetrexed
V sekci chronické obstrukční plicní nemoci (Alimta), v přednášce: „Pemetrexed v léčbě
(CHOPN) přednesla
MUDr. Jana Vyskočilová
přednášku
o overlap syndromu
– kombinaci syndromu spánkové apnoe
spolu s CHOPN.
Tito nemocní mají
často i při minimální bronchiální
obstrukci (tj. lehkém
stupni
CHOPN)
přítomnu hypoxemii, hyperkapnii a
hypertenzi v plicnici.
Zdůraznila nutnost
vyšetření pomocí
poly(somno)grafie
Pohled do předsednictva kongresu
každého nemocné- zleva doc. MUDr. Ivan Majer CSc., předseda SPFS, Prof. MUDr. Miloš
ho s CHOPN, kde Pešek, CSc., čestný předseda kongresu, doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.,
tíže či přítomnost předseda programového výboru, prof. MUDr. Vítězslav Kolek, Dr.Sc.,
polycytémie, cor pul- předseda ČPFS, Mgr. Lenka Neklová, vrchní sestra TRN kliniky, prof.
monale nebo hypo- MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. , předseda ČLS JEP a prim. MUDr. Gabriela
xemie nekoreluje s tíží
Krákorová, PhD., předsedkyně organizačního výboru kongresu
bronchiální obstrukce.
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pokročilého NSCLC – první zkušenosti“.
Výsledky našeho pracoviště jsou srovnatelné s výsledky provedených velkých randomizovaných studií a jsou velmi slibné, jak co se
týče dobré účinnosti, tak nízké toxicity. V další
přednášce MUDr. P. Fialy s názvem: „Analýza
pacientů s pokročilým NSCLC s dlouhodobým
přežitím bez progrese při léčbě EGFR tyrozinkinázovými inhibitory“ se kolektiv autorů
zabýval charakteristikou vybrané skupiny
onkologických pacientů s velmi dobrou
odpovědí na léčbu tyrozinkinázovými inhibitory, které blokují aktivaci receptoru pro epidermální růstový faktor. Tato skupina pacientů
zde byla analyzována se zaměřením na klinické i některé molekulárně genetické parametry. Prof. MUDr. Miloš Pešek,CSc. ve spolupráci s RNDr. Petrem Grossmanem (M. Pešek,
P. Grossmann, F. Brůha, P. Mukenšnabl, M.
Minárik: Naše první zkušenosti s vyšetřováním
zlomu kinázy anaplastického lymfomu (ALK)
u nemocných s nemalobuněčnými karcinomy plic) ze ŠPAÚ FN Plzeň prezentovali
první zkušenosti s detekcí zlomu genu ALK
u nemocných s nemalobuněčnými karcinomy plic. V souboru 76 nemocných byla tato
genetická anomálie zjištěna u čtyř pacientů
– nekuřáků s adenokarcinomy. V současnosti
byl jeden z těchto nemocných, jako první
v ČR, na základě výsledku tohoto vyšetření
zařazen do programu časného přístupu léčby
crizotinibem, cíleným biologickým inhibitorem
tyrozinkináz nové generace. RNDr. Lucie
Benešová s prof. Peškem (Benešová L., Pešek
M., Belšánová B., Kopečková, Bittenglová R.,
Brůha F., Mukenšnabl P., Minárik M.: Sedm let
vyšetřování molekulárně-genetických a epigenetických markerů v onkologii NSCLC)
referovali o výsledcích sedmileté spolupráce
mezi plicní klinikou a centrem aplikované
genomiky solidních nádorů v Praze. Výsledky
testování mutací a amplifikací genu EGFR
ve tkáních nemalobuněčných karcinomů plic
slouží již řadu let k indikaci cílené léčby gefitinibem a erlotinibem. Autoři prezentovali
výsledky vyšetřování mutací a amplifikací
genu KRAS. Součástí sdělení byly i některé
molekulárně genetické parametry (jednoduché genové polymorfismy genů) zodpovědných
za opravy poškozené DNA a možnosti jejich
využití k indikaci účinné chemoterapie
nemalobuněčného karcinomu plic. Prof. Pešek
s RNDr. Peštou (Miloš Pešek, Martin Pešta,
Vlastimil Kulda, Jarmil Šafránek, Ondřej
Fiala, Radka Bittenglová, Petr Mukenšnabl,
František Šefrna, Ondřej Topolčan: Exprese
genů ERCC1, BRCA1, RRM1, TIMP1, TS
ve vztahu k léčebné odpovědi na chemoterapii u nemalobuněčného karcinomu) prezentovali výsledky vyšetřování expresí genů
zodpovědných za opravy poškozené DNA
(ERCC1 a BRCA1), za konverzi nukleotidů
na deoxynukleotidy (RRM1) a za produkci
thymidinu (thymidylát syntetáza, TS). Vyšetřili
vzorky nádorové i nenádorové plicní tkáně
získané týmem hrudních chirurgů FN Plzeň
při plicních resekcích. Celkem byly vyšetřeny
tkáně u 112 operovaných pacientů. Zjistili, že
hladiny mRNA genů ERCC1 a RRM1 byly
v nádorové tkáni ve srovnání s tkání nenádorovou nižší, zatímco exprese TS a TIMP1 byly
v nádorové tkáni zvýšeny. Autoři prokázali
rozdíly mezi karcinomy epidermoidního typu
a adenokarcinomy, zvýšené hladiny expresí
významně souvisely s delšími časy do progrese nádorů i delšími časy celkového přežití
pacientů.
MUDr. Jan Říčař z dermatovenerologické
kliniky FN Plzeň se spolupracovníky (Říčař
J., Cetkovská P., Pizinger K., Pešek M.:

Kožní nálezy při léčbě erlotinibem pacientů
s nemalobuněčným plicním karcinomem
– výskyt, klinický obraz, léčba, prognóza)
referoval o klinickém obraze nežádoucích
kožních změn v průběhu biologické léčby
karcinomů plic. Nejčastěji se jedná o papilopostulózní exantém, změny připomínající
chronický ekzém, dochází k poruchám pigmentace a tvoří se cévní ektazie. Abnormální
změny se nacházejí i na nehtech, vlasech
a sliznicích. Kožní změny bývají často pozitivním prediktorem účinnosti biologické léčby,
je však zapotřebí je adekvátně diagnostikovat
a léčit. Autoři dlouhodobě spolupracují na
tomto poli s plicní klinikou, ale i s oddělením
radioterapie a onkologie. Prof. Pešek
a spolupracovníci (M. Pešek, L. Benešová,
F. Brůha, P. Mukenšnabl, M. Kopečková, R.
Bittenglová, O. Fiala, G. Krákorová, F. Šefrna,
M. Minárik: Epigenetická vyšetření u progredujících pokročilých nemalobuněčných
karcinomů plic) dále prezentovali výsledky
grantového výzkumu IGA MZ ČR, který je
zaměřen na epigenetické změny – hypermetylace tumor-supresorových genů ve tkáních
nemalobuněčných karcinomů plic. Vyšetřovali
hypermetylace 30 vybraných genů u souboru
123 podrobně vyšetřených nemocných.
Epigenetické hypermetylace jsou u plicních
nádorů časté, nejméně 90% nemocných má
epigeneticky inaktivován alespoň jeden za 30
sledovaných genů. Nejčastěji metylovanými
geny byly CDH 13 – u 48% nemocných, WT1
– u 38%, APC u 30% a RASSF1A rovněž
u 30% pacientů. Byly nalezeny rozdíly v metylacích genů podle pohlaví, stádií i kuřáckého
stavu pacientů. Dále byly zjištěny některé
specifické kombinace hypermetylací různých
genů především u adenokarcinomů a u EGFR
mutovaných a amplifikovaných nádorů.
Byly nalezeny i vztahy k celkovému přežití,
a to u hypermetylací genů WT1 a BRCA1
a u nemocných s amplifikacemi genu EGFR.
Hypermetylace genů mohou mít v budoucnosti význam jako faktory prognostické, prediktivní i terapeutické.
V mezioborové internistické sekci as.
MUDr. Roman Fiedler z II. IK seznámil
auditorium s výsledky studií, týkajících se
betablokátorů a CHOPN. Studie nepotvrdily
negativní vliv betablokátorů na plicní funkce
u nemocných se stabilizovanou CHOPN,
spolu s ICHS a/nebo srdečním selháváním.
Recentní studie naopak dokládají pozitivní
efekt betablokátorů u těchto nemocných i na
plicní funkce, což je vysvětlováno desenzitizací
a up-regulací beta receptorů.
MUDr. Jan Klaboch z téže kliniky přednesl
sdělení Pulmorenální syndrom z pohledu
nefrologa. Základním klíčem k diagnostice
těchto nejčastěji autoimunitních onemocnění
(kam patří především Wegenerova granulomatóza a Goodpasteurův syndrom) je o nich
vědět a na ně myslet, indikovat vyšetření
autoprotilátek a ke konfirmaci diagnózy zajistit následné bioptické vyšetření postiženého
orgánu. Indukční i udržovací léčba i následné
sledování nemocných by mělo probíhat ve
specializovaných centrech.
V sekci věnované respiračním infekcím
primářka MUDr. Gabriela Krákorová, Ph.D.
přednesla data retrospektivní analýzy pneumonií mimo JIP za 2-leté období (20092010) na Klinice TRN FN Plzeň. Nejčastějším
agens byl v souhlase s recentní literaturou
Streptococcus pneumonie (téměř 20%).
Zdůraznila přínos vyšetření hemokultur a pneumokokového antigenu v moči.
Poukázala na první volbu léčby u citlivých
či intermediárně citlivých pneumokoků, jímž
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je krystalický penicilín ve vyšších dávkách,
a vysoce přínosnou a efektivní konzultační
spolupráci s Ústavem mikrobiologie FN.
Doc. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., přednesl
sdělení na téma Epidemiologické a klinické
charakteristiky invazivních pneumokokových
onemocnění (IPO) v Plzeňském kraji v letech
2008-2010, možnosti očkování. V tomto období
bylo hlášeno celkem 74 IPO, u 70 z nich byly
analyzovány sérotypy (nejčastěji 3, 14 a 1).
Teoretické pokrytí sérotypů vakcínami bylo
40% (PrevenarVII) a 94,3% (Pneumo23).
Zdůraznil nutnost propagace očkování proti
pneumokokům. MUDr. Jan Zeman přednesl
zkušenosti TRN kliniky a Ústavu mikrobiologie FN Plzeň s diagnostikou a léčbou legionelových pneumonií od roku 2005. Za 6leté
období bylo léčeno celkem 18 pacientů. Většina
onemocnění probíhala pod obrazem těžkého
stavu, 89% nemocných vyžadovalo pobyt na
JIP, u 45% byla nutná intubace a neinvazivní
ventilace, u 10% neinvazivní plicní ventilace.
61% nemocných bylo vyléčeno, 33% zemřelo
na komplikaci legionelové pneumonie, 6%
zemřelo na jinou chorobu. V diagnostice
a léčbě je nezbytná těsná spolupráce klinika
a mikrobiologa.
V sekci chirurgie hrudníku doc. MUDr.
Vodička, Ph.D. a spolupracovníci z chir. kliniky
v Plzni (Vodička Josef, Špidlen Vladimír,
Klečka Jiří, Šimánek Václav, Šafránek Jarmil,
Mukenšnabl Petr, Fichtl Jakub, Roušarová
Milena: Pozitivní role plicní metastazektomie v léčbě diseminovaného nádorového
onemocnění) referovali o zkušenostech
s plicními metastazektomiemi. V letech 20002010 bylo na pracovišti autorů operováno 109
nemocných se sekundárními plicními nádory.
Nejčastěji byly diagnostikovány metastázy kolorektálního karcinomu (55 osob – 50,5 %),
dále pak světlobuněčného renálního karcinomu (13 osob – 11,9 %), karcinomu prsu (12
osob – 11,0 %), a bronchogenního karcinomu
(9 osob – 8,3 %). Nejčastějším typem operace byly precizní laserové excize (41 výkonů
– 31,8 %) následované anatomickými plicními
resekcemi (40 výkonů – 31,0 %) a klínovitými
resekcemi (32 výkonů – 24,8 %). Celkem
bylo radikálně resekováno 206 metastáz, 12
bylo ošetřeno radiofrekvenční ablací, maximální počet ložisek odstraněných u jednoho
operovaného dosáhl třinácti. Perioperační
mortalita byla nulová. Po metastazektomii
dosud přežívá 72 operovaných (66,1%), medián
přežití činí 39 měsíců. Tříleté přežití v souboru
činilo souhrnně 57%, pětileté pak 38%, ve
skupině kolorektálního karcinomu 52%,
resp. 41%, a ve skupině renálních karcinomů
66%, resp. 53%. Dosažené výsledky potvrzují pozitivní roli radikální plicní metastazektomie v léčbě diseminovaného nádorového
onemocnění, což má v našich podmínkách
zásadní význam především u kolorektálních
a renálních nádorů.
As. MUDr. J. Šafránek, Ph.D. ve své
přednášce „Mediastinální cysty, chirurgické
řešení“ referoval o výsledcích chirurgické
léčby 11 nemocných. Nejčastěji šlo o cysty
perikardiální (7), bronchogenní (3) a jedna
cysta byla thymická, lokalizovány byly
v předním mediastinu (7), horním (3) a zadním mediastinu (1). nejčastěji byl využíván
přístup z videotorakoskopie, torakotomie,
ojediněle ze sternotomie. Doba hospitalizace
po torakotomii činila v průměru 6,67 dne, po
videotorakoskopii byl tento průměr kratší
(3,25 dne). Průměrná velikost cysty operované
z torakotomie byla 78x55 mm. Současnou tendencí je indikace videotorakoskopie, k operaci
jsou indikovány i asymptomatické cysty.

V sekci věnované radiologické diagnostice as. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D. ve své
přehledové přednášce, doplněné vlastními
zkušenostmi, seznámil posluchače s pestrými obrazy aspergilových onemocnění v CT
obraze plic. Pozornost věnoval především
obrazům ABPA (alergické bronchopulmonální aspergilózy), která se klinicky manifestuje
jako těžké formy astmatu s plicními infiltráty,
kdy cílené CT vyšetření odhalí diagnosticky
patognomonické centrální bronchiektázie.
Primář MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.,
referoval o zkušenostech s radiointervenční
léčbou syndromu horní duté žíly, především
u nemocných s bronchogenním karcinomem.
Časná klinická úspěšnost radiointervence je
na dobře vybavených pracovištích a v rukou
zkušených odborníků vysoká, v předkládaném
souboru dosahovala při použití stentů 98, při
reintervenci 100%. Dlouhodobé výsledky jsou
velmi variabilní a značně závislé na základním
onemocnění – o efektu stentů však svědčí
skutečnost, že pouze 5% nemocných zemřelo
s příznaky syndromu horní duté žíly.
V sekci intersticálních plicních procesů
as. MUDr. Radka Bittenglová hovořila
o organizaci péče o nemocné s intersticiálními plicními procesy (IPP) na Klinice TRN
v Plzni. Ambulance IPP se stará o celkem 560
pacientů s diagnózami sarkoidosy, intersticiální plicní fibrózy, kolagenózy, dále o dospělé
nemocné s cystickou fibrózou. Ambulance
IPP rovněž pečuje o nemocné, zařazované do
transplantačního programu. V roce 2010 bylo
provedeno 1553 výkonů, což představuje 776,5
hodiny práce. Objem práce narůstá, proto
stabilizované nemocné předává ambulance
IPP spádovým pneumologům. Ušetřený čas se
snaží personál využít pro intenzivnější osobní
kontakt a komunikaci s nejtěžšími nemocnými
a jejich rodinami.
Kongres má již několikaletou tradici a stoupající zastoupení účastníků nelékařské sekce.
Nelékařská sekce kongresu byla co do počtu
tematických bloků velmi rozmanitá a vystoupilo na ní bezmála 50 aktivních přednášejících
jak z České, tak Slovenské republiky.
Naši kliniku reprezentovalo 15 aktivních
nelékařů, z nichž 10 se zároveň podílelo na
předsednictví dílčích, odborných sekcí.
V oblasti intenzivní ošetřovatelské péče
v pneumologii přednesla svůj příspěvek na
téma „Akutní respirační selhání“ Mgr. Václava
Maříková. Kolegyně Bc. Věra Kaslová se ve
svém sdělení zabývala „Neinvazivní plicní ventilací při CHOPN“ a Aleš Červinka (staniční
všeobecný ošetřovatel TRN-JIP) poutavě
hovořil o „Vývoji přístrojové techniky k neinvazivní plicní ventilaci“. Na „intenzivní“ sekci

plynule navázala přednáška Mileny Brůhové
o tom, „Jak správná volba přístroje u nemocných se syndromem spánkové apnoe ovlivňuje
compliance s léčbou“.
V tematickém okruhu CHOPN, Astma
představily svoji práci Eva Černá se sdělením
„Edukace pacienta s astma bronchiale z pohledu sestry v ambulantní péči“ a Miriam Penová
(staniční sestra lůžkového oddělení TRN-B)
v příspěvku „Ošetřovatelská péče o nemocného s exacerbací CHOPN“. Bronchologickou
problematikou se zabývala Libuše Šárová ve
své přednášce na téma „Ošetření laserem
v bronchologii z pohledu sestry“. Práci sestry ve funkční laboratoři představila Jiřina
Karasová v příspěvku „Vyšetřování plicních
funkcí a úloha sestry při funkčním vyšetření“.
Onkologickou problematiku přiblížila Radka
Tušlová (staniční sestra lůžkového oddělení
TRN-A) ve svém sdělení „Role sestry v uspokojování psychických potřeb nemocných
s onkologickým plicním onemocněním“,
následována Alenou Mužíkovou s přednáškou
na téma „Ošetřovatelská péče o nemocné
s onkologickým onemocněním - hlavní aspekty výživy“ a Bc. Kamilou Kolaříkovou, která
hovořila o „Přípravě pacienta k plicní operaci
z pohledu ambulantní sestry“. Vrchní sestra
kliniky TRN Mgr. Lenka Neklová přispěla
svým průzkumem na téma „Podíl staničních
a vrchních sester na kvalitě ošetřovatelské
péče“.
V neposlední řadě se v sekci věnované
problematice TBC představily Mgr. Jindra

Pánková (zastupující staniční sestra TRNambulance) s přednáškou „Biologická
léčba na dispenzáři TBC“, Eva Jankovičová
s příspěvkem „Tuberkulóza - její historie
a vývoj léčby“ a Jana Marešová ve sdělení na
téma „Ošetřovatelská péče o nemocné s TBC
za hospitalizace“.
Prostory a atmosféra sálu, kde probíhala
nelékařská sekce, byly po celou dobu kongresu místem intenzivního zájmu a praktických diskusí.
Kongres svým účastníkům představil Plzeň
nejen jako „hlavní město pneumologie Česka
a Slovenska roku 2011“, ale zároveň jako
budoucí „město evropské kultury“.
V úvodní večer kongresu proběhl ve Velké
synagoze s mimořádným ohlasem společný
koncert hudebních mistrů V. Hudečka a J.
Stivína, následovaný společenským večerem
v prostorách Plzeňského pivovaru. Druhý
večer kongresu proběhl formou galavečeru
v prostorách Parkhotelu Plzeň. V úvodu
večera přednesli zamyšlení plzeňský biskup
římskokatolické církve mons. Fr. Radkovský
a pastor České luteránské evangelické církve,
rev. Ing. Petr Krákora, následováni mistrovskou etudou o lidském těle a duši v podání
mima B. Hybnera.
Plzeňský pneumologický kongres po odborné
i společenské stránce mnohokrát symbolizoval
přínos vzájemné spolupráce a tolerance ve
všech oblastech lidského konání.
Doc. MUDr. M.Teřl, Ph.D.

Záštitu nad kongresem převzali a svá zamyšlení přednesli
plzeňský biskup mons. František Radkovský
a pastor České luteránské evangelické církve, rev. Ing. Petr Krákora

PRAGUECHO 2011, PRAHA, 9. ČERVNA 2011
jsou např. kolibříci. Upozornil
na skutečnost, že k proliferaci
(hyperplazii) myocytů dochází
jen do 18. měsíce věku. Poté je
zvětšení myokardu výhradně
hypertrofií nevyhnutelně spojené se zmnožením vaziva.
Podněty vedoucí k hypertrofii mohou být rázu fyziologického (jako je tomu u pohybové
činnosti) či může jít o podněty
patologické. Pohybová aktivita
má kardioprotektivní účinek,
a to nejen u zdravých jedinců,

Pracovní skupina Echokardiografie České kardiologické společnosti
a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze uspořádaly IX. mezinárodní setkání o novinkách v echokardiografii nazvané Praguecho
2011. Setkání se uskutečnilo ve Fragnerově sálu společnosti Zentiva
v Dolních Měcholupech.
Jedna ze sekcí - Sportovní srdce – problém dneška (předsedající:
Lubomír Elbl, Tomáš Paleček) - se přímo týkala i problematiky
tělovýchovného lékařství. Uvedeme několik informací, které v této
sekci zazněly.
Bohumil Ošťádal (Fyziologický ústav AV ČR): Adaptace myokardu
na zátěž. Autor zdůraznil fylogenetické aspekty ve vztahu k velikosti
srdeční. Velikost srdce (vztažená k povrchu těla) je mezi různými druhy
nepřímo úměrná velikosti těla. Poměr mezi velikostí srdeční a tělesnou
hmotností je největší u nejdrobnějších teplokrevných živočichů, jako
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ale také i kardiaků. Jak u experimentálních zvířat, tak u pacientů
po akutním infarktu myokardu je patrné zmenšení rozsahu nekrózy
u cvičících. Ukazuje se také, že existuje významný rozdíl v osudu
kardiomyocytů mezi muži a ženami. Ve věku mezi 20-90 léty dochází
u mužů ročně k zániku okolo 50 milionů kardiomyocytů, u premenopauzálních žen se jejich počet výrazněji nemění. S ohledem na
další rozdíly mezi muži a ženami lze s nadsázkou očekávat, že dojde
i k rozdělení kardiologie na ženskou a mužskou.
Aleš Linhart (VFN, Praha): Změny levé komory u různých druhů
sportovní zátěže. Charakter hypertrofie levé srdeční komory je rozdílný podle sportovního odvětví. Tam, kde převažuje tlaková izometrická zátěž, dochází ke koncentrické hypertrofii, tam, kde převažuje
vytrvalostní cyklická zátěž, dochází k excentrické hypertrofii. U cyklistů
se uplatňují oba mechanismy – zatímco u dolních končetin jde převážně
o činnost isotonickou, u horních končetin převažuje činnost isometrická. Na rozvoj hypertrofie mají vliv i nedovolené (dopingové)
podpůrné prostředky jako jsou např. erytropoetin, anabolika či růstový
hormon.

Petr Kuchynka (VFN, Praha): Pravá komora není nedotčena. Již
před více než 100 lety pozorovali výzkumníci, že při sportovní činnosti
prodělává adaptační změny levá i pravá komora srdeční. Dochází
jak k hypertrofii, tak i k dilataci obou komor. V pravé komoře se
v souvislosti se zátěží nachází více kolagenu než v komoře levé.
Šestnáctitýdenní trénink pokusných krys vyvolal fibrotické změny
pouze v pravé komoře.
Z dalších příspěvků lze namátkou zmínit například jasný příklon
u zátěžové echokardiografie k vyšetřování přímo při zátěži racionálním
protokolem na bicyklovém ergometru namísto vyšetření po zátěži např.
na běhátku a až na definované výjimky striktní preferenci protokolů
s fyzickou zátěží oproti farmakologické. Dále je jasně definovaná skupina pacientů, u nichž má zátěžové echokardiografické vyšetření nepochybný přínos – jedná se o pacienty, u nichž je diskrepance klinického
stavu a zejména subjektivních obtíží a klidového echokardiografického nálezu a o pacienty s obtížemi vázanými na zátěž, a to v případě
zvažování intervence.
K. Slabý, J. Novák, B. Nussbaumerová

MULTIOBOROVÉ SYMPOSIUM „MEDICÍNA A ANTIFOSFOLIPIDOVÉ
PROTILÁTKY“, PLZEŇ, 23. - 25. 6. 2011
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni
se sekcí reprodukční imunologie České imunologické společnosti, Českou společností alergologie a klinické imunologie a Gynekologickoporodnickou klinikou LF UK a FN Plzeň
pořádala první české multioborové symposium
s mezinárodní účastí týkající se přitažlivého
tématu: „Medicína a antifosfolipidové protilátky“. Cílem našeho setkání bylo soustředit
kolem problematiky antifosfolipidových protilátek (protilátky proti kardiolipinu, fosfatidylserinu, beta 2-glykoproteinu, fosfatidyl-glycerolu, fosfatidyl-etanolaminu, fosfatidyl-inositolu,
fosfatidyl-cholinu, fosfatidyl-sfyngomyelinu,
annexinu V) teoretické pracovníky i odborníky
z různých klinických pracovišť a vyměnit si
zkušenosti metodických přístupů i terapeutických zásahů a klinických rébusů.
Slavnostního zahájení se zúčastnili tito významní představitelé odborných společností
a Plzně: za Českou akademii věd a Českou
imunologickou společnost paní prof. RNDr.
Blanka Říhová, DrSc., za Českou společnost
alergologie a klinické imunologie pan MUDr.
Dalibor Jílek, CSc., za LF UK v Plzni paní
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc., FN Plzeň
zastupoval pan prof. MUDr. Ondřej Topolčan,
DrSc., pana primátora zastupoval pan MUDr.
Václav Šimánek, a pana hejtmana zastupoval
pan Jiří Kuthan.
V odpoledních hodinách zahajovacího dne
promluvil prof. Shoenfeld (Izrael). Provedl
historický průřez výzkumu antifosfolipidových
protilátek posledních třiceti let (od Hugheho
syndromu a klasického antifosfolipidového
syndromu (APS) po neurologické symptomy
až po charakteristiku katastrofického APS).
Rozbor patogeneze APS směřuje stále k autoimunitnímu podkladu např. aterosklerózy.
Izraelští výzkumníci publikovali hodně prací
týkajících se zvýšeného výskytu anti-β2-GP1
a antigenu v podobě β2-GP1 ve sklerotických
plátech cév. Klasický APS, kdy např. dochází
k opakovaným těhotenským ztrátám pak
prof. Shoenfeld spojuje i s infekčním agens,
jak virovým tak bakteriálním. Shenfeldova
temperamentní přednáška shrnula výsledky
bádání na animálním i lidském modelu za
celý jeho dosavadní badatelský život nejen
v revmatologii, ale i v reprodukční medicíně,
neurologii a hematologii.
Prof. Rovenský (Slovensko) se z vážných
důvodů nemohl dostavit, poslal ale přednášku

elektronickou cestou, kterou jsme pak bez
slovního doprovodu také uvedli. Týkala se
katastrofického antifosfolipidového syndromu.
Další den následovala přednáška pana doc.
Malbohana et al. (Praha) o první zmínce
a nálezu antikardiolipinových protilátek
(Wassermann, 1906). Přednášející výborně
charakterizoval další jednotlivé buněčné fosfolipidy z hlediska biochemického a poukázal
na jejich vztah k diagnostice. Zmínil se
i o možnostech detekce těchto antigenů nebo
jejich protilátek.
Společnou patogenetickou bázi antifosfolipidového syndromu a systémového lupusu
prokázal prof. Koike et al. (Japonsko). Od
roku 1990 studoval význam beta2-glycoproteinu I, spojovacího kofaktoru kardiolipinu.
Zdůraznil také vztah antiprotrombinových
protilátek a fosfatidylserinu. Koikeho skupina
sledovala i monocyty stimulované monoklonálními anti-beta2-GPI u pacientů s APS.
Z četných pokusů Koikeho skupina zjistila, že antifosofolipidové protilátky aktivují
monocyty/makrofágy přes komplement. Svoji
důležitou úlohu v patofyziologii APS sehrávají
i buňky endoteliální.
Prof. Cervera (Španělsko) hovořil o katastrofickém antifosfolipidovém syndromu
(CAPS), který míval historicky mnoho názvů
jako např. „devastují nezánětlivá vaskulopatie“, nebo „oklusivní vaskulopatie“ nebo
„akutní diseminovaná koaglupatie-vaskulopatie“ apod. Autor posluchače seznámil i s existencí Evropského fóra pro antifosofolipidové
protilátky s registrem pro CAPS (http://www.
med.ub.es/MIMMUNF/FORUM/CAPS.
HTM).
MUDr. Jílek (Ústí nad Labem) představil
zajímavou kazuistikou pacientky s rizikovou
graviditou (původní dg. gestační hepatopatie), a později komplikovanou makulopatií
a periflebitis na podkladě suspektní arteriální
okluze. Klinický stav doprovodil průběžnými
laboratorními výsledky hypergamaglobulinémie IgM a vysokými protilátkami proti kardiolipinu v IgM a beta2-GPI v IgM. Autor
uvedl, že uvažuje o neklasickém APS, neboť
nesplňuje kriteria ze Sydney 2004. Navrhuje
termín „pravděpodobný nebo předběžný
APS“.
Prof. Ambrožič et al. (Slovinsko) pohovořil
o detekci a klinickém významu sledování protilátek proti protrombinu.Autor navrhuje rozšířit
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sledování klasických antifosfolipidových protilátek také o protilátky proti protrombinu
a proti ph-serinu. Podobně i dr. Binder (USA)
et al.(přednesla MUDr. Poloučková) vyzdvihují především klinický význam IgG a IgM
autoprotilátek, které reagují s fyziologickým
komplexem ph-serinu a protrombinu. Autoři
se domnívají, že se jedná o citlivější markery
APS. As. MUDr.Hirmerová (Plzeň) se zamýšlí
nad výsledky rozšířeného profilu antifosfolipidových protilátek u postižených se žilním
trombembolismem. U pacientů bez autoimunitního postižení, ale s prokázaným venózním
trombembolismem zjistila významně vyšší
protilátky v IgM proti kardiolipinu, v IgG
beta2-glykoproteinu I a v IgM proti fosfatidyletanolaminu. O vazebných vlastnostech
anti beta 2-glykoproteinu I u APS a u SLE
promluvila prof. Cucnik (Slovinsko). Uvedla
jen část práce, která v plném znění vychází
v časopisu LUPUS (Avidity of anti-β2-glycoprotein I antibodies in patients with or without
antiphospholipid syndrome: a collaborative
study in the frame of the European forum on
antiphospholipid antibodies.Cucnik S, Kveder
T, Ulcova-Gallova Z, Swadzba J, Musial J,
Valesini G, Avcin T, Rozman B, Bozic B.Lupus.
2011 Aug 3. [Epub ahead of print])
As. MUDr. Brabcová et al. (Plzeň) přednesla
první výsledky sledovaných profilů antifosfolipidových protilátek z časovaných náběrů
u pacientů s revmatoidní arthritis a ankylozující spondylytis léčených biologickou léčbou.
Studie pokračuje. Sledování vytváření antifosfolipidových protilátek a protilátek proti
Infliximabu u pacientů léčených anti-TNF-alfa
léčbou s perfektně propracovanými dalšími
laboratorními ukazateli odezněla z týmu
MUDr. Malíčkové et al. (Praha). Přednášející
podtrhla tu skutečnost, že aktivovaný autoimunitní systém s autoagresivní reaktivitou
k léčbě infliximabem u některých pacientů má
též predispozici k vytváření protilátek proti
jednotlivým fosfolipidům.
MUDr. Bulíková et al. (Brno) prokázala, že mikropartikule cirkulující v krvi jsou
vyšší u osob s pozitivními antifosfolipidovými
protilátkami než u kontrol. Problém je najít
vzájemné propojení mikropartikulí s klinickými trombembolickými příznaky.
Dr. D´ippolito (Itálie) se zabývala účinkem
Tinzaparinu a Enoxaparinu na angiogenezu
v endometriu a současně inhibujícím mecha-

