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LF UK v Plzni získala na podzim letošního roku dosud největší dotaci na 
neinvestiční vzdělávací projekt ve své historii. Jedná se o projekt MODIM, 
jehož autory jsou pracovníci Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky 
(OVAVT) naší fakulty. 

Začátkem roku 2011 tým OVAVT oslovil všechna pracoviště fakulty 
s výzvou k účasti v plánovaném projektu na podporu elektronického vzdě-
lávání. Díky nebývalé pozitivní odezvě z 25 klinik, ústavů a oddělení fakulty 
se pak podařilo zpracovat projektovou přihlášku na projekt „Moderniza-
ce didaktických metod cestou podpory systému elektronického vzdělávání 
- MODIM“. Předložení projektu předcházela řada kroků, mezi které pa-
třila nejen zmíněná výzva, ale též jednání s představiteli koordinační rady 
projektu MEFANET v Brně a v Praze, vedoucími osobnostmi v oblasti 
informačních technologií ve FN i LF a řadou dalších spolupracujících osob. 
O projektu byla informována též proděkanka prof. Skálová, která mu vyjá-
dřila podporu.  

Vlastní znění projektu, který by se měl řešit od r. 2012 do r. 2015, bylo 
připraveno týmem OVAVT ve spolupráci s Mgr. Bejvlovou, Mgr. Maurer 
a paní Šikovou z Asistenčního centra LF během cca osmi týdnů velmi 
intenzivní práce. Datum finalizace projektu bylo 11. dubna 2011. Pro-
jekt byl podán na MŠMT do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
(OPVK), Oblast podpory 2.2, číslo výzvy 28, Prioritní osa Terciární vzdělá-
vání, výzkum a vývoj. Registrační číslo projektu je CZ.1.07/2.2.00/28.0198. 
Předpokládané náklady na projekt byly 38,2 milionu Kč. 
Celý tým řešitelů by mělo tvořit nejméně 163 osob, z toho stávajících 
zaměstnanců fakulty nejméně 150. Předkladatelem projektu je UK v Praze, 
LF v Plzni, autorem a manažerem projektu je MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D 
a jeho kolegové Ing. Bc. Milan Dvořák, Ing. Tomáš Junek, Mgr. Petr Míka 
a Mgr. Martin Navrátil.

Cíle a klíčové aktivity projektu
Hlavním cílem projektu je  zajistit udržitelnost rozvoje elektronického 

vzdělávání na LF v Plzni cestou portálu MEFANET a LMS MOODLE 
v létech 2012 - 2015.  Řešení této věci mají významně napomoci dále uve-
dené klíčové aktivity projektu:

1) Podpora autorů vytvářejících elektronické studijní materiály a elek-
tronické kurzy.

Intenzivnější využití e-learningových podpor v podobě LMS MOODLE 
a portálu MEFANET cestou jejich naplnění co největším počtem kvalit-
ních elektronických vzdělávacích materiálů, které budou tvořeny rozsáh-
lou skupinou autorů z 25 kateder, klinik, ústavů a oddělení Lékařské fakul-
ty v Plzni. Předpokládaný počet materiálů vytvořených v průběhu projektu 
je cca 250, toto číslo vychází z plánů výše zmíněných autorů, kteří se k jejich 
plnění písemně zavázali.

2) ICT vzdělávání akademických a ostatních pracovníků LF.
Potřeba rozšíření ICT vzdělanosti jde ruku v ruce se snahou vytvářet 

co nejkvalitnější vzdělávací materiály. V celém průběhu projektu proto 
budou prováděna školení z oblasti ICT jak pro autory děl, tak i pro akade-
mické a ostatní zaměstnance LF. Bližší informace o školeních budou, tak 
jako dosud, zveřejňována na webových stránkách fakulty a detailně pak na 
stránkách: http://ovavt.lfp.cuni.cz/kurzy/ 

3) Implementace autentizační technologie shibboleth ve FN Plzeň.
Vyřešením začlenění FN k akademické federaci eduID bude umožně-

no zapojení lékařských odborníků z praxe do e-learningového edukačního 

procesu. Jinak řečeno, v rámci projektu se bude řešit problém co nejjed-
noduššího přístupu zaměstnanců LF, pracujících ve FN Plzeň, do systému 
MOODLE a na portál MEFANET. O vyřešení tohoto problému mají 
zájem i další LF v ČR i SR zapojené do projektu MEFANET.

4) Návrh, instalace a implementace edukačních kiosků.
Výrazný modernizační prvek v oblasti publikování specifických studij-

ních materiálů spočívá v instalaci velkoplošných dotykových LCD obra-
zovek s implementaci vzdělávacího portálu MEFANET a jejich rozmís-
tění ve vhodných prostorách FN Plzeň a LF UK v Plzni. Tzv. elektronické 
edukační kiosky jsou dnes implementovány v řadě výukových aplikací, LF 
v Plzni bude mezi LF ČR i SR první, která tyto prostředky zavede do výuky 
medicíny.

V září 2011 MŠMT informovalo, že projekt byl schválen k realizaci s tím, 
že jeho rozpočet byl minimálně krácen a bude dotován částkou 36,6 mil. 
Kč. 25. listopadu 2011 rektor UK, prof. MUDr. Václav Hampl, DrSc. pode-
psal „Rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace“, čímž je celá věc stvrzena 
a projekt by tak mohl v plánovaném termínu 2.dubna 2012 odstartovat. 

Pro fakultu je velmi významný ten fakt, že finanční prostředky projektu 
byly kráceny jen zhruba o 4%, což je pro řádný chod projektu a také pro 
spokojenost jeho řešitelů velmi uspokojivé!

Nezanedbatelným přínosem projektu je též to, že LF v Plzni nemá v tom-
to projektu partnera s finanční spoluúčastí, takže drtivá většina přidělených 
finančních prostředků je určena pro fakultu a to hlavně na mzdové pro-
středky zaměstnanců LF (cca 29mil. Kč), kteří se budou podílet na řešení 
projektu.  

Závěrem této pozitivní zprávy je však nutné upozornit na aktuální 
zprávy z médií, kde se uvádí, že MŠMT je právě v nynější době z Bruselu 
kritizováno za nedostatky v čerpání finančních prostředků právě v oblasti 
OPVK a je zde tedy určité riziko, že s financováním projektu mohou nastat 
problémy.     LuBo
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FAKULTA ZÍSKALA DOTACI NA DOSUD NEJVĚTŠÍ NEINVESTIČNÍ 
VZDĚLÁVACÍ PROJEKT

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tým OVAVT při diskuzi nad technickým řešením elektronického edu-
kačního kiosku. Z leva: MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., Ing. Tomáš Junek, 

Ing. Bc. Milan Dvořák, Mgr. Petr Míka, Mgr. Martin Navrátil
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V 11 hodin a jednu minutu 11. listopadu 
1918 podepsal francouzský maršál Foche 
v železničním vagónu v Compiégne příměří 
s poraženým Německem císaře Viléma, jímž 
byly na západní frontě ukončeny boje 1. světo-
vé války. Německé ozbrojené síly kapitulova-
ly. Byl tak zpečetěn konec nejhrůznější války 
jakou do té doby lidstvo zažilo. 

Již v roce 1919 se ve Francii podepsání pří-
měří slavilo jako Den padlých nebo Den pří-
měří. V poměrně krátké době se tato tradice 
rozšířila i do ostatních států Evropy a Severní 
Ameriky. Ve Spojených státech se 11. listopad 
slavil jako Den příměří a v roce 1926 se stal 
státním svátkem. V roce 1954 byl přejmeno-
ván na Den veteránů. Připomínal všechny, kte-
ří bojovali a položili své životy ve válečných 
konfliktech.

Ve Velké Británii a v zemích bývalého Com-
monwealthu se k uctění památky padlých již 
od roku 1919 v Den příměří v jedenáct hodin 
zastaví život a drží se dvě minuty ticha. V roce 
1921 se dalším symbolem stal květ vlčího máku. 
Ten vycházel z básně kanadského vojenského 
chirurga Johna McCrae, jenž 3. května 1915 
nedaleko polního obvaziště u yperského kaná-
lu ve Flandrech napsal báseň „Příběh vlčích 
máků“. V ní vyjadřoval smutek ze smrti své-
ho přítele a bývalého žáka, dvaadvacetileté-
ho poručíka Alexise Helmera, který padl den 
předtím.

Zmíněnou báseň nejprve poslal do prestiž-
ního britského týdeníku Spectator, ten ji však 
odmítl otisknout. Nakonec vyšla anonymně až 
8. prosince 1915 v satirickém časopisu Punch. 
Od té doby se dočkala nespočetných vydání 
a byla přeložena do desítek jazyků a dokonce 
i zhudebněna.

Její autor John McCrae se narodil 30. listopa-
du 1872 v malém městečku Guelph v provincii 
Ontario jako druhý syn skotského emigranta, 
podplukovníka Davida McCrae. Navštěvoval 
Guelph Collegiate Vocational Institute a stal 
se členem Guelph militia regiment. V patnácti 
letech se stal trubačem dělostřeleckého regi-
mentu místní milice. Později získal stipendium 
ke studiu medicíny na Univerzitě v Torontu. 
Na studia si přivydělával poskytováním kondicí 
mladším kolegům a kolegyním. Již během stu-
dia trpěl astmatem, takže na rok dokonce pro 
závažné zdravotní potíže musel studium přeru-
šit. I nadále zůstal členem milice a několikrát 
byl povýšen až dosáhl hodnosti poručíka.

Lékařská studia dokončil jako rezident 
v Robert Garrett Hospital, specializujícím se na 

rekonvalescenci dětských pacientů v Baltimore 
ve státě Maryland. V r. 1902 přijal místo pato-
loga v Montreal General Hospital a později se 
stal pomocným patologem v Royal Victoria 
Hospital v Montrealu. V r. 1904 nastoupil jako 
sekundář v Royal Victoria Hospital. Později 
odcestoval do Anglie, kde během studijní stáže 
se stal členem Royal College of Physicians.

O rok později si otevřel vlastní praxi, součas-
ně pokračoval v práci v některých nemocnicích. 
mj. též jako patolog v Montreal Foundling and 
Baby Hospital. V r. 1908 se stal lékařem v Royal 
Alexandra Hospital for Infectious Diseases. 

V r. 1910 doprovázel v roli lékaře výpravy 
lorda Graye, generálního guvernéra Kanady, 
na jeho putování v oblasti Hudson Bay. Výpra-
va cestovala v upravených kanoích. 

Během druhé Burské války v Jižní Africe 
sloužil u dělostřelectva jako velitel baterie Krá-
lovských kanadských dělostřelců. Během služ-
by byl šokován ubohou úrovní péče o nemoc-
né a raněné vojáky. Po návratu do Kanady 
přijal místo profesora patologie na University 
of Vermont, kde působil do r. 1911; současně 
vyučoval na McGill University v Montrealu. 

O tři roky později do jeho osudu opět zasáh-
la válka. Spolu s Velkou Británií vyhlásila 
Německu válku i Kanada jako britské domi-
nium, McCrae byl povolán jako polní chirurg 
ke Kanadskému polnímu dělostřelectvu. Stal 
se velitelem polní nemocnice při druhé bitvě 
o Ypres v Belgii v r. 1915 a povýšen do hod-
nosti majora. 

Počátkem června téhož roku převeleli Joh-
na McCrae z fronty do Kanadské všeobecné 
nemocnice v Dannes-Camiers nedaleko Bou-
logne-sur-Mer v severní Francii. Osm měsíců 
byla polní nemocnice umístěna ve stanech. 
Trvalé bouřky, lijáky, zátopy a mrazy však si 
vynutily její přemístění do staré jezuitské kole-
je v Boulogne-sur-Mer.

Za těchto podmínek se astmatické potíže 
Johna McRae stále zhoršovaly. V prosinci 
1917 se přidružil zápal plic, k němuž se v lednu 
přidala pneumokoková meningitida. 28. led-
na 1918 v Britské všeobecné nemocnici pro 
důstojníky zemřel. S plnými vojenskými pocta-
mi byl pohřben na hřbitově ve Wimeraux.

Jeho verše „Na Flanderských polích“ však 
žily dál. Citoval je i deník The Times v nekrolo-
gu, který otiskl počátkem února. Dva dny před 
uzavřením příměří si báseň přečetla Ameri-
čanka Moina Michaelová. Báseň ji inspirovala 
k tomu, aby nosila vlčí mák jako vzpomínku na 
padlé ve válce.

O dva roky později se s ní setkala Fran-
couzka Anne Guérinová a napadlo ji, že ručně 
vyráběné papírové vlčí máky mohou získávat 
peníze pro chudé děti postižené válkou. Této 
myšlenky se chopil bývalý vrchní velitel brit-
ských expedičních sil polní maršál Douglas 
Haig a jako předseda Britské legie sdružující 
válečné veterány inicioval vznik britského Dne 
vlčích máků, během něhož se získávaly finanč-
ní prostředky pro chudé a invalidní veterány.

Počet padlých v 1. světové válce se odha-
duje na obou stranách celkem na 9,9 milionu, 
zraněných bylo 21,2 milionu a pohřešovaných 
osob je uváděno 7,8 milionu. 

V České republice je Den válečných veterá-
nů připomínán od r. 2001. Proč až s takovým 
opožděním má zřejmě své historické kořeny. 
Paměť války byla v době své aktuálnosti pře-
kryta pamětí vzniku samostatné Českosloven-
ské republiky. Rakousko-Uhersko, jehož naše 
země byly v období 1. světové války součástí, 

uzavřelo mírové dohody již 4.11.1918, tedy 
o týden dříve než Německo. A navíc, v obdo-
bí 1. republiky byla připomínána 2.7. vítězná 
bitva našich legionářů u Zborova na haličské 
frontě. Přesto nelze opomenout, že odhado-
vaný počet padlých českých vojáků je nema-
lý – okolo 150 000 v uniformách rakousko-
uherských a okolo 5 000 v řadách legionářů. 
Dodnes nás o tom přesvědčují téměř ve všech 
našich obcích pomníky se jmény padlých. 

Bude ještě nějaký čas trvat, než Den váleč-
ných veteránů i u nás dosáhne úcty, jako je 
tomu v mnoha dalších evropských zemích. 
Pamětníci bojů v 1. světové válce a v legiích 
již nežijí, zcela určitě však naši úctu zaslouží 
všichni, kdo bojovali za naši svobodu ve 2. 
světové válce a neméně i ti příslušníci našich 
ozbrojených sil, kteří plní naše spojenecké 
závazky v nejrůznějších zemích světa, kde lidé 
ještě na mírové poměry s nadějí čekají. 

      
Ve Flanderských polích 
Ve Flanderských polích máky žhnou
Tam mezi kříži řada za řadou
Je naše místo; nebesa křídla mají
Skřivánci odvážní křidélky třepetají
Slyšet je mezi děly bylo by záhadou 
My jsme ti mrtví. Před dobou nedávnou
Žili jsme, padli jsme, se sluncem pod hlavou
Milováni, však jak nás mrtvé rozeznají
Ve Flanderských polích 
Tož přijmi naši válku za tu svou: 
Házíme tobě rukou zraněnou
Pochodeň; a nebesa křídla mají
Zradíš-li víru nás co umírají
Jak budeme tam spát až máky rozkvetou
Ve Flanderských polích.

Rozhodně není náhodné, že Den veteránů 
vzbudil tak velký ohlas u naší široké veřej-
nosti. Důvody proto je zřejmě nutné hledat 
především v evropských dějinách minulého 
století poznamenaných krutými válkami, jež si 
vyžádaly nemalé oběti i z řad Čechů, Moravanů 
a Slezanů. Živá odezva je však také důkazem 
toho, že žijící generace nezajímají jen suchá 
fakta o mrtvých, raněných či nezvěstných, ale 
dožadují se i poznatků o okolnostech, které 
vedly ke krizi celých společenstev lidí, pídí se 
po jejích pravých příčinách, uvažují o hodno-
tách lidského bytí, soudí minulé a nepochybně 
v těchto souvislostech uvažují i o hodnotách 
svobody, demokracie, míru a tolerance dneška.

Den veteránů je pro nás příležitostí veřejně 
si připomenout československé vlastence, kte-
ří ve dvou válečných apokalypsách, ohraniče-
ných léty 1914 až 1918 a 1939 až 1945, nezištně 
a bez váhání nasazovali své životy za osvobo-
zení lidstva a vítězství myšlenky svobodného 
a demokratického soužití mezi národy. Češi, 
Moravané a Slováci měli v těchto válkách vždy 
jeden motiv k boji navíc: bojovali za obnovení 
své státní suverenity. 

11. LISTOPAD - DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

John McCrae
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DEN  PRAKTICKÉ HEPATOLOGIE, PLZEŇ 1.10.2011

S mottem „Nejsme na to sami“ také letos proběhla v České republice 
připomínka Světového dne obětí dopravních nehod. Řetězec pietních 
aktů, bohoslužeb a veřejných besed propojil o třetím listopadovém 
víkendu Prahu, Plzeň a Letovice.