nismem při vytváření antifosfolipidových protilátek. Dr. Egerer et al. (Německo) seznámil
účastníky symposia se systémem MLDA (Multiline dot assay), při kterém lze určovat pět různých
fosfolipidových protilátek najednou.
Poslední jednací den vystoupila v zastoupení
prof. Di Simone opět dr. D´Ipploti et al. se
zajímavým sdělení týkajícím se úlohy TIFI
(jedná se o peptid syntetizovaný z dvaceti
aminokyselin a pocházející z lidského cytomegaloviru) a jeho společných VTH oblastí
s beta2-glykoproteinem I in vitro . Na myším
endometriu sledovala inhibici angiogenezy.
Doc. Sedláček et al.(Plzeň) přednesl výsledky sledování hladin antifosfolipidových profilů
u HIV pacientů před léčbou a při léčbě. MUDr.
Šubrt et al. (Plzeň) se zabýval analýzou pacientek opakovaně potrácejících z pohledu sledování antifosfolipidových protilátek a genetických trombofilních faktorů. Oba rizikové faktory jsou sledovány současně a pacientky pak
cíleně léčeny. MUDr. Hradecký et al. (Plzeň)
měl podobné zaměření ale specifikované
pouze k diagnóze preeklampsie. Prof. UlčováGallová et al. (Plzeň) zopakovala význam
vyšetřování celého profilu antifosfolipidových
protilátek u pacientek s reprodukčním sel-

háváním. Prof. Vikentieva et al. (Bulharsko)
se všímala buněčné imunity (CD19+, CD3+,
CD8+, CD4+, CD16+, CD56+) a hladin antifosfolipidvých protilátek u pacientek, jejichž
vajíčka byla oplodněna pomocí intracytoplasmatické injekce spermií. Neúspěch v graviditě
pak dávala do souvislosti s patologickými
laboratorními hodnotami. MUDr. Mocková et
al. (Plzeň) informovala o prvních výsledcích
osmi různých antifosfolipidových protilátek
u dětí narozených maminkám s autimunitním postižením.Studie stále pokračuje. MUDr.
Stiborová et al. (Ústí nad Labem) posuzuje externí kvalitu protilátek proti kardiolipinu a beta2-glykoproteinu. MUDr. Fojtík
(Brno) uvedl kazuistiku katastrofického
APS. V nástěnkové sekci: MUDr. Šlechtová
et al. (Plzeň) uvedla kazuistiku vaskulárního
onemocnění spojeného s primárním APA syndromem u muže, MUDr. Křemenová et al.
(Praha) rozebrala 568 pacientů podle základního onemocnění a výsledků profilu antifosfolipidových protilátek, Dr. Baleva (Bulharsko)
porovnala hladiny čtyř antifosfolipidových
protilátek u zdravých jedinců ve věku od
jednoho roku do sedmdesáti let (do třiceti
let převažují v izotypu IgM, po padesátce pak

v IgG, a IgM), MUDr. Náhlovský et al. (Plzeň)
popsal kazuistiku matky se SLE, laboratorní
hodnoty a klinický stav jejího extrémně nezralého novorozence atd.
Prohlídka vodního hradu ve Švihově a historického centra v Klatovech s večeří se stala
a skvělou tečkou za odborným kláním.
A že se všem líbilo, svědčí třeba jeden dopis
za všechny, které po symposiu došly: „Vážená
paní profesorko, zúčastnila jsem se s kolegyní
z ročníku Vámi pořádaného symposia a opravdu moc a moc se nám líbilo, skvělý zážitek!
Snad se nebudete zlobit, když Vám touto cestou
pošlu veliký dík, zejména za to, že byla účast
umožněna i nám studentům. A jestli to tak
můžu říct, už od absolvování několika hodin
Vaší výuky (ať už v rámci přednášek z imunologie nebo později volitelného předmětu)
upřímně obdivujeme Vaše nadšení a lásku
k tomu, co děláte, a teď se to jenom upevnilo. Ještě jednou díky a hodně štěstí s dalšími
podobnými akcemi (a samozřejmě i mimo ně),
s pozdravem J.Hommerová.“
Prof. MUDr.Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc.,
Gynekologicko-porodnická klinika LF UK
a FN Plzeň

32. SVĚTOVÉ LÉKAŘSKÉ HRY A LÉKAŘSKÉ SYMPOSIUM
LAS PALMAS (ŠPANĚLSKO), 2. - 9. 7. 2011
Již po dvaatřicáté se uskutečnily
v tradičním termínu začátkem
července World Medical and
Health Games a v jejich rámci
také třídenní lékařské sympozium. Pořadatelem je agentura,
sídlící v Paříži, která ve spolupráci s místními funkcionáři celou
akci dlouhodobě připravuje
a také za její zdárný průběh
odpovídá. Zmíním se nejdříve
o lékařském sympoziu.
Vzhledem k místu konání
mělo
tentokrát
poněkud
svérázný rámec – bylo totiž
trojjazyčné s tím, že přednášky
Dr. André Monroche (Francie),
při prvním dnu sympozia byly
prezident sympozia
proneseny výhradně španělsky,
druhý blok sestával výhradně
s přednášek anglických a třetí blok byl francouzský. Důvodem pro tuto
uspořádání zřejmě bylo zapojit do odborné části programu co nejvíce
ze zhruba 2500 účastníků her. Přednášky probíhaly v zasedačce hotelu
„Cristina“, kde byl také hlavní stan organizačního výboru celých her.
V třídenním programu zaznělo 21 sdělení – stručně poreferuji
o některých. P. Lecuyer (Francie) v přednášce „What can be done before the
performance to prevent from being hurt?“ zdůraznil řadu zásad prevence
poranění zejména rozcvičení, strečink, nápojový a výživový režim, správné
užívání ochranných součástí výstroje, optimální obuv a také doléčení
předchozích zdravotních potíží. G. Shrago (Švýcarsko) ve sdělení „Age
and sport“ podal přehled výsledků studie IRMAS (International Report
of Masters Ability Survey 2010). Vedle různých pozitivních vlivů pohybové
aktivity na zdravostí stav sportujících „masters“ upozornil i na některá
rizika. B. York (Německo) ve sdělení „Update osteoporosis“
upozornil na rostoucí incidenci tohoto onemocnění, shrnul
příčiny a možnosti prevence. Mezi nimi zmínil i životní styl
s dostatkem pohybové aktivity. J. Novák (ČR-spoluautoři
H.Kvapilová a V. Zeman) v příspěvku „Abnormal coronary bed as a co-participating cause of sudden death during
cycling“ uvedl kasuistiku cyklisty, u něhož vedle vrozené
aplázie pravé věnčité tepny bylo přítomno i aterosklerotické
postižení levé věnčité tepny. K náhlé smrti mohla vést kombinace několika nepříznivých faktorů. N. Bendib (Alžírsko)
ve sdělení „Les limites physilogiques de la pratique tardive de
l´activité sportive“ upozornil na příčiny přirozeného poklesu
výkonnosti ve vyšším věku a na význam pravidelné pohybové aktivity při zpomalení procesu stárnutí. A. Seynaeve

(Francie) v kasuistickém sdělení „Ostéotomie de valgisation du genou chez
un jouer de tenis“ popsal průběh komplexního vyšetření a léčby staršího
hráče tenisu s chronickými bolestmi varózních kolenou. Deset měsíců
po operaci a následné rehabilitaci se hráč vrátil k tenisu, s doporučením
užívat ortézu. M.L. Uffredi (Francie) popsal ve sdělení „Maladies respiratoires et activités sportives“ povolené terapeutické postupy zejména
u astmatiků. U mukoviscidózy zdůraznil význam pohybové aktivity
v prognóze onemocnění od co nejnižšího věku, podaří-li se ji včas odhalit.
Závodní sport lze povolit jen v případě, že VO2max dosáhne alespoň
70% věkového normativu. H. Gacem (Tunis) ve sdělení „Contribution
á l´etude épidemiologique des accidents sportifs scolaires“ na základě
rozboru 420 úrazů uvedl, že nejčastějším mechanismem je srážka, na fraktury a těžší luxace připadá 14% úrazů, 75% úrazů je jen lehkého stupně.
Nejčastěji k úrazům docházelo v dubnu a v květnu. A. Monroche (Francie)
v přednášce „Role du médicin du sport sur le bord des rings“ infomoval, že
lékař u ringu má jen poradní hlas ohledně případného ukončení utkání
pro převahu jednoho ze soupeřů. Pravomoc zápas ukončit má jen rozhodčí
příp. trenér některého z borců. Po mozkové komoci je nutná čtyřměsíční
přestávka před dalším utkáním. H. Albrecht (Austrálie) mluvil o „Medicolegal aspects of neuro-psychopharmacology in sports medicine“.
Jednotlivých bloků sympozia se zúčastnilo vždy okolo 20-30 posluchačů.
Program sestavený vědeckým výborem, nebyl nijak přeplněný, a umožňoval
ke každému sdělení živou diskusi.
Většina ze stovek účastníků však do Las Palmas dorazila zasportovat si v některém z 23 sportovních odvětví, které byly na programu.
Startovat v oficiálním programu her mohl kdokoliv, kdo se mohl prokázat
zaměstnáním ve zdravotnictví či ve farmacii. V každém odvětví byli startující rozděleni do pěti věkových kategorií. Mimo soutěž se mohli zúčastnit
i rodinní příslušníci. Z České republiky jsem byl aktivním účastníkem
jediný. Hry v Las Palmas mi budou připomínat tři medaile – dvě bronzové
v plavání a jedna stříbrná v přespolním běhu na 10 km. Na borce přede
mnou jsem opravdu neměl.
J. Novák
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41. KONGRES A MISTROVSTVÍ SVĚTOVÉ LÉKAŘSKÉ TENISOVÉ
SPOLEČNOSTI, KARLOVY VARY, 20. - 26. 8. 2011
Pořadatelstvím 41.kongresu a mistrovství
WMTS (World Medical Tennis Society) byla
pro letošní rok pověřena Česká lékařská tenisová společnost (ČLTS). ČLTS se tak dostalo
již podruhé cti uspořádat tuto významnou sportovní a současně odbornou akci. Mistrovství
spolu s pětidenním kongresem proběhlo od 20.
do 26.8.2011 v Karlových Varech.
ČLTS byla pořadatelem již v r. 2002, i tehdy
místem konání byly Karlovy Vary. Tehdejšího
32. Kongresu a mistrovství WMTS se zúčastnilo
okolo 420 účastníků z 22 zemí, z toho 360 hrálo
tenisový turnaj a zbytek tvořily doprovázející
osoby. Uvedený ročník přinesl řadu úspěchů
českým barvám. Tím nejvýznamnějším bylo
tehdejší vítězství v Poháru národů – soutěži
družstev mužů.
Nad letošním již 41. ročníkem přijal záštitu
stejně jako v r. 2002 děkan LF UK v Plzni
doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. Plzeňská
lékařská fakulta se tak stala významným partnerem této události. V Karlových Varech se
letos zaregistrovalo 238 osob, z nich 188 bylo
přímých účastníků turnaje. Zastupovali 24
zemí.
Součástí každé této vrcholné akce WMTS
jsou i Scientific sessions, pořádané pod
hlavičkou Společnosti sportovní a preventivní medicíny (The Sport and Preventive
Medicine Society). Tyto „sessions“ proběhly
v pěti částech,všechny přednášky i diskuse
se odbývaly v anglickém jazyce. Uvádíme
stručnou informaci o jednotlivých sděleních.

Neděle 21.8.: Vylita T. (Karlovy Vary):
Natural resources heritage of the West
Bohemian Spa Region. V pozadí léčivých karlovarských pramnenů stojí unikátní hydrogeologické podmínky. Celý lázeňský trojúhelník je
v současnosti navržen jako významná přírodní
památka na seznam UNESCO. Broome
C. (USA): Medical response to the World
Trade Center Disaster. Autor byl členem
záchranářského týmu, který byl nasazen do
záchranných prací až po kolapsu „dvojčat“ po
teroristickém útoku v září 2001. Tým pracoval
přímo v terénu poblíž katastrofy a poskytoval
první pomoc především těm záchranářům,
kteří zde pracovali od okamžiku neštěstí.
Myint S. (USA): Medicine in the villages of
rural Nepal. Zdravotní péče ve venkovských
oblastech Nepálu se výrazně liší od úrovně
v metropoli Kathmandu. Většinu fyzicky
náročných prací vykonávají na venkově ženy.
Domy nejsou vytápěny, není zaveden elektrický proud, není telefoní spojení, velký

vliv mají laičtí „medicinmani“. Obrovským
přínosem je dostavba malého nemocničního
zařízení, v němž mohou vyhledat lékařské
ošetření nemocní i z velmi vzdálených destinací, kteří sem dojdou pěšky nebo jsou doneseni příbuznými.
Pondělí 22.8. Voda J.K. (USA): Best strategies to practice medicine. Autor upozornil na
skutečnost, že i tzv. nejlepší doporučované
léčebné strategie mohou být poplatné řadě vlivů,

které cíleně ovlivňují výsledek experimentů.
V úvahu je třeba brát i tlak farmaceutického průmyslu, který může ovlivnit výsledky
některých studií. Ze zkušenosti řečníka ne vše
řeší tzv. evidence-based medicine.
Moláček J. (Plzeň): Vascular injuries in
sport. Na 10 kazuistikách byly dokumentovány
problémy, s jakými je spojeno ošetření těchto
velmi závažných poranění. Často hrozí ztráta
končetiny i fatální komplikace. Při včasné
diagnostice jsou léčebné výsledky velmi
dobré. Vlasák J. (Sokolov): Dialysis program
in the spa region. V lázeňské oblasti žije 300
tisíc obyvatel. Ve třech centrech – Karlových
Varech – Mariánských Lázních a Sokolově
– zabezpečuje Fresenius Medical Care akutní i
chronickou léčbu pacientů se selhávajícími ledvinami. Šín M., Chrapek O., Šín I. (Olomouc):
Current refractive surgery and sport. Autoři
referovali o případu vrcholového profi tenisty,
který se po laserovém refraktivním chirurgickém zákroku probojoval do první desítky
žebříčku ATP.
Úterý 23.8.: Czech-Swedish morning session: Kirchner J. (Ostrov): Colorectal carcinoma screening program in Czech Republic.
Incidence CRCA v ČR je 79/100 000 obyvatel
(u mužů 94.8, u žen 63.3). Jen 42-44 % je diagnostikováno v časných stádiích. Do programu
„Zastavme kolorekrátální karcinom!“ je
zapojeno okolo 300 endoskopických jednotek.
Preventivní vyšetření je poskytování pro
osoby ve věku 50-54 let každoročně, pro starší
55 let každé dva roky. Největším problémem je
získat pro tento program většinovou populaci.
Hagberg L. (Švédsko): Neuroborreliosis is no
mystical, difficult to treat infection! Nemocní
s neuroboreliozou často trpí radikulitickými bolestmi, periferní parézou lícního nervu
a senzorickými poruchami. Lumbální punkce
je klíčovým diagnostickým zákrokem. nachází
se monocytární pleocytóza jako známka krovní
infekce. Účinným lékem u všech klinicky manifestních příznaků neuroboreliózy je perorální
doxycyklin. Kreuzberg B. (Plzeň): Diagnostic
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imaging at oncological diseases. V posledních 40 letech prodělaly zobrazovací metody
u onkologických pacientů revoluční změny.
Zatímco v 70tých letech byly k dispozici pouze
radiodiagnostické metody, v současnosti byly
nahrazeny multidetektorovou počítačovou
tomografií, magnetickou rezonančním zobrazením a nejnověji též hybridními metodami,
kombinujícími radiodiagnostické zobrazení
s metodami nukleární medicíny. Nové přesné
metody umožňují zobrazení stavu tkání na
úrovni mikrostruktury, na molekulární úrovni
a také v oblasti funkční diagnostiky. Autor
uvedl řadu kasuistických vyobrazení jednotlivými zmíněnými metodami. Hagberg H.
(Švédsko): New treatments in the fight against
cancer. Chirurgická léčba, chemoterapie a radioterapie jsou základní léčebné postupy při
léčbě rakoviny. Další léčebné postupy, jako
je léčba monoklonálními protilátkami, inhibitory tyrosinkinázy, preparáty na bázi thalido-

midu a inhibitory m-TOR představují nové
možnosti, zaváděné v posledním desetiletí,
a představující slibnou účinnost u některých
forem rakoviny. Racek J. (Plzeň): Novel cardiac biomarkers with respect to their prognostic
significance. Ateroskleróza se dnes pokládá
za chronickou zánětlivou afekci stěny tepen.
Srdeční biomarkery mají při hodnocení zdravotního stavu jak diagnostický, tak i prognostický význam. Mezi nové srdeční biomarkery
se řadí hypersenzitivní srdeční troponiny, mozkový natriuretický peptid (BNP) a N-terminální pro-BNP (NT-proBNP), hypersenzitivní
C-reaktivní protein (hs-CRP), lipoproteinassociated fosfolipáza A2 (Lp-PLA2), myeloperoxidáza (MPO) a další.

Středa 24.8.: Račická E. et al. (Ostrava,
Plzeň): Application of Incretin Therapy in
Clinical Practice for Type 2 Diabetes Mellitus
and Results of Clinical Study BIBY in the
Czech Republic-1st Phase. Incretinové hormony jako je GIP (glukose dependent insulinotropic polypeptide) a GLP-1 (glucagonlike-peptide-1) nejen zlepšují metabolickou
kompenzaci, ale také vyvolávají supresi glukagonu a supresi chuti k jídlu, a tím váhový
úbytek. Exenatid je agonistou receptorů pro
GLP-1. U randomizované klinické studie se
prokázal váhový úbytek a významný pokles
konjugovaného hemoglobinu (HbA1c). Lepší
výsledky byly u pacientů s kratším trváním
DM 2. typu. Kymplová J. (Praha): Physical
therapy in the treatment of tennis elbow.
Tenisový loket je druhá nejčastější tendopatie
u tenistů. O chronickou formu se jedná, trvajíli potíže déle než 6 týdnů. Z fyzikálně terapeutických procedur se uplatňuje laser, ultra-

zvuk, magnetoterapie, různé typy elektroterapie, časo se kombinují. Dobrých výsledků se
dosahuje použitím multiefektivní distanční
jednotky VAS-07. Spočívá v hloubkové
aplikaci elektrických proudů na principu elektromagnetické indukce. Vierola H. (Finsko):
Early cigarette smoking as a risk factor for
cannabis use. Kouření cigaret ve věku 12

let vykazuje více než dvacetinásobně vyšší
riziko pro pozdější kouření marihuany. Kdo
se naučí inhalovat cigaretový kouř, snadněji
přivykne inhalovat kouř z marihuany. Časná
expozice nikotinu senzibilizuje dopaminergní
systémy k dalším silnějším drogám. Sportovní
aktivity, jako je tenis, mohou sehrát v prevenci významnou roli. Fiedler R. (Plzeň): The
syncope. Synkopa je relativně častá příhoda,
vyskytující se v 1-3% ošetření na JIP a u 6%
případů přijetí do nemocnice ročně. Okolo
50% lidí zažije alespoň jednou v životě synkopální stav. Incidence synkopy se zvyšuje
s věkem, prudce narůstá po 70. roce. Podle
etiologie se rozeznává synkopa reflexní, ortostatická a kardiální. Vazovagální synkopa je
nejčastější, je benigní. Ke stanovení příčiny
se ve světě zřizují „Syncope units“. Novák J.
(Plzeň): Sudden death in sport: how dangerous
might be tenis. U sportovců starších 35 let je
nejčastější příčinou náhlé smrti onemocnění
věnčitých tepen. Může jít o aterosklerózu, ale
také o vrozené anomálie. U tenistů přichází
v úvahu i další příčiny. Náhlá smrt u sportovců
se stává zřídka, postihne-li však třeba
i rekreačního hráče, charakterizovaného jako
„celebrita“, vždy se rozvíří diskuse, jak těmto
případům zabránit. Určitou roli při detekci
takového rizika by mohlo sehrát zátěžové
vyšetření včetně zátěžového EKG.
Čtvrtek 25.8.: Rokyta R. (Praha): The pathophysiology of pain. Byly popsány mechanismy
vzniku bolesti, která se podle toho dělí na nociceptivní, neuropatickou a smíšenou. Každá
může mít formu akutní a chronickou. Bolest
začíná podrážděním periferních receptorů pro
bolest, po vláknech typu C a A—delta se šíří
do míchy a zde pěti různými drahami dále
do thalamu a různých oblastí mozkové kůry.
Bolest různým způsobem modifikují endogenní opioidy (beta-endorfiny, dynorfiny, endogenní morfin). Halim W. (Holandsko): Pulsed
radio frequency and the applications in the
pain therapy. Radiofrekvenční terapie spočívá
v aplikaci zvláštního typu elektrického proudu
o vysoké frekvenci (5000 000/s). Při léčbě
bolesti se užívá již více než 30 let. Pomocí
speciální jehly umístěné v blízkosti nervu
vedoucímu bolest, lze dosáhnout léčebného
účinku. Pulsní radiofrekvence působí na jiném
principu. Prou není aplikován nepřetržitě,
ale v krátkých nárazech. Výhodou metody
vedle úlevy od bolesti je také bezpečnost
bez vedlejších účinků. Rokyta R. (Praha):
Tennis and pain. U tenistů se často setkáváme
s bolestivými syndromy. Typickým je tenisový loket, tenisová noha, u starších osob
choroby oběhového systému, příčinou jsou
i akutní úrazy. Je třeba dodržovat preventivní
zásady, při potížích věnovat čas dokonalému
vyšetření, stanovení diagnózy a doléčení.
Jackson K. (USA): Needs of the dying. Na
základě vlastních zkušeností položila autorka
auditoriu otázku: už jste se zamysleli nad tím,
co budete dělat, až budete umírat? Majitelka

a manažérka dvou hospiců v Utahu upozornila na problematiku fyzických emočních
a spirituálních potřeb umírajících. Za velice
důležitou pokláda otázku, kdy a jak sdělit
nepříznivou informaci nejen nemocnému, ale
i jeho blízkým. Olga Růžičková- Kirchnerová
et al. (Plzeň): Rhinology findings and their
clinical usefulness for closer asthma fenotyping. Eozinofilní zánět nosní sliznice, diagnostikovaný metodou biopsie nosní sliznice, dobře
koreloval s eozinofilním, ale nealergickým astmatem. Výskyt nosních polypů je negativním
prognostickým faktorem u pacientů s těžkým
astmatem. U alergických astmatiků ukazuje
na riziko alergie vůči plísním. Kirchner J.
(Ostrov): Cholestatic liver disease with oncological complication. V kasuistickém sdělení
autor popsal dlouhodobou léčbu nemocného,
který nejdříve trpěl biopticky prokázanou
primární sklerotizující cholangolitidou, po
dlouhodobé stabilizaci však byl zjištěn kolorektální karcinom. Po resekci a radioterapii se
opět stav stabilizoval bez progrese, po létech
však byl zachycen solitární metastatický uzlík
v játrech, byla provedena parciální hepatekto-

mie s následnou chemoterapií. V současnosti
je opět stav stabilizován bez další progrese,
užívá dlouhodobě UDCA (ursodeoxcholic
acid).
Světový šampionát lékařů v tenisu v Karlových Varech se i díky příznivému počasí
a krásnému prostředí tenisových areálů
karlovarských klubů TK Gejzírpark a TK
Lokomotiva vydařil a navíc byl korunován
po devíti letech opět ziskem vítězné trofeje
v Poháru národů mužů. Podrobnější zprávu
o sportovních úspěších českých lékařů-tenistů
přineseme v příštím čísle Facultas nostra.
Jan Kirchner, Jaroslav Novák
(foto JN)

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ANESTEZIOLOGICKO-RESUSCITAČNÍ KLINIKY
1. 6. 2011
(spoluautoři I. Chytra, M. Hluchý a R. Pradl) týkající se rozboru
nákladů na léky na lůžkovém oddělení ARK. Podobné problematiky se
týkala i přednáška přednosty kliniky doc. MUDr. Eduarda Kasala, CSc.
(spoluautor J. Beneš) s názvem: Léčíme racionálně? Máme rezervy?
Jsou lékové limity splnitelné? Obě přednášky upozornily na ožehavé

Dne 1.6.2011 proběhl v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu večer
Anesteziologicko-resuscitační kliniky. Večer proběhl za hojné účasti
lékařů ARK, ale i jejich kolegů z ostatních pracovišť. Předsedajícím byl
primář MUDr. Milan Choc, CSc.
Večer otevřela přednáška MUDr. Alexandry Židkové, PhD.
9

týkající se problematiky výskytu, diagnostiky a léčby kontuze myokardu u polytraumatizovaného pacienta.
Večer uzavřel prim. MUDr. R. Pradl, Ph.D. (spoluautor E. Kasal),
jehož sdělení se týkalo racionalizace provozu ARK a operačních oborů.
S přihlédnutím k úbytku lékařů ARK v loňském roce se jednalo také
o téma velmi aktuální.
Vzhledem k hojné účasti ze strany lékařů i nelékařského personálu
a vzhledem k aktuálnosti témat a živým diskusím, které po jejich
přednesení následovaly, nelze než hodnotit večer Anesteziologickoresuscitační kliniky jako přínosný. Zároveň je na místě poděkovat panu
předsedajícímu, který celý večer velmi dobře moderoval.
Doc.MUDr.Eduard Kasal, CSc.

ekonomické a s tím související etické problémy se kterými se dnešní
intenzivní péče potýká. Obě též vyvolaly živou diskusi v plénu.
Následovala pěkná přehledná přednáška MUDr. J. Zatloukala
o využití ultrasonografie v intenzivní péči.
MUDr. J. Lejčko (spoluautoři S. Machart a S. Bejvančický) z centra
pro léčbu bolesti přednesl přednášku na téma Nové možnosti léčby
nádorové průlomové bolesti, ve které prezentoval charakteristiku,
specifika a strategii léčby tohoto závažného algeziologického problému.
Kolektiv emergency přispěl sdělením MUDr. R. Bosmana (spoluautor R. Sviták) o využití intraoseálního přístupu do cévního řečiště
v podmínkách urgentního příjmu.
MUDr. R. Sviták (spoluautor R. Bosman) prezentoval sdělení

SLAVNOSTNÍ MORFOLOGICKÝ VEČER K 85. NAROZENINÁM
PROF. MUDR., RNDR. JAROSLAVA SLÍPKY, DRSC.
8. června 2011 se konal v Šafránkově
pavilonu LF UK v Plzni „Morfologický večer“,
pořádaný k 85. narozeninám prof. MUDr.,
RNDr. Jaroslava Slípky, DrSc. Večer byl
připraven pod záštitou děkana LF UK v Plzni,
doc.MUDr. Borise Kreuzberga, CSc., předsedy
České anatomické společnosti prof. MUDr.
Miloše Grima, DrSc. a předsedy Spolku lékařů
v Plzni doc.MUDr. Jiřího Motáně, CSc.
Večera se účastnilo na 150 přítomných
a mezi nimi řada významných hostů, například
primátor města Plzně ing. Martin Baxa, prof.
MUDr.Jaroslav Blahoš,DrSc., předseda České
lékařské společnosti J.E.Purkyně v Praze,
předseda České.anatomické společnosti prof.
MUDr.Miloš Grim, DrSc., zástupce České
antropologické společnosti prof.MUDr.
PhDr. Eugen Strouhal,DrSc., zástupkyně
Slovenské anatomické společnost doc.dr.Viera
Pospíšilová,CSc. z LF UK v Bratislavě, rektorka ZčU v Plzni doc.dr.Ilona Mauritzová, PhD,
spolu s předchozími rektory ZčU, zástupci
Filozofické a fakulty ZčU, Fakulty zdravotnických studií ZčU, delegace morfologů
z LF UK v Hradci Králové, morfologové
z LF Masarykovy Univerzity v Brně a z LF
Univerzity Palackého v Olomouci a zástupci
Lions clubů nejen z ČR a SR, ale i SRN.
Úvodního slova se ujali doc. MUDr.
Milena Králíčková, PhD, a doc. RNDr. Pavel
Fiala, CSc. Následovaly dále pozdravy hostů
a přednášky:
Prof. MUDr.,RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.:
Všichni jsme žáci J.E.Purkyně,
Prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc. (ČAV
Praha): O tropických vymřelých žábách Čech
a proč paleontolog potřebuje histologa a embryologa
RNDr. Petr Šíma, CSc. (ČAV Praha): Proč
potřebuje imunolog morfologa.
Vědecký program byl rozšířen o posterovou sekci, ve které bylo vystaveno 9 sdělení
spolupracovníků jubilanta z Ústavu histologie
a embryologie i z Ústavu anatomie LF UK
v Plzni.
1. Kočová J., Tonar Z., Boudová L., Hes O.,
Křížková V., Korabečná M., Nedorost L.,
Opatrná S.: Analysis of blood and lymph
vessels of peritoneum with use of modified
trichrome, imunohistochemistry and elektron microscopy
2. Tonar Z., Nedorost L., Kočová J.: Trojrozměrné rekonstrukce ve výuce embryologie
3. Eberlová L., Křížková V., Tonar Z., Kočová
J., Třeška V., Houdek K., Moláček J.:
Kvantifikace elastinu ve stěně aneuryzmatu
abdominální aorty
4. Pitule P., Cedikova M., Houdek Z., Cendelin
J., Kulda V., Kralickova M., Vozeh F., Babuska

V., Pachernik J., Zech N., Uher P.: The comparison of the survival of P19 - derived
neuroprogenitors and P19 naive cells after
intracerebellar application in a mice model
with and without neurodegeneration.
5. Pitule P., Vycital O., Cedikova M., Bruha J.,
Liska V., Treska V., Daum O.: Tumor infiltrating lymphocytes as a prognostic factor after
the radical surgery of colorectal carcinoma
6. Křížková V., Korabečná M., Kočová J.,
Třeška V., Moláček J., Tonar Z., Tolinger P.,
Nedorost L.: Quantification of Plasminogen
Activator Inhibitor type 1 in the aorta wall
7. Křížková V., Kočová J., Korabečná M.,
Horáková M.: Venous wall remodelling and
fibrinolytic components
8. Němečková A., Strouhal E.: Application
of histological methods for distinction of
tumours osteolytic lesions
9. Eberlová L., Pavlíková L., Junek T., Štěpánek
D.,Fiala P., Vais P.: e-Learning in Teaching
Anatomy
Po zajímavém odborném programu se setkali účastníci večera s jubilantem v jídelně
Šafránkova pavilonu při hudbě, přípitku
a výborném občerstvení.
Fotografie tohoto „Morfologického večera“
jsou vystaveny ve Fotogalerii na webových
stránkách fakulty, zachycujících např. jak
prof. Slípka dostává za 60 let obětavého
působení v různých funkcích ve Společnosti
lékařů J.Ev.Purkyně Diplom Čestného
členství v této společnosti z rukou předsedy
prof.MUDr.J.Blahoše, DrSc., nebo předání
Pamětní Jesseniovy medaile České anatomické společnosti prof.MUDr.M. Grimem,
DrSc. S dary a blahopřáním přicházeli
nejen představitelé vědeckého, ale také
společenského života, například od primátora
ing. M. Baxy obdržel náš pan profesor krásnou
stříbrnou Pamětní medaili města Plzně.
Slavnostní Morfologický večer byl jen jedním dílem z cyklu oslavních akcí, večeru na
Ústavu histologie a embryologie předcházelo
odpolední přátelské setkání, mnoho kolegů
z domova i zahraničí potěšilo jubilanta svou
korespondencí či individuální návštěvou.
Třešničkou na dortu byl na závěr oslav
Slavnostní koncert, který prof. Slípkovi
uspořádala Západočeská galerie ve spolupráci s Lions clubs Bohemia a Plzeň 15.6.
2011v Masných Krámech .
V srdečné atmosféře těchto setkání jsme si
spolu s rodinou jubilanta uvědomili, že v osobě
profesora Slípky máme krásný příklad plně
aktivně prožívaného třetího věku, ve kterém
sice každý člověk musí stárnout, ale jen někteří
lidé také dokáží dál jako osobnost zrát.
Vážený pane profesore, děkujeme Vám za
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dlouholetou inspirující spolupráci a přejeme
Vám ještě dlouhá léta života mezi námi ve
zdraví, pohodě a všestranných aktivitách.
Ad multos annos!
Za kolegyně a kolegy z Ústavu histologie
a embryologie LF UK v Plzni
Doc. MUDr. J. Kočová, CSc.,
MUDr. V. Křížková, Ph.D.