Vzpomínku na oběti dopravních nehod zahájil 19. listopadu pietní 
akt u Památníku obětem dopravních nehod na 0. kilometru dálnice 
D1 v Praze na Chodově. V neděli 20. listopadu se už počtvrté sešli lidé 
v dálniční kapli na odpočívadle dálnice D5 (na obchvatu Plzně poblíž 
Šlovic u 83. km ve směru na Prahu). Vzpomínkové setkání s bohosluž-
bou bylo letos česko-německé a zúčastnili se ho také hosté z nejbližší-
ho dálničního kostela v německém Waidhausu. Podruhé se bohoslužba 
uskutečnila také v kostele sv. Prokopa v Letovicích na Jižní Moravě. 

Letošní připomínka Světového dne obětí dopravních nehod se nesla 
v duchu motta „Nejsme na to sami“. Součástí akcí proto byla také setká-
ní a veřejné debaty s lidmi, kteří vážnou nehodu zažili nebo při ní ztratili 
své blízké, ale také se záchranáři nebo dalšími odborníky. VPlzni zájem-
ci z řad veřejnosti, lidí s osobní zkušeností, záchranářů a dalších odbor-
níků hovořili o tom, jak se nás dotýkají dopravní nehody ve Storypointu 
v Prokopově ulici. „Dopravní nehody se dějí každý den a dotýkají se nás 
všech – ať už osobní zkušeností, v rámci naší profese nebo prostřednic-
tvím médií,“ stálo v průvodním letáku ke vzpomínkovému řetězci.
Akce sledují následující cíle: 
- vyjádřit sounáležitost lidem, jimž vážná nehoda změnila život
- poděkovat těm, kdo se dopady nehod snaží zmírňovat
- a zvýšit vnímavost veřejnosti k dopadům nehod a možnostem vzá-

jemné pomoci při jejich zvládání.
Podle informací Ředitelství služby dopravní policie Policejního prezi-

dia ČR v loňském roce na českých silnicích zemřelo 753 lidí. Za prvních 
10 měsíců letošního roku zahynulo na českých silnicích 588 lidí. Světo-

vá zdravotnická organizace, která Světový den obětí dopravních nehod 
vyhlašuje vždy třetí neděli v listopadu, uvádí, že v důsledku dopravních 
nehod umírá ročně 1,2 milionů osob a dalších 50 milionů je zraněno. 
Každý den zahyne na silnicích světa okolo 3500 lidí a počty zraněných 
se počítají na desetitisíce.  I to je důvod, proč OSN vyhlásila období 
deseti let počínaje letoškem za Dekádu akcí za silniční bezpečnost 
(Decade of Action for Road Safety 2011-2020). Odstartovala letošním 
květnem a má za cíl ušetřit 5 milionů lidských životů. 

Příčiny dopravních nehod jsou notoricky známé. Patří mezi ně nepo-
zornost, nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě, jízda pod vli-
vem alkoholu nebo jiných psychotropních látek, neznalost pravidel 
provozu, bezohlednost atd. Příčinou může být také závada vozidla 
(často v důsledku jeho zanedbaného technického stavu). Nehody jsou 
také více či méně ovlivněny stavem komunikace a dalšími vlivy okolí, 
například pádem předmětu (kámen, strom, most), počasím (mlha, déšť, 
blesk, sníh, náledí) atd. Většina z uvedených příčin je rázu subjektivního, 
závisí tedy téměř plně na jednání účastníků dopravního provozu. Těch 
neočekávaných příčin typu „vis major“ (např. padlý strom přes silnici, 
zásah bleskem či sesuv půdy) patří mezi výjimečné.  

V roce 2002 se pozabíjelo 1250 lidí, srovnání s loňským rokem tedy 
ukazuje, že postupně dochází k nápravě. Počet úmrtí a těžkých zranění 
by se mohly dále snížit i vylepšením technického stavu  komunikací, 
zkvalitněním přípravy řidičů, i zlepšením právních norem a jejich vyma-
hatelností. Některé se dají s malými náklady zlepšit ihned, na některé 
nákladné si budeme muset ještě počkat. Každý motorista, vydávající se 
na cestu by si měl uvědomit, že auto či motocykl se za určitých okolnos-
tí mohou stát nebezpečnou zbraní, způsobující nenávratné celoživotní 
tragedie.  

 (r)

Dne 1.října 2011 se v Šafránkově pavilonu 
v Plzni uskutečnil 1. ročník Dne Praktické 
Hepatologie (DPH), jehož hlavním organizá-
torem byla Česká hepatologická společnost 
a její předseda doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. 
Garantem odborného programu byl MUDr. 

Václav Hejda z plzeňské Fakultní nemocni-
ce. Den praktické hepatologie je novým for-
mátem postgraduální vzdělávací akce České 
hepatologické společnosti, která je  primárně 
určena praktickým lékařům a všeobecným 
internistům.

Diferenciální diagnostika zvýšených jater-
ních testů a problematika nejčastějších one-
mocnění jater (steatóza či alkoholická jaterní 
nemoc) jsou v podstatě každodenní proble-
matikou, kterou se zabývají praktičtí lékaři 
a všeobecní internisté. Z těchto skupin našich 

20. LISTOPAD – SVĚTOVÝ DEN OBĚTÍ DOPRAVNÍCH NEHOD

Den veteránů se slaví v České republice od 
roku 2001. Dne 9. dubna 2002 přijal Parlament 
České republiky zákon č. 170/2002 Sb. o váleč-
ných veteránech. Zákon upravoval podmínky 
pro vydání osvědčení válečného veterána, úko-
ly Ministerstva obrany v oblasti péče o válečné 
veterány a také zabezpečení oslav Dne váleč-
ných veteránů.

Důvody přijetí zákona uvedl v preambuli:
„Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, 

kteří s nasazením vlastních životů bojovali za 
vlast, bránili hodnoty svobody a demokracie 
a veden přáním připomenout ideály vlastenec-
tví, cti a statečnosti všem občanům….“

Zákon také definoval pojem „válečný vete-
rán“: „Válečným veteránem je občan České 
republiky, který nepřetržitě alespoň po dobu 
30 kalendářních dnů jako příslušník armády 
(tj. Armády České republiky) konal službu 
v místě ozbrojeného konfliktu nebo službu 
v mírových operacích.“

Tato podmínka byla pokládána za splněnou, 
jestliže konflikt trval kratší dobu nebo utrpěl-
li příslušník armády zranění, padl nebo vyko-
nal mimořádně záslužný čin.

Válečným veteránem je také občan České 
republiky, který se zúčastnil národního boje 
za osvobození v letech 1939 a 1945 a je nosi-
telem osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb. 
o příslušnících čs. armády v zahraničí a dalších 
účastnících národního boje za osvobození 
ve znění pozdějších předpisů. Veteráni moh-

li sloužit také v cizích armádách, které byly 
„v době rozhodné pro vydání osvědčení váleč-
ného veterána považovány za armády spoje-
necké“.

Zákon o válečných veteránech byl několi-
krát dílčím způsobem novelizován (zákon č. 
190/2005 Sb., č. 70/2007 Sb.), naposledy záko-
nem č. 308/2008 Sb. z 17. července 2008.

Novela upřesňovala podmínky udělení 
a nahrazovala výraz „příslušník armády“ ter-
mínem „příslušník ozbrojených sil.“

„Za válečného veterána se nepovažuje pří-
slušník ozbrojených sil nebo policie, i když spl-
ňuje podmínky válečného veterána … pokud 
byl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému 
trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin 
spáchaný v souvislosti s výkonem služby …, 
nebo byl pravomocně odsouzen za jiný trestný 
čin k trestu ztráty vojenské hodnosti. Za váleč-
ného veterána se nepovažuje ani příslušník 
ozbrojených sil …, pokud mu zanikl služební 
poměr odnětím hodnosti podle jiného právní-
ho předpisu, nebo příslušník policie …, pokud 
mu byl pravomocně uložen kázeňský trest 
odnětí služební hodnosti podle jiného právní-
ho předpisu …

Novela současně umožňovala jmenovat do 
vyšších důstojnických hodností i válečné vete-
rány v důchodovém věku, což se týkalo přede-
vším veteránů druhé světové války. Současně 
novela precizovala novou úpravu sociálního 
zabezpečení válečných veteránů.

Skutečnost, že seznam mírových misí sesta-
vuje Ministerstvo zahraničí ČR, měla elimi-
novat ty příslušníky ozbrojených sil, kteří byli 
vyslání do zahraničí do roku 1989 (např. do 
Vietnamu), ale i ty příslušníky ozbrojených sil, 
kteří sloužili během druhé světové války ve 
wehrmachtu, poté přeběhli a bojovali na stra-
ně spojenců. (r)
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kolegů se dlouhodobě ozývaly prosby a žádos-
ti o podrobnější zpracování této problematiky, 
které by bylo možné závazně využít v ambu-
lantní praxi. Česká hepatologická společnost 
se proto rozhodla každoročně uspořádat pra-
covní den, kde by byly na úrovni medicíny 
založené na důkazech diskutovány nejčastěj-
ší hepatologické problémy, se kterými může 
praktický lékař či internista ve své praxi přijít 
do kontaktu. První ročník tohoto pracovního 
dne se uskutečnil v Plzni. 

Přednášená témata byla vybrána na základě 
zkušeností ze spolupráce s praktickými léka-
ři i po konzultacích s předsedy jednotlivých 
okresních sdružení praktických lékařů (PL). 
Současně se ukázalo, že dané tématické okruhy 
by mohly poskytnout důležité informace i inter-
nistům či lékařům v pregraduální přípravě, kteří 
rovněž byli na tento pracovní den pozváni.

Díky spolupráci s Výborem České hepato-
logické společnosti se jednotlivých témat ujali 
významní odborníci v české hepatologii: doc. 
MUDr. Petr Urbánek, CSc.(vedoucí hepato-
log I.IK ÚVN v Praze), MUDr.  Jan Šperl, CSc. 
(hepatolog z Transplantačního Centra IKEM) 
a doc. MUDr. Radan Brůha, CSc. (hepatolog 
ze IV. IK 1. LF UK v Praze). Dvě sdělení před-
nesl MUDr. Václav Hejda z Gastroenterolo-
gického oddělení 1. Interní kliniky FN Plzeň.

První přednáškou DPH bylo téma Dife-
renciální diagnostiky jaterních testů, které 
přednesl doc. MUDr. Petr Urbánek, CSc. Pře-
hledně uvedl, jaké jaterní testy a event. jaké 
jejich kombinace mohou určovat možné jater-
ní onemocnění. V přednášce zazněl doporuče-
ný postup, kdy mohou být pacienti ošetřováni 
a dále diagnostikováni v ordinaci PL a kdy by 
již měli být odesláni na specializované praco-
viště ke komplexní diagnostice.

V další přednášce MUDr. Václav Hejda 
komplexně zpracoval problematiku NASH 
(nealkoholická steatohepatitida). Tato, mezi 
lékaři zatím nepříliš známá klinická jednotka, 
je orgánovou manifestací metabolického syn-
dromu (MS) a DM II. typu a v současné době 
se jedná pravděpodobně o nejčastější příčinu 
elevace jaterních testů, zvláště v běžné praxi 
internisty či praktického lékaře. U většiny 
pacientů s MS či poruchou glukózové tole-
rance se během onemocnění vyvine steatóza 

jater. U některých pacientů však může navíc 
dojít k zánětlivé odpovědi v parenchymu 
jater se zřetelným rizikem progrese do stádia 
fibrózy či cirhózy. Předpokládá se, že toto one-
mocnění je hlavní příčinou tzv. kryptogenních 
cirhóz. Se zvyšujícím se počtem pacientů s MS 
a DM II.typu narůstá i počet pacientů s NASH 
a následnou jaterní cirhózou s rizikem rozvoje 
komplikací cirhózy  (jaterní selhání či rozvoj 
syndromu portální hypertenze) či potřebou 
transplantace jater. Kromě toho mají tito pa-
cienti také zvýšenou morbiditu a mortalitu 
na kardiovaskulární onemocnění. Steatóza 
jater a s ní související elevace jaterních testů 
může tedy sloužit i jako indikátor potenciál-
ního ohrožení kardiovaskulárními komplika-
cemi. V zemích s vysokou či narůstající pre-
valencí obezity a metabolického syndromu se 
v budoucnu může cirhóza na podkladě NASH 
stát důležitou či dominující indikací k trans-
plantaci jater. V současné době je jedinou 
akceptovanou léčbou steatózy jater a NASH 
redukce tělesné hmotnosti, pravidelné aerobní 
cvičení  a léčba jiných projevů metabolického 
syndromu. Z hlediska medikamentózní terapie 
je možné uvažovat o metforminu (pro pacienty 
s DM či metabolickým syndromem). V odbor-
ném tisku byly publikovány pozitivní výsledky 
kombinace pioglitazonu a vitaminu E. Tuto 
terapii zatím nelze ale jednoznačně doporučit. 

MUDr. Jan Šperl, CSc. seznámil posluchače 
s problematikou alkoholického onemocnění 
jater. Přehledně uvedl možnosti diagnostiky 
tohoto onemocnění, které pacienti často baga-
telizují či zamlčují. Laboratorně však existují 
zřetelné indicie, které na diagnózu alkoholic-
kého onemocnění jater mohou upozorňovat, 
či ji potvrzovat. Závažnou komplikací dlouho-
dobého abusu alkoholu s vysokou úmrtností 
(30-50% pacientů) je akutní alkoholická hepa-
titida. Toto onemocnění se však v primárním 
kontaktu s pacientem s již známým abusem 
alkoholu může opomenout, neboť kromě ikte-
ru jej nedoprovází jiné specifické laboratorní 
abnormality. Jedinou léčbou, která prokazatel-
ně snižuje mortalitu je časně zahájená terapie 
kortikoidy.

Po přestávce MUDr. Václav Hejda přednesl 
přehledné zpracování problematiky tzv. hepa-
toprotektiv (léků potenciálně zlepšujících 

funkci jater) včetně jejich rozdělení. Podává-
ní jakýchkoliv hepatoprotektiv v jakékoliv 
indikaci (nejde o léčbu v užším slova smyslu) 
obecně není doporučováno. Ve farmakotera-
pii jaterních chorob byl učiněn za posledních 
několik let velký a zásadní pokrok a v podstatě 
všechna dosud známá jaterní onemocnění lze 
léčit buď specifickou farmakoterapií či režimo-
vými opatřeními (redukce váhy, abstinence od 
alkoholu). Žádné z aktuálně dostupných tzv. 
hepatoprotektiv nemá prokázanou účinnost 
ani indikaci. Jde sice o léky většinou bezpečné, 
ale současně zbytečně nákladné s velmi nízkým 
či sporným podílem efektivity k nákladům. 
U dlouhodobých vysokých dávek vitaminu E 
a jiných tzv. antioxidancií byl naopak proká-
zán negativní efekt vedoucí k vyšší mortalitě. 
Jedinou výjimkou v této skupině je kyselina 
ursodeoxycholová (UDCA), která se léčebně 
používá při onemocněních manifestovaných 
intrahepatální cholestázou (PBC, PSC) a lze ji 
efektivně využít i při cholestázách jiné etiolo-
gie (polékové, cholestáza těhotných či alkoho-
lická cholestáza). Pozitivní efekt UDCA (při-
rozené netoxické substance žluče) vyplývá ze 
změny reologických vlastností žluče ve smyslu 
lepší cholerézy, má protektivní efek na cho-
langiocyty i hepatocyty, má imunomodulační 
účinky a rovněž antioxidativní efekt. Kromě 
UDCA jakákoliv léčba tzv. hepatoprotektivy 
představuje jednoznačně nadbytečné náklady. 
Tento konsenzuální závěr byl pro řadu poslu-
chačů překvapením.

V závěrečné přednášce doc. MUDr. Radan 
Brůha, CSc. shrnul problematiku jaterní cirhó-
zy, rizika a možnosti ovlivnění jednotlivých 
komplikací pokročilého jaterního onemocnění 
s přihlédnutím k primární péči či péči v interní 
ambulanci.

Celková odborná úroveň tohoto pracovního 
dne byla velmi dobrá. Přednášky byly zpraco-
vány přehledně a edukativně a byly zakon-
čeny praktickými doporučeními pro běžnou 
praxi. Závěrečná diskuze s posluchači proká-
zala vhodný výběr témat. Další Den praktické 
hepatologie  se uskuteční v roce 2012 v jiném 
kraji. 

MUDr. Václav Hejda
Odd. Gastroenterologie a hematologie,

 I. interní klinika FN Plzeň

Sportovní medicína je obo-
rem, zabývajícím vlivem pohy-
bové aktivity nejrůznějšího cha-
rakteru na lidský organismus, 
a to jak ve smyslu adaptačních 
změn, tak z hlediska úrazů či 
zdravotních rizik, s nimž pohy-
bová aktivita může být spojena. 
Proto také zaměření evropské-
ho kongresu, vyplývající z nos-
ného tématu „Prevence, výkon, 
návrat do hry, obnova funkce“, 
zahrnovalo velmi širokou škálu  
příspěvků k nejrůznějším pro-

blémům s tímto oborem souvisejících. Na kongresu odeznělo okolo 250 
ústních sdělení a bylo prezentováno 160 posterů. Zmíním se o někte-
rých. 

Jedním z nosných témat kongresu byla sekce týkající se preventivních 
prohlídek sportovců. F. Pigozzi (Itálie) ve sdělení „State of the Art“ and 
history of pre-participation screening in Europe uvedl více než 20leté 
italské zkušenosti s preventivními prohlídkami sportovců. Po jejich 
plošném zavedení významně poklesl počet náhlých smrtí při závodním 
sportu. Zdůraznil, že smyslem vyšetření je diagnostikovat stavy, které 
představují zvýšené riziko náhlé smrti, a na druhé straně nediskvalifi-
kovat ty sportovce, u nichž se sice zjistí abnormality, které však nepřed-
stavují riziko. Na vlastním souboru 3400 hráčů kopané zjistil abnormál-
ní echoKG nález u 56 hráčů. P. Dickhut (Německo) se zamýšlel nad 
otázkou zda Is the 12-lead ECG an accurate test for early detection of 
cardiovascular diseases in athletes?  Na kasuistickým případech ukázal, 
že ani normální klidové EKG spolu s normálním EchoKG nemusí vždy 
odhalit riziko náhlé kardiální smrti při sportu. Otázkou je, kdo by měl 
být oprávněn provádět preventivní prohlídky, jak často by se měly pro-
vádět a také kdo by měl nést náklady. H. Löllgen (Německo) uvedl další 
kasuistiky (Can an athlete with abnormal ECG continue to participace 
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in sport?). Jedná-li se třeba i o velmi 
výraznou sinusovou bradykardii či AV 
blok I. stupně, není třeba sportovce 
omezovat. Opatrnosti je třeba v přípa-
dech long QT syndromu u plavců. U 
WPW syndromu je třeba vždy zvažovat 
možnost ablace akcesorního Hisova 
svazku. V případech ICHS může zave-
dení stentu vrátit trénovaného běžce k 
závodnímu sportu. Na rozdílné postoje 
k preventivním lékařským prohlídkám 
v USA upozornil W. Roberts (USA): 
Can an atlete with an abnormal ECG 
continue to compete – an USA opinion. 
Podle amerických statistik připadá 1 
případ náhlé smrti na 27 tisíc maratón-
ců. Při preventivních prohlídkách min-
nesotských studentů bylo diagnostiko-
váno 1-7% falešně pozitivních nálezů. 
Je proto třeba klást především důraz 
na důkladnou anamnézu (Heart health 
questionaire), při vyšetření dětí a dospí-
vajících je nutná spolupráce rodičů.

Z dalších zajímavých sdělení k uvedené problematice vyjímáme: Kon-
stantinos N. spol.: (Řecko):  A young athlete‘s sudden death due to atri-
oventricular septal defect. A postmortem study. Autoři popsali případ 
smrti ve spánku 20letého fotbalisty, u nějž byl poté zjištěn defekt atrio-
ventrikulárního septa o průměru 1,1 cm. Pavlik G. a spol. (Maďarsko): 
Characteristics of the athlete’s heart and the blood pressure in triathlon 
competitors. Pro triatlonisty jsou charakteristické mírně zvýšené hod-
noty TKs a znaky, charakterizující sportovní srdce: bradykardie, hyper-
trofie levé komory a další. Venevceva Ju. a spol. (Rusko): Holter moni-
toring in young athletes: what’s new in 2011? Autoři porovnali EKG 
a EchoKG nálezy a variabilitu srdeční frekvence u mladých sportovců 
a nesporující mládeže ve věku 11-18 let. U sportujících našli častěji čas-
nou repolarizaci během dne, nižší TKs a nižší výskyt komorových ES, 
mezi skupinami nebyly rozdíly v incidenci AV či SA bloku. Castagna A. 
(Itálie): Relation of abnormal ECG patterns with sports classification 
proposed by Italian Organizing Cardiological Committee on Sports Eli-
gibility (COCIS). EKG záznamy byly posouzeny jako normální u 6575 
z celkového počtu  7353 sportovců  (89,42%); jako abnormální se vzta-
hem ke sportovní činnosti u 661 sportovců (8,98%) a jako abnormální 
bez vztahu ke sportovní činnosti u 117 sportovců (1,59%). Abnormality 
nevýznamné a souvisící s tréninkem zahrnovaly nejčastěji inkompletní 
RBBB (n=402; 60,81%), sinusovou bradykardii (n=157; 23,75%),  AV 
blok I. stupně (n=58; 8,77 %), časnou repolarizaci (n=22; 3,32%) a QRS 
známky hypertrofie levé komory (n=21; 3,17%). Nejčastější neobvyklé 
abnormality bez vztahu k pohybové aktivitě byly inverze T-vlny (n=41; 
35,04%) a deviace osy doleva a levý přední hemiblok (n=35; 29,91%). 
M. Miehl (Rakousko): Cardiovascular complications during combined 
resistance-endurance training of a 4 weeks cardiac rehabilitation pro-
gram. Studie zahrnovala 996 pacientů-kardiaků během čtyřtýdenního 
rehabilitačního programu s posilovacím a vytrvalostních charakterem 
zatížení. U 28 pacientů se vyskytly komplikace převážně málo závaž-
ného charakteru (zvýšený či snížený TK, fibrilace síní ve 2 případech, 
angina pectoris v jednom případě).

R. Soori a spol. (Irán): Plasma visfatin and sICAM-1 levels chan-
ges following 10 weeks endurance and resistence training in sedentary 
postmenopausal women. Autoři porovnali vliv 10týdenního tréninku 
silového a vytrvalostního charakteru na vybrané parametry u obéz-
ních žen. Zatímco při aplikaci vytrvalostního tréninku došlo k poklesu 
hladiny visfatinu, sICAM-1 a zlepšení lipidogramu, trénink silového 
charakteru takový vliv neměl.  A. Gocentas (Litva): Longitudinal chan-
ges of anabolic/catabolic balance in high level male basketball players. 
V průběhu celého soutěžního období je poměr testosteron/kortizon 
jako marker rovnováhy mezi anabolickými a katabolickými procesy 
významně proti výchozí úrovni snížen. Pětidenní vyladění před zápasy 
play-off však vedlo k významnému zvýšení tohoto indexu, přesto však 
nedosáhl předsezónní úrovně. M. Sovinek a spol. (Slovinsko): Nutriti-
onal habits of Slovenian swimmers. Rozbor jídelníčků 46 výkonných 
plavců ukázal, že zastoupení glycidů ve výživě plavců je nedostatečné 
a tvoří jen 31-32% denní energetické hodnoty potravy. Naproti tomu 
zastoupení tuků je příliš vysoké. U všech věkových skupin žen však 
v období náročného tréninku je patrná negativní energetická bilance. 
Lange U. a spol. (Německo): Effects of specific osteoporosis exercise on 

bone mineral density, bone metabolism, coordination/balance, muscle 
strength and endurance – a 2-year prospective study. Standardizovaný 
cvičební program pro nemocné s osteoporózou (průměrného věku 68 
let), prováděný jednou týdne, měl významně pozitivní vliv na parametry 
kostní denzity, kostního metabolismu a na schopnosti předcházet riziku 
pádu ve srovnání s kontrolní necvičící skupinou. Andel H. (Rakousko): 
Treatment of diving-accidents with oxygen under hyperbaric conditi-
ons (HBO). U každého potápěče, u nějž se při výstupu objeví známky 
dekompresní nemoci, je indikováno léčba hyperbarickým kyslíkem, 
převoz do hyperbarické komory s následnou postupnou dekompresí. 
Stejné opatření je indikováno i u dalšího potápěče, který absolvoval 
stejný ponor a výstup, i když se u něj ještě žádné příznaky neprojevily. 

V sekcích zaměřených na traumatologickou problematiku zazněla 
rovněž řada velmi zajímavých sdělení, z nichž uvádím některé. J. Konin 
(USA): A novel approach to acute ankle sprain alphabet exercises. Při 
využití „abecedních“ cvičení v rehabilitaci poranění vazivového aparátu 
hlezna je v akutní fázi rehabilitace nutné určité opatrnosti u některých 
písmen. Je lépe se vyhnout písmenům A C D E G O P Q R S X a Z. K. 
Manavis a spol. (Řecko): Scaphoid fractures in elite handball athletes. 
Ke zlomenině člunkové kosti u házenkářů může dojít při pádu na ruku 
nebo přímým nárazem. Po chirurgickém ošetření trvala léčba 5 hráčů 
průměrně 4,2 měsíce. Všichni se vrátili k závodní činnosti. P. Kamusella 
a spol. (Německo): High number of hamate hook fractures in under-
water rugby players. Do studie bylo zařazeno 17 případů zlomeniny 
háčku hákovité kosti. Při konzervativní léčbě se u 7 případů vytvořila 
pseudoartróza, vyžadující extirpaci úlomku. V 5 případech byla prove-
dena osteosyntéza.  K. Pieber a spol. (Německo): Acute injuries and 
overuse syndromes in sport climbing and bouldering in Austria. 193 
lezců uvedlo v dotazníkovém průzkumu 431 úrazů a poškození (z toho 
cca 2/3 připadalo na úrazy). Jednalo se především o poranění prstů, dále 
o poranění hlezna, ramene a lokte. Z chronických škod šlo nejčastěji 
o přetížení vazů a šlach. I. Rother a spol. (Německo): Systemic keto-
profen may delay recovery after acute muscle injury. Po excentrické 
zátěži, kterou představovala chůze ze schodů, byly sledovány subjek-
tivní pocity po celkové aplikaci ketoprofenu a placeba. Po ketoprofenu 
byla významně prodloužena doba zotaveni.  

Z českých tělovýchovných lékařů jsme na kongresu byli přítomni 
jako jediní. Přednesli jsme sdělení kolektivu J. Novák, M. Stork a V. 
Zeman: Indirect assessment of cardiac output and stroke volume during 
spiroergometric examination in male subjects of different performance 
level. Neinvazivní stanovení minutového objemu srdečního a tepového 
objemu na základě parametrů spotřeby kyslíku zjištěných při spiroer-
gometrickém vyšetření může vhodně doplnit škálu posuzovaných para-
metrů při zátěžovém testu, jak jsme si ověřili u čtyř skupin sportovců 
různé výkonnostní úrovně. 

Kongresu se zúčastnilo okolo 600 odborníků z celého světa. V rámci 
kongresu proběhla i řada workshopů, konalo se plenární zasedání dele-
gátů společností sportovní medicíny evropských zemí a také společen-
ský večer v Hangáru-7 na salcburském letišti. Jedná se o dílo moderní 
architektury ze skla a oceli, sloužícího vedle společenských událostí 
také umění – každé tři měsíce se zde koná vernisáž výstav současného 
moderního umění některé země. 

 J. Novák

Prezident EFSMA 
J. Cumminskey (Irsko)
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Ve dnech 20.-22. října 2011 se v Geisinger 
Medical Center campus v Danville ve Spojených 
státech konala konference na téma Aneuryzma-
ta Abdominální Aorty (AAA): epidemiologie, 
genetika a patofyziologie. Organizátorkou byla 
známá vědkyně zabývající se výzkumem AAA 
na molekulární  úrovni, Helena Kuivaniemi, MD, 
PhD, FAHA spolu se svým kolegou Frankem 
Lederlem, MD.

Této akce se účastnili se svými příspěvky 
odborníci doslova z celého světa: z USA, Nové-
ho Zélandu, Austrálie, Japonska. Evropu zastu-
povali přednášející z Velké Británie, Německa, 
Itálie a také z Česka. V jednotlivých sekcích se 
diskutovala chirurgická problematika, experi-
mentální modely AAA, molekulární biologie 
zaměřená na detekci genů a vůbec genomiku 
a též varia.

S podporou 7. Rámcového programu EU 
a projektu FAD (Fighting Aneurysmal Disea-
se) byly prezentovány 3 práce z FN a LF UK 
v Plzni. Příspěvek s názvem „Osteoprotegerin 
Levels in AAA“ přednesla RNDr. Jindra Vrza-
lová, Ph.D. (Laboratoř pro imunoanalýzu, FN 
Plzeň). Upozornila na vysoké hladiny osteopro-
tegerinu u pacientů s AAA v porovnání s kont-
rolami a korelaci průměru AAA s venózní hla-
dinou zmíněného markeru. Též byla vyzdvihnuta 
i skutečnost ovlivnění hladiny osteoprotegerinu 
v arteriálním řečišti věkem, hypertenzí a kouře-
ním. Podle výsledků studie je možné považovat 
uvedený marker za prediktivní nejen u kardio-
vaskulárních onemocnění, ale též u růstu AAA 
a tedy je ho možné považovat za ukazatel hrozící 
ruptury. 

Na problematiku distenzibility u AAA se sou-
středil MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (Chirurgic-
ká klinika, FN Plzeň) „ Distensibility of AAA, 
structural and laboratory factors influencing dis-
tensibilty of AAA“. Pomocí EKG synchronizo-

vaného CT (ECG gated CT) byla sledována dis-
tenzibilita u AAA v úseku nad aneuryzmatem 
a v místě dilatace aneuryzmatu se zajímavým 
atypickým nálezem distenzibility u části paci-
entů s rychle rostoucím AAA. Tento fakt spolu 
s potvrzením sníženého plošného podílu elastinu 
a zvýšené hladiny MMP9 v séru by mohl pouka-
zovat na vyšší riziko ruptury AAA. 

Studii „Experimental model of Abdominal 
Aortic Aneurysm treated with atorvastatin“ 
prezentovala MUDr. Věra Křížková, Ph.D. 
(Ústav histologie, LF UK Plzeň). V této práci 
byl sledován vliv atorvastatinu na aortální stě-
nu u prasečího modelu AAA. Zvířata stejných 
charakteristik byla po vytvoření aneuryzmatu 
rozdělena do dvou skupin a jedna skupina byla 
ovlivněna podáváním atorvastatinu.  U statinem 
ovlivněných zvířat byl nalezen vyšší poměr kon-
traktilních svalových buněk a lépe zachovaná 
elastinová síť spolu s nezesílenou intimou a medií 
i se zvýšenou angiogenezí oproti neovlivněným 
zvířatům s AAA. Z uvedených nálezů je mož-
né usuzovat na vliv atorvastatinu na zpomalení 
expanze AAA.

Všechny příspěvky, které během konference 
zazněly, byly hojně diskutovány po jejich ode-
znění i v kuloárech. Pracovní večere v Country 
clubu i setkáni v Danvillském klubu druhý den 
konference měla odborný i společenský ráz.

Na adresu organizátorů je třeba podotknout, 
že organizace setkání měla vysokou úroveň, 
časové limity byly dodržovány, jednotlivé akce 
na sebe plynule navazovaly.

Vzato ryze subjektivně poněkud problematic-
ká však byla doprava na místo samotné, tedy brá-
no evropským (potažmo českým) metrem. A tím 
nemyslím let a jeho délku z Evropy. Cílem příle-
tu z Evropy byla Philadelphie. Odtud do Dan-
ville nám cesta na místo konání trvala ještě další 
3,5 hodiny. Ale v obrovských Státech je taková-

to vzdálenost vlastně jen „vedle“. Poněkud nás 
zarazila skutečnost, že ve dvou informačních 
centrech na letišti o Danville v Pensylvánii nikdo 
nevěděl. Naštěstí jsme za využití místních služeb 
nakonec šťastně dojeli. Samotné místo konfe-
rence bylo americké městečko s obrovským 
moderním nemocničním komplexem v krajině 
svým rázem připomínající okolí Mariánských 
Lázní. Po ubytování jsme byli vybaveni ručně 
(ano, opravdu) malovanou mapkou. Zabloudit 
se tedy nedalo.

Vydrželi jsme i nápor typické americké stravy, 
tu a tam proložené něčím oku i chuťovým pohár-
kům vlídnějším, připomínajícím trochu evrop-
skou kuchyni. 