Prof. Slípkovi blahopřeje
prof. MUDr. J. Blahoš, DrSc.

Prof. Slípkovi blahopřeje
prof. MUDr. M. Grim, DrSc.

Prof. Slípkovi blahopřeje
za německé Liony Dr. W. Hein

Báseň v podání autorky zazněla při slavnostním Morfologickém večeru k 85. narozeninám prof. MUDr. et RNDr. Jaroslava Slípky,
DrSc. v posluchárně Šafránkova pavilonu
8.6.2011.
Červen
(Tamara Kopřivová)
Pole jsou plná vlčích máků
a modrých chrp
A všude vůně
čistá
po heřmánku

Někde se v slunci blýskne
křížek z božích muk
A někde tráva skrývá
smírčí kříž
Odpusťte z kdysi
Výkřik
Vykřičník
Věnováno prof. Jaroslavu Slípkovi

LIONS CLUB PLZEŇ-CITY K JUBILEU PROF. SLÍPKY
Lions Club Plzeň-City, u jehož zrodu před
dvaceti léty stáíl i prof. MUDr. et RNDr.
Jaropslav Slípka, DrSc., uspořádal při
příležitosti životního jubilea svého významného člena 15. června slavnostní koncert
v prostorách výstavní síně Masné krámy v Plzni. Zazněly staré italské árie, písně H. Wolfa
a moravská lidová poezie v písních L. Janáčka
v podání Andrey Brožákové (zpěv) a Alenky
Tiché (klavír). Večerem výborně provázel pan
Jiří Hlobil. Blahopřání jubilantovi za Lions
Club Plzeň přednesla Hana Sedláková a Petr
Kutný. Zaplněné auditorium odměnilo výkony obou interpretek bouřlivým potleskem.
A samozřejmě všichni poblahopřáli jubilantovi dlouhá léta ve zdraví.
(r)

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ŠIKLOVA ÚSTAVU PATOLOGIE 29.6. 2011
hypotéz o smrti tohoto významného českého hudebního skladatele.
MUDr. Veselá Pavla (spoluautoři Michal M., Mukenšnabl P., Tupý
R.) ve čtvrté přednášce večera : Multifokální fibroskleróza prezentovala zajímavou kazuistiku mladého muže s tímto vzácným onemocněním
- systémové sklerozující choroby, která spadá do skupiny IgG4 syndromu. Popsána byla klinická úskalí diagnostiky této nemoci a pitevní
nález potvrzující tuto diagnózu.
Odborně odlehčená a vtipně laděná následující přednáška MUDr.
Ondiče Ondreje: Patologie ve filatelii ukázala, že sláva a věhlas
patologů mohou být korunovány i jejich portréty na poštovních známkách, jak se stalo např. jednomu z nejvýznamnějších zakladatelů moderní patologie prof. Rudolfu Ludwigu Karlu Virchowovi.
Šestá a závěrečná přednáška MUDr. Hadravské Šárky (spoluautoři
Ferda J., Hasch M., Kýček M., Mukenšnabl P.): Virtuální pitvy pojednávala o nesporném významu virtuálních pitev (tedy pitev za využití
zobrazovacích metod CT a MR) při vyšetřování potracených plodů ke
zjišťování a diagnostice vrozených vývojových vad, zejména vad skeletu.
Virtuální pitvy jsou prováděny před pitvou klasickou. Některé technické
aspekty však brání rutinnímu vyšetřování plodů touto metodou.
Závěr večera patřil osobním gratulacím milému panu profesoru
F. Fakanovi, neboť každý z přítomných si s ním chtěl potřást rukou
a osobně popřát hodně zdraví, spokojenosti a životního elánu do dalších
let. Protože šlo o slavnostní večer, diskuse k jednotlivým přednáškám
se přenesla do kuloárů a to bylo jen dobře, protože nemusela být nijak
časově omezena a byla jistě i bezprostřednější. Předsedající doc.MUDr.
J. Motáň, CSc. závěrem zhodnotil velmi kladně prezentovaná sdělení,
popřál všem přítomným krásné prožití nastávajícího léta a pozval
všechny zájemce z řad lékařské veřejnosti k účasti na akcích Spolku
lékařů v Plzni, které pokračují po letních prázdninách.
(Š.Hadravská, P.Mukenšnabl)

Přednáškový večer Šiklova ústavu, který se konal dne 29.6. 2011
v Šafránkově pavilonu a jemuž předsedal Doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.,
byl věnován významnému životnímu jubileu Prof. MUDr. Františka
Fakana, CSc., dlouholetého přednosty Šiklova patologicko-anatomického ústavu Lékařské fakulty UK Plzeň a Fakultní nemocnice Plzeň.
Po úvodních gratulacích doc.MUDr. J. Motáně, CSc. jménem Spolku
lékařů v Plzni a zástupců Šiklova ústavu jubilantovi bylo prezentováno
šest zajímavých, někdy i vtipně laděných přednášek.
První přednáška MUDr. Hadravské Šárky (spoluautoři Voller J.,
Mukenšnabl P., Kokošková B.) : Hyperostosis frontalis interna, pánové
Morgagni, Stewart a Morel pojednávala o výskytu hyperostóz frontálních oblastí na vnitřní straně kalvy. Tento jev může být součástí četných
syndromů, vyskytuje se téměř vždy jen u žen a výskyt v posledních
tisíciletích stoupá. Tato hyperostóza je většinou vedlejším nálezem při
vyšetření lbi a při pitvě.
Druhá přednáška MUDr. Veselé Pavly (spoluautoři z Kooperativní lymfomové skupiny z Prahy, Brna, Hradce Králové a Plzně): Mikrovaskulární
denzita u mantle cell lymfomu pojednávala o výsledcích studie v rámci
Kooperativní lymfomové skupiny ČR, do níž bylo zařazeno 177 pacientů
s mantle cell lymfomem, byl sledován vliv mikrovaskulární denzity,
používané pro stanovení míry angiogeneze v nádorech, na morfologii
lymfomu a na prognózu pacientů, včetně porovnání s užívanými prognostickými markery (MIPI indexy a proliferační aktivita). Bylo zjištěno,
že hodnota mikrovaskulární denzity je nápomocná k zjištění vysoce
rizikových pacientů, avšak vyšší vypovídací hodnotu pro určení prognózy
pacientů mají indexy MIPI a proliferační aktivita, jejichž zjištění je také
po technické stránce jednodušší.
Pro posluchače byla jistě zajímavou třetí přednáška studenta 2.
ročníku stomatologie Fialy Martina: Záhadná smrt geniálního skladatele Bedřicha Smetany. Týkala se nejnovějších a překvapivých
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DOCENT FIALA PĚTAŠEDESÁTILETÝ
Životní jubilea významných osobností naší fakulty se sluší připomínat,
i když oslavence každý dobře zná. Doc.
RNDr. Pavla Fialu, CSc., vedoucího
Anatomického ústavu, proděkana pro
výuku v angličtině a zástupce děkana,
jistě není třeba představovat – žádný
student nemohl pominout jeho vynikající přednášky a náročné examinace
v jedné ze základních medicínských
disciplin, všichni učitelé jej dobře znají
z jeho 16leté proděkanské funkce. Jeho
přínos pro fakultu při organizaci a
zabezpečení studia v angličtině a péče
o zahraniční studenty je nedocenitel-

ný. Curriculum vitae doc. Fialy, který se narodil 25. července 1946
v jihočeských Katovicích, bylo již ve Facultas nostra uvedeno při
příležitosti jeho 60. narozenin. Uplynulých pět let přineslo snad jen
ještě větší pracovní nasazení. Pavel Fiala přednáší, píše učebnice,
pracuje na výzkumných projektech v oblasti osteologie a biomechaniky. Jeho funkce proděkana je nesmírně náročná z hlediska odborného
i časového – jednání se studenty, řešení jejich studijních i osobních
problémů, časté cesty do zahraničí k organizaci a provádění přijímacích
zkoušek, které si vyžadují mnoho pracovních víkendů. Volný čas je pro
doc. Fialu něčím velmi vzácným a nedostatkovým, a jen velmi obtížně
hledá chvilky pro své malířské toulky jihočeskou přírodou, kterou ve
svých obrazech tak krásně zachycuje.
A tak, po pěti letech, nezbývá než opakovat přání, aby doc. Fialovi
i v zájmu fakulty vydržel jeho pracovní elán, aby jeho další mnohá léta
byla naplněna dobrou životní pohodou a radostí z rozrůstající se rodiny
se třemi vnoučaty, a aby mohl nalézt více času i pro svou malířskou
tvorbu. Q.B.F.F.F.E.
J. Valenta

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM PROFESORA FRANTIŠKA STOŽICKÉHO
Prof. MUDr.
F r a n t i š e k
Stožický, DrSc.
oslavil dne 8.
srpna 2011 ve
skvělé
tělesné
i duševní harmonii sedmdesáté
narozeniny.
V
současné
době pan profesor
dochází
pravidelně
na
dětskou kliniku,
kde vede odbornou ordinaci pro poruchy tukového metabolizmu, poskytuje cenné konzultace, pořádá
semináře pro studenty a je členem zkušební
komise pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia všeobecného směru Lékařské
fakulty UK v Plzni. Aktivně se účastní všech
vzdělávacích i společenských akcí, pořádaných
naší klinikou.
Profesor Stožický v červnu 1966 promoval
na Fakultě dětského lékařství UK v Praze. Po
promoci deset let pracoval jako sekundární
dětský lékař na Dětském oddělení Krajské
nemocnice v Ústi nad Labem, kde také v roce
1970 složil úspěšně atestaci prvního a v roce
1974 atestaci druhého stupně v oboru pediatrie.
Od roku 1975 působí na dětské klinice jako
zaměstnanec Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni. V roce 1983 obhájil

dizertační práci a byla mu udělena vědecká
hodnost kandidáta lékařských věd a v roce
1986 byl jmenován docentem dětského
lékařství Univerzity Karlovy v Praze. V roce
1992 úspěšně obhájil doktorskou práci k
získání vědecké hodnosti doktora lékařských
věd. V roce 2004 byl jmenován profesorem
dětského lékařství Univerzity Karlovy
v Praze.
Pedagogická, publikační, vědecko výzkumná a společensko odborná činnost pana profesora je natolik rozsáhlá, že v následujícím
textu uvádím pouze základní fakta.
Pedagogickou činnost zahájil výukou
dětského lékařství na Krajské zdravotnické
škole v Ústí nad Labem v letech 1970 – 1975.
Od roku 1975 přednáší v celém rozsahu pediatrii na Lékařské fakultě UK v Plzni i Pedagogické fakultě Západočeské Univerzity
v Plzni. Od počátku je vědecko výzkumná
činnost pana profesora zaměřena na poruchy
metabolizmu tuků. Cennými výstupy mnohaleté výzkumné činnosti jsou desítky publikací
v českém i zahraničním odborném písemnictví,
autorství tří odborných monografií i řady kapitol v encyklopediích (Vademekum pediatra,
Martin 2001 nebo Lékařském repetitorium,
Praha 2003). Kvalitu a profesionalitu výzkumné činnosti jubilanta dokumentují úspěšná
řešení úkolů aplikovaného i základního výzkumu (4 x hlavní řešitel úkolů státního plánu
RVHP, 2 x hlavní řešitel a 4 x spoluřešitel
výzkumných úkolů IGA MZ ČR, 1 x řešitel
intervenčního projektu programu „Projekt
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podpory zdraví MZ ČR č. 43 - Péče o výživu
matky v průběhu těhotenství a kojení“). Pan
profesor je hlavním autorem patentu „Izolace
a purifikace apolipoproteinů (patentový spis
239044, Praha 1988). Jeho kongresová aktivita zahrnuje desítky zvaných přednášek na
tuzemských i zahraničních kongresech s řadou
ocenění.
Od počátku aktivní činnosti je pan profesor členem České pediatrické společnosti
ČLS JEP a desítky let aktivním členem
redakční rady odborného časopisu Československá pediatrie. Významné vědecké
objevy profesora Stožického na poli etiopatogeneze aterosklerózy byly oceněny čestným
členstvím ve výboru Společnosti patologické
a klinické fyziologie ČLS JEP a Mezinárodní
společnosti pro aterosklerózu (International
Atherosclerosis Society).
Ve funkci přednosty kliniky jako školitel
postupně předal zkušenosti čtyřem postgraduálním studentům a vychoval tři docenty
v oboru dětského lékařství.
Těšíme se na pravidelná setkání s panem
profesorem na dětské klinice, seminářích i odborných konferencích. Jubilantovi přejeme do
dalších let dobré zdraví a setrvalou pracovní
i životní aktivitu.
Za pracovní kolektiv Dětské kliniky LF UK
a FN v Plzni
Doc. MUDr. Jiří Kobr, PhD.
přednosta

Z JEDNÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU LF UK V PLZNI 22.6.2011
měly posunout fakultu dále. Dotace podle počtu studentů, tzv. příspěvek
bude pravděpodobně nižší. V dalším financování fakulty nabývá stále
většího významu věda a výzkum. Výše příspěvku na vědu (odhad činí 24
miliónů Kč) nedosáhne výše financí ve VZ. Situace pro roky 2012 a 2013
není zatím jasná.
Prof. MUDr. Filipovský, CSc. vznesl dotaz na financování provozu
stávajících objektů a zejména jejich obnovu. Ing. Klečková: řešení je
nutno hledat, konzultovat s UK, možnosti jsou např. přes Dokumentaci
programu a ISPROFIN.
MUDr. Bolek, Ph.D.poznamenal, že je nutné se zaměřit ve výzkumu
tak, aby jeho výsledky byly obchodovatelné a přinášely pro LF finanční
prostředky
Ing. Klečková opět upozornila na možnost změny platby školného
zahraničních studentů přímo v Kč, jako již zavedla LF Hradec Králové.
Je také třeba se informovat o nabídce společností, které zajišťují operace
s devizami. Odměny by měly více reflektovat výkon, tedy nikoliv plošně.
Stanou se tak faktickým motivačním faktorem a nezatíží náklady fakulty
takovou měrou. Mzdové náklady fakulty se pohybovaly za poslední
roky kolem 70 % nákladů (obvyklá míra do 65 % - dle informací
Ekonomického oddělení RUK).
Doc. MUDr. Kasal, CSc. poznamenal, proč neustále žádáme o akreditaci bakalářského studia, když je finančně nevýhodné?
MUDr. Bolek, Ph.D. vznesl dotaz, zda existuje plán, jak řešit velké
zadlužení v r. 2012 a jak se k celé věci staví rektorát. Ing. Klečková
sdělila, že plán řešení zatím není, na toto téma bude následovat jednání
s kvestorem UK.
MUDr. Beneš, Ph.D. se dotázal na možnost většího počtu studentů
v angličtině. V odpovědi spectabilis doc. MUDr. Kreuzberg, CSc. uvedl,
že je pro zachování 25 % podílu zahraničních studentů. Větší počet by
diskriminoval studenty české.
Děkan doc. Kreuzberg, CSc. vyzval Akademický senát na žádost
pana kvestora k hlasování o zaslání Žádosti o převod příspěvku 2012 ve
výši 16,6 mil. Kč z provozní části na investiční projekty UK v Plzni. AS
souhlasí se zasláním Žádosti na převod příspěvku v roce 2012.
Prof. Skálová, CSc. informovala o podmínkách pro přijímací řízení na
akademický rok 2011/2012. Členové AS měli dokument k dispozici před
jednáním.
V diskusi zazněly názory na problém platby za studium a kurzových
ztrát (prof. MUDr. Skálová, CSc., prof. MUDr. Filipovský, CSc., MUDr.
Beneš, Ph. D., MUDr. Hrušák, Ph.D.) a na možnosti řešení (např. platbou
školného zahraničních studentů v Kč). Rozvahu by mělo připravit ekonomické oddělení LF.
Počet studentů přijímaných na základě prospěchu ze střední školy
a v rámci celoživotního vzdělávání je příliš vysoký a bylo by vhodné
zpřísnit prospěchová kritéria (MUDr. Hrušák, Ph.D.). K tomu prof.
MUDr. Skálová, CSc. uvedla, že argumenty chápe a akceptuje je.
Navrhuje dokument schválit v současném znění a o případných změnách
dále diskutovat. K podobě přijímacího řízení pak proběhla širší diskuse
(doc. MUDr. Zicha, CSc. doc. MUDr. Skalický, Ph.D., doc. MUDr.
Kroužecký, Ph.D., studenti).
AS schválil podmínky pro přijímací řízení na akademický rok
2011/2012.
O stanovisku ekonomické komise k žádostem o investice referoval
prof. MUDr. Hes, Ph.D. Práce komise probíhala bez problémů (formou
elektronické diskuse). Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. připomněl, že
členem komise je také MUDr. Bolek, Ph.D., jehož jméno vypadlo ze seznamu členů omylem. Členové EK za AS jsou tedy: doc. MUDr. J. Fínek,
CSc., doc. MUDr. E. Kasal, CSc., prof. MUDr. O. Hes, Ph.D., doc. MUDr.
M. Štengl, Ph.D.; MUDr. L. Bolek Ph.D., MUC. L. Galek
Doc. MUDr. Králíčková, Ph.D. navrhla jako podnět pro diskusi k hodnocení výkonnosti pracovišť LF řadu kritérií hodnocení a podnětů :
- hodnocení jednotlivců a pracovišť: publikace a jejich typy, získané
prostředky z grantů a projektů, vzdělávací projekty, mezinárodní
spolupráce (s publikačním výstupem), zohlednění kvality výuky, počet
školitelů, profesorů, docentů
- motivovat méně úspěšná pracoviště – kategorie „skokan roku“
Uvedla také, že účast zahraničních hodnotitelů není v současnosti
reálná.
V diskusi prof. MUDr. Hes, Ph.D.vyslovil podporu hodnocení podle
výkonu a požaduje výhody pro pracoviště s vyšší publikační aktivitou.
MUDr. Bolek, Ph.D. varoval před „účetnickým“ přístupem k hodnocení
činnosti pracovišť dle publikací (více publikací = více financí pro ústav
a jeho zaměstnance), což může být kontraproduktivní. Uvedl, že např.
vzdělávací projekty nemají publikační výstupy, ale přinášejí významné
množství finančních prostředků pro celou fakultu. Doporučil seznam
aktivit pracovišť doplnit o volitelnou výuku.

V úvodu jednání prof. MUDr. J.Filipovský, CSc., předseda AS, uvítal
hosty – zástupce studentské části AS UK. Informoval o tom, že byl
odeslán dopis s kritickým vyjádřením členů AS k návrhu nového
vysokoškolského zákona. Dále sdělil, že nebude nutné znovu jednat
o laboratoři funkční genomiky Ústavu lékařské chemie a biochemie.
Laboratoř bude jednotkou ústavu a k jejímu zřízení tedy není nutné
vyjádření AS. AS LF UK v Plzni poté jednohlasně schválil zápis z jednání
dne 27.4.2011.
Děkan doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc., děkan LF UK v Plzni, seznámil
AS s dlouhodobým záměrem LF na roky 2011-2015. Dlouhodobý záměr
je dokumentem vyžádaným Univerzitou Karlovou a vyplývá z jejího
záměru. Redakci jednotlivých kapitol zajišťovali proděkani a tajemnice
fakulty. Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc. záměr považuje za koncízní dokument. Další diskuse k tomuto dokumentu nebyla a AS LF UK v Plzni
dlouhodobý záměr jednohlasně schválil.
AS dále projednal výroční zprávu o činnosti LF v r. 2010, zpracovanou
ing. Klečkovou a ing.Vlnasovou. Se zněním Výroční zprávy se členové
AS měli možnost seznámit předem.
Písemné připomínky se týkaly kapitoly o vědě, a to zejména podoby
tabulky s výsledky publikační činnosti (MUDr. Bolek, Ph.D.; prof.
MUDr. Hes, Ph.D.; prof. MUDr. Matějovič, Ph.D.). Vykazování pasivního
členství v odborných společnostech má malou důležitost (prof. MUDr.
Matějovič, Ph.D.). V další diskusi prof. MUDr. Filipovský, CSc. uvedl,
že dokument je velice rozsáhlý a byl dodán poměrně pozdě, na jedné
straně je uvedena rozsáhlá anketa o spokojenosti studentů a na druhé
straně naopak údaje o vědecké činnosti jsou nedostatečné, v příštím
roce by bylo dobré připomínky zohlednit. Doc. MUDr. Kreuzberg, CSc.
připomněl, že ostatní fakulty mají zprávy ještě rozsáhlejší. AS LF UK
v Plzni schválil Výroční zprávu o činnosti LF v roce 2010 jednohlasně.
O aktuální ekonomické situaci LF podala zprávu ing. Klečková.
Tabulky s údaji byly k členům AS k dispozici před jednáním. Ing.
Klečková seznámila AS s finanční situací fakulty a komentovala jednotlivé položky. Hospodářský výsledek k 31.5. je minus 12 tisíc Kč. Aktuálně
vykázaná ztráta je způsobena např. vlivem kurzových rozdílů, je potřeba
zvážit hospodaření s devizami. Jednou z možností je přechod na platbu
školného v českých korunách, jsou však i jiné alternativy, jako je nabídka
bank či společností na zajištění operací s devizami. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku (tj. 01-05) v kapitole výdajů stouply náklady na opravy a údržbu a spotřebu materiálu, celkově se však náklady
podařilo snížit. Hospodaření s rozpočtem fakulty zatíží také nezpůsobilé
náklady projektů z OP VaVpI UNIMEC (projekt již ve fázi realizace)
a Biomedicínské centrum (projekt ve fázi negociací před rozhodnutím).
Doc. MUDr. Štengl, Ph.D. informoval o variantách projektu
Biomedicínského centra. Existují dvě základní varianty:
Varianta A počítala s tím, že významná část týmů začne pracovat už
ve stávajících budovách (požadované start-up granty by tvořily 27 %
nákladů, což významně přesahuje povolenou hranici).
Varianta B je úspornější. Zahrnuje snížení nákladů redukcemi
staveb (některé laboratoře přesunuty do UNIMEC + revize prostorových nároků), úsporu na přístrojovém vybavení a úspory v mzdových
nákladech. Rozjezd týmů při variantě B bude postupný, bude méně
úvazků v počátečních letech, kdy nové budovy ještě nebudou hotovy;
start-up granty tvoří 24 % nákladů.
V diskusi doc. MUDr. Štengl, Ph.D. uvedl, že platy musí být v místě
obvyklé, tedy podle mzdových předpisů UK (na dotaz prof. MUDr. Hese,
Ph.D.) a že start-up granty jsou součástí způsobilých výdajů projektu (na
dotaz MUDr. Bolka, Ph.D.)
AS LF UK v Plzni schválil variantu B projektu Biomedicínského
centra.
Ing. Klečková informovala o projektech OP VaVpI LF v Plzni – zdrojích fakultního financování v příštích letech. Představila tabulku, která
vyjadřuje finanční náročnost projektů UNIMEC a Biomedicínského
centra jak celkově, tak v rozdělení na zajištění nákladů projektů
prostřednictvím dotací (způsobilé náklady), tak i prostřednictvím
finančních zdrojů fakulty (resp. UK) na infrastrukturu a nezpůsobilé
náklady projektů
V diskusi MUDr. Beneš, Ph.D. – komentoval fakt, že v letošním
roce nebyly vyplaceny odměny a situace není příznivá ani do konce
roku; dojde k poklesu mezd vlivem nevyplacení odměn. Bylo by
potřeba zaměstnance informovat a seznámit s výhledem do budoucnosti.
Končí výzkumný záměr MSM 0021620819 Náhrada a podpora funkce
některých životně důležitých orgánů – jak to bude s platy, které jsou z něj
nyní hrazeny?
Děkan doc. MUDr. Kreuzberg, CSc. uvedl, že je třeba svolat akademickou obec. Snahou vedení LF bude udržet hladinu platů. Investiční
projekty byly podány před jeho volebním obdobím. Tyto projekty by
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Martin Holý, Adam Jaroš, Inka Marešová, Miroslav Makajev, Mgr.
Marek Radecki, Mgr. Jan Šatra a Bc. Roman Šolc.
Zástupci AS UK poděkovali za přijetí. Uvítají náměty k jednání AS
UK z naší fakulty.
Akademický senát i děkan doc. MUDr. Kreuzberg, CSc. plánují
svolání akademické obce na podzim (listopad nebo konec října) po
prvním zasedání AS. Je nutno informovat akademickou obec o nových
skutečnostech (odborných i ekonomických) týkajících se chodu fakulty
v budoucnu.
Mandát AS pro rozhodování za AS v době prázdnin má předsednictvo
AS, což AS LF UK v Plzni schválil jednohlasně.
V závěru upozornil prof. MUDr.Filipovský, CSc., že žádosti o projednání návrhů členů akademické obce senátem je nutné podat alespoň 14
dní před zasedáním. Návrh je nutno podat písemně (nebo elektronicky)
včetně příslušných podkladů, aby se s nimi mohli členové AS dopředu
seznámit. AS LF UK v Plzni toto stanovisko schválil jednohlasně.
MUDr. Bolek, Ph.D. požádal studentské senátory, aby pokud možno
vždy reagovali na maily jim zasílané.
Příští zasedání AS LF UK v Plzni se bude konat 19.10.2011 v 15:00
hod.
(Prof. MUDr. J. Filipovský, CSc., PhDr. D. Zdeňková)

PhDr. Zdeňková upozornila, že nový celouniverzitní systém evidence
publikací zlepší přehled o publikační činnosti jednotlivých pracovišť.
Prof. Filipovský informoval o proběhlém výběrovém řízení na pozici
tajemníka LF. Již proběhlé výběrové řízení bylo zrušeno pro nedostatky
ve způsobu, jakým bylo vypsáno, a bude nutné ho vypsat znovu. AS bude
mít opět ve výběrové komisi zastoupení. Doc. MUDr. Kreuzberg, CSc.
informaci doplnil tím, že zatím byla touto funkcí pověřena ing. Klečková.
Nové výběrové řízení bude vypsáno před zahájením nového akademického roku.
Doc. MUDr. Kasal, CSc. přednesl návrh na změnu názvu
Anesteziologicko-resuscitační kliniky. Současný název považuje za
omezující a nevystihující celý rozsah činnosti oddělení a navrhuje
nový název Klinika anesteziologie, intenzivní a urgentní medicíny
a algeziologie (KAIUMA). V diskusi MUDr. Beneš, Ph.D. uvedl, že v
současnosti není schvalování názvů pracovišť obsaženo ve Statutu LFP.
Doporučuje, aby to tak zůstalo i při eventuální inovaci Statutu. Změna
Statutu by podléhala schvalování i v AS UK. AS schválil změnu názvu
Anesteziologicko-resuscitační kliniky na Kliniku anesteziologie, intenzivní a urgentní medicíny a algeziologie.
Jednání AS byli jako hosté přítomni členové Akademického senátu
Univerzity Karlovy Mgr. Daniel Feranc, Mgr. Jiří Flam, Jáchym Hercher,

PROMOCE ABSOLVENTŮ LÉKAŘSKÉ FAKULTY UK V PLZNI – 27. 7. 2011

Na závěr akademického roku 2010/2011 se
ve středu 27.července 2011 konaly ve velké aule
Karolina v Praze slavnostní promoce absolventů
magisterského studia plzeňské Lékařské fakulty
Univerzity Karlovy v Praze.

V 9 hodin představil děkan LF UK v Plzni doc.
MUDr. Boris Kreuzberg, CSc. prorektorovi UK
prof. PhDr. Stanislavu Štechovi, CSc. následující absolventy studijního programu „zubní
lékařství“, kterým pak promotor prof. MUDr.
Jan Kilian, DrSc. předal diplomy doktora zubního
lékařství (MDDr.):
Baštařová Adéla, Bahylová Dagmar, Bártíková
Kristýna, Batelová Iva, Bednářová Lucie, Beneš
Michal, Císař Pavel, Dokoupilová Lucie, Dvořák
Jan, Farnijev Alex, Fictumová Ilona, Holas Michal,
Ivanová Michaela, Jaroš Radek, Kadeřábková
Klára, Kučerová Markéta, Nováková Lucie,
Odvárková Zuzana, Patočka Jan, Perková
Helena, Petrák Tomáš, Pertisko Milan, Šestáková
Martina, Šupitarová Marie, Zemanová Stanislava,
Zítková Olga.
V 10.30 hodin po slavnostních projevech
děkana LF v Plzni doc. MUDr. B. Kreuzberga,
CSc. a prorektora UK prof. PhDr. S. Štecha, CSc.,
předal promotor prof. MUDr.Karel Koudela,

CSc. diplomy následujícím absolventům studijního programu „všeobecné lékařství“ (MUDr.):
Martolosová Lenka, roz. Kratochvílová, Ar´ar
Anas M.D., Bartas Michael, Bártová Kateřina,
Bromová Michaela, Demut Daniel, Chumová
Jaroslava, Jiroušek Jakub, Jůzlová Kamila,
Kadlečková Petra, Kysela Stanislav, Lejčko
Petr, Logajová Jana, Machová Jana, Masalha
Omar, Mašek Matěj, Müller Jiří, Paulová Eva,
Podhráský Martin, Rádlová Jarmila, Sabarneh
Basim, Sanalla Yasir, Šnajdr Jan, Šproch Ladislav,
Šrámková Pavla, Taha Salih.
Ve 12.30 promoce třetí skupiny absolventů
zahájili svými slavnostními projevy děkan LF doc.
MUDr. B. Kreuzberg,CSc. a prorektor UK prof.
MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA; promotor prof.
MUDr. Karel Pizinger,CSc. pak předal diplomy
doktora medicíny absolventům studijního programu „všeobecné lékařství“:
Vlk Jakub, Bohuslavová Lenka, Brůha Jan,
Červená Jana, Danihel Vojtěch, Faragula Matěj,
Fialová Zuzana, Gelbičová Barbora, Jiskrová
Jitka, Kadlecová Klára, roz.Lišková, Karimová
Zarina, Kazdová Pavlína, Kobzová Gabriela,
Kourek Jiří, Krausová Dita, Kudrnovská Eva,
Mairgani Ghada Esam Eldin, Mrázková Lucie,
Nagelová Kristýna, Pažin Jaroslav, Pecková
Květoslava, Pechová Lucie, Rytířová Jitka,
Syslová Eva, Šliková Barbora, Štěpáník Jan,
Vyčítal Ondřej.
Promoce další skupiny absolventů studijního programu „všeobecné lékařství“ zahájili
opět svými projevy děkan LF doc. MUDr. B.
Kreuzberg, CSc. a prorektor UK prof. MUDr.
Jan Škrha, DrSc., MBA. Promotor prof. MUDr.
Zdeněk Rušavý, Ph.D. pak předal diplomy
následujícím absolventům:
Kural Tomáš, Beneš Petr, Bílková Marcela,
roz.Macháčková, Čeněk Jakub, Červený Petr,
Hudáková Silvia, Ježková Jitka, Korpa Pavel,
Kulle Martin, Kuta Jiří, Lakomý Tomáš, Leštinová
Lucie, Mařan Jan, Náhlík Jakub, Nedorost Lukáš,
Polcarová Eliška, Polívková Věra, Somrová Tereza,
Šteflová Jana, Tichá Patricie, Ublová Michaela,
Vařejka Libor, Vodička Lukáš, Vrbíková Alena,
Zajíc Jan, Zamboryová Jana, Žandová Kateřina.
Promoce poslední, páté skupiny, zahájili
opět svými projevy děkan LF doc. MUDr. B.
Kreuzberg,CSc. a prorektor UK prof. MUDr. J.
Škrha,DrSc., MBA. Diplomy doktora medicíny
předal promotor doc.RNDr.Pavel Fiala,CSc.
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skupině absolventů studia všeobecného lékařství
v angličtině , v níž byli:
všeobecné lékařství:
Braz Armando, Briosa e Gala André, Caiado
Lisa, Casella Maria, Costa Catarina, de Brito
Salvador Mafalda, Ferreira Ines, Ferreira Nádia,
Guerreiro Ines, Chacholos Ignatios, Lourenco
Joao Duarte, Martins Telma, Meindl Theresa,
Muttathil Yamuna, Nunes da Silva Rodrigo,
Pairawan Seyed, Reis Joao André, Rocha
Nuno, Santos Maria Teresa, Shamsipoor Babak,
Skopoulis Sotiris, Terrahe Ines, Tomé Mariana,
Zahalka Khalid,
zubní lékařství:
Kotantoula Georgia, Monogyios Michail.
Promocí se zúčastnili rovněž další profesoři,
docenti a odborní asistenti LF UK v Plzni, rodiče,
příbuzní a přátelé absolventů. Bezchybný průběh
slavnostních ceremoniálů zajišťovali pracovníci
děkanátu plzeňské Lékařské fakulty a rektorátu
Univerzity Karlovy.
-jak-

STUDENTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI UKONČILI SEMESTR
BENEFIČNÍM FESTIVALEM
Ve středu 18.5. proběhl na Ranči Šídlovák
první ročník benefičního multižánrového festivalu mediCAMP, jehož organizace se ujali
studenti Lékařské fakulty v Plzni pod záštitou
studentského spolku IMFSA CZ, působícím
taktéž na místní Lékařské fakultě. Veškerý
výtěžek ze vstupného a dalších doprovodných
programů ve výši 13 000 Kč byl darován na
konto Nadace pro transplantaci kostní dřeně.

Na festivalu vystoupilo celkem pět hudebních kapel včetně hlavní hvězdy večera, muzikanta, skladatele
a textaře Jamese
Harriese,
který
pochází z anglického Manchesteru,
ale již několik let
žije trvale v Praze.
Jeho
autorská
hudba, balancující
na hranici folku
a
rocku, vždy
překvapí
svou
originalitou a osobitostí. Neméně
zajímavý hudební

zážitek však připravili i muzikanti z kapely The
Arythmix, z části složené ze studentů Lékařské
fakulty, plzeňští Ocho Ríos s výraznými rytmickými prvky a skvělou dechovou sekcí,
chomutovská sestava s názvem Noční klid,
v jejichž tvorbě lze nalézt prvky hardrocku,
jazzrocku, blues či funky a konečně indierockoví JAKOBIČ z Domažlic.
Mezi hudební produkcí mohli návštěvníci
festivalu zhlédnout program Improvizačního
divadla z Prahy nebo amatérského divadelního
souboru V.A.D. z Kladna, které představilo
velice vydařenou hru s názvem Rozpaky
zubaře Svatopluka Nováka. Inscenace byla
pojata formou divadelního automatu, kdy
v určitých částech byl zastaven děj, a diváci
mohli hlasovat o osudu hlavního hrdiny.

valu Ondřej Moravec byl potěšen zejména
vysokým počtem návštěvníků. K rybníku
Šídlovák přilákalo letní slunečné počasí a
především bohatý kulturní program celkem
383 lidí. „Doufáme, že se nám touto vydařenou
akcí povedlo založit tradici kvalitního studentského festivalu, jehož výtěžek pomůže
dobré věci“, komentoval Moravec. Druhý
organizátor Petr Skála dodal: ,,Rád bych touto
cestou poděkoval účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář, Lékařské fakultě,
která poskytla finanční podporu, sponzorům
a v neposlední řadě všem přátelům, bez jejichž
obětavé pomoci by nebyla organizace tohoto
festivalu vůbec možná.“

V průběhu odpoledne pak mohli účastníci
festivalu využít i bohatý doprovodný program. Zúčastnit se workshopu první pomoci
organizovaného Sdružením dobrovolných
záchranářů, navštívit zástupce z Nadace pro
transplantace kostní dřeně v jejich info-stánku,
festivalovou čajovnu nebo se potěšit v prodejně
ručně vyráběných módních doplňků obchodu
Modes Robes.
Jeden z hlavních organizátorů festi-

ROČNÍ STUDIJNÍ POBYT V USA V SEDMDESÁTÝCH LÉTECH
formu zatrhávání jedné ze čtyř možných odpovědí, a bylo třeba získat
nejméně 75 ze 100 bodů na odborné otázky. Podobně se odpovídalo
po náslechu anglického textu. Byl-li výsledek příznivý, konal se ještě
osobní pohovor na americkém vyslanectví. Poplatek za zkoušku byl
100 dolarů.
Pracoviště jsem původně sháněla jinde, kde by se víc přibližovalo mým

Možnosti studijních výjezdů do zahraničí se od r. 1967 poněkud
uvolňovaly. V r. 1969 se mi podařilo získat jednoroční stipendijní
pobyt v Baptist Memorial Hospital, Jacksonville, Florida ve Spojených
Státech.
Předcházela nostrifikace mého lékařského diplomu. Zkouška se
skládala (a snad dosud skládá) ve stejný den po celém světě. Měla
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výzkumným zájmům, ale protože se jednání protahovalo a možnost
získat povolení k výjezdu se zmenšovala, využila jsem osobního seznámení se šéfem patologie výše uvedené nemocnice na sjezdu v Tokiu a
nabídku pracovat v jeho výzkumné laboratoři, kde se zabývali vztahem
kouření a vleklé plicní rozedmy (CHOPN).
Nastupovala jsem 1. července 1969. Nemocnice byla soukromá, bez
rasových nebo náboženských předsudků, jak vůči zaměstnancům, tak
pacientům.
Přednostou patologie byl doktor Alvan G. Foraker, ročník 1917. Za
2. světové války byl lodním lékařem v americkém námořnictvu. Byl
to kosmopolitní člověk. Na svém oddělení zaměstnával barevné i bílé
pracovníky. Z jeho asistentů byl jeden Žid, druhý indiánského původu,
třetí bílý Američan. Jeho residenti pocházeli z Bolívie, Brazílie, Malajsie,
Evropy i USA. Jeho kosmopolitismus se nakonec projevil i v jeho
osobním životě; byl celá léta starý mládenec a několik let před smrtí
se oženil s lékařkou z Koreje. Seznámili se prý na nějakém odborném
sjezdu a sňatku předcházela věštba, že „černovlasá žena vstupuje do
Vašeho života.“ – Kromě odborných článků psal dr. Foraker i zábavné
eseje, které rády uveřejňovaly odborné časopisy pro zpestření.
Půlmilionové město Jacksonville leží na 31. rovnoběžce severní
šířky na jihovýchodním pobřeží USA. Je položeno na St. John´s River
15 km od moře. Jde o město boháčů, vlastníků jachet a pro své teplé
podnebí důchodců. Teploty v létě stoupají ke 40 °C, ale udávají je ve
Fahrenheitech. Město nemá divadlo, zato „Drive in Theatre“ s obrovským plátnem a parkováním aut přímo v hledišti. Koncert se konal
za mého ročního pobytu pouze jedenkrát.
Baptist Memorial Hospital má všechna základní oddělení, druhá
nemocnice je River Side Hospital, takže bioptický materiál je bohatý,
včetně přísunu z terénu. V Baptist Hospital byli pitváni jen ti zemřelí,
jejichž nejbližší příbuzní k tomu dali souhlas. Někdy byl dán souhlas
jen k parciální pitvě, a pak se nesměl odebrat na histologii vzorek ze
žádného dalšího orgánu, i když by to bylo přispělo k diagnóze a nebylo
by se na to přišlo. Pitev bylo celkově málo, v prvních dvou měsících
nebyly vůbec žádné. Pak se vyšetřovaly jen biopsie a pracovalo se
ve výzkumné laboratoři na výzkumu plicního emfyzému. Vzhledem
k celoročně teplému klimatu se prakticky nevyskytovaly infekční bronchitidy a vleklá plicní rozedma se připisovala vlivu kouření. Z vlastní
zkušenosti mohu potvrdit, že ačkoli mám doma recidivující bronchitidy
každé jaro i podzim, v Jacksonville jsem je za celý rok nedostala. Pan
Holme, černý laborant, zhotovoval velké přehledné řezy nastříknutými
plícemi a v odebraných histologických řezech se měřila plocha a obvod
nerespiračních bronchiolů. Vzniklo několik publikací o vztahu mezi
stupněm emfyzému a hodnotami na nerespiračních bronchiolech, kde
jsem byla první autorkou, a v monografii vydané až po mém návratu
spoluautorkou příslušné kapitoly.
Celý rok se chodilo v letních šatech, což prý značně ušetří vydání
obyvatele Jihu ve srovnání s obyvatelem Severu země. Když v listopadu
zamrzla louže, chodili jsme se na ni všichni dívat. – Na druhé straně,
když švédští turisté vystavili svého kojence nahého v kočárku slunečním
paprskům Floridy, neobešlo se to bez kritiky domácích. – Na jaře kvetly
bohatě azalky. Já jsem bydlela v přízemí jednopatrového domku, který
patřil nemocnici a byl v dosahu chůze od ní, s poetickým jménem
Palm Avenue. Příznivá teplota a vlhkost ovlivňovaly pomnožení švábů
v těchto obydlích, které údržba nemocnice opakovaně hubila. Byty byly
klimatizované a z klimatizace často kapala voda.
Moji kolegové pocházeli z různých koutů světa a byli o hodně mladší
než já. Manželé Ricardo a Blima Nitre byli z Bolívie; on byl Arab, ona
Židovka a podle nich jedině život v USA umožňoval takové spojení.
– Manželé Kandiah pocházeli z Malajsie. On pracoval na chirurgii a měl

noční službu každou druhou noc, ona na patologii. Krátce po mém
příjezdu se jim narodil chlapeček. Jini porodila v pátek, přes víkend se
zotavila a v pondělí nastoupila do práce na pitevně. Rodiče Jini jim poslali z Malajsie k děcku rodinnou chůvu. Ta neuměla ani slovo anglicky,
ale doma ji posadili s cedulkou na krku a adresou v Jacksonville a díky
leteckému personálu doputovala až na místo určení. Za celou dobu mého
pobytu se naučila jediné anglické slovo „nice“, jímž hodnotila svého
svěřenečka. – Carlos Bedrossian pocházel z Bolívie. Na počátku svého
působení v Baptist Hospital neměl nostrifikaci diplomu, a proto nemohl
ani pitvat, pracoval jen ve výzkumné laboratoři bez jakéhokoli kontaktu
s nemocnými, a za poloviční plat. – Pracovnu jsme měli společnou ve
formě jakýchsi šesti oddělených kójí, takže jsme měli mezi sebou úzký
kontakt. Vztahy byly velice přátelské, často jsem byla pozvána k někomu
na večeři, nebo mě někam dovezli autem. – Zaměstnanci nemocnice se
chovali velmi hezky jak k nemocným, tak k návštěvníkům. V nemocnici
existovala politika otevřených dveří, aby každý věděl, že může vstoupit.
– Cizí lidé zastavovali svá auta, když šel někdo pěšky a nabízeli svezení. –
Naproti tomu byla nemocnice v noci hlídána ozbrojenou stráží a některé
čtvrti ve městě byly považovány za nebezpečné.
Nemocnice byla velmi tolerantní v náboženských otázkách, ale
církev přesto pečovala o eventuelní získání nových duší, a tak mne
a po příjezdu i mého manžela a syna navštěvovaly Ladies of the
Church a zvaly na nedělní mši a syna do nedělní školy. Když jsme se
vymlouvali, že nemáme dopravní prostředek (místní doprava téměř
neexistovala), ochotně nás odvezly vlastními auty. Poprvé jsem seděla
při mši dokonce s paní pastorovou. Pastor mluvil pomalu a spisovnou
angličtinou, takže to bylo dobré jazykové cvičení. Odpoledne bývala
společenská, s různými praktickými radami pro život, např. jak má žena
dbát o sebe, aby se líbila svému muži. Viděla jsem i několik křtů, při
nichž byli dospělí potápěni včetně vlasů. Ale hned po vynoření byla pro
ně připravena sušička.
Zamýšlím se zpětně po více jak 40 letech, co mi tento studijní pobyt
dal. Poskytl mi nový směr výzkumu zaměřený na plicní rozedmu.
Zúčastnila jsem se školení v plicní patologii v San Diegu u profesora
Liebowa, který byl tehdy světově uznávaný odborník v této disciplině.
Dostalo se mi jazykové pomoci při publikacích mých předchozích gynekologických prací, a mohla jsem se aktivně zúčastnit Mezinárodního
kongresu v Mexico City, kde jsem referovala o svých gynekologických nálezech. Když mělo jít o tuto druhou účast placenou nemocnicí
a spojenou s další dovolenou, měla manažerka nemocnice námitky, že
jsem přece za svého pobytu u nich už hodně získala. Tehdy prý doktor
Poraker prohlásil, že se naučil víc on ode mne než naučil on mne, a účast
na kongresu mi byla umožněna. Turisticky jsem sjezdila o volných
víkendech významná místa na Floridě i v jiných státech (Wisconsin,
Chicago, New Orleans, Atlantu, Fort Sumter, Huston, Washington, New
York). Dva měsíce před koncem mého pobytu přijel i můj manžel a
7letý syn. – Po lidské stránce jsem poznala hodně dobrých lidí. Bohužel
byl styk se mnou a někdy i odborná spolupráce v dalších létech ze
strany USA přerušeny, protože jsem byla přece jen osobou pocházející
ze země za železnou oponou.
Můj syn byl velice nápadný svými slámově žlutými vlasy, neobvyklými v této lokalitě, které sváděly k pohlazení nebo alespoň k dotyku.
Uměl několik anglických slov z oboru jídel a chodil si sám na oběd do
nemocniční jídelny. Pro černošky, které vydávaly jídla, byl „the young
gentleman“, a asi ho inspirovaly po návratu v 1. třídě k tvrzení, že se
všichni černoši v USA mají dobře.
Hodnoceno celkově, byl můj studijní pobyt v USA jeden
z nejkrásnějších roků v mém životě.
Prof. Dr. Alena Linhartová, DrSc.

CHEMICKÁ KOMUNIKACE LIDÍ
Člověk se orientuje především zrakem,
procentuelně vnímá pomocí tohoto smyslu
až 80 % vjemů. Ke komunikaci a orientaci
používá zároveň řeč potažmo sluch, kterým
vnímá něco málo pod 20 % vjemů ze svého
okolí. Svět zrakových a sluchových vjemů
je zpravidla velmi konkrétní, uchopitelný
a člověk jej vnímá na vědomé úrovni. Zbylé
smysly, kterými je hmat, chuť a zejména čich
v běžném životě člověka postrádají podobné zastoupení, kterým se vyznačuje život
evolučně nižších živočichů, hlavně savců.
Zejména vjemy čichové a chuťové se dají jen
velmi obtížně vyjádřit slovy nebo obrazem

a působí na člověka spíše emocionálně a často
podvědomě. Lidskému čichu byla v minulosti
věnována jen malá pozornost nejspíš proto, že
jeho význam v komunikaci se během vývoje
savců podstatně snížil. Pro vnímání určitého
pachu potřebuje člověk mnohonásobně vyšší
výskyt molekul dané látky, než například pes.
I tak je ale jeho funkce velmi důležitá a na
některých úrovních nezastupitelná.
Trojjediný nos
Čichové ústrojí člověka lze rozdělit podle
zastoupení typů receptorů do tří nezávislých
orgánů. Hodlám se ovšem blíže zabývat jen
posledním ze zde jmenovaných.
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Nos: Jedná se o speciální smyslové receptory ve stropu nosní dutiny. Skládají se
z neuronů, které se na konci větví v řasinky
uložené v nosní sliznici. K těmto receptorům
jsou připlavovány mukózním sekretem
molekuly pachů často vázané na určité
bílkoviny. Vlákna neuronů tvoří silnější svazky, které po průchodu čichovou kostí putují
prostřednictvím nemyelinizovaných vláken
nervus olfactorius do čichového laloku (na
bázi koncového mozku), který syntetizuje
první vjemy, které dále pokračují přes thalamus do orbitofrontální kůry, kde probíhá
vědomá percepce, část vláken čichový lalok

propojuje se složkami limbického systému,
jako je amygdala a hypokampus, tedy struktury související s naší pamětí a emocionálním
vnímáním.
Volná nervová zakončení nervus trigeminus: Aktivována bývají pouze látkami vysoké
koncentrace nebo dráždivého účinku, jako
jsou například kyseliny. Hrají tedy v životě
významnou roli ve smyslu ochrany před
nebezpečnými látkami.
Vomeronazální (Jacobsonův) orgán (VNO):
Druhově má tento orgán nejprůkaznější funkci u plazů a některých savců, u kterých je
zároveň nejlépe prozkoumaný. U člověka se
tento trubicovitý shluk asi třiceti zakřivených
čichových receptorů s odlišnou strukturou
táhne podél nosního septa a až donedávna byl
považován za nefunkční vývojový rudiment,
kterému téměř nikdo od jeho objevení na
počátku 18. století nepřikládal větší význam.
O prokázání jeho funkčnosti se mezi sedmou
a devátou dekádou minulého století zasloužil
team dr. Davida Berlinera, který od padesátých
let působil na lékařské fakultě v Utahu jako
profesor anatomie a zabýval se vlastnostmi
látek z lidské kůže. Tento útvar je pomocí
vláken, o jejichž existenci se vedou spory, propojen s přídatným čichovým lalokem, který
ve srovnání s jinými živočichy není u člověka
morfologicky průkazný, odtud vedou axony
dále do amygdaly a posléze do hypothalamu
bez jakékoli aktivity v oblasti orbitofrontální
kůry. Vnímání vzruchů přicházejících z VNO
tedy nejsou vnímány na vědomé úrovni,
zatímco propojení s hypothalamem nabízí
otázku, zda nemá nějakou souvislost s přímým
ovlivněním funkce endokrinního systému a tudíž
i nepřímým ovlivněním pohlavních žláz.
HLA
V nedávném švýcarském experimentu,
který navázal na podobné studie myší díky
její aplikace na člověka, se pojednává o úloze
přítomnosti odlišného haplotypu MHC (u lidí
HLA) u opačného pohlaví. Ženy v tomto
experimentu dávali častěji přednost tričkům
nošeným muži s odlišným haplotypem
HLA, než měly ony samotné (viz Vesmír
80, 376, 2001/7). Pro význam tohoto faktoru
pro člověka existují nepřímé důkazy , např.
zhoršená plodnost párů sdílejících podobný
haplotyp v komunitách hutteritů (viz Vesmír
78, 670, 1999/12). Není však známo jakým
mechanismem antigeny MHC ovlivňují pach.
Produkty kožních žláz
Jak již bylo zmíněno, jako součást lidské kůže
se u člověka vyvinuly i kožní žlázy, které podle
histologické stavby dělíme do tří základních
typů: potní, apokrinní, tukové. Složení sekretů
zmiňovaných žláz tvoří u každého jedince
specifickou pachovou pečeť, která je dána
jednak geneticky, jednak stravou a užíváním
dalších látek, jako jsou alkohol, drogy, léky,
kouření a podobně. Samotné rozmístění žláz
je z hlediska chemické komunikace logické.
Člověk proti některým savcům není vybaven
žádným speciálním pachovým orgánem, zdrojem pachu je celá kůže. Produktem apokrinních žláz jsou cholesterol a jeho deriváty,
mastné kyseliny a steroidy (především již

zmíněné androsteny). Rozmístění apokrinních a mazových žláz, které se na pachovém
podpisu podílejí, se významně liší. Mazové
žlázy se většinou vyskytují na skalpu, tvářích,
rtech a jejich slizniční části, krku, dvorcích
bradavek a genitáliích. Nejvyšší koncentrace
apokrinních žláz je v podpažní jamce a zevním
genitálu. Funkce apokrinních žláz se vyvíjí
v pubertě a je tedy nasnadě, že by se mohly
podílet na sexuálním chování. S rozmístěním
apokrinních žláz může souviset i lokalizace
ochlupení, které je zejména v oblasti pubické
krajiny a podpaží výrazné. Tento fakt nahrává myšlence, že zde ochlupení slouží jako
zadržovač zprvu bezpachových produktů
žláz, které slouží jako prekurzory pro činnost
kožních bakterií, které z nich ve finále tvoří
výsledný pachový produkt. Zatímco u mužů
se spíše setkáme s přítomnosti tyčinkovitých
bakterií u žen převládá flora mikrokoková.
V pohlavních rozdílech je ještě nutné zmínit
fakt, že ženy jsou obecně čichově citlivější
než muži, citlivost u nich však výrazně kolísá
průběhem menstruačního cyklu. Nejvíce senzitivními jsou v období ovulace. Zajímavostí
je i samotný akt líbání, nejčastěji jsou líbána
právě místa s nejvyšší koncentrací kožních
žláz, nemluvě o tom, že tělesná teplota se
při milování zvyšuje a příznivě tak ovlivňuje
uvolňování kožních produktů. Pozoruhodná je
i reakce novorozence, který krátce po porodu
dává přednost pachu prsu své matky před jinými kojícími i nekojícími ženami a samozřejmě
upřednostňuje matčin prs před kojeneckou
lahví. Specifická je i tolerance jednotlivých
kultur k přirozeným tělesným pachům,
nejvýstižnější je výrok A. Halla, který říká, že
Arabové se rádi koupou v dechu toho, s kým
mluví. Naproti tomu je zejména v euroamerické společnosti trendem spíše přirozené
tělesné pachy potlačovat, s tím stoupá obliba
parfémů jako takzvané umělé pachové identity, a samozřejmě i zisky firem, které je vyrábí.
Například v roce 2001 dosahovaly úctyhodných 5,1 miliardy USD ročně.
Androsteny
Chemická komunikace lidí je pro veřejnost,
seriózní i bulvární média a voňavkářské firmy
nejatraktivnější z pohledu účinků na lidskou
sexualitu. Ústřední úlohu v tomto oboru hrají
steroidy ze skupiny androstenů, především 16androstenol a 16-androstenon, jedná se právě
o ty látky, které si v roce 1994 nechal dr. David
Berliner patentovat. Již mnohem dříve však
byly tyto látky známé jako takzvané „kančí
feromony“. Prvně byly objeveny jako produkt
slinných žláz kanců, který působí jako sexuální
atraktant na prasnice a podněcuje u nich nastavení do kopulační polohy a tím usnadňuje
páření. Tento mechanismus se dnes užívá
i v zootechnice, kde kančí feromony slouží
jako detektory březosti prasnic. Prasata savanová v plzeňské ZOO na vypuštění této směsi
reagovala na vzdálenost několika desítek
metrů. U člověka byla zjištěna přítomnost
těchto látek ve slinách, krvi, moči a podpažní
jamce, kde se vyskytuje jako produkt činnosti
kožních bakterií. Produkce androstenů stoupá
v období puberty a klesá výrazně ve stáří.