Naším cílem nazpět byla opět Philadelphie, 
po jistou dobu (v letech 1790-1800) hlavní měs-
to USA, město zvané obyvateli prostě Philly. 
V překladu znamená, jak se dočtete v průvodci, 
město bratrské lásky. Překlad pochází z řeckého 
původu jména města – philos znamená „milují-
cí“ a adelphos „bratr“. Každého Američana po 
vyslovení jména města napadá Deklarace nezá-
vislosti z roku 1776, sepsané právě zde a také 
s tímto pojmem spojený Zvon svobody (Liberty 
Bell) se známou prasklinou. Ročně jej shlédne 
okolo 2 milionu návštěvníků. Jestli je něco, co 
tak různé národy a Američany jako celek sym-
bolicky spojuje, pak je to právě tohle. Co se dějin 
lékařství týče, je Philly opět nepřehlédnutelná. Je 
to místo, kudy kráčely dějiny americké medicí-
ny, byl zde ustanoven jeden z prvních lékařských 
spolků v USA. Budova, kde se dnes nachází pro-
slulé Mütter Museum (pro slabší nátury se nedo-
poručuje návštěva), je právě rodným místem 
americké medicíny, jak hlásá hrdý nápis v průčelí 
budovy. Ve Philly jsme se rozloučili symbolicky 
se Státy a letěli domů, plni dojmů z konference 
i Ameriky samé. 

      (vek) 

KONFERENCE ABDOMINAL AORTIC ANEURYSMA
DANVILLE (USA), 20. - 22. 10. 2011  

ZÁPADOČESKÉ PNEUMOONKOLOGICKÉ DNY
DAROVÁ, 10. – 11. 11. 2011

Ve dnech 10.–11. 11. 2011 proběhly již tradičně v Darové v hotelu 
Darovanský dvůr v pořadí již 19. Západočeské pneumoonkologické 
dny. Pořadatelem konference byla jako obvykle Klinika tuberkulózy 
a respiračních nemocí v Plzni, záštitu poskytli ředitelka FN paní ing. 
Jaroslava Kunová a děkan LF UK v Plzni pan doc. MUDr. Boris Kreuz-
berg, CSc. Konferenci organizova-
la společnost Euroverlag, v rámci 
konference proběhla sympozia 
společností Eli Lilly, Astra Zeneca 
a Roche. Odborného a vědecké-
ho programu se účastnili kromě 
specialistů v pneumoonkologii 
také patologové, kliničtí a radiač-
ní onkologové, radiodiagnostici, 
biochemici a internisté. Odeznělo 
zde celkem 32 sdělení, registrová-
no bylo 85 účastníků. Významným 
zahraničním hostem byl prof. Nick 
Thatcher z The Christie Hospital 
NHS Trust, Manchester, UK, který 
přednesl přednášku pod názvem 
One Bite of the Cherry. Tato před-
náška byla věnována strategii vol-
by 1. linie léčby nemalobuněčného 
karcinomu plic.

V úvodu odborného programu zaznělo shrnutí novinek, které se udá-
ly na poli léčby  nemalobuněčného  karcinomu plic v roce 2011, byly to 
významné publikace publikované na ASCO, WCLC a ESMO.

Antiemetická léčba – guidelines NCCN, MASCC, ASCO (Krákorová 
G. - TRN FN Plzeň). Nauzea a zvra-
cení je z pohledu pacienta jedním 
z nejvíce obávaných a obtěžujících 
nežádoucích účinků onkologické 
léčby. Chemoterapií indukovaná 
nauzea a zvracení (Chemothe-
rapy Induced Nausea and Vomi-
ting – CINV) postihuje 70-80 % 
nemocných. Anticipační zvrace-
ní zažívá 10-44 % nemocných. 
CINV významně zhoršuje kvalitu 
života onkologických nemocných 
a snižuje compliance pacientů 
k léčbě. CINV vede k minerálové 
dysbalanci, dehydrataci, slabosti, 
vyčerpání, malnutrici. Základní 
přístup k prevenci a léčbě CINV 
u pneumoonkologických nemoc-
ných se v zásadě neliší od přístupu 
k CINV u jiných onkologických 
nemocných. Specifika lze nalézt 

Prof. Nick Thatcher

Prim. MUDr. 
Gabriela Krákorová, Ph.D.



7

pouze v důsledku daného spektra chemoterapeutických režimů. Obec-
ně rozlišujeme 3 základní typy CINV. Akutní emeza, ke které dochází 
ihned po podání chemoterapeutika, dále opožděné zvracení, která začí-
ná 24 hodin po podání cytostatika a přetrvává až 6-7 dní, a anticipační 
zvracení, v důsledku anticipace (zvracení je spouštěno určitým čicho-
vým vjemem, chutí, myšlenkou či úzkostí) po předchozí zkušenosti špat-
né kontroly zvracení v předchozím cyklu. Dále pak diferencujeme tzv. 
průlomové zvracení, které se dostavuje v daném cyklu chemoterapie 
navzdory adekvátně podané preventivní léčbě a refrakterní zvracení, 
kde v předchozím cyklu selhala profylaxe i záchranná medikace. Jed-
notlivá chemoterapeutika mají odlišný kvalitativní a kvantitativní eme-

togenní potenciál. Interpretace 
emetogenity musí být prováděna 
s velkou opatrností. Emetogeni-
ta se liší podle dávky cytostatika 
(např. cisplatina, cyklofosfamid, 
doxorubicin), ale i podle délky 
podání – delší infúze redukuje 
emetogenitu u cisplatiny a doxo-
rubicinu. Stejně tak kombinovaná 
chemoterapie, při podání dvou 
a více cytostatik je více emetogen-
ní, než monoterapie, byť podaná 
v maximální dávce. Emetogenní 
potenciál mohou mít i biologic-
ké preparáty, používané v pne-
umoonkologii – např. inhibitor 
VEGF (bevacuzimab) – minimál-
ní emetogenita, či inhibitor EGFR 
(cetuximab, gefi tinib, erlotinib) 
– nízká emetogenita.

Na Klinice tuberkulózy a respi-
račních nemocí Fakultní nemoc-

nice v Plzni používáme pro prevenci akutního a opožděného zvracení 
postup podle MASCC/ESMO guidelines 2010. U vysoce emetogenního 
režimu je doporučováno v prevenci akutní emezy podání trojkombinace 
setronů, tj. antagonistů 5HT3 receptorů, plus dexametazon a aprepitant. 
V prevenci středně emetogenní chemoterapie modifikujeme doporu-
čení pro preferenci palonosetronu pro středně emetogenní cytostatika. 
Důvodem, proč namísto preferovaného palonosetronu používáme v té-
to indikaci granisetron, jak v prevenci akutního zvracení (1 mg i.v.), tak 
opožděného zvracení (1-2 mg p.o./den), je v současné době cena grani-
setronu v naší nemocnici. Nejefektivnější prevencí anticipačního zvra-
cení je optimální antiemetická léčba před chemoterapií. Dále NCCN 
a ASCO guidelines doporučují použití nefarmakologických metod 
(svalová relaxace, desenzitizace, hypnóza, muzikoterapie, akupresura, 
akupunktura apod.).

V léčbě průlomového a refrak-
terního zvracení je potřeba zhod-
notit, zda byla podána optimální 
preventivní léčba, dále vlastní 
nemoc a medikaci. V léčbě prů-
lomového zvracení je užitečné 
podání antagonisty dopaminu. 
NCCN guidelines doporučují 
podávat metoclopramid v pra-
videlných intervalech (lépe než 
podle potřeby) a efektivní léčbu 
dyspepsie, která může být zamě-
něna za chemoterapií induko-
vanou nauzeu. Je doporučováno 
podání aditivních antiemetik - 
butyrofenonů (např. haloperidol), 
kanabinoidů, kortikosteroidů a lo-
razepamu.

Doporučené, aktualizované 
léčebné postupy (NCCN, ASCO, 
MASCC) pro prevenci a léčbu 
chemoterapií indukované nau-
zey a zvracení umožňují klinikovi výběr optimální léčby, která vychází 
z názoru panelu expertů, vzniklých na podkladě recentních medicín-
ských dat. Implementace těchto guidelines do denní praxe je pro zlep-
šení kvality života našich nemocných nezbytná.

Nové terče a nové magické střely v léčbě nemalobuněčného karcinomu 
plic (Pešek M.1, Benešová L.2, Pešta M.3, Grossmann D.4, Mukenšna-
bl P.5, Fiala O.6, Minárik M.2 -  1 Klinika tuberkulózy a respiračních 
nemocí FN Plzeň, 2Centrum aplikované genomiky solidních nádorů 
(CEGES), Genomac, Praha, 3LF UK Plzeň – izotopy, 4Oddělení gene-
tiky LF UK Plzeň, 5Šiklův patologicko-anatomický ústav, LF UK a FN 
Plzeň, 6Radioterapeutické a onkologické oddělení FN Plzeň)

V současnosti je karcinom plic vnímán jako morfologicky, geneticky 
i z epigenetického hlediska jako značně heterogenní skupina onemoc-
nění. Genetická a epigenetická vyšetření odkrývají změny DNA, které 
mají prognostický či prediktivní význam a umožňují indikovat chemo-
terapii i léčbu biologickou cíleně.

Autoři uvádějí v přehledu výsledky vyšetření 8 jednoduchých geno-
vých polymorfismů vyšetřených v souboru 150 nemocných a jejich 
význam pro předpověď účinnosti kombinované chemoterapie. Byly sta-
noveny kombinace genotypů genů XRCC3, MDR1, CCND1, ERCC1 
a ERCC2-1, pomocí kterých je možno predikovat dobrou, neurčitelnou 
či špatnou odpověď nádoru na chemoterapii. Autoři dále uvádějí své 
první zkušenosti s vyšetřováním expresí genů ERCC1, BRCA1, RRM1, 
TS a TIMP u nemocných léčených pro nemalobuněčný karcinom plic 
chirurgicky a léčbou následnou. Dále uvádějí výsledky vyšetření muta-
cí a amplifikací genů EGFR a KRAS a jejich význam pro volbu cíle-
né terapie TK inhibitory. Celkem bylo vyšetřeno 665 pacientů, EGFR 
exon 19 delece – 51/626 (8,1%), EGFR exon 21 mutace – 22/568 (3,8%), 
EGFR amplifikace – 26/348 (7,4%), KRAS exon 1 mutace – 93/545 
(17%) a KRAS amplifikace – 30/94 (32%).

V přehledu jsou dále uvedeny 
výsledky vyšetření hypermetyla-
cí 30 vyšetřovaných genů u 123 
nemocných.  Častěji se prokazo-
valy metylace u adenokarcinomů, 
nejčastější současné metylace byly 
prokázány mezi geny CDH13 
a WT1, APC a WT1, CDH13 
a PAX6, APC a CDH13. Všechny 
tyto kombinace epigenetických 
změn byly častější u adenokarci-
nomů a u karcinomů obsahujících 
mutace genu EGFR..

Další sledovanou oblastí je pro-
blematika vyšetřování zlomu genů 
lymfomové kinázy u nemocných 
s nemalobuněčnými karcinomy 
plic, prezentovány jsou výsledky 
prvních 90 vyšetřených nemoc-
ných. Zatím byli vytipováni čty-
ři nemocní s pozitivními nálezy 
zvažovaní k cílové léčbě novým 
preparátem – Crizotinibem. 

Vyšetření zmnožení kopií genu c-met metodou FISH prokázalo pozi-
tivní výsledek v pilotní studii zatím u 1/36 vyšetřených vzorků nádorové 
tkáně. Podle posledních literárních údajů však jako vodítko pro mole-
kulárně cílenou léčbu bude zřejmě sloužit imunohistochemický průkaz 
proteinu c-met.

Závěr: Genetická vyšetření u nemocných s nemalobuněčnými karci-
nomy plic se postupně stávají součástí diagnostických postupů v pneu-
moonkologických centrech i v České republice. Výstup pro tato náročná 
vyšetření má být v blízké budoucnosti optimalizovaná léčba jednotlivých 
pacientů založená na znalosti molekulárního cíle v nádorové tkáni. 

Mutace genu EGFR u pacientů s pokročilým NSCLC (Fiala O.1, Pe-
šek M.2, Brůha F.2, Bortlíček Z.3, Krejčí J.4,  Minárik M.5 - 1Onkolo-
gické a radioterapeutické oddělení FN Plzeň, 2Klinika TRN FN Plzeň, 
3Institut biostatistiky a analýz Masarykova Univerzita, Brno, 4Klinika 
pneumologie a hrudní chirurgie FN Praha – Bulovka, 5Centrum apliko-
vané genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac, Praha)

Biologicky cílená léčba tyrozinkinázovými inhibitory, které blokují 
aktivaci kaskády receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR-
TKI) představuje jednu z nových modalit léčby pokročilých stadií 
NSCLC. V klinické praxi jsou užívány dva tyto preparáty, erlotinib 
a gefitinib. Ve snaze o maximalizaci efektu biologicky cílené léčby pro-
bíhá intenzivní výzkum zaměřený na hledání prediktorů účinnosti této 
léčby. Dobrých výsledků bylo dosaženo zejména na poli molekulárně-
genetickém. Aktivační mutace genu EGFR, delece na 19. exonu a bodo-
vá mutace na 21. exonu (L858) se postupně staly všeobecně uznávaným 
prediktorem dobré odpovědi na léčbu EGFR-TKI. Cílem studie bylo 
zmapovat incidenci aktivačních mutací genu EGFR v naší populaci a 
dále posoudit vliv těchto mutací na efekt léčby EGFR-TKI. Genetické 
vyšetření bylo provedeno celkem u 619 pacientů s pokročilým NSCLC 
(stadium IIIB, IV). Soubor čítal 388 mužů, 231 žen, 363 pacientů s ade-
nokarcinomem, 199 pacientů s epidermoidním karcinomem, 50 paci-
entů s dediferencovaným karcinomem a 6 pacientů s bronchioloalve-
olárním karcinomem a 1 pacienta s velkobuněčným karcinomem, 458 
pacientů s pozitivní kuřáckou anamnézou, 128 nekuřáků, 33 pacientů 
s neznámou kuřáckou anamnézou, medián věku v době diagnózy byl 
64 let. Genetické vyšetření bylo provedeno standardní metodou přímé 
sekvenace. Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-
Meiera a srovnání přežití bylo provedeno Log-rank testem.  

MUDr. Ondřej Fiala

Doc. MUDr. David Feltl, Ph.D.

Prof. MUDr. Aleš Ryška, CSc.
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Aktivační mutace genu EGFR byla prokázána u 68 pacientů, 551 
pacientů bylo nositeli wild-type EGFR genu. Delece na 19. exonu byla 
zjištěna u 49 pacientů, bodová mutace na 21. exonu (L858) byla zjiště-
na u 16 pacientů, obě mutace byly zjištěny u 2 pacientů. EGFR muta-
ce byla zjištěna u 13,5% pacientů s adenokarcinomem, 6,5% pacientů 
s epidermoidním karcinomem a 6% pacientů s dediferencovaným kar-
cinomem. 57 pacientů s aktivační mutací EGFR a 373 pacientů s wild-
type EGFR genem bylo léčeno EGFR-TKI. Dle předběžných výsledků: 
medián TTP při léčbě EGFR-TKI u pacientů s aktivační mutací EGFR 
činil 191 dnů vs. 60 dnů u pacientů s wild-type EGFR (p ‹ 0,001), medián 
OS při léčbě EGFR-TKI u pacientů s aktivační mutací EGFR činil 283 
dnů vs. 157 dnů u pacientů s wild-type EGFR (p = 0,019).  

Závěr: Aktivační mutace EGFR se častěji vyskytují u pacientů s ade-
nokarcinomem, nekuřáků a žen. Byl zaznamenán vyšší výskyt EGFR 
mutací u pacientů s epidermoidním karcinomem než je popisován 
v literatuře. Předběžné výsledky analýzy potvrzují potenciál aktivačních 
mutací EGFR pro predikci dobré odpovědi na léčbu EGFR-TKI.  43

Zlomy kinázy anaplastického lymfomu (ALK) u našich nemocných 
s adenokarcinomy plic (Pešek M., Grossmann P., Brůha F., Mukenšnabl 
P., Minárik M. - Klinika TRN FN Plzeň, Oddělení genetiky LF UK Plzeň, 
Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň, Genomac Praha)

Přestavba genu kinázy anaplastického lymfomu (ALK) je primárním 
onkogenním stimulem několika druhů lidských nádorů, které se součas-
ně označují jako ALK- omy.

U nemalobuněčného karcino-
mu plic (NSCLC) byly tyto změny 
poprvé prokázány v r. 2007. V sou-
časnosti probíhá v řadě zemí včet-
ně České republiky vyhledávání 
těchto genetických změn, které 
jsou indikací k cílené léčbě tyro-
zinkinázovým inhibitorem nové 
generace – crizotinibem (Xalkori). 
K vyšetření byly zaslány parafi-
nové řady nebo cytologické pre-
paráty s označenými nádorovými 
buňkami nemocných s nemalobu-
něčnými karcinomy plic. Pro obě 
skupiny byly vytvořeny vlastní 
cut-off pozitivity. Byly vyhodno-
ceny výsledky výtěžnosti vyšetření 
FISH a vyhodnocen soubor vyšet-
řovaných nemocných. Použita 
byla metoda fluorescenční in situ 
hybridinace (FISH). K dispozici 
byla FISH sonda s break – a part 
designem. Paralelně  byly vzorky 

nádorové tkáně vyšetřeny na přítomnost EGFR a KRAS mutací. 
Vyšetřili jsme 97 vzorků, z toho u 12 nebyla analýza úspěšná. Bylo to 

u 2/7 parafinových řezů a u 1/5 cytologických skel. Hodnoty cut off byly 
pro cytologii 5%, pro histologii 10%, status preparátů byl hodnocen 
vždy ve 100 jádrech dvojím čtením, nezávisle dvěma odečitateli. Zlomy 
genu ALK byly prokázány u 4 nemocných, všichni měli adenokarcino-
my a byli celoživotními nekuřáky. Ze souboru nemocných s adenokar-
cinomy a nekuřáky šlo o 4/23, tedy 17 % souboru. Mutace genu EGFR 
byly nalezeny u 7 nemocných  s adenokarcinomy, mutace genu KRAS 
u 11 nemocných. Jeden z nemocných je aktuálně léčen crizotinibem, 
ostatní zemřeli před zahájením programu časného přístupu.