Výsledky pokusů, zda jsou androsteny sexuálními atraktanty i u lidí jsou někdy dost
rozporuplné.
Plzeňský experiment
Jako součást této seminární práce jsem se
na základě předchozích a jiných dostupných
informací rozhodl provést s ohledem na podmínky a možnosti jednoduchý experiment,
jehož cílem bylo získat důkaz o působení
androstenových steroidů na chování mladých
žen. Pokusným objektem se stalo 30 studentek
LFP UK v prostorách psychiatrické kliniky
FNP.
Úkol byl následující: Studentka byla
vpuštěna do prostoru, ve kterém se nacházely
tři za sebou řazené židle, propojené vodícím
provazem. Na jednu ze židlí byl krátce před
testem nanesen sprejem kančí feromon. Jejím
úkolem bylo projít kolem všech židlí a při
zpáteční cestě se podle uvážení na jednu ze
židlí posadit. Supervizor, který se v prostoru
také nacházel, měl za úkol provést záznam
o pořadovém čísle studentkou vybrané židle.
Studentky byly rozděleny do čtyř skupin
v počtech 7,7,7 a 9. Jednotlivé skupiny se
mírně lišily v podmínkách, které byly během
pokusu vytvořeny, jednalo se o stupeň eliminování významných smyslových vjemů jako
je zrak a sluch pomocí šátku přes oči a ušních
zátek, o změnu umístění feromonem impregnované židle a o změnu vzdálenosti mezi
jednotlivými židlemi.
Během experimentu se zatím nepodařilo
věrohodně prokázat účinek androstenových
steroidů. Ani v jednotlivých testech, ani v experimentu jako celku neodpovídá modus
předpokládaným hodnotám. Za důvody
z mého pohledu neprůkazných výsledků
experimentu považuji s odstupem času a po
dlouhé úvaze následující: malý rozsah souboru,
nezohlednění role fází menstruačního cyklu
objektů do hodnocení výsledků a neurčité
koncentrace nanášených feromonů.
Mgr. Jan Havlíček má na rozporuplnost
výsledků podobných experimentů následující
názor: „Rozporuplnost některých experimentů
nás nepřekvapí, jestliže si uvědomíme,
že hledáme účinek látky vypreparované
z daleko širšího spektra pachů. Rozdíly
mohou být způsobeny koncentrací dané látky.
Nepříjemnost vyšších koncentrací může souviset třeba s agresivitou daného jedince nebo
s jeho hygienickým statutem. Efekt látky může
být spojován s kontextem prostředí. To že nám
něco připadá nevzrušivé v prostředí laboratoře,
ještě neznamená, že tento efekt nefunguje ve
chvílích intimního kontaktu.“
Funkčnosti lidské chemické komunikace
prostřednictvím lidských feromonů hodláme v
budoucnu dále zkoumat.
Havlíček J.: Homo olfactorius aneb
Chemická komunikace u člověka. Vesmír 80,
2001/11, s. 632
Žďárek J.: Lidské feromony. Příběh profesora Berlinera. Vesmír 80, 2001/11, s. 636
http://www.erox.cz/index.htm
(Seminární práce)
Ondřej Moravec, LFP UK, duben 2011
Pozn.: článek byl redakčně zkrácen.

ILLUSTRIOUS DOCTORS OF MY CITY - PROFESSOR ABEL SALAZAR
a short biography, opening the gallery of „Illustrious Doctors of my City“
promised some time ago.
Abel de Lima Salazar, it was his full name, was born in Guimarães,
birthplace of Portugal, on 19th July of 1889 and there made his first

“A Doctor who only knows medicine, neither medicine knows”
This widely publicized sentence in Academic circles and even in the
Society in general is authored by Professor Abel Salazar, an outstanding
figure in the Porto cultural environment on which I propose to reveal
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in drawings and colors has become visible easy to see the social anxiety in
your soul when he lived close to the hard work and poverty in our rural
areas, where the “wife-mother” took great preponderance. Some people
say that his painting anticipates or opens the doors to the neo-realist
current in this art.
Having traveled a lot in Europe wrote what he saw and felt. His prose
on a trip to Italy is a clear testimony of his talent, as a smooth and colorful language typical of a painter, left an unforgettable description of the
cities of Rome and Florence.
In 1935 he returned to his Cathedra where was everything changed,
and he is surprised by a government diploma which alienates him from
the University on the grounds that his influence and teaching action was
harmful to the University students. Impeded for political reasons to exercise what he loved most, teaching and research, Abel Salazar did not stop.
Since then develops an intense and feverish activity, painting, sculpting,
working copper, writing, producing essays and critiques with a strength
that caused admiration to all.
In 1941, during the II World War, the Minister of Education of the
Government creates a Microscopic Studies Centre at the Faculty of
Pharmacy, delivering his direction to Prof. Abel Salazar, who knows
if in an attitude to mitigate the violent and unfair expulsion from the
University in 1935.
From brilliant student to teacher and researcher of merit, pedagogue
that bring forward in time with teaching methods that have created
perplexity, artist whose hands went out pieces that testify his creative talent, writer with prose whose reading was easy and attractive, Prof. Abel
Salazar left us a vast and rich patrimony that can be seen and appreciated
in “House Museum” who was given his name and where he lived the last
30 years of his busy and probably painful life. There will not be certainly
an exaggeration from my part to leave a recommendation for your visit
in any season to Porto, a land full of charm and good people who always
knows how to receive.
Jose’ Francisco Pavão
5th Year Medical Student

studies at school. Later attended the High school in Porto and in 1909
entered in the Medical-Surgical School where he graduated in 1915 with
a thesis on „Philosophical Psychology Essay“ which was rated with 20/20.
While student he was assistant of anatomic pathology department. It was
at this prestigious medical school, later named Faculty of Medicine of
Porto, that Abel Salazar in his quality as Professor and Researcher held
an extraordinary anticipation of the time on teaching methods that were
seen as revolutionary for its time.
In 1918 when he was only 30 years old was appointed Professor of
Histology and Embryology and despite the many setbacks and notorious lack of resources, has developed an important research on Brain
anatomy, with new and different ideas about its evolution and differentiation. Then focuses on the biology of the ovary where he presents
unique interpretations on the Graafian follicles atresia. Discover a new
staining technique, the method of “tano-ferrico de Salazar” as is still
known in laboratory practice and reveals the importance of drawing in
the microscopic observation.
Persistent and tireless, along with numerous scientific studies that had
been developing, conducted a course on “Philosophy of Art” with great
success and attended by the intellectuals of the city of Porto. In this
course, Prof. Abel Salazar pointed to new frontiers on the potential of
art, its relations with the ideas, emotions and fantasies in everything that
could be related to Science.
In his lectures there are no books, no assigned seats! No call and therefore there is no fouls! He did not oblige anyone to attend at the lectures,
instead he invited!
Defender of an active school, where the free and progressive discussion and research are the method and the way, Abel Salazar, lucid and
courageous, frightens the regime that was known as authoritarian, conservative and obscure.
In 1928 following a long period of dedicated work without breaks and
in constant feverish activity of thought, the Master suffers a severe depletion and stops its activity as teacher and researcher.
During this period away from academic life he traveled widely in
Europe, he wrote, painted, and finally gave vent to his artistic talent that

K NADSTANDARDŮM VE ZDRAVOTNÍ PÉČI
Vedení České lékařské společnosti J.E.
Purkyně se obrátilo na odborné lékařské
společnosti se žádostí o odborné stanovisko
k vytváření nadstandardů ve zdravotní péči.
Vzhledem k aktuálnosti tohoto problému otiskujeme v plném znění dopis, zaslaný představitelům
odborných společností v červenci t.r.
Vážená paní předsedkyně, vážený pane
předsedo,
jak je vám jistě známo, probíhá odborná
i veřejná diskuse o problematice standardů
a nadstandardů v zdravotní péči. ČLS JEP
považuje za naprosto nezbytné, aby tato diskuse
byla vedena na odborné úrovni a aby se na
definici tzv. nadstandardních výkonů a postupů
podíleli především odborníci. Na žádost MZ
ČR se proto na Vás obracíme, abyste ve své OS
posoudili možnost definice takových výkonů
a postupů.
Předsednictvo ČLS JEP považuje za naprosto
zásadní, aby žádný z potenciálních nadstandardů
nevedl ke snížení kvality zdravotní péče
v současnosti poskytované a případný nadstan-

dard byl ve svém striktně zdravotním důsledku
srovnatelný s výkonem standardním.
Předsednictvo ČLS JEP je si však současně
vědomo, že již nyní existuje celá řada postupů,
které jsou de facto nadstandardem, jen za takový
nejsou doposud považovány či označovány.
Jako některé náměty pro definici nadstandardů
uvádíme např.
- výkon provedený na přání pacienta bez
lékařské indikace
- výkon provedený ve vyšší frekvenci, než
definuje zdravotní indikace
- rozdíl v materiálové složce výkonů (bez medicínského dopadu)
- výkon provedený na přání pacienta lékařem
s vyšší kvalifikací, než je pro tento výkon nezbytná
- lepší tzv. hotelové a stravovací služby, výkon
mimo ordinační hodiny, atd.
Žádáme Vás proto, abyste zvážili, zda ve své
odbornosti navrhnete ve výše zmíněném duchu
nadstandardní výkony a postupy a zaslali je
na adresu sekretariátu ČLS JEP (czma@cls.cz)

nejpozději do 15. 9. 2011. Souhrn těchto návrhů
za všechny odborné společnosti Vám následně
zašleme a po odborné diskusi předáme vedení
MZ ČR.
Předsednictvo se domnívá, že vyhláška
jasně oddělující různé varianty a způsoby, pro
které se může pacient rozhodnout, se nesmí
stát diskriminujícím nástrojem odporujícím
komunikačním zvyklostem mezi pacientem
a zdravotníkem, či etickým zásadám.
Při všech komplikovaných aspektech pojetí
standardu a nadstandardu však věříme, že jejich
zavedení může přispět k zprůhlednění problematiky poskytování zdravotní péče.
Jménem předsednictva - prof. MUDr. Jaroslav
Blahoš, DrSc., prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.,
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, prof.
MUDr. Petr Goetz, CSc., MUDr. Otto Herber,
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc. Dr.h.c., prof.
MUDr. Jiří Raboch, DrSc., prof. MUDr. Aleš
Ryška, Ph.D., jako host: doc. MUDr. PhDr. Jan
Payne. PhD. – Společnost lékařské etiky.
(r)

AMERICKÝ ASTRONAUT ANDREW FEUSTEL
PODRUHÉ NAVŠTÍVIL ČESKOU REPUBLIKU
Podruhé navštívil ve dnech 29.7.-10.8.2011 Českou republiku americký kosmonaut Andrew J. Feustel s rodinou. Rodák z Lancasteru
v Pensylvánii je členem NASA od r. 2000. Jako specialista na výstupy do
vesmíru již cestoval v r. 2009 v raketoplánu Atlantis k Hubbleovu teleskopu. Letošní cesta v raketoplánu Endeavour k Mezinárodní vesmírné
stanici byla předposlední cestou všech amerických raketoplánů do
vesmíru. Manželka Indira má české kořeny. O tomto americkém

kosmonautovi jsme po jeho první návštěvě v ČR přinesli informaci
ve Facultas nostra č. 86/leden 2010. Otiskujeme výběr z rozhovoru,
uveřejněném v denním tisku (*).
V Česku jste jeden z nejznámějších astronautů. Čekal jste, že vaše
návštěva vzbudí takový ohlas?
Už jste tu měli skvělé astronauty dřív. Remek byl úplně první, ale
byli tu i Cernan nebo Blaha, kteří měli s Českou republikou mnohem
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Takže příští cíle NASA jsou Měsíc a Mars?
Nejdříve Měsíc kvůli testům různého vybavení a jejich vývoji. Potom
nějaký Zemi blízký asteroid. A pak Mars. A možná i dál. Myslím, že
vesmírný program je hlavně o lidech ve vesmíru a jeho objevování.
Začneme blízko, ale pak můžeme jít dál a dál.
Vyvine NASA nový typ plavidla, nebo se spolehne na soukromé
společnosti?
V příštích letech budeme závislí na soukromých společnostech
a ruských Sojuzech. Ale chceme vyvíjet i nové plavidlo v rámci NASA.
S lety do vesmíru rozhodně nekončíme.
Co vám pobyt ve vesmíru nejvíc dal?
Největší dopad na mě mělo, když jsem viděl, jak Země vypadá křehce,
a také že nemá z vesmíru žádné hranice. Je důležité, abychom pracovali
společně a starali se o planetu.
Po České republice tentokrát autem Astronomického ústavu AV
ČR najezdili Feustelovi 2 321 km. S kosmonautem se osobně potkalo
na 3 000 lidí a statisíce pak prostřednictvím televizí, rádií a novin. A.
Feustelovi jakési maskoty, vzaté na vesmírnou cestu, vybrala manželka
Indira: Nerudovy Písně kosmické v r. 2009 a známého Krtečka výtvarníka Zdeňka Milera nyní.
Vesmírná mise známé postavičky nebyla tak úplně jednoduchá. Byl
vyrobený speciální polomaňásek, veliký 19 centimetrů, o centimetr
menší, než je běžná podobná postavička Krtečka na pultech prodejen. Zmenšení bylo nutné, aby se figurka, vyrobená z nehořlavého
materiálu a stejně tak nehořlavým materiálem naplněná, vešla do
osobního astronautova balíčku. Vedle Krtečka letěly do vesmíru
v tomto balíčku také talismany a suvenýry od manželky, synů a rodičů
kosmonauta, například oba snubní prstýnky nebo malý nožík. Oficiální
podobu Krtečka pro vesmírný let schválil i výtvarník Zdeněk Miler.
Osobně se astronaut a výtvarník poznali až nyní při Feustelově
návštěvě Čech a Američan o setkání hovořil s velkým potěšením.
Krteček se také v rámci společného projektu České akademie věd a České
kosmické kanceláře stal v České republice maskotem besed a přednášek
o kosmonautice, které měly velký ohlas. „Na oběžnou dráhu se vozí různé
symboly, nicméně krtek byl daleko nejpopulárnější,“ uvedl sám Feustel.
Astronomové z jižních Čech mu připravili symbolický dárek. V rámci
programu sledování planetek, který uskutečňuje kleťská hvězdárna,
pojmenovali po Andrewovi Feustelovi jedno vesmírné těleso o průměru
zhruba dva kilometry.
Plyšové Krtečky vyrábí v brněnském družstvu umělecké výroby
již 26 let. Shodou okolností se několikrát odkládaný let raketoplánu
trefil do několika významných dat vážících se ke Krtečkovi. V roce
2011 oslaví pan Zdeněk Miler dvě kulatá výročí. V únoru to byly 90.
narozeniny autora a v závěru roku 55. narozeniny Krtečka.
(jn)
(*) Horký J.: Pohled na Zemi z vesmíru vám vyrazí dech. Plz. deník,
6.8.2011, s. 11

víc společného než já. Je to hezký
kompliment, ale myslím, že je to díky
tomu, že jsem ten nejsoučasnější.
S Akademií věd a Americkým centrem spolupracujete na vědeckém
programu pro nadané české děti. Co
bude jeho cílem?
Program by neměl vzbudit v dětech
jen zájem o vědu, ale doufáme, že
některé děti začnou přímo spolupracovat s firmami, které se zabývají
vědou v České republice, ale i v USA.
Nejde o profit, ale o to podpořit
vzdělávání dětí.
Na obou vesmírných misích jste
byl tzv. specialistou. Co bylo vaším
hlavním úkolem?
Byl jsem vedoucím týmu tří astronautů, kteří čtyřikrát vystoupili do
volného prostoru. Na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) jsme prováděli
údržbu a namontovali taky nová zařízení, především alfa magnetický
spektrometr, který bude zkoumat antihmotu. Cvičili jsme na to asi 400
hodin na Zemi.
Co jsou největší rizika během výstupu do vesmíru?
Miniaturní objekty, které poletují kolem. Říkáme tomu vesmírné
smetí – kamínky nebo zbytky starých družic. Když se pohybujete kolem
ISS, vidíte na jejím povrchu místa, kam narazily. Vypadají jako malé
krátery. Kdyby nás něco zasáhlo, proniklo by to skafandrem a začal by
unikat vzduch. V takovém případě, pokud je člověk ještě naživu, se musí
okamžitě dostat zpátky na stanici.
Když jste studoval, vydělával jste si jako mechanik. Hodil se vám ve
vesmíru trénink z garáže?
Rozhodně. Především na předchozí misi, když jsme opravovali
Hubbleův teleskop Tam jsem byl poprvé ve volném prostoru a práce
byla velmi náročná. Vyměňovali jsme součástky, o kterých si nikdo
nemyslel, že je někdy budou astronauti vyměňovat, takže jsme museli
hodně improvizovat.
Není těžké v nulové gravitaci třeba usnout?
Je to, jako když přijedete někam do hotelu a nemůžete si zvyknout.
Ale tak třetí noc si zvykat začnete. Popravdě, mně se ve vesmíru spalo
nakonec mnohem lépe než na Zemi.
Chutná vám astronautská strava?
O tom bychom se bavit neměli. S jídlem, jaké máte u vás, se to nedá
srovnávat. Je to tak akorát na dva týdny. Ale šest měsíců? To je výzva.
Máte na ISS nějaký volný čas?
Jsou chvíle, kdy máme volno. Většinou fotíme a natáčíme Zemi nebo
sebe navzájem. Fotky a videa jsou vlastně to jediné, co nám z mise
zůstane.

PLZEŇ DEVATENÁCTÉHO STOLETÍ OČIMA LÉKAŘE (IV.)
Zdravotnictví
Organizace zdravotnictví a druhy zdravotnických pracovníků
V prvních letech 19. století, byl systém zdravotnický stejný jako ho zavedl van Swieten za
vlády Marie Terezie. Osvícenské koncepce mu
daly velmi jednoduchou formu s nevelkým
počtem lékařů; to mělo za následek, že velká
část obyvatelstva, hlavně na venkově, byla jen
velmi povrchně a pasivně pod dohledem státního aparátu po stránce zdravotní.
Plzeň, královské město a současně i krajské město plzeňského kraje, byla sídlem
krajského lékaře a městského lékaře. První,
placený státem, do zdravotnického dění města
prakticky nezasahoval. Jeho hlavním úkolem
byla organizačně-preventivní činnost, i když
se částečně věnoval i kurativě. Dohlížel na
všechen zdravotnický personál v kraji, nemocnice, lázně, minerální prameny a studny. Řídil
boj proti epidemiím, zasílal pravidelně zprávy
o zdravotní situaci obyvatelstva protomedikovi,
který stál v čele zdravotnického aparátu každé
země monarchie a byl referentem zemského
gubernia. Krajský lékař byl také povinen léčit
zdarma chudé, ovšem jeho dosažitelnost pro

většinu z nich byla prakticky nemožná. Kromě
toho ovšem mohl léčit za honorář i platící
nemocné. Je známo, že František Škoda jako
krajský lékař léčil ve Františkových lázních
příslušníky rodiny rakouského císaře a ruského
cara. Odměnou mu v obou případech byly
obrazy, dnes bohužel ztracené.
Městský lékař měl podobné povinnosti jako
krajský, pochopitelně na území mu svěřeném.
Spolu s ním pečoval o obyvatelstvo městský
chirurg (ranhojič) a porodní bába.
Od městského lékaře byl požadován doktorát medicíny a chirurgie (ta se ještě studovala
zvlášť), a dále musel být magistrem porodnictví.
Kromě toho se musel vykázat nemocniční praxí
a zkouškami ze státní a soudní medicíny.
Studium medicíny bylo rozděleno na vyšší
a nižší. Pro vyšší bylo předpokladem 6 tříd
gymnasia a trvalo dva až tři roky. Délka se
měnila podle jednotlivých fakult a směrnic.
Absolvent dostal titul magistra chirurgie
a stejně jako lékař mohl vykonávat praxi
kdekoliv, protože byl příslušníkem svobodného
povolání. Pro nižší studium stačila normální
(základní) škola a tři roky učební doby u magistra chirurgie. Školení na fakultě bylo zpravidla
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dvouleté, při čemž počet i rozsah přednášek
a zkoušek byl menší nežli u studia vyššího. Po
úspěšně ukončených studiích dosáhl absolvent
titulu patrona chirurgie. Byl ale řazen mezi
řemeslníky a praxi provozoval jen na základě
oprávnění v místě, kde vlastnil „ oficinu“.
Podle stávajících předpisů ošetřovali ranhojiči
jen chirurgicky nemocné, ale záleželo spíše na
benevolenci lékaře a vzájemné dohodě, které
pacienty chirurg převzal. Bohatší se svěřovali
lékaři, chudší ranhojičovi. Většina chirurgů se
proto usazovala na venkově.
Při reformě lékařského studia v roce 1848
byla výuka chirurgie pro ranhojiče přenesena
z Prahy do Olomouce, a i tam koncem 19.
století zanikla jako na všech ostatních fakultách
v Rakousku.
Při výuce porodních bab se vlastně počítalo
jen se znalostí čtení a psaní. Teoretická výuka
v kursech při lékařských fakultách byla problematická, protože frekventantky, hlavně z venkova, jen málokdy ovládaly němčinu a naopak
přednášející zápolili se znalostí češtiny. Tak
byly teoretické základy obyčejně chudé
a hlavní důraz se kladl na znalosti praktické.
Jungmannova česká učebnice byla výjimkou.

Je snad ještě třeba se zmínit o tom, že
ranlékaři kromě vlastní praxe měli dohled na
podřízené chirurgy, pokud nějaké měli a dále se
zaměřovali na epidemie dobytčího moru.
Systém zdravotnické služby přečkal od
tereziánských reforem prakticky sto let. 30.
dubna 1870 vyšel říšský zákon o nové územní
organizaci zdravotnictví, ale téměř čtvrt století
trvala jeho konečná realizace.
Zdravotničtí pracovníci
Ze zdravotnických pracovníků, kteří v Plzni
v průběhu 19. století působili lze vytvořit pět
skupin, z nichž první dvě do určité míry svým
posláním splývají: lékaři a ranhojiči (magistři
chirurgie), lékárníci, porodní báby a konečně
ošetřovatelský ev. pomocný personál.
V městských službách byl nejdříve jeden
lékař a jeden chirurg. Ke konci století přibyla
i porodní babička. Většina zdravotní péče
spočívala na soukromých lékařích. O jejich
medicínské činnosti máme jen minimum
údajů, víme spíše jakou roli hráli na poli kulturním a společenském. Někteří publikovali
v odborném tisku – Stross, Škoda F., Špaček,
Schneider, Brandt, Hochhauser. Kromě nich
pracovalo asi 6 ranhojičů. Ve 30 letech 19.
století měla Plzeň s nejbližším okolím asi 14 –
15 tisíc obyvatel. Vzhledem k tomu, že ve městě
usazení zdravotníci léčili i nemocné z venkova,
kde lékaři nebyli, připadalo by asi 1200 obyvatel na jednoho z nich.
Mimořádné situace, jakými byly epidemie,
nutily zdravotní správu k posílení služeb
v nejvíce postižených místech. Na cholerovou
epidemii v r.1831 – 1832 reagovala Plzeň tak,
že jmenovala jednoho vrchního posluhovače,
který měl čtyři pomocníky. Protože rozsah
epidemie překročil očekávanou míru, byl přijat
ještě jeden vrchní posluhovač, sedm městských
posluhovačů a sedm ženských posluhovaček.
Kromě nich zaměstnávalo město ještě tři
nosiče mrtvol s tímto technickým vybavením:
„Poněvadž každý nemoci té přílišně se hrozil,
byly objednány dvoje veliké železné kleště,
kterými dobře placení posluhovači cholerou
zemřelého člověka uchopili a do umrlčí komory na zvláště k tomu účelu zhotoveném vozíku
s nízkými kolečky odvezli.“
Od padesátých let, kdy bylo v Plzni asi 12
lékařů stoupl jejich počet na 17 v roce 1864:
Ignác Klinger; David Jahnl, první městský lékař;
Josef Špaček, druhý městský lékař (měli na starost nemocnici a špitál); Karel Teissler, vězeňský
lékař; František Stross; Jan Maschauer; Antonín
Schach; Wilhelm Schelle (správně Vilém Šel);
Josef Linhart; Samuel Bloch; Johann Kouba;
Antonín Wihlídal; Johann Habencht, městský
ranhojič; Franz Neumann, magistr porodnictví a ranhojič; vrchní lékař (Oberartzt) ve
výslužbě Ježovský a Frisch. Z nich je však
třeba alespoň z části z provozování lékařské
praxe vyloučit vězeňského lékaře Teisslera,
Maschauera, Wihlídala, který byl profesorem
na vyšší reálce a tři pensionované: Josefa
Habenichta, Ježovského a Frische. Lékařskou
praxi z nich provozovalo jen 11.Počet obyvatel v samotné Plzni stoupl asi na 20000,
připadalo tedy na jednoho lékaře asi 1800
občanů. Do roku1876 přibyli Josef Tyl, Lazar
Kohn, Friedrich Hellmuth, František Kundrath,
Eduard Lowy, Samuel Schwarzkopf, Bernard
Bauman, Sigmund Steiner,Friedrich Strauss
a August Zdařil, který byl prvním specializovaným plzeňským zubním lékařem. Během
dalších 20ti let přibyli čtyři stomatologové
(Weinfeld, Baumgartl, Kornfeld a Ekštejn)
a čtyři dentisti. Jména lékařů jsou uváděna
záměrně, protože mezi čtenáři by mohl být
některý z jejich potomků.
V roce 1894 bydlelo v Plzni 38 lékařů,

z nich 28 pracovalo jako městští, poradenští
a nemocniční ve veřejné nemocnici. U každého
z nich uvádí adresář nějakou funkci ve zdravotnickém systému, proto lze předpokládat,
že všichni byli více či méně zapojeni do péče
o zdraví plzeňského obyvatelstva, jichž by pak
připadlo 1600 na jednoho.
V letech 1897 – 1900 bylo v Plzni průměrně
46 lékařů, z toho 38-40 praktických. Počet
obyvatel stoupl na téměř 68 tisíc. Na celkové
relaci zhruba 1600 osob na jednoho lékaře se
nic nezměnilo.
Kromě lékařů a ranhojičů měli v oblasti zdravotní péče největší význam porodní báby, na
nichž závisela pomoc při porodu a do jisté míry
i způsob, jakým bylo zacházeno s novorozeňaty.
Do padesátých let nebylo možno zjistit jejich
skutečný počet. Pouze v matrikách je uvedeno
jako pomocnice při porodu 8-10 žen, některá
během roku až 60krát.V dalších letech stoupá
počet porodních babiček, ale pomaleji než
počet porodů. Koncem šedesátých let je jich
v Plzni 17, na jednu z nich připadá průměrně 54
zásahů při porodech za rok. Ke konci 19. století
se v Plzni rodilo kolem 2250 dětí ročně. V těchto
letech pracovaly ve městě nejméně 4 okresní
porodní báby ( Englová, Kučerová, Hácová,
Zemanová) a asi 40 dalších. Průměr na jednu
by ukazoval na 50 vedených porodů ročně.
Větší tíže však ležela na okresních, protože ty
poskytovaly pomoc bezplatně. V té době byla
kojenecká úmrtnost v Plzni 36,79 % a u dětí do
5 let 49,87 %. Obě hodnoty jsou o málo vyšší
než zemské údaje.
O zásobování léky se v Plzni původně starala
jediná lékárna, patřící městu, která byla v roce
1761 pronajata za roční poplatek 50 zlatých.
Začátkem 19. století vznikla druhá, k níž těsně
po roce 1860 přibyla třetí. V sedmdesátých
letech tedy léčiva prodávaly lékárny: „ U bílého
jednorožce“(E.Kalser), „ U černého orla“
(Krásný a Formánek), „ U koruny“ (Donner
a Honsa). V padesátých letech už svojí kapacitou nestačily, hlavně proto, že byly všechny ve
vnitřním městě. Na předměstích, ačkoli tam
žilo kolem 80% vší plzeňské populace nebyla
lékárna žádná. V roce 1883 podali občané
Pražského předměstí žádost o zřízení další
lékárny. Ta však byla až po urgencích a kladném
doporučení grémia lékárníků až v roce 1897
otevřena u nádraží.
Do 80. let 19. století byla vlastní péče o nemocné ponechána na příbuzných a v ústavech
ji vykonávali laičtí pracovníci (dozorce a opatrovatel v lazaretu, ošetřovatelé a dohlížitelé
v nemocnici). Od začátku 90 let 19. století
převzaly ošetřovatelskou službu v nemocnici
příslušnice III. řádu Františka Serafínského
(představená Šimáčková, členky Šimková,
Fremundová a Špičková).
Ústavy
Před vznikem nemocnic existovaly špitály,
které jen zčásti plnily funkci léčebnou, jinak
sloužily převážně jako útulky pro staré, nemocné ale i chudé městské občany. Léčení se prakticky neprovádělo, městský lékař vykonával
pouze dozor a to obyčejně nepravidelně. Plzeň
se v tom od ostatních měst v ničem nelišila.
Předchůdci nemocnice
Špitál sv. Maří Magdaleny
Špitál sv. Maří Magdaleny byl založen
plzeňským měšťanem Konrádem z Dobřan
roku 1320. O 10 let později byla založena
k tomuto špitálu nadace, kterou tvořilo celé
rodinné jmění zakladatele, jeho manželky
a synů Heřmana, Jana a Racka. Původní budova společně s kostelíkem patronky stála na
Pražském podměstí a byla svěřena péči členů
řádu německých křižovníků. Jmění narůstalo
během let různými odkazy a jeho správa se
20

stala pro město žádoucím zdrojem příjmů. Po
dlouhých přích s potomky a dědici zakladatelů
získalo město v roce 1504 celý majetek špitálu,
který byl v jeho prospěch zanesen do desek.
Původně bylo ve špitále sv. Maří Magdaleny
umístěno 8 mužů a 16 žen. Kromě toho
bylo dalších 15 denně zaopatřováno stravou
a zajišťováno jim oblečení. Tři roky poté, co
špitál získalo město, v roce 1507, vyhořel.
V onom roce byla Plzeň postižena požáry
několikrát. Nejdříve shořelo na Skvrňanském
předměstí devět domů, za několik dní potom
lehla popelem skoro polovina města, při čemž
se žárem zřítila část opevnění. Nedlouho na to
vyhořelo devět domů v okolí františkánského
kostela a zbytek předměstí ve Skvrňanech. Za
nedlouho shořelo celé Pražské předměstí i se
špitálem a stodolami, požár se rozšířil i na okolní náměstí, kde mu podlehl kostel a radnice. Vté
době nebyl ve městě prakticky nepoškozený
dům. Uvádím tyto podrobnosti jako doklad
k dokreslení tragických důsledků místních
katastrof, které hluboce ovlivňovaly sociální
i zdravotní situaci obyvatel středověkého města
a zvyšovaly nároky na charitativní zařízení
jakými byly špitály.
Po zničení špitálu sv. Maří Magdaleny byla
péče o chudé přenesena do tzv. kaplanského
domu blízko dominikánského kláštera. Koncem
16. století je o této nové lokalizaci zmínka
při popisu morové epidemie jako o zařízení
„pro chudé měšťany“. V polovině 17. století
byla ke kaplanskému domu přistavěna kaple
sv. Václava, která společně s ním byla značně
poškozena při dalším požáru v roce 1729. Špitál
byl však již během jednoho roku opraven a
sloužil opět svému účelu. Jeho majetek stále
narůstal a ani vznik nemocnice v roce1833 neznamenal konec tohoto charitativního zařízení.
Tak v roce 1838 bylo ve špitále sv. Maří
Magdalény ošetřováno v deseti pokojích 8
můžu a 16 žen, jak zněla původní nadace. Ale
již od roku 1848 bylo zde ubytováno dalších 10
chovanců, podporovaných ze jmění zrušeného
špitálu sv. Martina. Zámožný plzeňský měšťan
František Guldener dal v roce 1851 špitál na
svůj náklad opravit a rozšířit dalšími pokoji,
které byly umístěny na adaptované půdě. Nově
získané prostory byly plně využity a tak od
roku 1859 mohlo být celkem zaopatřeno 49
chudých a nemocných z obou fondů. V tomto
rozsahu sloužil špitál svému účelu až do zrušení
v roce 1895. Tehdy byl společně s dominikánským klášterem zbourán a na uvolněném prostranství postavena soudní budova.
Špitál sv. Martina
Špitál sv. Martina byl o více než 200 let
mladší. Vznikl až kolem poloviny 16. století, ač
již roku 1496 odkázala Markéta z Rožmitálu
4500 uherských zlatých purkmistrovi a radě
města Plzně, aby z nich byl postaven špitál.
Skoro 50 let pak trvaly spory a dohadování
o tento majetek.
Po smrti donátorky, jejího manžela a dětí
mělo „z této sumy sjednáno nebo koupeno
být místo v městě, v Novém Plzni, aneb blízko
města, a na tomto místě aby vystavěn byl špitál
ve jménu milého sv. Jana Křtitele.“ Odkazovaná
suma byla uložena v Domažlicich, ale po smrti
Jindřicha ze Švamberka v roce 1523, který přežil
svoji ženu Markétu z Rožmitálu, vyplacena
nebyla, protože majetek bezdětných manželů
přešel na bratrance Krištofa ze Švamberka.
Urgence plzeňských měšťanů i purkmistra
zůstaly bezvýsledné přes potvrzení správnosti závěti v roce 1512 i několikrát v letech
pozdějších. Ještě v roce 1541 došlo k pokusu o
získání původní částky 4500 zlatých, ale opět
bezvýsledně. Proto došlo ke stavbě z drobných
odkazů a prostředků města.

Není známo přesnější datum, kdy začala
stavba špitálu na pravém břehu Radbuzy. Bylo
to někdy kolem poloviny 16. století v zadní části
Pražského předměstí. U špitálu byla vybudována i kaple sv. Martina, která mu dala jméno.
Špitál byl určen výhradně pro nádeníky
a poddané. Mělo zde příbytek a další zaopatření
7 mužů a 3 ženy, několik dalších dostávalo jídlo
a ošacení. Martinský (zadní) špitál měl kratší
trvání než sv. Maří Magdalény. Byl zrušen za
vlády Josefa II. 1783. Z prodeje pozemků a budov bylo získáno něco přes 5500 zlatých, k tomu
přibylo asi 2000 zlatých, které byly v hotovosti.

Z této částky byl zřízen fond sv. Martina, který
získal vlastní budovu v místě dnešních lázní,
ve čtvrtině 19. století byli chovanci převedeni
do špitálu sv. Máří Magdalény, kam se na ně
z fondu platilo 7 krejcarů denně.
Lazaret
Přechod mezi špitálem a nemocnicí tvořil
lazaret, který si plzeňští vybudovali nedaleko
Doubravky na přelomu 18. a 19. století. Ve
dvou místnostech tu byli ošetřováni nemocní
bez ohledu na druh onemocnění a pečoval
o ně laický dozorce bez jakéhokoli zdravotnického vzdělání. Z funkce městských lékařů

jednou týdně navštěvovali pacienty dr. Petr
Tuschner, dr. Josef Demel a ranhojič. Ač jim
za tyto visity nebyla vyplácena žádná odměna,
starali se pečlivě o své choré, ale byli si vědomi
hrubých nedostatků a proto naléhali na purkmistra Emanuela Davida, aby byla vystavěna
nová nemocnice. Jejich požadavek byl plně
oprávněný, protože „ nemocniční“ režim byl
zcela nevyhovující. Hospitalizovaní leželi buď
na holých prknech nebo na zemi na slámě.
(Pokračování v příštím čísle)
MUDr. Richard Šídlo

JINDŘICH WANKEL (1821-1897) – LÉKAŘ, SPELEOLOG A ARCHEOLOG
Následujícího roku se mladá rodina opět rozrostla o dalšího člena,
dceru Lucii. Nezvýšil se však jen počet rodinných příslušníků, ale také
množství sbírkových předmětů. Část materiálu byla tedy přesunuta
do suterénních prostor a v přízemí vzniklo menší muzeum. První
zářijové neděle 1854 pak byly sbírky zpřístupněny zájemcům o jejich
studium. Téhož roku podnikl Jindřich Wankel svou první studijní
cestu, navštívil Lublaň, Terst, Bolzano, Benátky, Meran, Innsbruck
a Salcburk. Po návratu pokračoval ve svých výzkumech na mnoha
místech Moravského krasu.
Nebyl jen vědátorem, ale také otcem a od roku 1855 už dvojnásobným, Eliška mu porodila další dceru Karlu. Nějakou dobu se
Wankel zabýval především speleologií a zoologií, samozřejmě také
nezanedbával své povolání lékařské. Při expedicích do Moravského
krasu nalezl oporu ve svých spolupracovnících Mládkovi, Medritzerovi,
Vondráčkovi a Špačkovi, kteří spolu s ním měřili a mapovali prostory zkoumaných jeskyní. Wankel dosáhl v 50. a 60. letech 19.
století ve Sloupu, Holštejně, Macoše, v Jedovnicích, v Ochozu
a na Punkvě konečných bodů, které v 19. stol. nikdo nepřekročil.
V Blansku se v roce 1862 podílel na založení čtenářsko-pěveckého
spolku Rastislav a zasloužil se v hojné míře o povznesení kulturního
i politického života v obci. Roku 1865 se manželům Wankelovým
narodila dvojčátka, z nichž zůstala dcerka Madlena Leopoldina.
Dalším vysloveně archeologickým počinem byl výzkum jeskyně Býčí
skála v letech 1867 – 1869. V jižní boční síni a předsíni nalezl
Wankel hojný osteologický materiál , množství štípaných kamenných
a kostěných nástrojů (asi 395 hlavních předmětů). Celkově rozlišil
osm různých vrstev v souvrství mocném 4 m. V témže období zkoumal
Wankel také další jeskyně, Ovčí díru u Vilémovic a Kateřinskou
jeskyni v Suchém žlebu. V roce 1869 pak odhalil v jeskyni Výpustek ve
Křtinském údolí stopy paleolitického a neolitického osídlení, z nichž
vyzískal na 121 hlavních sbírkových předmětů.
Léto roku 1869 přineslo nález jednoho z nejznámějších předmětů
moravského pravěku, bronzové sošky býčka z Býčí skály. Průzkum Býčí
skály však pokračoval dál prakticky až do roku 1872. Následujícího
roku uzavřel Wankel své výzkumy u Rebešovic a Rajhradu a představil
svou expozici na světové výstavě ve Vídni, kde Američané projevili
zájem o její koupi, ovšem marně. V dalších dvou letech Wankel
především cestoval, roku 1874 se například zúčastnil archeologického kongresu v Kyjevě, kde byl jmenován členem Carské archeologické společnosti v Moskvě. V roce 1875 pro změnu navštívil
shromáždění přírodovědců ve Štýrském Hradci, dále Kostnici, Mnichov,
Stockholm a Švýcarsko. O dva roky později se vydal na archeologický sjezd v Kazani a o dva roky později se do Ruska vrátil
s dcerou Lucií, aby se zúčastnili antropologického kongresu v Moskvě.
Kromě jeskyní se Wankel angažoval i na archeologických výzkumech
v otevřeném terénu. Kupříkladu roku 1878 zkoumal ve farské zahradě
v Bořitově kamenný skříňkový hrob s pěti lebkami a železným nožíkem.
Téhož roku zavítal na archeologický sjezd v Berlíně. V průběhu 70. let
se Wankel zaměřil k později světoznámé lokalitě Předmostí u Přerova,
ale teprve roku 1880 podnikl rozsáhlejší průzkum tohoto naleziště.
Byl jedním z prvních členů Deutsche Gesellschaft für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte, založené roku 1870 a členem Vídeňské
anthropologické společnosti. Mezi jeho vlivné přátele patřil mj i malíř
Josef Mánes.
Roku 1880 provedl z popudu Jana Kniese ještě menší výzkum
v jeskyni Pekárně, stihl také prozkoumat jeskyni Kůlna, kde odhalil
třetí sídliště paleolitického člověka v Moravském krasu. Svoje poznatky a zjištění ze svých výzkumů v Moravském krasu shrnul v knize
Bilder aus der Mährischen Schweiz und ihrer Vergangenheit, která
vyšla roku 1882. Jak sám název napovídá, kniha byla psána německy,

Jindřich Wankel se narodil 15.
července 1821 v Praze jako syn bavorského Němce Damiána Wankela
a Češky Magdaleny Schwarzové.
Otec pocházel z dobře situované
zemanské rodiny. Syna vedl k lásce
k přírodním vědám a podporoval ho
v jeho zálibách. Během gymnaziálních studií však Wankelův otec zemřel
a celá starost o výchovu dětí zůstala
na bedrech matky. Bližšího setkání se
„slovanským živlem“ se budoucímu
obrozenci dostalo v roce 1839, kdy
nastoupil s K.H.Borovským do „filozofického učení“. O dva roky později
(1841) zahájil studia medicíny, kterou si podle vlastních deníkových
záznamů vyvolil pro její společenskou užitečnost. Z profesorů si velmi
oblíbil profesora anatomie Josefa Hyrtla, s nímž se dokonce spřátelil.
Naopak v roce 1843 narazil při zkoušce ze všeobecné patologie
na všeobecně neoblíbeného profesora Josefa Ruchingera. Wanklovo
smýšlení o tomto člověku dostatečně vystihuje jeho vlastní poznámka,
že Ruchinger je „ničemný padouch, pro nějž by žádné mučení nebylo
dost velké“. Mladý medik však prošel i přes tohoto zkoušejícího a nakonec úspěšně odpromoval 18. prosince 1847.
Zůstal na fakultě ještě další rok, aby získal samostatný doktorát
chirurgie. Během roku 1848 se pak zúčastnil květnových bouří v Praze
v řadách akademické legie. V nemocnici Milosrdných bratří pomáhal
ošetřovat raněné po útocích vojska proti obráncům provizorně postavených barikád.
Už následujícího roku se ale prostřednictvím svého přítele z dětství
Ludvíka Waltera stal lékařem v Salmových hutích na Blanensku
a přestěhoval se z Prahy do Jedovnic, kde továrna sídlila. Ještě v témže
roce stihl archeologicky prozkoumat Sloupské jeskyně, kde objevil 772
hlavních kusů osteologických částí. Zarazilo jej nehorázné vykrádání,
jež měli na svědomí místní i cizinci. Odváželi odsud hlavně prehistorické ostatky. Sám je proto začal na vlastní pěst skupovat a zahájil
první vědecký průzkum místního podzemí. Z té doby pochází také
mezinárodně uznávaný objev lebky medvěda poraněného opracovaným jaspisovým hrotem, který dokazuje výskyt jeskynního medvěda
v době, kdy už tu žil člověk. Sám pracně po nocích sestavoval kosterní
pozůstatky tohoto zvířete, které pak prezentoval na přednášce roku
1850. Jeho vlastní preparační metody na sestavování koster zvířat
posloužily k založení 1. kenozoického laboratoria na světě, v němž
sestavil mimo jiné i první kostru jeskynního medvěda. Kostry později
sestavoval i pro velká zahraniční muzea, mezi něž patřili například
Mnichov nebo Bern.
V průzkumu jeskyní pak Wankel pokračoval i v dalším roce 1850.
Tehdy se také seznámil se svou budoucí manželkou, osmnáctiletou
kráskou Eliškou Šímovou, dcerou správce kuřimského panství. Svatba
se konala 17. srpna 1851 a manželé se brzy poté přestěhovali na
blanenský zámek, kde obývali několik místností. Zde se narodilo
novomanželům první dítě, dcera Aurelka, která však brzy zemřela.
Ani pobyt v zámeckých pokojích neměl dlouhého trvání a Wankelovi
se přestěhovali do nově vystavěného jednopatrového „doktorského
domu“ v předdvoří blanenského zámku. Ordinace s lékárnou a soukromý byt se nacházel v patře, zatímco v přízemí se ve dvou místnostech
rozložily Wankelovy sbírky. Roku 1852 zaměřil Wankel svou pozornost
ke zřícenině na Holštejnu, kde v prostoru zvaném hladomorna objevil
množství lidských kostí, hrotů šípů, ostruh, přezek a keramiky. Zřícenina
byla totiž ve vrcholném středověku doupětem loupeživých rytířů.
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kých kongresů a sjezdů. Koncem srpna 1884 byl jediným zástupcem
Rakousko–Uherska na kongresu v Oděse, jehož byl zvolen čestným
předsedou. 10.-12. srpna 1886 přednášel o Předmostí na sjezdu Německé
společnosti pro anthropologii, ethnologii a pravěk. O rok později (1887)
zajel ještě na archeologický kongres do Norimberku. Jeho závěry a teorie
byly ve své době uznávány i předními evropskými archeology, až teprve
pozdější bádání začalo některé jeho poznatky a domněnky opravovat.
Od roku 1888 už necestoval a většinu jeho korespondence vyřizovala
manželka Eliška. Potěšit jej mohla zpráva, že Dán Japetus Steenstrup
jej v roce 1888 označil za „Otce prehistorie rakouské“.
Roku 1892 ho postihla mozková mrtvice, ochrnul na pravou polovinu
těla. Nemohl tak už vůbec psát a vše jen diktoval. O rok později 28. září
1893 zakopnul o koberec a při pádu si zlomil stehenní kost v krčku.
Byl pak trvale upoután na lůžko, případně na pojízdné křeslo. Ani
tehdy se však nepřestával zajímat o společenské dění, byť už do něj
nemohl zasahovat tak aktivně jako dříve. Zemřel 5. dubna 1897 ve věku
nedožitých 76 let. Ostatky byly uloženy na hřbitově v Olomouci. Letos
si připomínáme 190. výročí jeho narození.
(J. Novák)
Šťourač D.: Jindřich Wankel (15. 7. 1821 – 5. 4. 1897)
Bartošíková T.: Jindřich Wankel: vlastenec, jenž neuměl česky.
Brněnský Deník, 5.5.2010

Wankel totiž přes své vlastenectví mluvil sice plynně česky, ale česky
psát mu dělalo potíže. Překlady do češtiny pořizoval především jeho
zeť Jan Havelka. Mezi další původní články patří např. Die Fauna der
mährischen Höhlen (v čas. »Lotos«, 1857); Ueber eine zu Němčic in
Mähren neu aufgefundene Höhle (1863); Die Slouper Höhle und ihre
Vorzeit (1868); Gleichzeitigkeit des Menschen mit dem Höhlenbären
in Mähren (1877); Der Bronzestier aus der Býčí skála-Höhle (1877)
a další.
Roku 1883 rezignoval na své povolání lékaře a odešel do zaslouženého
důchodu. K rozloučení s Blanskem došlo slavnostním způsobem, při
slavnostním shromáždění konaném 28. června 1883 obdržel čestné
občanství města Blanska
Před přestěhováním do Olomouce nabídnul své sbírky Brněnskému
muzeu a Národnímu muzeu v Praze, ta je však tehdy odlítla. Bývá
dokonce citována jedna z odpovědí na nabídku: „Jen si nechte vaše střepy
a kosti. My nemáme dost místa pro jiné věci, které musí ležet zabalené
v bednách“ (podle pozdější citace dcery Lucie Bakešové-Wankelové).
Sbírky poté odkoupilo Naturhistorisches Museum ve Vídni.
V Olomouci pro svoji rodinu zakoupil dům a dále neúnavně pracoval na svých badatelských projektech. Stál u zrodu zdejšího muzea
i Vlasteneckého spolku musejního, zúčastňoval se nadále archeologic-

DVA VÝZNAMNÍ LÉKAŘI TÉHOŽ JMÉNA – KDO JE KDO?
Adolf Eugen Fick
(1829 – 1901)
Starší ze dvou významných lékařů téhož
jména se narodil 3. září
1829 v Kastelu. Začal
studovat
matematiku, což odpovídalo
jeho
mimořádnému
matematickému talentu.
Později se však nechal
přesvědčit, že má vlohy
i pro medicínu. Studium
lékařství na univerzitách v Marburgu a Berlíně
ukončil v r. 1851, jeho promoční práce nesla
název „Tractatus de errore optico“ a pojednávala zejména o očním astigmatismu. Už
o rok dříve však publikoval práci ze zcela jiné
oblasti pod názvem „Betrachtungen über die
Statik der Muskulatur des Oberschenkels“.
V letech 1852-1855 pracoval na anatomickém ústavu univerzity v Curychu, kde se
v r. 1983 habilitoval a kde v r. 1862 získal řádnou profesuru.V r. 1868 přesídlil do
Würzburku, kde až do r. 1899 vedl fyziologický ústav. Základní matematické vzdělání
přispělo k četným Fickovým původním
pracím. V r. 1851 publikoval vědecké poznatky
o pohybu očí a v r. 1855 na základě svých
experimentů formuloval dva zákony, dodnes
nazývané Fickovy zákony difuze. V r. 1856
vyšla rozsáhlá monografie „Die medizinische
Physik“, kde se plně ukázala jeho původní
matematická erudice. V r. 1858 Fick poprvé
uvedl princip přizpůsobení délky svalových
vláken jejich funkcí jako zákonitý biologický
proces. O dva roky později se objevilo jeho
„Compedium der Physiologie mit Einschluss
der Entwicklunggeschichte“, následoval objev
„pendelmyographionu“ (1862) a sfygmografu
(1864). V tomtéž roce vyšla tiskem monografie
„Lehrbuch der Anatomie und Physiologie der
Sinnesorgane“.
Se svým přítelem Johanesem Wislicenusem
se v r. 1865 vypravil Fick do hor, aby si
ověřil Liebigovu hypotézuk že při svalové
práci dochází k odbourávání samotného svalu,
tedy hmoty obsahující dusík. Oba výzkumníci
pobývali nejdříve několik dnů v klidu v nížině
a konzumovali výhradně potraviny, neobsahující dusík. Současně sledovali množství dusíku
vylučované močí. Pak následoval obtížný

výstup na 2680 m vysoký vrchol Faulhornu,
který intenzivně zatížil jejich pohybový systém. Avšak výdej dusíku močí byl jen nepatrně
vyšší než při předchozím měření. Tím vyvrátili Liebigovu představu a prokázali, že jako
hlavní energetický zdroj pro svalovou práci
přicházejí v úvahu glycidy a tuky.
S Fickovými výzkumy je spojena také přesná
definice izometrické a izotonické svalové kontrakce.
V r. 1870 objevil Fick klasický způsob
stanovení minutového objemu srdečního na
základě arteriovenózního rozdílu obsahu kyslíku v arteriální krvi a ve smíšené venózní krvi.
Metoda se dodnes nazývá Fickův princip.
Fickovi také patří vynález přístroje, později
nazvaného „plethysmograph“, umožňujícího
stanovit rychlost krevního proudu v tepnách
horních končetin. Zabýval se též problematikou tepelných pochodů ve svalech a měřením
nitroočního tlaku pomocí přístroje „applanationstonometru“.
Fick se také angažoval v politice, patřil
k zakladatelům školské unie a v r. 1891 byl
členem zakládacího výboru Celoněmeckého
svazu. Během své životní pouti obdržel čestné
doktoráty mnoha významných univerzit (např.
v Lipsku, Berlíně, Mnichově, Stockholmu
Uppsale, Lundu a Florencii). Každých pět let je
k uctění jeho památky udělována Cena Adolfa
Ficka za mimořádný objev v oboru fyziologie
v německy mluvících zemích. Zemřel 21. srpna
1901 v Blankenberge ve Flandrech.
Adolf Eugen Fick
(1852-1927)
Lékař
shodného
jména s předchozím
byl k němu skutečně
v těsném příbuzenském
stavu. Otec Ficka
(nazývejme jej pro
rozlišení
juniorem)
juniora Ludwig byl
totiž bratrem dříve
jmenovaného a také
lékařem – byl profesorem anatomie. Oba
bratři dokonce spolu určitou dobu v Curychu
spolupracovali. Fick jun. se narodil v r. 1852 v
Marburgu. Jeho oba rodiče však zemřeli, když
mu bylo pět let. A tak se malého synovce ujal
strýc.
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Obdiv ke strýcově práci nemohl skončit
jinak, než studiem medicíny. Fick jun. studoval na univerzitách ve Würzburgu, Curychu,
Marburgu a Freiburgu. Jako dobrovolník
sloužil v armádě v průběhu prusko-francouzské války. Promoval v r. 1875.
Usiloval o místo lékaře na univerzitě v argentinské Cordobě, avšak neuspěl.
V r. 1879 se však Fick jun. nakazil tuberkulózou, což byl hlavní důvod k odjezdu do
Jižní Afriky, kde díky změně klimatu doufal
v uzdravení. Zde se usadil v Richmondu v provincii Kartko, kde provozoval všeobecnou
lékařskou praxi. Když však jeho žena Marie
onemocněla tyfem, rodina se v r. 1886 vrátila
do Evropy.
Od r. 1886 Fick jun. pracoval jako oftalmolog
v Curychu. Začal postupně experimentovat
s kontaktními čočkami, nejdříve u pokusných
zvířat (králíků), později na sobě a teprve potom
u dobrovolníků z řad svých pacientů. Kontaktní
čočky zhotovoval z tenkého skla. Byly konstruovány tak, že téměř pokrývaly celou plochu
očního bulbu. Ke zhotovení sádrových forem
používal lidských bulbů ze zemřelých, jejich
pomocí pak vyráběl skleněné odlitky různých
rozměrů. Čočky ze silného hnědého skla měly
18-21 mm v průměru. Fick vyplnil mezeru mezi
rohovkou a sklem roztokem hroznového cukru.
Přestože doba použitelnosti těchto čoček vzhledem k jejich dráždivému účinku na oko byla
omezena jen na několik hodin, jsou jeho kontaktní čočky dodnes pokládány za první výrobky tohoto druhu. Bohužel však úspěšnost jeho
výrobků byla poměrně malá, dobré výsledky
udával jen jeden ze šesti pacientů, u nichž byly
zkoušeny. Své zkušenosti publikoval v článku
„Eine Contactbrille“ v odborném časopise
Archiv für Augen Heilkunde v březnu 1988.
Nezávisle na něm experimentovala s kontaktními čočkami řada dalších oftalmologů.
V letech 1887-1914 pracoval jako asistent na
ústavech oftalmologie a fyziologie univerzity
v Curychu.
Během 1. světové války Fick jun. jako dobrovolník velel polním nemocnicím ve Francií,
Rusku a Turecku. Na francouzské frontě byl
zajat a později v r. 1919 propuštěn. V důsledku
sportovního úrazu se musel podrobit amputaci
dolní končetiny. Zotavil se a dožil se vysokého
věku. Zemřel v r. 1937 ve věku 84 let.
(jn)

V DÁVNÉ HISTORII NOVÉHO AFRICKÉHO STÁTU
HRÁLI ROLI DVA LÉKAŘI (I)
Albánie, tehdy součásti Osmanské říše. Stal se z něj prakticky naturalizovaný Turek a dokonce přijal turecké jméno Emin Paša.
Po krátké návštěvě doma odcestoval v r. 1875 do Káhiry a poté do
Chartúmu. Opět zde otevřel lékařskou praxi, sbíral rostliny, zvířata
a ptáky a mnohé exempláře zasílal do evropských muzeí. Stále však
doufal, že najde příležitost k cestě do nitra afrického kontinentu. Ta
se naskytla brzy. Již v r. 1875 mu generál Charles G. Gordon, guvernér
rovníkových provincií Egypta, nabídnul účast ve výpravě do oblasti
na Horním Nilu. Oficiálně byl Emin Paša, zván již také jako Emin
Efendi, hlavním lékařem výpravy, brzy však byl pověřen i politickými
úkoly při jednáních v Bugandě a v Bunyoru (tehdy závislá království
na území dnešní Ugandy). Vedl si úspěšně, a tak v r. 1878 byl jmenován
na uvolněné místo guvernéra Rovníkové provincie Súdánu (zvané
Equatoria) s titulem „bej“.
V dalších několika létech cestoval Emin Paša po „své“ provincii, když
v r. 1882 po návratu z Chartúmu dostal varování, že došlo k povstání
Mahdistů a může očekávat, že se rozšíří i do Rovníkové provincie.
V souvislosti s povstáním byl pak donucen postupně opustit posádky
v několika stanicích a nakonec i své sídlo v Lado a konečně se v r. 1885
přesunout na jih do Wadelai (nyní na území Ugandy). Ačkoliv se mohl
spolehnout jen na svoji vlastní posádku, složenou převážně z egyptských
vojáků, provincii neopustil a pouze vedl jednání se sousedními domorodými náčelníky.
Mezi tím došlo k pádu Chartúmu a britská vláda byla veřejným
míněním donucena vyslat ohroženému Eminu Pašovi záchrannou
expedici. Jejím vedením byl pověřen Henry Morton Stanley (psali jsme
o něm ve F.n. č. 10/2011).
Stanleyho záchranná výprava po nesmírně strastiplném putování
nakonec Emina Pašu našla v dubnu 1888 v relativním bezpečí. Emin
Paša navrhnul, aby Stanleyho oddíly posílily jeho postavení guvernéra
pro případ napadení. To mu Stanley nemohl splnit, naopak jej nakonec
přemluvil, aby s ním opustil Wadelai a vypravil se v prosinci 1888
k pobřeží. Krátce po jejich odchodu Wadelai padlo do rukou Mahdistů.
O rok později celá výprava dospěla do pobřežního města Bagomoyo.
Při večerní recepci, uspořádané na počest definitivní záchrany Emina
Paši, oslavenec po pádu z druhého patra rezidence, kde oslava probíhala (domníval se, že otevřeným oknem vstupuje na balkón, ten však
byl jinde), utrpěl těžká zranění včetně zlomenin několika žeber a zlomeniny lebky. Znamenalo to dvouměsíční pobyt v nemocnici a rekonvalescenci, což nakonec úspěšně proběhlo. Stanley nečekal a odcestoval
do Evropy. Emin Paša se rozhodl v Africe zůstat a zastupovat zájmy
jeho rodné země, tedy Německa.
Mezitím však došlo v r. 1890 k vzájemné britsko-německé dohodě
o rozdělení sfér zájmů v této oblasti, podle níž oblast Albertova jezera
spadala pod britskou pravomoc. Emin Paša proto přesídlil do města
Tabora, kde až s jeho příchodem se upevnila německá koloniální
správa. Později se stal vedoucím německé výzkumné expedice dr. F.L.
Stuhlmanna (1863–1928) k jezeru Victoria, na jehož západním břehu
založil stanici Bukoba. V květnu 1891 výprava prozkoumávala po dobu
několika měsíců pralesní oblasti severozápadně od Albertova jezera.
Poté, co ve výpravě vypukla nákaza neštovicemi, vydala se v prosinci
1891 převážná část ještě nenakažených členů výpravy na přímý rozkaz
Emina Pashi pod vedením dr. Stuhlmanna na zpáteční cestu k východnímu pobřeží. Emin Pasha sám zůstal se zbytkem nemocných členů
výpravy, kteří by náročnou cestu nezvládli, v pralesní oblasti. Nakonec
se v březnu 1892 vypravil k řece Kongo, dosáhl osady Ipolo na přítoku
Ituri. Zde se dostal do konfliktu s arabskými lovci otroků, v jejichž
dosahu se celá oblast nacházela. Na pokyn jednoho z nich byl Emin
Paša 23. nebo 24. října 1892 v osadě Kinena nedaleko města Nyangwe
asi 120 km od Stanleyových vodopádů zavražděn.
J. Novák
(pokračování příště)

V prvním desetiletí třetího tisíciletí nevznikají na Zemi nové samostatné státy nijak překotně, a pokud k vyhlášení nezávislosti dojde, je
jejich všeobecné uznání spíše výjimkou než pravidlem. Pomineme-li
transformaci volného soustátí Srbska a Černé hory do dvou samostatných států v r. 2006, pak nově vzniklým samostatným státem
v uplynulém desetiletí byl pouze Východní Timor, kde v r. 2002 skončila
letitá okupace Indonésií. Letos se novým samostatným státem stal Jižní
Súdán, který vyhlásil svoji nezávislost na Súdánu. O této zemi běžný
Evropan asi toho moc neví, je však zajímavé, že v její historii hráli roli
i dva lékaři.
Jižní Súdán se svojí rozlohou téměř 620 tisíc km2 je 45. zemí světa
co do velikosti, počet 8,2 milionu obyvatel však ukazuje na velmi řídké
osídlení. Příčinou dvou občanských válek, trvajících celkem 39 let,
byly rozdíly v etnickém složení obyvatel. Zatímco v Jižním Súdánu je
hlavním náboženstvím křesťanství a domorodá náboženství, dřívější
centrální vláda v Chartúmu se snažila uplatňovat muslimské zákonodárství. Dlouhý boj za nezávislost měl za následek obrovské ztráty
na životech (odhadem bylo zabito 1,9 milionu civilních obyvatel), více
než 4 miliony byly donuceny k přesídlení a půl milionu uprchlo do
zahraničí. Na základě referenda v lednu t.r., kdy se pro samostatný stát
vyslovilo 99 % ze 4 milionů hlasujících se Jižní Súdán 9.7. odtrhnul od
Súdánu. V zemi s hlavním městem Džuba nefungují školy, téměř úplně
chybí nemocnice, neexistuje dopravní systém. Zaostalá ekonomika
může v budoucnu těžit z velkých zásob ropy.
Historie této země sahá až do období starověkého Egypta, začátkem
našeho letopočtu se zde rozkládalo království Meroe, v 6. století
nubijští králové přijali křesťanství od byzantských misionářů, později
zde působili koptští misionáři z Egypta a zdejší církev spadala
pod pravomoc koptského patriarchy v Alexandrii. Po dobytí Egypta
Araby v 7. století byla nubijská království izolována od křesťanského
světa. Postupně docházelo k islamizaci celé oblasti. V 19. století
byl Egypt a Súdán připojen k Osmanské říši. V r. 1881 náboženský
vůdce Muhammad Ahmad zvaný „Mahdi“ sjednotil kmeny západního
a centrálního Súdánu a díky vojenské převaze padesátitisícové armády
a zradě na straně obránců dobyl po 320denním obléhání v lednu 1885
Chartúm, hájený britsko-egyptskou posádkou pod velením guvernéra
provincie generála Charlese G.Gordona. Sám generál Gordon byl zabit,
jeho hlava nabodnuta na tyč a vítězoslavně ukazována zfanatizovaným
davům. Generálovy pozůstatky se nikdy nenašly.
K tomuto období se vztahují osudy dvou lékařů, o nichž uvedeme
několik životopisných údajů.
Emin Paša (Eduard Carl
Gustav Theodor Schnitzer)
(1840-1892)
Eduard Schnitzer se narodil 28.
března 1840 v rodině obchodníka
Ludwiga Schnitzera v dnešním
polském Opole (tehdy slezském
Oppeln). Absolvoval univerzitní
studia v Breslau (dnes Wroclaw),
Berlíně a Königsbergu (dnes
ruský Kaliningrad). Lékařské
studium dokončil v Berlíně. Jeho
přednostním zájmem byla zoologie a ornitologie, stal se zručným
a nadšeným sběratelem africké
flory a ptactva.
Když dosáhl věku 24 let, vycestoval do Turecka, kde určitou dobu
měl zavedenu soukromou lékařskou praxi. V r. 1865 byl pověřen funkcí
vedoucího lékaře karanténního oddělení v Antivari (nyní přístavní
město Bar v Černé Hoře). V té době si také osvojil turečtinu, perštinu
a arabštinu. V letech 1870-1874 byl jmenován guvernérem severní

PIERRE FAUCHARD (1678-1761) – „OTEC MODERNÍ STOMATOLOGIE“
Perre Fauchard se narodil v r. 1678 (datum
není přesně známo) ve velmi skromných
poměrech v Bretani. Když mu bylo 15 let,
přihlásil se k nelibosti rodičů do Francouzského
Královského Námořnictva. Zde spadal pod
velení majora Alexandera Potelereta, chirurga,

který sám se zabýval studiem chorob zubů a úst.
Během svého pobytu na lodi Fauchard vypozoroval, že posádky lodí během dlouhých cest
často velmi trpí nejrůznějšími afekcemi zubů,
zejména v té době kurdějemi. Jeho nadřízený
major Poteleret mu později doporučil zabývat se
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pozorováními a publikacemi svých předchůdců,
zvláště jak potíže léčit příp. jak jim předcházet.
Jeho záměrem bylo rozšířit své poznatky získané
službou na moři vlastní praxí. Tato myšlenka
zaujala Faucharda natolik, že se stal vojenským
lékařem jako Poteleretův chráněnec.