Závěr: Ze všech FISH analýz prováděných v molekulárně genetické 
laboratoři bylo celkem 6 % vzorků nezpůsobilých k analýze. Předpo-
kládáme, že díky využití optimalizovaného kitu budeme moci snížit % 
neúspěšných analýz zlomu genu ALK a tak zvýšit naději nemocných na 
léčení cíleným preparátem.

SYMPOZIUM ROCHE
Rash jako prediktor odpovědi na léčbu erlotinibem a možnost jeho 

využití v klinické praxi (Fiala O.1, Pešek M.2, Krejčí J.3, Říčař J.4, Bort-
líček Z.5, Minárik M.6 - 1Onkologické a radioterapeutické oddělení FN 
Plzeň, 2Klinika TRN FN Plzeň, 3Klinika pneumologie a hrudní chirur-
gie FN Praha – Bulovka, 4Dermatovenerologická klinika FN Plzeň, 
5Institut biostatistiky a analýz Masarykova Univerzita, Brno, 6Centrum 
aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac, Praha

Erlotinib je nízkomolekulární inhibitor tyrozinkinázy receptoru pro 
epidermální růstový faktor. V klinické praxi je dnes běžně užíván pro 
léčbu pokročilých stadií NSCLC. Papulopustulozní  exantém (rash) 
je nejčastějším projevem kožní toxicity erlotinibu. Vyskytuje se zhru-
ba u dvou třetin pacietů a jeho výskyt bývá asociován s dobrou léčeb-
nou odpovědí. Při hledání prediktorů léčby erlotinibem bylo dosaženo 
dobrých výsledků zejména na poli molekulárně-genetickém, sem patří 
zejména mutace genů EGFR a KRAS, pacienti nesoucí tyto mutace 
však představují pouze minoritní část všech léčených. Pacienti nesou-

cí wild-type EGFR a wild-type 
KRAS geny představují cca 80% 
pacientů, u těchto pacientů dosud 
není k dispozici prediktor vhodný 
k užití v klinické praxi. Cílem ana-
lýzy bylo zhodnocení výskytu rash 
jako prediktoru účinku léčby erlo-
tinibem u pacientů nesoucích wild-
type EGFR a wild-type KRAS 
geny a dále zhodnocení  možnos-
ti jeho využití v klinické praxi. 
Metodika: Soubor má celkem 184 
geneticky vyšetřených pacientů 
s NSCLC,  nesoucích wild-type 
EGFR a wild-type KRAS geny. 
Jednalo se o pacienty s pokročilým 
stadiem onemocnění (IIIB, IV), 
kteří byli léčeni erlotinibem v 1.-
4. linii. Bylo provedeno srovnání 
nejlepší dosažené léčebné odpo-
vědi (ORR), přežití bez progrese 
(PFS) a celkového přežití (OS) 

u dvou skupin pacientů. První skupinu představovali pacienti, u kterých 
byl během léčby erlotinibem zaznamenán rash (n=92) a druhou sku-
pinu představovali pacienti, u kterých rash zaznamenán nebyl (n=92). 
S cílem zhodnocení významu rash pro klinickou praxi byla provedena 
landmark analýza skupiny pacientů, u kterých byl zaznamenán rash do 
1 měsíce od začátku léčby. Z této analýzy byli vyřazeni pacienti, u kte-
rých byla  zjištěna progrese do 1 měsíce od začátku léčby. Podle uve-
dených kriterií bylo provedeno srovnání ORR, PFS a OS (po 1 měsíci 
léčby) u pacientů s rashem (n=65) a bez něho (n=59). 

Závěr: Výsledky provedené analýzy ukazují výrazně lepší benefit 
z léčby elotinibem u pacientů, u kterých dojde během této léčby k roz-
voji rash, statisticky signifikantní rozdíl byl prokázán v PFS, OS i ORR. 
Výsledky analýzy ukazují nízký benefit z léčby u pacientů, u kterých 
nedojde k rozvoji rash do 1 měsíce od zahájení léčby (nezahrnuti pa-
cienti s doloženou progresí do 1 měsíce), statisticky signifikantní rozdíl 
zde byl zjištěn u PFS a ORR, u OS je však dobře patrný trend.  

Novinky v klasifikaci adenokarcinomu plic (Ryška A., Hornychová 
H. - Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové)

Adenokarcinom je ve většině zemí nejčastějším subtypem plicní 
rakoviny, představuje zhruba polovinu všech primárních malignit v této 
lokalizaci. Spektrum jeho klinických, radiologických, histopatologických 
i molekulárně genetických charakteristik je nesmírně široké. Z tohoto 
důvodu také existuje celá řada různých nejasností a diskrepancí, což 
činí srovnání jednotlivých studií velmi obtížným až nemožným. Pro 
sjednocení histopatologické diagnostiky, odstranění či přinejmenším 
minimalizaci interindividuálních rozdílů způsobených řadou subjektiv-
ních kritérií, jakož i pro aktualizaci diagnostického schématu tak, aby 
odpovídalo klinickým potřebám současné doby, bylo nutno revidovat 
stávající klasifi kaci. V roce 2011 byl publikován návrh nové klasifika-
ce adenokarcinomů plic, sestavený mezinárodní skupinou expertů. Má 
odstranit některé známé nedostatky histopatologické klasifikace WHO 
z roku 2004, jasně definuje některá doposud vágní diagnostická krité-
ria a definuje algoritmus pro multidisciplinární vyšetřování nádorové 
tkáně. 

Nejdůležitější navrhované novinky v klasifikaci adenokarcinomu 
plic:

• zrušení kategorie bronchioloalveolárního karcinomu, zavedení 
kategorie adenokarcinom in situ

• zrušení kategorie adenokarcinom s predominantně bronchioloalveo-
lárním růstem, zavedení kategorie minimálně invazivní adenokarcinom

• zrušení kategorie smíšeného adenokarcinomu, histologická sub-
typizace opírající se o predominantní složku a kvantifi kaci poměrného 
zastoupení dalších typů růstu nádoru

• doporučení pro imunohistochemickou subtypizaci málo diferenco-
vaných nemalobuněčných karcinomů - nejčastěji používané navrhované 
markery jsou CK 5/6 a p63 pro dlaždicobuněčný karcinom, CK7 a TTF-
1 pro adenokarcinom a tím výrazná redukce „nespecifi cké“ kategorie 
nemalobuněčného karcinomu blíže nezařazeného (NSCLC NOS)

• doporučení molekulárního testování (detekce specifických mutací 
jako prediktorů pro některé typy léčby)

• zavedení kategorií nemalobuněčný karcinom, spíše adenokarcinom 
(NSCLC favor adenocarcinoma) a nemalobuněčný karcinom, spíše 
dlaždicobuněčný (NSCLC favor squamous cell carcinoma).

NanoKnife a IRE – alternativní přístup k léčbě inoperabilní rako-
viny plic? (Fanta J.1, Kašpar M.2, Marvan J.1, Horák P.1, Vocelka J.3, 
Zatloukal P.3 - 1Chirurgická klinika FN Na Bulovce a 1. LF UK, 2Radi-
odiagnostická klinika FN Na Bulovce, 3Klinika pneumologie a hrudní 
chirurgie FN Na Bulovce a 3. LF UK)

Doc. MUDr. Jan Fanta, CSc.

Doc. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
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V srpnu 2011 byla poprvé využita ireverzibilní elektroporatizace 
(IRE) a NanoKnife k apoptóze hilové formy karcinomu pravé plíce. 
Pacient nebyl z funkčního hlediska únosný k resekčnímu výkonu. Epi-
dermoidní karcinom velikosti 3 cm téměř kompletně obturoval pravou 
hlavní průdušku s atelektázou za stenózou. Při operaci jsme obnažili 
kmen hlavního bronchu a odstup horní lobární průdušky. Do nádoru 
jsme zavedli dvě elektrody přístroje NanoKnife a po dobu 320 sekund 
jsme působili na nádor cíleným eletromagnetickým polem. Místo zása-

hu nejevilo tepelné ani barevné změny. Operaci jsme ukončili klasic-
ky zavedením hrudní drenáže. Dvanáctý den po operaci byl nemocný 
propuštěn ve stabilizovaném stavu, bez patrných komplikací do ambu-
lantní péče. Kontrolní bronchoskopie a CT vyšetření plic měsíc po IRE 
prokázaly téměř úplné vymizení nádoru. Pacient byl následně předán 
onkologům k systémové chemoterapii. Je bez potíží a zůstává ve společ-
né dispenzarizaci pneumochirurga, pneumologa a onkologa.

Stereotaktická ablativní radioterapie plicních lézí přístrojem CyberKni-
fe – roční klinické zkušenosti. (David Feltl, Jakub Cvek, Eva Skácelíková, 
Břetislav Otáhal, Lukáš Knybel - Klinika onkologická FN Ostrava)

Stereotaktická ablativní radioterapie se stala novým standardem léč-
by časného medicínsky inoperabilního NSCLC. V nepřímém srovnání 
dosahuje stejných výsledků jako radikální operace. Metodu lze rovněž 
použít v terapii oligometastatického postižení plic jinými zhoubnými 
nádory (obvykle do 3 metastatických ložisek). Od srpna 2010 je v ČR 
k dispozici  nejpreciznější metoda stereotaktické ablativní radioterapie 
– robotický lineární urychlovač CyberKnife s řízeným obrazem v reál-
ném čase a on-line kompenzací dýchacích pohybů. Pracoviště autorů 
shrnuje zkušenosti s léčbou 103 pacientů (124 ložisek), z nichž 37 mělo 
primární plicní tumor inoperabilní z interních příčin a 66 oligometasta-
tický proces plic. Prezentovány jsou praktické zkušenosti, proveditel-
nost, toxicita a léčebná odpověď.  

Konference proběhla v příjemném prostředí a přednesená sdělení 
vzbuzovala živý zájem. V roce 2012 plánujeme uskutečnit jubilejní, 20. 
Západočeské pneumoonkologické dny, opět v hotelu Darovanský dvůr, 
ve dnech 15.- 16. listopadu 2012.

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
(Foto P. Dlouhý)

KONFERENCE MEFANET 2011, 24. - 25. 11. 2011 V BRNĚ

Od 24. do 25. listopadu 2011 se konala Kon-
ference MEFANET 2011, 5. konference lékař-
ských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na 
téma e-learning a zdravotnická informatika ve 
výuce lékařských oborů, která se uskutečnila 
v Brně. Naše studentská výprava (Pavol Fe-
durčák, Jakub Vondraš, Jiří Mudruňka, Josef 
Brychta) z Lékařské fakulty v Plzni a ostatní 
pasivní i aktivní účastníci shlédli a vyslechli 
několik desítek prezentací, posterů a jiných 
technických vychytávek. Mezi nimi i prá-
ce autorů z LFP jako MUDr. Lukáš Bolek:  
Projekt MODIM; MUDr. Rajdl:  E-klinická 
biochemie: jak tvořit, jak spolupracovat; prof. 
Zeman: E-learning ve výuce tělovýchovné-
ho lékařství či prof. Kobr: Supraventrikulární 
tachykardie u dětí. 

Konference se neskládala jen z přednášek, 
ale také z různých diskuzí a workshopu, ve kte-
rých jsme se na rozdíl od mnoha jiných kon-
gresů dostali ke slovu i my, studenti. Názory a 
připomínky studentů lékařských fakult byly 
respektovány a lze konstatovat, že ukázaly 
směr pro další rozvoj projektu MEFANET. 
Plzeňští autoři zde také představili prototyp 
informačního kiosku (viz obrázek). Tako-
vé kiosky se v nejbližší době objeví na půdě 
naší fakulty. V rámci konference jsme se také 
zúčastnili společenského večera, který se 

konal v historických prostorách pivovaru Čer-
ná Hora, kde se naskytla spousta příležitostí 
k vedení kuloárových debat s jednotlivými 
účastníky.

Jinak abychom vůbec ozřejmili co je 
MEFANET? 

MEFANET je projekt zaměřený na budová-
ní a posílení spolupráce lékařských fakult ČR 
a SR při rozvoji výuky lékařských a zdravotnic-
kých oborů moderními informačními a komu-
nikačními technologiemi. 
Projekt MEFANET (MEdi-
cal FAculties NETwork) 
vytváří síť horizontálně spo-
lupracujících výukových pra-
covišť. Primární snahou pro-
jektu MEFANET je usnadnit 
spolupráci týmů z různých 
fakult a umožnit studentům 
a pedagogům horizontální 
prostupnost elektronických 
výukových materiálů. Více o 
projektu se dozvíte na www.
mefanet.cz . A nezapomeňte 
si kliknout i na http://portal.
mefanet.cz/  a samozřejmě 
na fakultní portál http://
mefanet.lfp.cuni.cz/,   kde 
najdete zajímavé studijní 

materiály a jak jsme se měli možnost dozvě-
dět na konferenci – spousta dalších materiálů 
bude postupně přibývat. 

Celá konference se nesla ve velmi přátel-
ském duchu. Organizátorům patří velký dík.

Pavol Fedurčák
Jakub Vondraš

Foto: Čestmír Štuka z  I. LF UK

KONFERENCE „PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA – OD VÝZKUMU K PACIENTOVI“ 
3. - 4. 11. 2011, PLZEŇ

Personalizovaná medicína čili péče o pacienta „šitá na míru“ jeho 
potřebám na základě jeho genetických predispozic se stala novou filo-
zofií medicíny 21.století. V tomto duchu probíhají významné výzkumné 
aktivity, dochází k aplikaci výsledků výzkumných studií do klinické pra-
xe, sestavují se nové programy prevence. Jakými směry se ubírá biome-
dicínský výzkum a jak se pokrok v medicíně směrem k individualizaci 
prevence a léčby dotýká pacientů, to se snažila přiblížit vzdělávací kon-
ference „Personalizovaná medicína – od výzkumu k pacientovi“, která 

se konala 3. a 4. listopadu 2011 v Šafránkově pavilonu Lékařské fakulty 
v Plzni.

Konferenci pořádala Lékařská fakulta UK v Plzni jako edu-
kační seminář v rámci projektů OPVK (CZ.1.07/2.3.00/09.0142, 
CZ.1.07/2.3.00/09.0182, CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a CZ.1.07/2.2.00/15.0046), 
na organizaci se též podílela Fakultní nemocnice Plzeň a Technologické 
centrum AV Praha. Organizátoři pozvali třicítku vynikajících odborníků 
z akademických a výzkumných pracovišť v České republice i zahraničí 

Prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc., hlavní organizátor konference

Plzeňští účastnící konference – zleva: MUC. Fedurčák, Mgr. Navrátil, 
MUDr. Bolek, MUC. Brychta, MUC. Vondraš, Ing. Dvořák, MUDr. 

Rajdl, Prof. Zeman, MUC. Mudruňka
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a díky jejich velice zajímavých příspěvků se podařilo naplnit dva listo-
padové dny bohatým a pestrým programem. V předvečer konference 
a v jejím závěru též proběhly pracovní workshopy zahraničních hostů 
a některých zvaných řečníků, jejichž námětem byly společné výzkumné 
projekty. 

Spolupráce v evropském měřítku
Koncept personalizované medicíny přijala řada národních a nadná-

rodních organizací po celém světě, jak ukazují jejich aktivity a granto-
vé nabídky. Evropská komise v Rámcových programech EU pro vědu 
a výzkum již finančně podpořila několik velkých projektů s tématy per-
sonalizované medicíny a další se chystá podpořit s celkovým rozpočtem 
v řádech miliard eur. O tom a o dalších perspektivách podpory perso-
nalizované medicíny hovořil dr. Patrik Kolar (European Commission, 
Directorate-General Research and Innovation, Brusel).

V Evropě též působí Evropská asociace pro prediktivní, preventiv-
ní a personalizovanou medicínu (EPMA, www.epmanet.eu), jejímž 
záměrem je spolupráce při aktivitách jako výzkum a aplikace nových 
technologií, celoplošné screeningy, cílená prevence, optimální plánování 
a individualizace léčby a zlepšování kvality života. EPMA v září 2011 
pořádala světovou konferenci (více v čísle 108-109 tohoto časopisu); 
shrnutí a závěry konference byly námětem příspěvku dr. Judity Kinko-
rové (Technologické centrum  AV Praha).