Když opustil námořnictvo, krátce se
usadil v Angers, kde
se věnoval medicíně
v místní univerzitní
nemocnici.
Začal
praktikovat mnohé
z tehdy revolučních
léčebných postupů
jak je známe dodnes.
Byl průkopníkem
vědecké orální a maxilofaciální chirurgie. Často se označoval jako „Chrirurgien
Dentiste“, termín, který v 17. století nebyl ještě
znám. Dentisté té doby se obvykle omezili
pouze na extrakci zubu než aby se zabývali
nějakým léčením.
Vzdor omezenému a primitivnímu chirurgickému instrumentáriu byl Fauchard svými
kolegy na Université de Angers pokládán
za velmi zručného chirurga. Sám si vyrobil
pozoruhodné improvizace zubních nástrojů,
často svým potřebám přizpůsobil nástroje
používané hodináři, klenotníky či dokonce
holiči, když se domníval, že by je mohl
upotřebit v zubním lékařství.
Jako první zavedl zubní výplně při léčbě
zubních kazů. Zjistil, že cukry se rozkládají
na kyseliny, jako je např. kyselina vinná, a ty
pak způsobují kazivost zubů. Také uváděl,
že nádory v okolí zubů, vycházející z dásně,
se mohou vyskytnout jako pozdní následek
neošetřeného zubního kazu.
Byl také průkopníkem zubních protéz.
Vymyslel řadu původních postupů, jak nahradit ztracené zuby. Navrhoval, aby náhrady
byly zhotoveny ze slonoviny nebo kosti, takže
mohly být stejně použitelné jako přirozená
dentice. Jednou z jeho metod bylo připevnění
náhradního zubu k okolním zdravým zubům
pomocí voskem napuštěného vlákna nebo
zlatého drátu. Použil také jako první zubní
rovnátka, původně zhotovovaná ze zlata.
Objevil, že postavení zubu lze opravit pomocí

drátů. K připevnění rovnátek používal navoskovaných hedvábných nebo lněných nití.
V letech 1716-1718 dosáhl Fauchard
značného věhlasu. Často cestoval – jednak aby
prostudoval publikace v různých knihovnách
a seznámil se s řadou dalších odborníků, jednak přednášel o svých poznatcích praktickým
chirurgům po celé Francii. V r. 1718 z Angers
přesídlil do Paříže. Zde brzy zjistil, že mnoho
lékařských knihoven postrádá učebnice zubního lékařství a že je nejvýše nutné takovou
encyklopedickou publikaci orální chirurgie
zpracovat. Rozhodl se sám takovou publikaci
napsat a využít všech svých dosavadních praktických zkušeností.
Řadu měsíců Fauchard shromažďoval
všechny dostupné prameny, vyhledával kolegydentisty k odborným rozhovorům, prostudoval
vlastní poznámky v denících, které si léta vedl
za pobytu v Angers. Konečně v r. 1723 ve
věku 45 let dokončil rukopis „Le Chirurgie
Dentiste“. Kniha byla puntíčkářsky editována
a vydána v r. 1728 ve dvou dílech. Byla příznivě
přijata celou evropskou lékařskou komunitou,
její rozšířené francouzské vydání vyšlo ještě v r.
1746 a německý překlad dokonce ještě v r. 1773.
První specializovaná zubolékařská monografie obsahovala 38 kapitol v prvním dílu
a 26 kapitol v dílu druhém. Na 42 obrázcích
byla graficky představeny chirurgické nástroje, mnohé byly zcela nové, dříve neznámé.
Z medicínských novinek, které monografie
uváděla, zmíníme některé:
- Byla zavržena stará německé teorie
o „červivění“ zubů jako příčině zubních
kazů. Mikroskopické studie přítomnost
žádných červů nepotvrdily.
- Jako příčina zubního kazu byly uvedeny
cukry. V prevenci zubního kazu by lidé měli
omezit konzumaci cukrů.
- Autor vyvrátil teorie o spontánním růstu
zubů. Argumentoval tím, že mléčné zuby se
postupně oddělují od svých kořenů. Dříve
mnozí dentisté věřili, že mléčné zuby žádné
kořeny nemají.

- Autor zavedl zubní výplně jako léčbu zubních dutin a navrhl amalgamy jako olovo,
cín a někdy zlato. Také doporučoval, že
zuby mají být pravidelně odborně čištěny
v ordinaci dentisty.
- Zubní rovnátka ke korekci postavení zubů
v dentici dosahují u dětí příznivějšího
a rychlejšího výsledku ve srovnání s dospělými, důvodem jsou rozdíly ve velikosti
zubních kořenů.
- Doporučoval též, jak s pacientem jednat,
jak jej pozdravit, jak jej usadit do optimální
polohy v křesle.
- Navrhoval také, že dentista by měl stát za
pacientem, což mu umožňuje lépe relaxovat. Dalším návrhem byl koncept osvětlení
zubolékařského křesla.
Vynalezl také zubní vrtačku. V jeho podání
byla poháněna ručně pomocí struny otáčející
se kolem válce. K léčbě zánětu dásní navrhoval
užívat olej z česneku a skořice.
V léčbě časných stádií zubního kazu
doporučoval užívat lidskou moč. Za příznivé
výsledky této léčby mohl tehdy ještě neznámý
čpavek v moči obsažený. Ačkoliv se jednalo
o metodu známou již starověkým lékařům,
užívanou po celý středověk, bylo stanovisko
mnoha pacientů a také lékařů odmítavé.
Po celou svoji lékařskou dráhu odmítal
Fouchard šarlatánství a podvody zubních
„mastičkářů“ a jejich zneužívání pacientů
k vlastnímu obohacení.
Je zajímavé, že ačkoliv Fauchardova
věhlasná monografie o zubním lékařství vyšla
v 18. století, k jejímu překladu do angličtiny se
odhodlala až historička dr. Lilian Lindsayová
v r. 1946. Pierre Fouchard zemřel v pokročilém
věku 83 let 22. března 1761. Po zásluze je
nazýván „otcem moderní stomatologie“. Od
jeho úmrtí uplynulo nedávno 250 let.
(jn-jak)
de Vaux J.: Dental History Articles. Who is
Pierre Fauchard? Pierre Fauchard Academy
( http://www.fauchard.org/history/articles/
various/who-is-fauchard.html )

ANTIDOPINGOVÁ LABORATOŘ V PRAZE SKONČILA
Padesát let činnosti laboratoře Antidopingového výboru ČR se završilo k 30. červnu
letošního roku. O uzavření tohoto pracoviště
s akreditací Světové antidopingové agentury
WADA rozhodlo vedení Všeobecné fakultní
nemocnice v Praze na Vinohradech, pod kterou
řízení laboratoře spadá.
Provoz této laboratoře byl v kompetenci
Ministerstva zdravotnictví, které bylo za řízení
a zabezpečení provozu odpovědné ze Zákona
o sportu. Na druhé straně jiné Ministerstvo
– a to školství, mládeže a tělovýchovy – řídí
a financuje činnost Antidopingového výboru,
jejíž součástí je i Exekutiva, která odebírá
vzorky sportovcům za účelem jejich analýzy
a případného zjištění zakázaných látek v moči
a krvi.
Antidopingový program však pokračuje
i nadále, včetně osvětové činnosti, která se
zaměřuje především na myšlenky boje za čistý
sport, bez používání zakázaných podpůrných
prostředků.
V minulosti Český olympijský výbor a hlavně
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
výrazně přispěly nemalými částkami, v řádech

milionů korun, na vybavení laboratoře, a to
i přesto, že laboratoř neřídily, ani nespravovaly.
Také úhradu za analýzy vzorků krve a moči
kryl Antidopingový výbor či jiní objednavatelé,
jako jsou mezinárodní sportovní federace,
pořádající sportovní akce v České republice.
Při mistrovstvích světa, Evropy a řadě dalších
mezinárodní soutěží jako jsou např. Evropské
a Světové Poháry, mezinárodní maratóny či
půlmaratóny, regaty, cyklistická kritéria atd.
jsou dopingové kontroly vybraných závodníků
či hráčů povinné.
Hlavním problémem laboratoře v současné
době byla potřeba inovovat přístrojové zařízení
tak, aby odpovídalo současným mezinárodním
standardům. Bylo by třeba zakoupit dalších
přístroje pro rozšíření analytických metodik.
Jedním z problémů byl také požadavek na
určitý minimální počet analýz ročně, který
stanovila Mezinárodní antidopingová agentura WADA u všech jejích akreditovaných
laboratoří. Požadavek WADA činí minimálně
tři tisíce analýz za rok, současný počet zpracovaných vzorků naší laboratoře byl okolo 1800
ročně.

24

Úsilí v boji proti dopingu na našem území
však ohroženo nebude. Potřebný výše uvedený
počet vzorků se bude místo do Prahy vozit
k analýzám do zahraničí. „Musíme se s tím
smířit, nedá se nic dělat“, říká RNDr. Miloš
Vrabec, ředitel Antidopingového výboru ČR.
Mezinárodní antidopingová agentura
WADA má na svém seznamu celkem 34 akreditovaných laboratoří. V Africe je pouze jedna
akreditovaná laboratoř v Jižní Africe, v Severní
Americe jsou celkem tři (Montreal, Salt Lake
City a Los Angeles). Austrálie a Oceánie mají
pouze jednu laboratoř v Sydney a v Asii je
celkem šest těchto laboratoří. Malý světadíl,
jakým je Evropa má k 31. lednu letošního roku
celkem 20 akreditací. V praxi tedy není nijak
neobvyklé, že odebrané vzorky k analýzám se
dopravují na daleko větší vzdálenosti, než tomu
bude v budoucnu u nás. Vzorky odebrané na
území České republiky, se tak budou analyzovat zřejmě ve Varšavě, v Kreische (u Drážďan)
nebo Siebersdorfu (u Vídně), kde akreditované
laboratoře WADA nadále pracují.
(jn)

PO KOM MAJÍ KANÁRSKÉ OSTROVY JMÉNO?
pokládá za historický přelom. Opevnění bylo v následujících letech
zdokonaleno, vyrostla nová předměstí – San Juan, San Nicolas, San
José, San Roque a San Lázaro. Vedle katedrály sloužilo věřícím osm
kostelů a 6 klášterů.
Během 16. století ostrovy produkovaly především cukr a víno.
Sehrály důležitou roli při kolonizaci Ameriky. Do Nového světa se
odtud vyvážela cukrová třtina, hotový cukr, víno, banány, sladké brambory, prasata, drůbež, kozy a dokonce i velbloudi. Stavěly se zde lodi,
doplňovaly zásoby, najímaly posádky.
V 16. století však podporovaná emigrace především na Antily
dosáhla takového stupně, že hrozilo nebezpečí depopulace Kanárských
ostrovů. Emigrace tak byla povolována jedině tam, kde bylo v zájmu
panovníka předejít kolonizaci jinými mocnostmi – na Floridu, do
oblasti Cumaná (nyní Venezuela), Campeche (Yucatán-Mexiko)
a Velkých Antil. Později měli kapitáni lodí, mířících do určitých destinací v Americe, určeno jako povinnost přibrat ke každým 100 tunám
nákladu 5 rodin, osivo a zemědělské náčiní. Tito emigranti směřovali do
Texasu, Montevidea, na Portoriko a do Louisiany.
Přes několik dalších pokusů vytlačit odtud Španěly se to nepodařilo
ani legendárnímu Horáciu Nelsonovi, který v námořní bitvě u Santa
Cruz v r. 1797 přišel o ruku. V r. 1821 se Kanárské ostrovy staly oficiálně
španělskou provincií, která má od r. 1982 rozsáhlou autonomii.
Zajímavé je, že Kanárské ostrovy mají dvě hlavní města – větší Las
Palmas de Gran Canaria (cca 360 000 obyvatel) a menší Santa Cruz de
Tenerife (cca 200 000 obyvatel). Po čtyřech letech se sídla místní administrativy vždy vystřídají. 80 % příjmů do rozpočtu provincie připadá
na turistický ruch. Pochopitelně, že i v Las Palmas, kde žije téměř 20
procent obyvatel celé provincie, mají turistům co nabídnout. Vedle
několika čistých pláží s hebkým
pískem nelze pominout ani řadu
historických památek, které zde
zanechala minulá staletí.
Památkou č. 1 je katedrála sv.
Anny (Catedral de Santa Ana).
Její výstavba začala na přímý
pokyn kastilského královského
páru královny Isabelly Kastilské
a jejího muže krále Ferdinanda
II. Aragonského okolo roku
1500. Výstavba se táhla po dvě
století, a tak není divu, že se také
měnil vkus vedoucích architektů.
Dnes jsou na ní patrné prvky
gotické, renesanční a neoklasicistické. Výtahem lze vyjet na
balkón jižní věže a pokochat se
pohledem na historické centrum
z ptačí perspektivy.
Na Svatoanenském náměstí,
Kolumbova "Santa Maria"
jemuž katedrála ze západní strany
dominuje, je na protější straně radnice a celou další stranu tvoří budovy
konzistoře. Prostor před katedrálou dekoruje bronzové sousoší smečky
psů v životní velikosti, jejichž rasa vlastně dala ostrovům jméno.
Nedaleko od ní se
nachází původně dům
guvernéra, Casa de Colón, pojmenovaný dnes
po slavném mořeplavci.
Dům je cennou památkou vývoje architektury v průběhu staletí.
V domě pobýval jako
host guvernéra v r.
1492 na začátku své
první cesty přes oceán
Kryštof Kolumbus. Na
ostrovech doplňoval
pro svou flotilu zásoby.
Pohostinství guvernéra
využil i při dvou dalších
cestách na západ.
V domě je dnes známé
muzeum, seznamující
návštěvníka s historií
ostrovů, s Kolumbovými cestami, s kultuCasa de Colón
rou předkolumbovské

Kanárské ostrovy jsou dnes důvěrně známy tisícům českých
návštěvníků jako oblíbený cíl turistických pobytů. Jsou díky příznivému
podnebí vyhledávány po celý rok. Ostrovy jsou sopečného původu
a zeměpisně patří k Africe, neboť k pobřeží Maroka to mají mnohem
blíže než ke vzdálenému „kontinentálnímu“ Španělsku. Místní se však
zlobí, vyjádří-li se Španěl z pevniny v tom smyslu, že se vrací domů
do Španělska. Ostrované se pokládají za plnoprávné Španěly a svoji
autonomní provincii Islas Canarias za integrální součást Španělského
království, tedy od svých krajanů z pevniny očekávají, že i zde se budou
cítit „doma“.

„Playa de las Canteras“
Nebývalo tomu tak vždy. Známky pravěkého osídlení se datují do
doby kolem roku 3000 př.n.l. Ostrovy znali již staří Féničané, Řekové
a Kartáginci. Římský filozof Plinius Starší v 1. století našeho letopočtu
zaznamenal, že Kartaginci při své návštěvě ostrovů nenalezli žádné
obyvatele, ale jen zbytky lidských příbytků. Zaznamenal však také, že
Kanárské ostrovy prozkoumala expedice krále Džuby, mauretánského
vazala Římské říše, která zde na některých ostrovech objevila původní
obyvatele Guanče. Tato expedice také dala několika ostrovům jména
– vedle jmen Nivaria (podle zasněženého vrcholku), Herbania (podle
travnatých lučin), Junonia (podle mnoha doves, zasvěcených bohyni
Juno) pojmenovali jeden z ostrovů také Canaria (podle zde endemicky
se vyskytujícího rodu divokých psů, z latiny can, canis = pes).
Guančové na ostrovy přišli pravděpodobně v 5. století př.n.l. Byli
vysoké postavy, světlé pleti a snad modroocí. Udržovali si kmenové
společenství. Podle vlastní legendy 60 původních rodin kolonizovalo
ostrovy poté, co byly vytlačeny z evropského teritoria invazí Keltů.
Po rozpadu Římské říše Kanárské ostrovy po tisíc let kontakty
se Středozemím ztratily. Na námořních mapách se ostrovy objevily
až po r. 1312, kdy je navštívil italský kapitán Lanzarotto Marocello.
Následovaly četné návštěvy italských, francouzských, portugalských
a španělských lodí, jejichž posádky často pustošily rozsáhlá území
a odváděly místní obyvatele do otroctví. V r. 1402 obsadil dva z ostrovů
Jean de Bethencourt, na ostrově Fuerteventura založil dokonce
opěrnou pevnost, ale pro nedostatek zásob se vrátil do Španělska pro
zásoby i ekonomickou podporu .
Strategická poloha ostrovů dále lákala všechny tehdejší velmoci,
chtěli je obsadit i Portugalci, nakonec však po vzájemné dohodě celé
souostroví v r. 1479 ovládli Španělé. Ti totiž již v r. 1478 na rozkaz
Juana de Rezóna vybudovali vojenský tábor El Real de Las Palmas
a současně položili základy budoucího města. Do této doby tedy
spadají začátky výstavby původně gotické katedrály, kláštera Santo
Domino, špitálu San Lázaro, radnice a řady dalších kaplí jako San
Narcis, San Telmo, San Justo aj. V r. 1483 éostrovy byly již plně pod
kontrolou kastilské koruny, v průběhu 16. století se město opevnilo,
na celém souostroví vyrostla řada pevností, chránících obyvatelstvo
především před piráty.
V r. 1595 se známému pirátu Francisu Drakeovi v anglických
službách nepodařilo ostrovy obsadit a spolu s Johnem Hawkinsem
odtáhli s nepořízenou. Dodnes to místní slaví jako fiestu na počest
Nuestra Seňora de la Luz.. Naproti tomu obležení a dobývání Las
Palmas Holanďany pod velením viceadmirála Pietera van der Doese
v r. 1599 se díky vyrabování a následnému vypálení značné části města
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prvním dobyvatelům ubránit, později však masový hon Portugalců na
otroky a stále silnější vojenské kontingenty Španělů domorodé obyvatele postupně decimovaly. K tomu ještě přibyly epidemie chřipky
a tyfu v r. 1484, zavlečené sem Evropany. A tak začátkem 16. století
byli poslední domorodí obyvatelé odvezeni do otroctví, zemřeli na
infekce nebo v nejlepším případě se smísili se španělskými usedlíky. S
kulturou a společenstvím Guančů se tak návštěvník může seznámit již
jen v muzeu.
A proč říkáme kanárům „kanáři“? V 16. století přivezli do Evropy
divokého předchůdce dnešních domácích ptáčků jménem Serinus
canarius. Tento druh dodnes na ostrovech divoce žije, má hnědou barvu
se slabými zelenými a žlutými tóny. V Evropě z něj byly vyšlechtěny
desítky odrůd, které patří mezi oblíbené domácí mazlíčky dodnes.
(jn)

Ameriky, na rytinách a vedutách lze porov-nat stavební vývoj města
Las Palmas od 15. do 19. století. Zvláštní místnost je vyhrazena
uměleckým dílům malířů 15.-20. století.
Nejvyhledávanější pláží v Las Palmas je Playa de las Canteras.
Nechybějí zde hotely, restaurace, bary, obchody se vším možným,
ale především ideální několikakilometrová písečná pláž, nabízející
buď příjemné lenošení nebo také příležitost k dlouhým procházkám,
džoginku, plážovým hrám a samozřejmě koupání a plavání. Necelých 300
m od břehu se za odlivu vynoří protáhlé skalisko La Barra, cíl plavecky
zdatnějších návštěvníků. Za přílivu však téměř zmizí pod hladinou a jen
zpěněná voda dává tušit, kde je oblast možného odpočinku.
Závěrem odpověď na otázku, co se stalo s původními obyvateli
– již zmíněnými Guanči. Mírumilovným zemědělcům přineslo 14.
a 15. století zkázu. Na některých ostrovech se zprvu ještě dokázali

VÝSTAVA „3 X ARTE (2)“ V MÁZHAUSU PLZEŇSKÉ RADNICE

Při příležitosti 130. výročí založení
Psychiatrické léčebny v Dobřanech byla
v kostele v areálu léčebny uspořádána první
společná výstava výtvarných prací, jejichž
autory byli dílem pacienti, dílem arteterapeuti
a dílem též psychiatři. V tomto spojení lze
spatřovat unikátnost projektu. 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 pokračoval novou výstavou v
prostorách mázhauzu plzeňské radnice.

Při vernisáži uvítal všechny přítomné
primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa
Projekt „3x arte“ zahrnuje nejen díla
pacientů, ale i výtvarné práce zdravotnických
pracovníků, kteří se pohybují obrazně řečeno
na „protějším břehu“. Hlavní zásadou při jeho
realizaci je to, že jak pacienti tak zdravotníci mají mít jako výtvarníci zcela rovnocennou roli. Návštěvník, který nezná vystavující
osobně, nemá možnost identifikovat, zda autor
konkrétního díla patří mezi pacienty, či se
jedná o arteterapeuta či psychiatra. Autoři
výstavy přistupují k dílům pacientů s respektem hodným sobě rovných.

Při arteterapii
se obvykle o výtvarnou hodnotu
díla nejedná. Do
arteterapie mohou
docházet i naprosto výtvarně neškolené osoby. Pokud jejich dílo má
nějaké výtvarné
kvality, jde o něco
jako „přidanou
hodnotu“,
jejíž
dosažení rozhodně není cílem. Při arteterapii
jde především o zachycení autorova aktuálního psychického stavu pomocí barev a jiných
výtvarných prostředků a posléze jde o to,
aby vzniklý výtvarný projev byl v rozhovoru
s arteterapeutem či psychoterapeutem probrán. Výsledkem je, že jak pacient tak terapeut 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.
Pokud jde o vystavující arteterapeuty, je
třeba zmínit, 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 doc. MUDr. Jiří Beran, kteří
působí na psychiatrické klinice FN a LF UK
v Plzni. Svojí účastí též posílili snahu o destigmatizaci osob s duševní poruchou. Naše
společnost se totiž jen těžko stigmatizace 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.
Ukázalo se, že projekt vzbudil zaslouženou
pozornost a vznikla myšlenka uspořádat tuto
výstavu „3x arte (2)“ .
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Výstava se uskutečnila v první polovině
července a vzbudila velký zájem veřejnosti. Již
sama vernisáž výstavy dávala tušit, jak velký
zájem o výstavu bude. Zahajovacího slova se ujal
primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa, který
projektům tohoto druhu i nadále přislíbil plnou
podporu. Za možnost uspořádat výstavu v historických prostorách plzeňské radnice poděkoval
ředitel dobřanské psychiatrické léčebny MUDr.
Vladislav Žižka.
Jiří Beran
(foto JN)

SLOVO K VÝSTAVĚ „SOUVISLOSTI? MOŽNÁ …“
ZÁMEK V BŘEZNICI 1.8.2011
Jarmila Růzhová zajíždí z Prahy do Březnice dlouhá léta. Během
svých pobytů zde vytvořila řadu
akvarelů tématicky se vztahujících k městu a okolí. Část z této
tvorby zde představí. Jarmila
Růzhová se řadí k těm výtvarníkům, kteří pro nás svým
výtvarným ztvárněním objevují
krásu našeho města. Navazuje
tak na Ludvíka Kubu, Aloise
Moravce, Bohumila Ulrycha,
Annu Sequensovou, Josefa
Krejčího, Emila Freie a další.
Jarmila Růzhová nevystavuje
v Březnici poprvé. Vystavovala
v Infocentru před několika lety.
Jarmila Růzhová je členkou
Výtvarné skupiny architektů, s níž každoročně vystavuje
v Praze. Patří tedy k výtvarně
činným architektům. Její vzdělání je v oboru architektury a v
této oblasti se odehrával i její
Jarmila Růzhová
profesní život.