Vzdělávání bez hranic
I vzdělávání může být perso-

nalizované, zároveň však by mělo 
mít přehlednou strukturu a návaz-
nost na další vzdělávací moduly 
jak vertikálně (od pregraduálního 
k celoživotnímu), tak horizontál-
ně, napříč Evropou i mimo ni. Dr. 
Heinrich Klech (Vienna School of 
Clinical Research, Vídeň, Rakous-
ko) informoval o evropských ini-
ciativách ohledně jednotné akre-
ditace kontinuálního profesního 
vzdělávání a o síti asociací pro 
vzdělávání v oblasti lékařského 
výzkumu PharmaTrain.  Prof. 
Ondřej Topolčan (Centrální ra-
dioizotopová laboratoř, Lékař-
ská fakulta UK v Plzni a Fakultní 
nemocnice Plzeň) prezentoval 
představu , jak by mohl (či měl) 
vypadat systém vzdělávání odbor-
níků a osvěty široké veřejnosti 
v oblasti personalizované medicíny 

v České republice. Dr. Marie Karlíková (Centrální radioizotopová labo-
ratoř , Lékařská fakulta UK v Plzni) představila zkušenosti s organizací 
vzdělávacích kurzů pro odborníky na témata jako laboratorní imunodi-
agnostika a endokrinologie. Sekci uzavřel dr. Jiří Polívka (Neurologic-
ká klinika, Lékařská fakulta UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň), 
který prezentoval zkušenosti se 
vzděláváním v neurologii, zamě-
řeným na pacienty s rizikem iktu 
a jejich ošetřující osoby, za účelem 
prevence a zlepšení kvality života 
pacientů a jejich blízkých.

Metody a technologie v perso-
nalizované medicíně

Ve své přehledové přednášce 
prof. Olive Wolfe (Clinical Con-
sultants, Inc., New Jersey, USA) 
zdůraznila potřebu validací bio-
markerů  v klinických studiích 
farmaceutických firem a zmínila 
iniciativy FDA (amerického Úřa-
du pro kontrolu potravin a léčiv) 
v této oblasti. 

Dr. Aleš Tichopád (Biotechno-
logický ústav AV Praha) předsta-
vil zdroje chyb při stanovení bio-
markerů mRNA pomocí metody 
RT-PCR a návrh software pro eli-
minaci chyb a optimalizaci expe-
rimentu. 

Dr. Jindra Vrzalová (Centrální radioizotopová laboratoř, Lékařská 
fakulta UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň) hovořila o tom, co 
obnáší validace a verifikace stanovení biomarkerů , což jsou nezbytné 
požadavky pro implementaci nových biomarkerů do lékařské praxe. 

Dr. Marie Karlíková (Centrální radioizotopová laboratoř, Lékařská 

fakulta UK v Plzni) představi-
la současné využití multiplexo-
vých imunoanalytických metod 
v biomedicínském výzkumu a dia-
gnostice a konkrétní metodické 
a klinické výhody a omezení těch-
to metod.

Prof. Miloš Pešek (Klinika 
TRN,  Lékařská fakulta UK v Plz-
ni a Fakultní nemocnice Plzeň) 
v přednášce s  metaforickým 
názvem „Nové terče a nové magic-
ké střely v léčbě nemalobuněčné-
ho karcinomu plic" prezentoval 
zkušenosti s různými typy cílené 
léčby karcinomu plic dle specific-
kých genových mutací pacienta. 

Aplikace personalizované me-
dicíny v onkologii a u kardiovas-
kulárních chorob

Několik přednášek v této i dal-
ších sekcích se věnovalo farmako-
genetice a farmakogenomice, tj. 

studiu, jak je účinek léků u konkrétního jedince ovlivněný jeho geny 
a genovými polymorfismy. 

Prof. Romano Danesi (Centrum vnitřního lékařství, Universita v Pise, 
Itálie) podal vynikající přehled farmakogenetiky v klinické onkologii a 
konkrétní příklady terapie různých druhů nádorů, zdůraznil též problé-
my zavádění nových léčiv do praxe.

Dr. Kateřina Kubáčková (Kom-
plexní onkologické centrum, 
Fakultní nemocnice Praha-Motol) 
shrnula poznatky o biomarkerech, 
od jejich fungování v organismu 
až PO využití při léčbě onkologic-
kých onemocnění. 

Dr. Jiří Polívka (Neurologic-
ká klinika, Lékařská fakulta UK 
v Plzni a Fakultní nemocnice 
Plzeň) se vrátil k tématu neuro-
logických onemocnění, především 
iktu, jejich biomarkerů a optimali-
zace prevence a léčby. 

Prof. Hana Rosolová (Centrum 
preventivní kardiologie, Lékař-
ská fakulta UK v Plzni a Fakultní 
nemocnice Plzeň) se zabývala pri-
mární prevencí a zvláště predikcí 
kardiovaskulárních chorob sou-
středěnou na kardiometabolické 
riziko, tj. společné riziko pro kar-
diovaskulární nemoci a diabetes 
mellitus 2. typu.

Dr. Věra Adámková (Pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Pra-
ha) se ve své přednášce zaměřila na stále rozšířenou závislost – kouření, 
jeho negativní důsledky na organismus (především kardiovaskulární 
systém) a léčbu závislosti. O tom, jak pacienti dodržují či nedodržují 
(a proč) předepsanou léčbu (v obecném slova smyslu), hovořila dr. Mar-
kéta Galovcová (Pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Praha).

Přednáška prof. Jaroslava Racka (Ústav lékařské chemie a bioche-
mie, Lékařská fakulta UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň) se zno-
vu vrátila k tématu biomarkerů, týkala se markerů kardiovaskulárních 
onemocnění. Byly prezentovány jak klasické, běžně používané markery, 
tak markery ve fázi klinických studií. 

Vitamin D v roli biomarkerů celé řady onemocnění, zejména nádoro-
vých, prezentovala dr. Radka Fuchsová (Centrální radioizotopová labo-
ratoř, Lékařská fakulta UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň).

Střípky z výzkumu
Výzkumu onkologických biomarkerů, personalizované terapie nádo-

rových onemocnění a využití cirkulujících buněk jako prediktivního 
a prognostického faktoru u nádorů prsu se týkala přednáška prof. Her-
berta A. Fritsche (Health Discovery Corp., Texas, USA).

Doc. Ladislav Pecen (Lékařská fakulta UK v Plzni) poutavým způso-
bem hovořil o statistickém vyhodnocení biomarkerů a významu statisti-
ky již ve stádiu plánování výzkumné studie.

Prof. Tomáš Zima (1. Lékařská fakulta UK Praha) se podrobně zabý-
val rolí cytochromů P450 v metabolismu léků a jejich využití jako bio-
markerů odpovědi na  léčbu nádorů prsu Tamoxifenem. 

Cytochromy P450 v souvislosti s úspěchem antikoagulační a antia-
gregační terapie prezentoval prof. Pavel Anzenbacher (Ústav farmako-

Prof. Heinrich Klech,
 Vienna  School  of Clinical

 Research  

Doc. RNDr. Judita Kinkorová, 
CSc., Technologické centrum  Aka-

demie věd ČR 

Olive Wolfe, Clinical  Consultants 
Inc. New Jersey,  USA

MUDr.  Jiří Polívka, CSc.,
 přednosta Neurologické kliniky 

FN Plzeň
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logie, Lékařská fakulta UP Olo-
mouc).

Další přednáška ze stejného 
pracoviště (Dr. Jan Strojil, Ústav 
farmakologie, Lékařská fakulta 
UP Olomouc) velice zajímavě 
shrnula účinek a bezpečnost far-
makogenetických léčiv.

Růstové faktory jako biomar-
kery u nádorových onemocnění 
byly prezentovány v příspěvku Dr. 
Radka Kučery (Beckman Coulter 
s.r.o.) .

Dr. Martin Pešta (Centrální 
radioizotopová laboratoř, Lékař-
ská fakulta UK v Plzni a Fakult-
ní nemocnice Plzeň) se bravur-
ně pohyboval na molekulární 
a buněčné úrovni a publiku přib-
lížil dvě aktuální témata výzkumu: 
funkci mikroRNA  a jejich roli při 
vzniku nádorů a nitrobuněčné sig-

nální dráhy jako potenciální cíle protinádorové terapie.
Aplikace personalizované medicíny v endokrinologii a u metabolic-

kých poruch
Tuto sekci zahájilo trio špičkových odborníků z Endokri-

nologického ústavu v Praze. Proteomiku, moderní proteomic-
ké metody a využití proteomiky v endokrinologii prezentoval 
dr. Radovan Bílek. 

Prof. Richard Hampl (Endokrinologický ústav Praha) hovořil o ste-
roidech a dalších hormonech v roli biomarkerů u neuropsychiatrických 
onemocnění. Další hormon, testosteron, v souvislosti se stárnutím a civi-
lizačními chorobami byl tématem příspěvku prof. Luboslava Stárky.

Dr. Šárka Svobodová (1. Lékařská fakulta UK Praha) prezentovala 
problematiku predikce a prevence u metabolického syndromu z pohle-
du klinika.

Perspektivy aneb kam směřuje personalizovaná medicína?
Na úplný závěr konference se k řečnickému pultu vrátil prof. Herbert 

A. Fritsche  a vyslovil konkrétní otázky a doporučení, kterými je třeba 
se zabývat, aby byla implementace personalizované medicíny do praxe 
úspěšná.

Závěrem
Konference představila alespoň část z obrovské šíře oblastí a témat, 

kterých se dotýká a které ovlivňuje personalizovaná medicína. Před-
nášky měly bez výjimky vysokou odbornou úroveň a české odborníky 
neodradily ani diskuse v angličtině. Pro ty, kteří se nemohli osobně kon-
ference účastnit, jsou prezentace k nahlédnutí na webových stránkách 
www.imunokurzy.cz, kde zároveň budete nacházet informace o dalších 
chystaných akcích.

Marie Karlíková, Ondřej Topolčan
Centrální radioizotopová laboratoř, Lékařská fakulta UK v Plzni 

a Fakultní nemocnice Plzeň
Judita Kinkorová, Technologické centrum AV Praha

(Foto T. Ťupa)

Prof. MUDr. Olndřej Topolčan, 
DrSc.

Pohled do auditoria: vpravo v první řadě Patrick  Kolar 
z Evropské Komise Brusel, ve 3. řadě vpravo  Herbert  A. Fritsche 

z Health Discovery  Corporation Houston,Texas, USA

8. PLZEŇSKÉ STOMATOLOGICKÉ PRACOVNÍ DNY 25. - 26.11. 2011

Ve dnech 25. a 26. listopadu 2011 se uskuteč-
nilo v konferenčním hotelu U Pramenů v Plz-
ni na Roudné již tradiční podzimní odborné 
setkání českých stomatologů, tentokrát již 
osmé „Plzeňské pracovní dny“, pořádané Sto-
matologickou klinikou FN a LFUK v Plzni.

V průběhu dvoudenního odborného pro-
gramu bylo předneseno 43 odborných sdělení 
se stomatochirurgickou i všeobecně stoma-
tologickou tematikou. Svými příspěvky se na 
programu podíleli  také někteří zástupci kli-
nických stomatologických a stomatochirurgic-
kých pracovišť;  profesor Pazdera z olomouc-
ké Kliniky ústní a čelistní chirurgie přednesl 
příspěvek s tématikou ortognátních operací,  
docent Šmucler z pražské 1. Stomatologické 
kliniky informoval o prvních výsledcích foto-
dynamické terapie u maligních nádorů hla-
vy a krku. O tom, že se jednalo o skutečně 
multidisciplinární setkání, svědčí mimo jiné 
příspěvek „Coeliakie – stále opomíjená dia-
gnóza” autorů Bouchnera a Balihara z inter-
ního oddělení FN a I. Interní kliniky fakultní 
nemocnice v Plzni nebo společná práce dok-
tora Šmída z chirurgické kliniky FN Plzeň, 
který spolu s lékařkou stomatologické kliniky 

zpracoval přehledný příspěvek k problematice 
úrazů hlavy a komocí mozku. Další příspěvky 
dokumentovaly případy orální manifestace 
řady závažných celkových chorob jako např. 
choroby Crohnovy, akutních leukemií, lymfo-
mů nebo některých vzácných syndromů, např. 
syndromu Gorlin Goltz  autorů z Ústí nad 
Labem či přednáška docenta Kozáka z pražské 
motolské kliniky o syndromu  Li-Fraumeni .

Velký tematický blok byl věnován otázkám 
léčebných postupů u poruch čelistních klou-
bů:  komplexní přehledná přednáška doktora 
Machoně z pražské  1. Stomatologické kliniky 
VFN byla věnována  diagnostice temporoman-
dibulárních poruch. Konzervativním přístupům 
v léčbě poruch TM kloubu se věnoval docent 
Zemen,  stranou nezůstaly ani invazivní léčeb-
né metody. Artroskopické techniky v podání 
primáře Nátka z Ústí nad Labem  následoval  
příspěvek autorů pražské 1. Stomatologické 
kliniky o použití piezochirurgie při operacích 
čelistních kloubů, tentokrát v podání doktorky 
Pavlíkové, která své první chirurgické zkuše-
nosti získávala na půdě plzeňské kliniky.

Celý jeden blok byl věnován ortodontické 
léčbě;  v této oblasti dosahuje plzeňská Stoma-

tologická klinika velmi dobrých výsledků, a to 
jak v klasické ortodontické terapii, tak v orto-
chirurgickém řešení závažných obličejových 
deformit.

Ve  všeobecně stomatologické části zazněly 
příspěvky dokumentující nástup moderních  
technologií do současných zubních ordinací, ať 
se již jedná o moderní 3D rentgenové vyšetře-
ní, použití 3D CAD/CAM technik v zubní pro-
tetice, mikroskopickou endodoncii nebo apli-
kaci MTA . Několika přednáškami byla rovněž 
zastoupena dentální implantologie. 

S velkým potěšením  jsme zaznamenali ná-
růst počtu přednášejících z řad soukromých 
zubních lékařů, jejich přednášky byly na velmi 
vysoké odborné úrovni, skvěle dokumentova-
né a výborně přednesené. 

Společenský večer pořádaný na závěr prv-
ního dne této odborné akce byl dobrou pří-
ležitostí k neformálním setkáním, k uvolněné 
atmosféře přispěla  také příjemná živá hudeb-
ní produkce jazzového kvartetu. 

Doufáme, že všichni účastníci byli s průbě-
hem této odborné akce spokojeni a těšíme se 
na shledanou opět za rok.

Prim. Dr. D. Hrušák
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Veček kliniky tuberkulózy a nemocí respiračních se uskutečnil ve středu  
5. 10. 2011 v 18 hodin v Západočeském muzeu v Plzni, Kopeckého sady. 
Schůzi předsedal prim. MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D. V rámci odborné-
ho programu zazněla tato sdělení:

1. Růžičková-Krichnerová O., Havel D., Baxa J. (TRN kl. FN-B, KZM 
FN-L):  

Neobvyklá příčina respiračního selhání
Autoři prezentovali kazuistiku nemocného hospitalizovaného na jed-

notce intenzivní péče, u pacienta bylo podezření na levopravý srdeční 
zkrat, který však echokardiograficky nebyl prokázán. Při přetrvávajícím 
podezření byla pak indikována magnetická rezonance provedená na kli-
nice zobrazovacích metod FN Plzeň, která počáteční podezření potvrdila 
a nemocný byl předán do péče kardiochirurgů.

2. Langmajer M. (TRN kl. FN): 
Když Atilla není Atilla...     
Přednáška MUDr.M.Langmajera seznámila posluchače s kazuistikou 

pojednávající o hospitalizaci 53-letého pacienta přeloženého z int.odd. 
v Mariánských Lázních s rozsáhlou alární abscedující bronchopneumonií 
a výraznou kachexií. Kombinovaná ATB léčba nebyla úspěšná, pro abso-
lutní nespolupráci nemocného bylo velice nesnadné získat validní mate-
riál na mikrobiologické a mykobakteriologické vyšetření. Nemocný po 9 
dnech hospitalizace zemřel. Až s časovým odstupem po úmrtí nemocného 
byly k dispozici pozitivní výsledky sputa na Mycobakterium tuberculosis. 
Jednáním s rodinou zemřelého bylo také zjištěno, že pacient nebyl pojištěn, 
neměl žádné osobní doklady a hospitalizován byl pod cizím jménem na 
půjčený průkaz pojištěnce. V závěru přednášky byla uvedena diferenciální 
diagnostika pneumonií a tuberkulózy a také opatření, která by opakování 

záměny nemocných pomocí vypůjčené kartičky pojišťovny eliminovala. 
3. Krákorová G., Brůha F., Kundrátová K. (TRN kl. FN): 
Cizí těleso a plicní aspergilóza.
Autoři uvedli kazuistiku nemocného, u kterého bylo nalezeno vdechnuté 

cizí těleso rostlinného původu a následně byla prokázána i plicní aspergiló-
za. Onemocnění bylo léčeno kombinací léčby bronchologické a podávání 
antimykotik.