Jiří Beran vystavuje letos soubor výtvarných prací Dřeva a dřívka. Pracuje s použitým dřevem nesoucím zajímavé stopy někdejšího používání. Je to
dřevo ohmatané, poškrabané, zašpiněné, které zbaveno původního kontextu
může nabývat nový výtvarný smysl. Ačkoli jednotlivé práce nejsou konkrétně pojmenovány, přec může být patrné, že se někdy dotýkají otázky vztahu a
vazby. Jiří Beran tento soubor vystavil v rámci letošní kolektivní výstavy 3x
arte (2) v Plzni, v níž spojoval svůj profesní zájem s výtvarným.
K otázce souvislostí, které název této společné výstavy uvádí, lze říci, že
záleží na divákovi, bude-li je chtít hledat a případně i nacházet.
Lze napovědět, že jak soubor prací Jarmily Růzhové tak soubor Jiřího
Berana jsou v podstatě soubory pojatými v duchu realistickém. Jarmila.
Růzhová se snaží vystihnout reálnou podobu zobrazovaného místa (a není
pochyb o tom, že se zdarem). Jiří Beran zas pracuje s autentickými reálnými
elementy, jejichž reálný původ nikterak nezastírá a jejich původní reálnou
podobu plně respektuje, aniž by do ní jakkoli zasahoval. Oba soubory zde
vystavené spojuje zájem autorů o realitu výtvarného východiska (v jednom
případě je to exteriér, ve druhém případě realita někdejší lidské přítomnosti
patrná na dřevěných artefaktech).
Obojí výtvarné pojetí je tu nejen navzájem konfrontováno, ale je konfrontováno s unikátním výstavním prostorem této bašty, jejíž genius loci nepochybně bude návštěvníka inspirovat k hledání souvislostí dalších a k jejich
případnému nalézání…
V Březnici 1.8.2011
Jiří Beran
(foto JN)

PŘED 50 LÉTY PŘIVEZLI VODNÍ PÓLISTÉ PLZEŇSKÉ LÉKAŘSKÉ
FAKULTY STŘÍBRO Z ČESKOSLOVENSKÉ UNIVERZIÁDY
Systém vysokoškolských soutěží před půlstoletím byl poněkud odlišný od dneška. Jednak jsme žili ve společném státě se Slováky,
jednak bylo méně vysokých škol, ale také možná se více sportovalo než dnes. Na plzeňské
lékařské fakultě tou dobou probíhaly celoroční meziročníkové soutěže v řadě kolektivních
sportů, mezi něž se dokonce zařadilo i vodní

pólo. Hrálo se v plzeňských městských lázní
na nábřeží Radbuzy, kam zcela určitě nikdo z
dnešních posluchačů nikdy nevkročil. Vzhledem k rozměrům hřiště pouhých 20x10 m se
hrálo v pěticích, tj mužstvo tvořil brankář a
čtyři hráči „v poli”. Ročníková mužstva obvykle tvořilo 4-5 dobrých plavců a brankář vyšší
postavy, který moc plavat umět nemusel, neboť
na mělčině stál na dně bazénu a v hloubce se
mohl opírat nohama o výstupek na obrátkové
stěně.
Vysokoškolský šampionát probíhal tak, že
ze základních kol v oblastech se postupovalo
do zemského ﬁnále (Čechy, Morava, Slovensko) a vítězové těchto zemských ﬁnálových
turnajů se pak na celostátní univerziádě utkali o medaile. Rozpis stanovil, že hráči mohou
hrát výhradně za mužstvo své fakulty či univerzity, nikoliv „hostovat“ třeba za sousední
vysokou školu.
V Plzni řadu let ve vodním pólu zaujímalo
dominantní postavení mužstvo Vysoké školy
strojní a elektrotechnické (VŠSE), za které
hrála řada hráčů nejlepšího plzeňského klubu
Slávie VŠ Plzeň. Místní derby tak mělo vesměs
předem daného nejen jasného favorita, ale
také suverénního vítěze.
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V r. 1961 jako každoročně v rámci oblastních vysokoškolských přeborů v plavání se na
závěr programu uskutečnilo ono derby mezi
týmy VŠSE a LF UK. K neskonalému překvapení všech zápas 20.4.1961 skončil vítězstvím
mediků v poměru 5:4 po poločase 2:2.
Výsledek byl pochopitelně provázen obrovskou radostí na straně jedné a zklamáním na
straně druhé.
Teď ale co dál? Mužstvo LF UK Plzeň
si tímto vítězstvím vybojovalo právo účasti
v zemském ﬁnále oblasti Čechy v Praze. Pod
vedením odborného asistenta tělesné výchovy PhDr. Zdeňka Vacka odcestovali medici
za několik dnů do Prahy, kde je čekali těžcí
soupeři zejména z renomovaných pražských
vysokých škol. Turnaj čtyř mužstev byl na programu 24.4.1961, kdy se hrálo v suterénu tehdejšího Institutu tělesné výchovy a sportu na
Malé straně (dnes opět Tyršův dům v majetku České obce sokolské), a 25.4.1961, kdy se
mužstva k závěrečným zápasům přesunula
do bazénu Axy v ulici Na Poříčí. V úvodním
utkání plzeňská LF UK převálcovala soupeře
z Vysoké školy dopravní Praha 9:1, neméně
výrazně však zdolali hráči ČVUT Praha své
soupeře z LF UK Hradec Králové. Bylo jasné,

že klíčovým zápasem bude duel mezi LF UK
Plzeň a ČVUT Praha. V zápase nesmírně dramatickém, ale chudém na branky, se oba soupeři nakonec rozešli smírně po výsledku 1:1,
VŠD Praha těsně porazila LF Hradec Králové.
Všem bylo jasné, že o konečném pořadí a tím
o postupujícím na univerziádu rozhodne brankové skóre dvou hlavních kandidátů.
V předposledním utkání hráči ČVUT Praha v pražském derby zdolali VŠD Praha 17:0.
Rekordní brankový rozdíl tak měl domácím
zajistit vítězství a postup. Plzeňští medici však
dokázali kontrovat – LF UK Plzeň porazila LF
Hradec Králové 19:0 a díky lepšímu celkovému poměru branek celý turnaj vyhrála. Z Prahy si tak Plzeňané přivezli nejen vítěznou
trofej v podobě krásného broušeného poháru
a titul oblastních vysokoškolských mistrů , ale
zejména právo startu na 1. Československé
univerziádě. Že však v posledních dvou zápasech nebylo všechno zcela v pořádku si cvrlikali vrabci na střeše.
Místem konání této vrcholné události vysokoškolského sportu byl ve dnech 15-20.5.1961
Hradec Králové. Sjelo se sem několik stovek
vysokoškolských sportovců z celého Československa, na programu byly soutěže v kopané, košíkové, odbíjené, tenisu, atletice, plavání
a ve vodním pólu. Plavecké soutěže a turnaj ve
vodním pólu probíhaly v krytém 25m bazénu
před mimořádnou diváckou kulisou. V dobovém tisku se psalo: „Přes 300 diváků bylo dnes
svědky hodnotných bojů vrcholné soutěže
vysokoškoláků v plavání a ve vodním pólu. Po
celý den se bojovalo úporně o účast ve ﬁnále
a také o první medaile.“

CYKLO-BĚH ZA
ČESKOU REPUBLIKU
BEZ DROG
Účastníky 9. ročníku cyklo-běhu za Českou
republiku bez drog přivítal před plzeňskou
radnicí radní pro bezpečnost Robert Houdek
společně s kapitánem FC Viktoria Pavlem
Horváthem. Akce upozorňovala na problematiku drog především ve spojení s mládeží
a dětmi. Jejím cílem bylo pomoci rozšířit celospolečenskou aktivitu na poli primární prevence. V Plzni se pod Prohlášení o postoji k
řešení problematiky drog, které účastníci měli
s sebou, svým podpisem připojil nejen radní
Robert Houdek a zástupce velitele plzeňské městské policie, ale také Pavel Horváth,
kapitán fotbalového týmu FC Viktoria Plzeň.
Cyklo-běh byl zahájen v pondělí 13. června ve
Zlíně, zakončen byl v pátek 24. června v Praze. Trasa vedla přes 33 měst Čech a Moravy
a měřila 1250 kilometrů. Družstvo 8 – 10 cyklistů-běžců urazilo tuto vzdálenost za 12 dnů.

Pavel Horváth při podpisu Prohlášení

V zahajovacím utkání turnaje ve vodním
pólu na sebe narazili vítězové oblastí Čechy
a Morava – tedy mužstva LF UK Plzeň a Vysokého učení technického Brno (VUT). Plzeňané měli za sebou téměř měsíc pilné přípravy,
takže již v prvním poločase si zajistili brankový náskok, který ve druhém poločase ještě zvýšili na konečných 8:4 (4:1). Za plzeňskou LF
zaznamenal tehdy Novák 6 branek a Molnár
2 branky.
Ve druhém utkáni mužstvo Slovenské vysoké školy technické Bratislava (SVŠT) dominovalo v zápase s VUT Brno 12:3 (6:0), a tak
poslední zápas rozhodoval o zlatu.
Slovenský tým se opíral nejen o několik
ligových hráčů bratislavské Slávie, ale měl ve
svém středu též evropského rekordmana na
100m motýlek Hopku, byl tedy určitě jasným
favoritem. Ani v tomto utkání však plzeňští
medici nehodili ﬂintu do žita předčasně a po
nerozhodném poločase až v závěru dokázala SVŠT Bratislava zdolat LF UK Plzeň 9:7
(2:2). Za vítězný tým tehdy skórovali Beno
(3), Majerčák a Illiaš (po 2), Hopka a Weber
(po 1), za LF UK Plzeň dal Novák 5 a Molnár 2 branky. V plzeňském mužstvu si pod
vedením PhDr. Zdeňka Vacka zahráli Jozef
Martinča, Jan Zeman, Jan Knára, Atila Molnár, Josef Fiala, Eugen Chocholouš, Karel Fast
a Jaroslav Novák. I za druhé místo si plzeňští
hráči odvezli originální trofej a samozřejmě
celoživotní vzpomínky na ojedinělý sportovní
úspěch. Ceny všem třem týmům předali první náměstek ministra školství a kultury ČSSR
prof. Dr. Václav Křístek a tajemník ÚV ČSTV
s. Karel Červinka (dle Zpravodaje 1. ČSU).

Na okraj povídání není nezajímavé připomenout ještě tehdejší atmosféru. Nad jednotlivými sporty měli patronát podniky v Hradci
Králové a okolí. Nad turnajem ve vodním pólu
to bylo JZD Kukleny („...patří mezi největší
dodavatele zeleniny krajskému městu. Jen rané
zeleniny tu pěstují 30 hektarů. Překročením
plánovaného prodeje státu umožnilo loni zvýšit hodnotu pracovní jednotky z plánovaných
18 na 24 Kč při řádné dotaci všech družstevních
fondů.) a České závody gumárenské v Hradci
Králové („...vyrábějí řadu gumárenských produktů. Specialitou závodu jsou pogumované
válce a kola. V letech třetí pětiletky bude závod
rozšířen a zavede nové výrobky pro výstavbu
naší vlasti.“) (cit. dle oﬁciálního Programu
1.ČSU). A v každodenním Zpravodaji jsme se
ještě kromě výsledků mohli dočíst: „Účastníci
ČSU se zúčastní uvítání s. Brežněva, který navštíví Hradec Králové. Ve 20.00 začíná mládežnická veselice v Jiráskových sadech, pořádaná
pro účastníky ČSU i pro veřejnost).“
(jn)

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ...
Audit české vědy pod taktovkou britské
ﬁrmy Technopolis ukázal na problémy ve
třech oblastech, které hodnotil. Není dobře
nastaven systém hodnocení výsledků, který
je příliš mechanický a chybí v něm kvalitativní měřítko. Odpovědnost za výzkum je rozdrobena a není jasné, kdo nese za výsledky
zodpovědnost. Všechny vědecké discipliny se
hodnotí stejným metrem a rozdělování peněz
je mechanické. V r. 2011 na výzkum připadne
25 miliard korun. (M.Koubová: Česká věda?
Je jako kafemlejnek. PD 19.4.2011, s. 13)
Jeden z nejvýznamnějších izotopů radia
Ra 226 má poločas rozpadu 1602 let. Vlčí bob
Lupinus albus to zvládne za 220 let, další druh
Lupinus luteolus za 140 roků. Vyzkoušeli to
čeští vědci z Ústavu experimentální botaniky
AV ČR na haldě po těžbě uranu v Mydlovarech. Podobnou schopnost mají slunečnice,
technické konopí, len a jiné rostliny. Plní tak
funkci lapačů, když se sklidí, odvezou se do
spalovny se speciálními ﬁltry nebo na řízenou
skládku. (J. Matyáš: Slunečnice čistí půdu od
radioaktivity. LN 10.5.2011, s. 33 a 34)
Alkohol není podle děkana první LF UK
v Praze T. Zimy tak prospěšný zdraví, jak
jsou o tom přesvědčeni mnozí lidé v Česku.
Studie prokázaly, že u většiny lidé není alkohol prospěšný v boji proti nemocem srdce
a cév. Podle evropské školní studie jsou navíc
i čeští školáci přeborníky v pití. 48 procent
šestnáctiletých se opije alespoň jednou za
rok, průměr Evropy je 39 procent. Varující
je vzestup závislosti na alkoholu u žen. (čtk:
Pít na zdraví? Chyba, tvrdí odborníci. PD
16.5.2011, č.114, s. 14)
Občané kantonu Curych v referentu odhlasovali, že tamní lékařská zařízení mohou
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i nadále umožňovat asistovanou sebevraždu
i vážně nemocným cizincům. Podle kliniky
Dignita přijelo do Švýcarska do konce roku
2010 zemřít např. 592 pacientů z Německa,
102 z Francie, 19 z Itálie, domácích Švýcarů bylo 118. Není však vyloučeno, že vláda sama zákon zpřísní, aby se nestávalo, že
o smrt žádají i lidé, kteří ještě naději žít mají.
(čtk,top: Eutanázii zachováme, rozhodli Švýcaři. PD 16.5.2011, s. 16).
Vysoká hladina cholesterolu LDL vážně
ohrožuje naše životy. Podle statistik snížení
hladiny cholesterolu o 10% vede u mužů
k poklesu mortality o 40%. Nejúčinnější
prevencí je úprava životosprávy, odstranění
kuřáckého návyku, úprava krevního tlaku,
redukce váhy a přiměřená pohybová aktivita. Doporučovány jsou lecitinové a lecitinoproteinové přípravky. (Naše zdraví ohrožuje
cholesterol. Ned.Blesk 19.5.2011, č.22, s. 6-7)
Některá elektricky ovládaná okénka např.
u Chevroletu Aveo či Fordu Focus jsou tak
razantní, že snadno při zavírání dokáží přepůlit nejen okurku, ale i podstatně tvrdší
mrkev. Takový mechanismus může snadno
způsobit vážné poranění prstů zvláště dětem.
U většiny běžných aut je automatické vytahování okénka doplněno o ochranný prvek,
který před překážkou posun zastaví. (M. Jelínek: Elektrické okénko je jako gilotina. Ned.
Blesk 29.5.2011, č. 22, s. 36-37)
Po dvou letech proběhl v Plzni 5. kongres
chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu.
Zaznělo 87 přednášek, kromě českých odborníků se zúčastnili hosté pěti zemí. Rozhovor
o tom poskytl pro Plzeňský kraj prof. MUDr.
V. Třeška, DrSc. Zdůraznil také, že od studentů vyžaduje poctivou odbornou přípravu

a především lidský přístup k pacientovi. (red:
Plzeňský chirurg Vladislav Třeška – mistr ve
svém oboru. Plz.kraj, červen 2011, č. 6, s.5)
Počet nakažených virem HIV se u nás za
posledních pět let zdvojnásobil. V ČR je nyní
1557 HIV pozitivních, u 232 osob již propukla
AIDS. Bojem proti AIDS se zabývala schůze
OSN v New Yorku. U nás se na preventivní
programy vynakládají asi jen 3 miliony Kč
ročně. (Hettnerová M.: Nakažených virem
HIV přibývá. Metro 3.6.2011, s. 5)
Po bulimii a anorexii se začíná objevovat
další nemoc spojená s jídlem. Jde o ortorexii,
jak se nazývá chorobná závislost na zdravém
jídle. Jde o patologickou posedlost zdravou
výživou. Člověk trpí úzkostí, že by mohl sníst
něco nezdravého. Potravin, kterým věří, ubývá. Časem přichází podvýživa, deprese, stav
může skončit ohrožením života. (L. Petrášová: Přišlo nová nemoc. Těžká závislost na
biopotravinách. mfDnes 4.-5.6.2011, č. 131, s.
A1 a A3)
V květnu 2011 uplynul jeden rok od první
operace provedené v Centru jednodenní chirurgie a ortopedie nemocnice Privamed. Za
12 měsíců provedli lékaři centra 1200 výkonů
v celkové či spinální anestézii a dalších několik desítek výkonů v lokální anestézii. Primář
centra MUDr. Jindřich Šebor sdělil, že naprostá většina pacientů opustí nemocnici týž den,
kdy proběhla operace, nebo den následující.
Jen 1 procento pacientů pobylo na oddělení
2-3 dny. (roz|: Jednodenní chirurgie po roce.
Plz. Rozhled 6.6.2011, č. 6, s.3)
Pět největších středočeských nemocnic se
musí podrobit rozhodnutím Krajské nemocnice Středočeského kraje. Odpovídá to tzv.
ovládací smlouvě. Tu kraj zřídil za vlády
Davida Ratha. Kromě této smlouvy existují
ještě smlouvy o poradenské činnosti, podle
nichž každá nemocnice musí té Krajské ročně zaplatit téměř dva miliony korun.Údajně
to má nemocnicím ušetřit peníze. (A. Rokosová: Nemocnice platí miliony za to, že je řídí
někdo jiný. mfDnes 4.-5.6.2011 (Stř.Čechy):
s. B1-B2)
Cestovatelský průjem patří mezi šest nejčastějších nemocí, jimiž cestovatelé trpí.
Postihuje až polovinu lidí, cestujících do
tropických zemí. Zdrojem bývají bakterie,
jejichž sérotypy se na našem území nevyskytují. Nejčastěji jde o kmeny Escherichia
coli, průjem vyvolávají i některá antibiotika,
může jí i o alergii na některé potraviny. V léčbě zaujímá důležité místo dehydratace. (K.
Šmídová: Cestovatelský průjem aneb dovolená na záchodě. Naše Rod. č.24, 11.6.2011,
s. 10-11)
U novorozeného chlapečka zjistili lékaři
v Londýně po narození závažné anomálie
srdce, vyžadující opakovaně operační zákrok.
Ve věku 6 měsíců se našel vhodný dárce, a tak
bylo novorozenci transplantováno. Chlapeček se po operaci začal úspěšně zotavovat.
(INT: V 6 měsících mu transplantovali srdce!
Blesk č. 138, 13.6.2011, s. 24)
Kouření, stres, alkohol a přejídání – to je
nejkratší cesta k infarktu. Ten při tom postihuje stále mladší lidi. Mezi 30 potravinami,
které se doporučují jako součást prevence
prospívající srdci a cévám, patří např. arašídy, brokolice, zelený čaj, čekanka, avokádo,
fenykl, ovesné vločky, grapefruit, hrozny,
chřest, jablka, kvasnice, losos, listový špenát,
makrela, mandle, olivový a řepkový olej, rajčata, česnek a další. (Fraňková E.: 30 potravin, které zachrání vaše srdce. Blesk č. 142,
17.6.2011, s. 15)
V ordinacích psychiatrů přibývá pacientů.

Loni zaklepalo na jejich dveře půl milionu
osob. Za deset let to u dospělých znamená
nárůst o 43 procent.Počet vyšetření stoupl od
r. 2000 o třetinu. Za rok přibylo 13 procent
pacientů s poruchou vyvolanou alkoholem
nebo drogou. Nejčastěji se pacienti léčili
s neurotickou poruchou a afektivní poruchou. (kar: Lidé chodí častěji k psychiatrům.
mfDnes 18.6.2011, s. A5)
Kardiochirurgické oddělení FN v Plzni
získalo z evropských fondů přístroj, pracující jako umělá plíce či umělé srdce. Přístroj
IKMO umožňuje zachránit pacienty, kterým
po těžkém výkonu začínají selhávat plíce
či srdce. Dalším novým přístrojem je 3D
mapovací systém Carto, umožňující ošetřit
pacienty s arytmiemi. (J. Šrámková: Přístroj
se v nemocnici ani neohřál a už zachraňoval
pacienty. mfDnes 18.6.2011, s. B2).
Pomocí umělého oplodnění lze pomoci k
mateřství ženám po přechodu, které již přirozenou schopnost otěhotnět ztratily. Z hlediska dítěte v takových případech existuje
spousta zdravotních rizik, daných věkem
matky, její úzkostí a obavami, po narození
větší kontrolou. Tyto komplikace se projevují nejen ve sféře fyzické, ale po narození
zejména v oblasti psychiky. (E. Bobůrková:
Šťastnou matkou po přechodu...Ale co dítě?
mfDvíkend 18.6.2011, s. 36-39)
Klíšťata jsou nebezpečná jako přenašeč
dvou zákeřných chorob, které mohou skončit
úmrtím. V květnu se v ČR nakazilo encefalitidou 22 osob, borelióza postihla 196 lidí.
Nejúčinnější prevencí encefalitidy je očkování. U lymské boreliózy mohou pomoci repelenty, vhodný oděv a obuv a včasné odstranění přisátého klíštěte. (E. Fraňková: Kousne
klíště a už nemusí být příště. Blesk 23.6.2011,
s. 14-15)
Máme nemocnice v Rokycanech, Stodě,
Klatovech, Domažlicích a LDN v Horažďovicích a v Plané u Mariánských Lázní. Kromě dvou posledně jmenovaných hospodaří
všechny nemocnice se ztrátou. Byly ve ztrátě
už v době, kdy jsme je přebírali, a nedaří se na
tom moc změnit. Prodej ani pronájem našich
zařízení však nepřipadá v úvahu. To prohlásil
hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec.
(red: Žádné dluhy neuděláme a nemocnice ani neprodáme ani nepronajmeme. PD
24.6.2011, s. 5)
Voda z vodovodu je nejen zdravá a absolutně zdravotně nezávadná, ale mnohdy až
tisíckrát levnější než balená v restauraci.
Obsahuje přirozeně vyvážené látky, podléhá
přísné kontrole, neobsahuje bakterie a jiné
škodliviny. Její výhodou je také nulový obsah
cukru. Ve vodě z kohoutku je sledováno 100
ukazatelů kvality. (K. Chmelíčková: Čerstvá
kohoutková? Stačí říct! PD 24.6.2011, s. 10)
Až 75 procent žen alespoň jednou v životě
prodělalo vaginální mykózu, polovina z nich
opakovaně. Pět procent žen trpí tímto nepříjemným onemocněním chronicky. Mykózy
jsou způsobovány především kvasinkami
rodu Candida albicans. Příčinou může být
nechráněný pohlavní styk, nedostatečná
hygiena, špatné stravování, stres, ale i nošení
těsných džínů, tanga i koupání v chlorované
vodě. (J. Janoušková: Za vaginální mykózy
mohou cukr, chlor i tanga. Moje Rod. č. 26,
25.6.2011, s. 10)
V r. 1987 bylo dle hlášení Federální správy
VB sedm až devět tisíc problémových uživatelů drog, především pervitinu, dnes hovoříme o 40 tisících jen v ČR. Dvě třetiny těchto
uživatelů je závislých na pervitinu, třetina
na opiátech. Za progresivním nárůstem stojí
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snadná dostupnost drog v ČR. Některé nové
drogy na našem trhu obcházejí právní úpravy a vydávají se např. za soli do koupele. (V.
Janouš: Tolerance nás dostala na drogový
vrchol. PD 25.6.29011, č.149, s. 13)
Co dělat, když se přes den nedokážeme
donutit vypít doporučované množství tekutin? Tento problém má 40% Čechů, každý
druhý ve věku nad 50 let. Doporučuje se např.
pít kávu až po 2-3 dcl čisté vody, mít přes den
sklenici vody stále na očích, nosit si v kabelce
PET láhev s pitím (nutí ženy upít, aby nebyla
tak těžká), konzumovat čerstvé ovoce a zeleninu, pít mezi hlavními jídly atd. Pocit žízně
znamená, že už nám hrozí dehydratace. (ph:
Naučte se správně pít! Aha!26.6.2011, s. 33)
Ústav zdravotnických informací a statistiky zkoumal, proč ženy žijí déle než muži.
Ženy chodí k praktickému lékaři a zubaři 1,5krát častěji než muži, ke specialistovi
2,5krát častěji, dodržují více zdravý životní
styl, mají méně úrazů, estrogen je více chrání
před kardiovaskulárními chorobami. Muži
doplácejí na častější konzumaci alkoholu
a kouření. (E. Fraňková: Proč ženy žijí déle?
Jsou odpovědnější! Blesk č. 151, 28.6.2011, s.
14-15)
Město Plzeň nechá zpracovat studii proveditelnosti na výstavbu objektu hromadných
garáží v aleji Svobody. V budoucnu se počítá s navýšením intenzity dopravy v prostoru
před FN. V prostoru před pavilony FN se proto počítá s umístěním objektu hromadných
garáží, který by tvořil zároveň protihlukovou
bariéru. Jen projekt bude stát přes 2 miliony
Kč. (red: Doprava před Fakultní nemocnicí.
Plzeň.rozhled č.7/2011)
I v parném létě může člověk onemocnět
infekcí, připomínající svými příznaky chřipku. Příčinou však bývají viry Coxsackie A
a echoviry. Jako příčina se uplatňují prudké
změny teplot, tedy pobyt v tropickém vedru
s prudkým ochlazením, např. i přehnaná klimatizace. Podpůrnými faktory jsou nedostatečný pitný režim a přemíra slunění. (L. Hrábek: I v parném létě vás může skolit chřipka.
Metro č. 137, 15.7.2011, s. 2)
Jak si „povídají“ neurony v mozku? To je
jedna z otázek, na kterou by díky novému
mikroskopu chtěli znát odpověď odborníci
z Ústavu nanobiologie a strukturní biologie
AV ČR a z Jihočeské univerzity. Sestrojili
unikátní optický mikroskop, který by měl
dokázat poodhalit, k jakým molekulárním
pochodům dochází uvnitř živých buněk. (M.
Koubová: Kukátko do mozku. Moje Rodina
č.29, 16.7.2011, s. 10)
I drobná poranění si zaslouží řádného
ošetření. Je třeba odstranit viditelnou špínu, pomoci si případně sterilní pinzetou,
očistit okolí poranění, zastavit krvácení.
V současnosti se upřednostňuje tzv. mokré
hojení s použitím speciálního gelu na ránu.
Prosakuje-li krev i po 20 minutách nebo je-li
rána hluboká příp. velmi znečištěná, je třeba
vždy vyhledat lékaře. (K.Šmídová: I drobná
ranka si zaslouží ošetřit. Moje Rodina č.29,
16.7.2011, s. 10-11)
V 26 letech podstoupila pacientka transplantaci srdce, po třech letech se stala u nás
první ženou, která po náročné operaci přivedla na svět potomka. Malá Lucinka měla
při narození 44 cm a 2600 g. Spolu s rodiči
bydlí v Horažďovicích. (V. Hradská: Takhle vypadá opravdové štěstí. Blesk č. 166,
18.7.2011, s. 4-5)
Lymfatický systém chrání naše zdraví, ale
také působí na to, jak vypadáme. Funguje-li
správně, nedochází k hromadění vody v těle

a odpadních látek v podkoží. Nejsme tedy
oteklí, nenabíráme v určitých partiích, jako
jsou stehna a boky. Netvoří se celulitida neboli pomerančová kůže. Lymfatickému systému
lze pomoci ruční nebo přístrojovou lymfatickou masáží, ta ruční je účinnější. (Pernicová

Z.: Vyzkoušejte lymfatickou masáž. Ned.
Blesk č.25 19.7.2011, s, 30)
Stres, únava, změna klimatu, hormonální
nerovnováha, ale i nadměrné slunění může
mít za následek opar rtu. Podobné příčiny
mohou vést k tvorbě ústních aftů. Sluneční

záření však nejčastěji postihuje „dovolenkáře“ spáleninami nechráněné pokožky. Rozsah
záleží na řadě faktorů – fototypu kůže, délce
expozice, zeměpisné poloze, ročním období
a denní době. E. Karlasová: Unaveni sluncem.
Globus Mini-magazín, léto 2011, s. 16)

ERRATA...
Ve Facultas nostra č. 105/červen 2011 jsme otiskli příspěvek doc. MUDr.
R. Barcala, CSc. s titulkem „Z osobních vzpomínek na doc. MUDr.
Jiřího Matouška, CSc.“. V článku došlo k malé nepřesnosti v autorově
rukopisu, na jeho žádost uvádíme správné znění: „Našimi odbornými
konzultanty a později i přáteli se např. stali MUDr. Jaroslav Brychta,
nestor české biometeorologie z Hradce Králové, dále šéf předpovědní
meteorologické služby na letišti v Praze-Ruzyni RNDr. Josef Brádka,
RNDr. Ladislav Křivský, CSc., laureát státní ceny z Astronomického
ústavu ČSAV v Ondřejově u Prahy, a mnozí další.“

Ve Facultas nostra č. 104/květen 2011, ve zprávě o Studentské vědecké
konferenci LF UK v Plzni 19.5.2011 jsou uvedeny souhrny šesti prací,
vyhodnocených porotou jako nejlepší. V Sekci pregraduální byla jednou z vyhodnocených prací práce „Měření mikrocirkulace kůže u diabetiků iontoforézou – rozdíly mezi horní a dolní končetinou“. Jednalo
se práci kolektivu J. Vlk, L. Mrázková, J. Pažin a J. Štěpáník. Kolega
MUDr. Jan Štěpáník upozornil redakci na chybné uvedení jeho jména
ve zmíněném článku. Mezi spoluautory práce byl uveden jako „J. Štěpánek“. Chyba vznikla tím, že redakční počítač automaticky upravuje
trvale jeho jméno na uvedenou chybnou verzi. Bohužel při korektuře
jsem chybu, zaviněnou příliš iniciativním počítačem, přehlédnul. Kolegovi MUDr Janu Štěpáníkovi se omlouváme.

Za redakci Facultas nostra MUDr. J. Novák

ŽIVOTNÍ MOUDRA
Láskyplný člověk raději sám prožívá bolest,
než by ji jiným působil.
(Robert Burns)

Žena, která nežárlí, je jako míč, který neskáče.
(Japonské přísloví)
Manželé jsou dobří milovníci, jenom když klamou své ženy.
(Marilyn Monroeová)

Každý umělec potřebuje k tomu, aby začal pracovat na novém
díle, určitý podnět. U mne jsou to zpravidla dluhy.
(Frederico Fellini)

Vítr nevane podle přání plachetnice.
(Arabské přísloví)

Tomu, kdo se dívá, není žádná práce zatěžko.
(České přísloví)

Praobyvatelem Evropy je nesporně réva vinná
(Anton P. Čechov)

Muž má dvě možnosti: buď ženu poznat nebo ji milovat.
(S. R. Chamfort)

Muž má svou vůli, ale žena má svou metodu.
(Wendel Holmes)

Právě špatné svědomí funguje správně.
(Jiří Žáček)

Bojovat za něco je lepší, než žít pro nic.
(George S. Patron)

Přátelství je součást lidského štěstí.
(Jan Werich)

Je lépe se opotřebovat než zrezivět.
(Denis Diderot)

Jak milý tvor je člověk, když je člověkem.
(Menandros)

Máš-li smůlu, pokouše tě i slimák.
(Benjamin Franklin)

Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem,
který za něco stojí.
(Albert Einstein)

Cesta bez nástrah je cesta do prázdna.
(Lupus Libertus)

Dobrý člověk dodržuje sliby.
(Lao-c´)
Reklama se dělá výhradně pro blbce, proto je tak úspěšná.
(Gabriel Laub)
Láska je jediné bohatství, které se zvětšuje tím,
že se rozděluje.
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PRANOSTIKY
Jaký červenec, takový leden.

Srpnová horka ničemu neuškodí.

Když dne ubývá, horka přibývá.

Když je v srpnu ráno hodně rosy,
mají z toho radost vosy.

Když na Navštívení Matky Boží prší,
čtyřicet dní se voda vrší. (2.7.)

Rosí-li v srpnu silně tráva,
pěkné povětří se očekává.

Svatý Prokop hřiba nakop. (4.7.)
Moc hub srpnových - moc vánic sněhových.
Není-li na Svatou Markétu slunečno,
dostaneme sotva seno domů za sucha. (1.7.)

Na svatého Kajetána otvírá se stodol brána. (7.8.)

Na svatého Eliáše dopoledne léto,
odpoledne podzim - na svatého Jakuba,
dopoledne léto, odpoledne zima. (20.7. a 25.7.)

Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce.(10.8.)
Na svatýho Rocha přibude brambor trocha. (16.8.)

Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu. (25.7.)
Zvětšují-li na Svatou Annu mravenci své hromady,
lze očekávat tuhou zimu. (26.7.)

Fouká-li na Bartoloměje z Moravy,
vorej sedláče pomaly,
fouká-li na Bartoloměje vítr z Čech,
pak si sedláčku s oráním pospěš! (24.8.)

Od svatého Ignáca léto se obracá. (31.7.)

Na Jana stětí vlaštovky od nás letí. (29.8.)
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