4. Pešek M., Minárik M., Grossmann P. (TRN kl. FN, Genomac Praha, 
ŠPAÚ FN):

Genetická a proteomická vyšetření našich nemocných s nemalobuněč-
nými karcinomy plic – současný stav a perspektivy.

Autoři uvedli v přehledu rozsáhlé cca 7leté zkušenosti s genetickou 
diagnostikou u karcinomů plic. Uvedli výsledky vyšetření mutací EGFR, 
KRAS, EML-ALK a exprese genů zodpovědných za opravu DNA, pre-
zentovali i výsledky epigenetických vyšetření u 30 vybraných genů, které 
se podílejí na rozvoji nádorových onemocnění.

5. Šafránek P. (TRN kl. FN):
Domácí oxygenoterapie.
Autor prezentoval současný stav indikace a léčby dlouhodobou domácí 

oxygenoterapií u nemocných s prokázanou dechovou nedostatečností I. či 
II. typu. Ve sdělení byly uvedeny i indikace kapalného kyslíku a možnosti 
ambulantní neinvazivní ventilace.

Slavnostní vědeckovzdělávací schůze byla věnována životním jubileím 
významných 6 lékařů plicní kliniky:

Doc. MUDr. Teřl Milan, PhD., MUDr. Bittenglová Radka, MUDr. 
Hassan Amír, MUDr. Langmajer Marek, MUDr. Havel David, MUDr. 
Bednářová Veronika. (viz čl. na str. 16)

VEČER KLINIKY TUBERKULÓZY A NEMOCÍ RESPIRAČNÍCH, 5. 10. 2011

Ve dnech 28. a 29. listopadu  2011 jsem se 
již opakovaně zúčastnila zasedání EU Plat-
formy pro výživu, fyzickou aktivitu a zdraví 
(EU Platform for Action on Diet, Physical 
Activity and Health) jako zástupce Evrop-
ské společnosti pro výzkum obezity (EASO) 
a jejího pracovního výboru pro prevenci obe-
zity a veřejné zdraví.  Tato platforma EU   je 
sdružením jak zástupců nestátních neziskových 
organizací, akademické obce, tak soukromých 
firem zejména z potravinářského průmys-
lu, mass medií a dalších, kteří na dobrovolné 
bázi se zavazují přispět svými novými aktivi-
tami k prevenci obezity a dalších chronických 
neinfekčních chorob hromadného výskytu 
v Evropě. Platforma pak má být aktivním 
nástrojem preventivní politiky v rámci EU. 
Pravidelné jednání této skupiny s prezentací 
dílčích dosažených výsledků ve formě plnění 
tzv. commitments probíhalo dne 28.11.2011. 
Dne 29.11. pak proběhlo společné jednání 
členů High Level Group on nutrition and 
physical activity a zástupců  EU Platformy. 
Toto jednání bylo zahájeno D. Spanou (DG 
SANCO), která zdůraznila úspěchy, kterých 
bylo dosaženo ve spolupráci s Platformou, kdy 
bylo přijato, a je, nebo již bylo provedeno, více 

než 300 dobrovolných závazků jednotlivých 
členů Platformy. V současné době tak probíhá 
v každé ze 27 členských států EU  nějaká akti-
vita, která vychází z Bílé knihy  „Strategy for 
Europe on Nutrition, Overweight and Obesity 
related health issues“ (Strategie pro Evropu 
týkající se zdravotních problémů souvisejících 
s výživou, nadváhou a obezitou). 

P. Ti Coggi, ředitelka DG SANCO, doplni-
la, že hlavním cílem SANCO je prevence, a to 
i přes období ekonomické krize. Dále násle-
doval projev komisaře J. Dahliho, který byl 
natáčen a je jej možno v digitální podobě najít 
na adrese: http://ec.europa.eu/commission_
2010-2014/dalli/docs/speech_29112011_en.pdf. 
V projevu se komisař zmínil o konferenci BE 
PRES k výživě a fyzické aktivitě; podzimním 
jednání reprezentantů Spojených národů 
k prevenci a ovlivnění neinfekčních chorob 
hromadného výskytu, kde on sám prezentoval 
EU aktivity v oblasti výživy a fyzické aktivity. 
Komisař dále zdůraznil potřebu monitorování 
účinnosti plnění jednotlivých závazků členů 
Platformy.  Zmínil se i o kritériích pro reklamu,  
potřebu reformulace potravin v oblasti energe-
tické hodnoty, živočišných tuků a trans mast-
ných kyselin, jednoduchých sacharidů a soli. 

V souvislosti s fyzickou aktivitou pak mluvil 
o podpoře aktivní dopravy do zaměstnání, 
požadavcích vyplývajících ze stárnutí popula-
ce v Evropě a prioritě podpory zdraví u dětí 
a mládeže, množství hodin tělesné výchovy či 
akci „Ovoce do škol“. Zdůraznil nutnost spo-
lupráce a konzistence politik resortů/DG pro 
školství, zemědělství a zdraví a větších finanč-
ních prostředků na prevenci v rámci EU. 

Po diskuzi zabývající se  otázkou kvality 
a bezpečnosti potravin v Evropě v období eko-
nomické krize, byla z dalších prezentací  zajíma-
vá přednáška Prof H. Ruttera z National Obe-
sity Observatory v Oxfordu  s názvem “Where 
Next for Obesity”, který upozornil na to, že 
mnoho našich aktivit není „evidence based“ 
ale pro nedostatek důkazů z nutnosti  „hunch-
based” a že bychom měli oslavovat každý neú-
spěch, protože poskytuje kladný poznatek ve 
smyslu, že  „tudy cesta nevede“ a dále, že potře-
bujeme nejen vysoce specializované odborníky 
na jednu problematiku, ale mnohem  více v pre-
venci obezity že potřebujeme odborníky, kteří 
vidí věci komplexně, v nadhledu, a jsou schopni 
syntézy jednotlivostí a vytváření mostů mezi 
jednotlivými oblastmi.

Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

VÝŽIVA, FYZICKÁ AKTIVITA A ZDRAVÍ. EVROPSKÁ AKČNÍ PLATFORMA. 
BRUSSEL, 28.-29.11.2011

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
PLZEŇSKÉHO KRAJE, 2. 11. 2011

Na přednáškovém večeru krajské záchran-
né služby se sešel velký počet posluchačů z řad 
urgentních lékařů, anesteziologů a intenzivis-
tů, a také nelékařští zdravotničtí pracovníci 

a studenti lékařské fakulty i oboru zdravotnic-
ký záchranář Západočeské univerzity v Plzni. 

V první přednášce s názvem Zdravotnická 
záchranná služba Plzeňského kraje od své-

ho vzniku po současnost představil MUDr. 
Roman Sviták (spoluautoři MUDr. Roman 
Bosman, Ing. Petr Jáchim, Lenka Ptáčková 
a Michal Šebek) zatím krátkou historii orga-
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nizace, představil současný stav a také nastí-
nil nové projekty, kterými se snaží záchranná 
služba zlepšit již nyní kvalitní přednemocnič-
ní neodkladnou péči. Nové projekty se týkají 
pacientů v šokovém stavu, polytraumat, popá-
lenin, cévních mozkových příhod a akutních 
koronárních syndromů. 

MUDr. Robin Šín (spoluautoři MUDr. Jiří 
Růžička, Ph.D. a Filip Šimčík, DiS.) předne-
sl sdělení s názvem Srdeční tamponáda jako 
komplikace akutního infarktu myokardu 
- kazuistika. Auditorium bylo seznámeno 
s teoretickými poznatky o srdeční tamponádě 
a byla přednesena kazuistika srdeční tamponá-
dy u 60letého muže, která vznikla na podkladě 
akutního infarktu myokardu. Diskuze po sdě-
lení se odvíjela především směrem k praktické 
možnosti provedení punkce perikardu v před-
nemocniční neodkladné péči.

MUDr. Jan Horejš nastínil přednemocniční 
neodkladnou péči a další směřování pacientů 
s polytraumatem ve své přednášce s názvem 
Problematika směřování pacientů se závaž-
ným poraněním do traumacentra. Především 
upozornil na nutnost dodržování platné triage 
tak, aby se pacienti dostali ihned bez jakého-
koli zdržení do traumacentra. V našem kraji 
má tuto úlohu již tradičně fakultní nemocnice. 

Zajímavé byly také dvě představené kazuis-
tiky. Jednalo se o dnes bohužel běžná těžká 
poranění při dopravních nehodách.

MUDr. Jana Boučková (spoluautor MUC. 
David Linhart) seznámila ve svém sdělení 
Z domova na katetrizační sál již přímá ces-
ta s nejnovějšími trendy v péči o pacienty 
s akutním koronárním syndromem. Výhodou 
je standard daný odbornými společnostmi a v 
případě akutního infarktu myokardu možnost 
přímého směřování pacientů z celého kraje 
přímo na Kardiologické oddělení FN Plzeň-
Lochotín. Zde je možnost uložení na intenziv-
ní lůžko nebo směřování na katetrizaci. Pří-
nosnou technickou vymožeností je možnost 
z terénu prostřednictvím moderních defibri-
látorů-monitorů EKG zasílat přímo na kardi-
ologické oddělení křivky EKG. Kardiolog tak 
sám může posoudit závažnost stavu a rozhod-
nout o další péči a směřování pacienta. 

Od tísňové výzvy do soudní síně  - kazuistika, 
takto zněl název přednášky MUDr. Jany Vidu-
nové (spoluautoři MUDr. Hynek Řehulka, 
prim. MUDr. Pavel Mandys a Lenka Ptáčko-
vá), ve které představila případ vraždy dono-
šeného novorozence matkou, která se snažila 
tento svůj čin maskovat jako potrat. Zasahují-
cí lékařce záchranné služby neuniklo na místě 

události několik nesrovnalostí, povolala Policii 
České republiky a tato si vyžádala přítomnost 
soudního lékaře. Po delším vyšetřování a soud-
ním přelíčení byla pachatelka pravomocně 
odsouzena k vysokému trestu odnětí svobody. 
V diskuzi bylo konstatováno, že takové výjez-
dy záchranné služby jsou naštěstí raritní.

V poslední přednášce večera Nepoznané 
těhotenství - jak to bylo doopravdy předsta-
vil MUDr. Milan Procházka kuriózní případ 
prvozáchytu gravidity v jejím závěru. Výjez-
dová skupina původně vyjížděla na oznámení 
silných bolestí břicha a zad k obézní mladší 
ženě. Při fyzikálním vyšetření břicha zkušený 
lékař ihned pojal podezření na těhotenství, 
subjektivně i žena udávala tlak na konečník. 
Nedokázala ovšem rozumně komunikovat 
a negovala kontrakce dělohy nebo cítění 
pohybů plodu. Anamnesticky byl problém 
odebrat údaje o menstruaci. Ve chvíli dokon-
čení fyzikálního vyšetření včetně vaginálního 
bylo již jasné, že žena je těhotná a nachází se 
v první době porodní. Po převozu do nemoc-
nice „žena s běžnými bolestmi břicha a zad“ 
porodila zdravé dítě.

MUDr. Robin Šín
ZZS Plzeňského kraje a Ústav sociálního 

lékařství LF UK v Plzni

Dne 9. listopadu 2011 se  v Šafránkově pavilonu konal Večer Derma-
tovenerologické kliniky LF UK a FN v Plzni.  Večeru předsedala a dis-
kusi řídila  MUDr. E. Pohořalá. Večera se zúčastnili především kolegové 
dermatologové z Plzeňského kraje a někteří kolegové z jiných oborů.  
Předneseno bylo celkem pět přednášek.

První přednášku přednesl MUDr. M. Novák na téma „Nové alerge-
ny rutinní sady epikutánních testů“. Prezentace ukázala, jak se mění 
v průběhu let charakter alergenů vyvolávajících kontaktní ekzém a jak 
životní prostředí může ovlivnit incidenci tohoto onemocnění.

Druhá přednáška autorů MUDr. P. Brodské, MUDr. M. Nováka  
„Dapson a jeho použití“ připomněla význam tohoto léku nejen pro 
dermatologii. Ukázala na možnosti indikací této terapie. 

Třetí přednáška MUDr. A. Duranovič „Diferenciální diagnostika 

otoků dolních končetin“ byla komplexním přehledem o této problema-
tice z hlediska etiopatogenéze a možností terapie.

Čtvrtá přednáška autorů MUDr. M. Komorousová a MUDr. P. Hono-
michlové „Přehled kožních infekcí u dětí“ vyčerpávajícím způsobem  
shrnula nemoci přicházející v této věkové skupině velice často do ambu-
lancí nejen dermatologů, ale i praktických dětských lékařů a v tomto 
smyslu měla i  význam jako doškolovací téma .

Poslední přednáška „Případy z praxe“ (autor prof. MUDr. K. Pizin-
ger, CSc.) připomněla některé méně obvyklé dermatologické  diagnózy  
a dokumentovala je na klinickohistopatologických prezentacích.

Ke všem přednáškám proběhla na závěr krátká diskuze.
Prof. MUDr. Karel Pizinger, CSc.

přednosta Dermatovenerologické kliniky LF UK a FN Plzeň

PŘEDNÁŠKOVÝ VEČER INFEKČNÍ KLINIKY 
16. 11. 2011

Ve středu dne 16. listopadu 2011 od 18 hodin 
proběhl Večer Spolku lékařů ČLS JEP v Plzni. 
Program zajistili tentokrát pracovníci Infekční 
kliniky LF UK a FN v Plzni. Odborný program 
byl koncipován částečně i oslavně s ohledem 
na 50. výročí založení Infekční kliniky LF UK 
a FN v Plzni. Z pozvaných hostů byli přítomni 
doc. MUDr. M. Staňková, CSc., předsedkyně 
Společnosti infekčního lékařství (SIL), doc. 
MUDr. J. Beneš, CSc., člen výboru SIL, MUDr. 
P. Dominik, náměstek pro LPP FN v Plzni. 
Řada dalších pozvaných hostů se omluvila, 
většinou z pracovních důvodů. Schůzi předse-
dal a řídil doc. MUDr. J. Motáň, CSc., předseda 
SL ČLS JEP v Plzni. 

Po zahájení vystoupila doc. MUDr. M. Staň-
ková, CSc., která připomněla některá fakta 
o vývoji infektologického pracoviště v Plzni 
a v závěru popřála klinice další úspěšná léta. 
Také MUDr. P. Dominik krátce zhodnotil čin-
nost Infekční kliniky v kontextu současného 

vývoje situace ve zdravotnictví a potvrdil, že 
obor infektologie je nezastupitelnou součástí 
LPP. Přislíbil pomoc při další přestavbě a úpra-
vě lůžkového fondu našeho pracoviště. 

V odborném programu pak vystoupili: doc. 
MUDr. D. Sedláček, CSc. s historickým pře-
hledem, analýzou činnosti a perspektivami 
pracoviště v přednášce s názvem: 50 let Infekč-
ní kliniky LF UK a FN v Plzni. 

Dále MUDr. S. Virtová přednesla sdělení 
Zkušenosti s léčbou chronických hepatitid C 
na Infekční klinice FN v Plzni, v němž předsta-
vila soubor dosud léčených nemocných s chro-
nickou VHC spolu s optimistickými výsledky 
jejich léčby. Z 24 léčených pacientů byla potvr-
zena setrvalá virologická odpověď (SVR) ve 
14 případech (58%). 

V další přednášce as. MUDr. V. Štruncová 
seznámila přítomné s vývojem péče o nemoc-
né s neuroinfekcemi od vzniku kliniky až do 
dnešních dnů (za kolektiv V. Štruncová, D. 

Doc. MUDr. M. Staňková, CSc.
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Dne 30.listopadu 2011 v 18 hodin uspořádal Spolek lékařů v Plzni ve 
spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory v Plzni-město 
„Večer Stomatologické kliniky“ na Šafránkově pavilonu, alej Svobody 
31, Plzeň. Na odborné náplni „Večera“ se podíleli pěti sděleními lékaři 
plzeňské Stomatologické kliniky:

Význam orálního zdraví u těhotných žen (H. Hecová, J. Stehlíková, 
P. Chaloupka, V. Merglová). Autoři sledovali stav orálního zdraví u 142 
těhotných žen ve 3.trimestru, rozdělených na skupinu žen s fyziolo-
gickým a skupinu s rizikovým těhotenstvím. U všech žen byl hodno-
cen věk, celkový zdravotní stav, KPE index, CPITN index, PBI index, 
výskyt kariogenních bakterií ve slině a v plaku, pufrovací kapacita sliny 
a potřeba stomatologického ošetření. U žen s rizikovým těhotenstvím  
byly u všech sledovaných parametrů zjištěny vyšší hodnoty. Nedosta-
tečné orální zdraví těhotných je jedním z rizikových faktorů porodních 
komplikací i rozvoje zubního kazu dítěte v časném dětství. 

Studie byla podpořena grantem IGA MZČR NS 9732-3.
Nález v ústech pacientky s akutní myeloblastickou leukemií (AML). 

(H. Makoňová).
Autorka prezentovala kazuistiku pacientky, u které na základě potíží 

po extrakci zubu, změn na gingivě a sliznicích ústní dutiny byla diagnos-
tikována AML. Prezentace se zabývala etiologií, patogenezí, klinickými 
projevy a léčbou AML s důrazem na skutečnost, že stomatolog může 
přispět k včasné diagnóze této závažné choroby.

Protetická sanace extrémní abraze chrupu (M. Šafářová). Ztráta 
tvrdých zubních tkání (TZT) typu abraze a atrice postihuje v současné 

době stále více pacientů a ve vystupňovaných případech vyžaduje cel-
kovou rekonstrukci chrupu. Na kazuistických příkladech  byly prezen-
továny možné metody sanace defektů chrupu u pacientů s rozsáhlými 
poškozeními TZT.

Rizikové faktory vzniku zubního kazu u ročních dětí  (V. Merglová). 
Autorka vyšetřila 116 ročních dětí na přítomnost celkového onemoc-
nění, vývojových anomálií, patologických stavů ústní dutiny, na výskyt 
horečnatých stavů, podávání antibiotik; sledovala výživu a zlozvyky  s ní 
spojené, stav hygieny dutiny ústní a odebírala vzorky slin na stanove-
ní množství Streptococcus mutans ve slině. U dětí uvedeného souboru 
nalezla řadu rizikových faktorů: dětí s celkovým onemocněním bylo 15, 
horečky v anamnéze mělo 39 dětí, antibiotiky bylo léčeno 28 dětí. Ze 
zlozvyků bylo u 25 dětí zjištěno kojení podle libosti dítěte i v noci, 29 
dětí mělo neustále k dispozici kojeneckou láhev se sladkým nápojem. 17 
dětem matky nečistily zuby. U 10 dětí bylo nalezeno onemocnění nebo 
vývojové anomálie  tvrdých nebo měkkých tkání ústní dutiny. Rizikové 
hodnoty Streptococcus mutans byly přítomny u 26 dětí. 

Studie byla podpořena grantem IGA NS 9732-4.
Dlaždicobuněčný karcinom retní červeně (L. Hauer, D. Hrušák, L. 

Hostička, P. Andrle, J. Jambura, P. Pošta). Autoři prezentovali a statistic-
ky hodnotili soubor 72 nemocných s dlaždicobuněčnými karcinomy ret-
ní červeně, diagnostikovanými, léčenými a následně hospitalizovanými 
na plzeňské Stomatologické klinice v letech 2002-2008.

Večeru Stomatologické kliniky předsedal a program s přehledem 
řídil doc.MUDr. E.Kasal,CSc.     -jak-
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Sedláček, T. Bergerová, M. Švecová, R. Skřiva-
nová) ve sdělení: Péče o pacienty s neuroinfek-
cemi na Infekční klinice FN v Plzni. 

Následující sdělení kolektivu Váchalo-
vá J., Štruncová V., Sedláček, D. (přednášela 
MUDr. J. Váchalová) Léčba střevních infekcí 
na Infekční klinice FN v Plzni bylo věnováno 

komplexní péči o nemocné střevními infekce-
mi v různých věkových kategoriích, hospitali-
zovaných na našem pracovišti. Tato problema-
tika je i přes rozšiřování spolupráce s dalšími 
lékařskými obory stále stěžejní činností naše-
ho pracoviště. 

Netradičně jsme požádali i sesterský kolek-
tiv o jejich příspěvek Bc. M. Nechutná (za 
kolektiv Nechutná M, Skřivanová R., Polív-
ková D., Březovská A.) přednesla příspěvek 
Vývoj ošetřovatelské péče na Infekční klinice 
FN v Plzni. Navazoval na historický přehled 
a byl v něm prezentován vývoj ošetřovatelské 
péče na Infekční klinice za posledních 50 let. 
Velmi zajímavé bylo srovnání protiepidemic-
kých opatření z padesátých let s dnešními. 
Některé dříve zachovávané postupy působily 
z dnešního pohledu až úsměvně.

Doc. MUDr. D. Sedláček, CSc. (za kolek-
tiv Sedláček D., Braunová J., Matoušková D., 
Štruncová V., Bebjak A.) v závěrečném sdělení 
Komplexní péče o pacienty AIDS centra FN 
a LF UK v Plzni seznámil přítomné s aktuál-
ní situací v problematice HIV/ADIS ve světě, 
v západočeském regionu a v AIDS centru FN 
v Plzni. Byl prezentován soubor 157 regis-
trovaných HIV pozitivních osob, komplexní 

přístupy, užívané při současné kombinované 
antiretrovirové léčbě (cART) a další úkoly 
a perspektivy našeho AIDS centra.

V závěrečném shrnutí doc. MUDr. J. Motáň, 
CSc. označil pracovní večer jako podařený 
a rovněž popřál klinice mnoho dalších úspěchů. 
Po skončení odborného programu bylo v jídel-
ně Šafránkova pavilonu pro všechny účastníky 
večera připraveno malé občerstvení. 

(D. Sedláček), (foto J.N.)

MUDr. S. Virtová

As. MUDr. V. Štruncová

MUDr. J. Váchalová

Bc. M. Nechutná

Zleva: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.,
 doc. MUDr. J. Beneš, CSc. 

a MUDr. V. Štruncová
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PLZEŇSKÝCH GYNEKOLOGŮ

Gynekologicko porodnická klinika (GPK) 
FN a LFUK  v Plzni se zapojila do mezinárod-
ního evropského projektu vědecké skupiny 
PEERS (Perineal Trauma Evaluation, Edu-
cation and Repair Study Group), která zahr-
nuje pracoviště sedmi evropských zemí; čím se 
výzkumná práce této skupiny zabývá a  co je 
cílem projektu – na to jsme se zeptali primáře 
GPK MUDr. Vladimíra Kališe, PhD.

Pane primáři, proč se Vaše klinika do tohoto 
projektu zapojila ?

Naše klinika se dlouhodobě zabývá poru-
chami pánevního dna po vaginálním porodu 
v rozsahu primární, sekundární i terciární pre-
vence.

Primární prevencí je míněna identifikace 
všech rizikových faktorů a jejich zhodnocení, 
zvolení vhodného postupu a minimalizace vli-
vu těchto faktorů na vlastní průběh a výsledek 
porodu.

Předmětem sekundární prevence je správná 
diagnostika poranění, zvolení správného ope-
račního postupu a operačních podmínek.

Terciární prevencí je míněna následná cent-
ralizace těchto pacientek ve specializovaných 
ambulancích, jejich důkladné pooperační 
sledování, diagnostika možných komplikací, 
jejich řešení a spolupráce s dalšími odborníky 
(kolorektálním chirurgem, fyzioterapeutem, 
radiologem apod.).

Výhodou výzkumného týmu na GPK je těs-
ná spolupráce mezi porodníky a urogyneko-
logy, která však je v univerzitních evropských 
a amerických nemocnicích velmi neobvyklá.

Víme, že urogynekologie je Vaší subspecia-
lizací. Můžete nám blíže popsat náplň tohoto 
oboru?

Náš základní obor – gynekologie – má čty-
ři subspecializace: materno-fetální medicí-
nu, onkogynekologii, reprodukční medicínu 
a urogynekologii. 

Urogynekologie je podobor, zabývající se 
dysfunkcemi pánevního dna: močovou a anál-
ní inkontinencí, sestupem ženských pánevních 
orgánů a poruchami s tímto sestupem spoje-
nými, poruchami sexuálního života. Z toho 
vyplývají požadavky na mezioborové znalosti 
a na spolupráci gynekologie s dalšími obory: 
s urologií, proktologií, radiodiagnostikou, fy-
zioterapií, sexuologií atd. 

V rámci gynekologie je nutná koopera-
ce mezi urogynekologií a onkogynekologií 
v léčbě poruch pánevního dna u pacientek po 
onkogynekologických operacích, radioterapii, 
chemoterapii a mezi urogynekologií a ma-
terno-fetální medicínou v oblasti dysfunkce 
pánevního dna po proběhlém těhotenství 
a porodu.

V oblasti sekundární prevence byla naše 
klinika prvým zařízením v ČR, provádějícím 
nový typ operace poraněného řitního svěrače, 
tzv. overlapping okamžitě po porodu. Vzhle-
dem k prezentovaným výsledkům bylo naše 
pracoviště vyzváno k vypracování  národního 
doporučeného postupu v diagnostice a násled-
ném postupu při porodním poranění řitního 
svěrače.

Co je hlavní náplní Vašeho současného 
výzkumu?

Hlavním výzkumným tématem našeho týmu 
je primární prevence. Jde o velice diskutabil-
ní  oblast, protože většina odborných prací ze 

Severní Ameriky a západní Evropy považuje 
možnosti primární prevence za velmi omezené. 
Z toho vyplývají i občasná nesouhlasná stano-
viska  odborníků z těchto zemí na některé tra-
diční doporučované porodnické postupy. Jde 
např. o význam episiotomie – porodnického 
nástřihu hráze, manuální protekci perinea na 
konci porodu, perineální masáže, alternativní 
polohy, spolupráci s pacientkou nebo o instru-
mentální ukončení vaginálního porodu.

Posledních 8 let se náš tým zabýval vztahem 
episiotomie a poranění řitního svěrače při 
porodu. Během důkladné analýzy dosavad-
ních prací , zabývajících se touto nejčastější 
porodnickou operací – známou více než 270 
let – jsme zjistili v dosud publikované litera-
tuře závažné metodologické nedostatky, které 
vedly k obecně přijatým, ale zavádějícím závě-
rům. Tyto zcela překvapivé nalezené zásadní 
nedostatky  vedly k zásadní změně dalšího 
směřování našeho výzkumu. Jeho cílem se  
stalo komplexní definování episiotomie z bio-
mechanického pohledu.

Jaký výsledek měl Váš několikaletý 
výzkum?

Výsledkem je zejména publikace řady člán-
ků v mezinárodních časopisech, završených 
návrhem přesného umístění nejčastěji uží-
vaného mediolaterálního typu episiotomie 
a následně ve spolupráci s pracovišti v Norsku, 
Nizozemsku a Velké Británii návrhem klasifi-
kačního systému této operace tak, aby meto-
dologie budoucích prací byla na kvalitativně 
vyšší úrovni a různé studie byly pak porovna-
telné.

V současné době je dokončován rozsáhlý 
projekt porovnávající dva různé typy episio-
tomie, které jsou v Evropě nejčastěji prová-
děny: mediolaterální a laterální episiotomie. 
Laterální typ je v odborné společnosti dosud 
zcela opomíjen nebo kritizován, nicméně na 
podkladě evropského přehledu často užíván. 
Navíc je často zcela nevědomě poté zaměňo-
ván za mediolaterální episiotomii.Toto je i jed-
ním z důvodů proč se závěry různých dosavad-
ních studií často diametrálně liší. Náš rozsáhlý 
projekt je proto založen na důsledném defino-
vání uložení episiotomie, aby porovnání všech 
„pro“ i „proti“ bylo skutečně možné.

Jakou měl Váš výzkum odezvu v odborné 
veřejnosti ?

Na základě našich výsledků a rozsáhlé 
mezinárodní spolupráce byl letos pod naším 
vedením organizován mezinárodní workshop 
v rámci kongresu IUGA (International Uro-
gynegological Society) v Lisabonu. Obsah 
tohoto zcela neobvyklého workshopu byl pro 
většinu účastníků velmi překvapivý. Byl však 
vzhledem ke kvalitě prezentovaných výsledků  
a kvalitě našeho mezinárodního týmu velmi 
dobře přijat.Vzhledem k naší dosavadní mezi-
národní spolupráci  a vzhledem k ohlasu na 
zcela nové nahlížení na oblast považovanou 
širokou porodnickou a gynekologickou veřej-
ností za zcela prozkoumanou a uzavřenou, 
došlo ke spontánnímu pokračování a rozšíření 
mezinárodní spolupráce.

V čem tato spolupráce spočívá především?
V listopadu 2011 se v Birminghamu usku-

tečnil inaugurální meeting vědecké skupiny 
PEERS za účasti tzv. core-members z pracovišť: 
Birmingham Women´s Hospital,University of 

Birmingham, Savonia University of Applied 
Sciences (Kuopio), University of Leicester, 
Ludwig-Maxmilians-University (Mnichov), 
Caremeau University Hospital (Nimes), Oslo 
University Hospital, FN a LFUK Plzeň, Fakulta 
aplikovaných věd ZČU (Plzeň), Ikazia Hospi-
tal  (Rotterdam) a University Hospital of North 
Staffordshire (Stoke-on-Trent). Jedná se o zcela 
nový interdisciplinární přístup k problematice 
z pohledu urogynekologie, porodnictví a babic-
tví (neboť porodní asistentky v mnoha zemích 
jsou zcela nezávislé na lékařích, a tak jejich 
názory jsou v mnoha nuancích vedení finální 
fáze porodu relativně odlišné).

Skupina PEERS má za cíl zpřehlednit cel-
kovou situaci dané problematiky v Evropě. 
Dalším cílem je vytvoření souboru multicent-
ricky vedených projektů založených na kvalit-
ní metodologii, jejichž výsledky by mohly být 
snadno porovnatelné a závěry snáze akcepto-
vatelné pro (zatím evropskou) gynekologic-
kou veřejnost.

Cílem je i  tzv. e-learning, poskytující mož-
nosti výuky formou prezentací, videí, hands-
on workshopů nebo návštěvou jednotlivých 
evropských pracovišť.

Ve spolupráci se skupinou PEERS pracuje-
me také na projektu 5P (Perineal Protection 
Programmed on Principles of Physics). Kom-
binovaným přístupem z pohledu historické 
analýzy , mechaniky, urogynekologie, porodnic-
tví a na podkladě „basic science“objasňujeme 
adekvátnost této porodnické intervence, 
u  které není v současné době dosaženo důka-
zu o jejím pozitivním přínosu. Následkem toho 
není manuální chránění hráze v celé západní 
Evropě a Severní Americe rutinně prováděno.

Má nebo bude mít skupina PEERS nějakou 
finanční nebo jinou podporu ?

Cílem této spolupráce je rovněž získání 
evropské grantové podpory. Proto již na tom-
to prvém setkání byl po analýze návrhů jed-
notlivých účastníků  vypracován soubor šesti 
tzv. working packages, z nichž čtyř se aktivně 
účastníme.  

Naše pracoviště bylo pověřeno vedením 
tzv. perineálního mappingu, který se soustře-
dí na technicko-klinickou analýzu finální fáze 
porodu na fyzikálních principech. Dále spolu-
pracujeme na vytvoření evropského přehledu; 
zabýváme se i hodnocením různých proměn-
ných právě ve finální fázi porodu, kdy správ-
ný odběr a zpracování dat je otázkou velmi 
krátkého časového úseku (měřeného v sekun-
dách).  Tento sběr dat vzhledem k časově tech-
nické obtížnosti nebýval ( s výjimkou našeho 
pracoviště) zatím prováděn.

Předpokládáme, že nás čeká ještě mnoho let 
společné práce, protože sféra vedení porodu 
ve finální fázi je velmi rozsáhlá, a stejně roz-
sáhlý je i jen výčet možných intervencí během 
tak krátkého okamžiku. Je nutné jejich jasné 
definování a postupná klasifikace, zhodnocení 
z pohledu teoretických věd, a nakonec široká 
aplikace v oblasti postgraduálního vzdělávání. 

Děkuje Vám za Vaše odpovědi a přejeme 
Vám i Vašim spolupracovníkům hodně úspě-
chů!

(S prim. MUDr. V. Kališem, PhD. 
vedl za naši redakci rozhovor 
prof. MUDr. J. Kilian, DrSc.)



ŽIVOTNÍ JUBILEA LÉKAŘŮ KLINIKY TRN FN PLZEŇ
DOC. MUDR. MILAN TEŘL, PH.D. A DALŠÍ

Docent Teřl se narodil se 2. června 1956 v Sokolově  v rodině pro-
jektanta a zdravotní sestry, absolvoval LF UK v Plzni – 1982. Atesta-
ci z vnitřního lékařství složil v r. 1985, specializační atestaci – v oboru 
tuberkulóza a resp. nemoci –  v r.1989, specializační  atestaci – v oboru  
alergologie a klin. imunologie – v roce 1994 a atestaci ERS – astma 
– Francie – v roce 1999. V roce 2000 získal titul Ph.D., docenturu získal 
8. 6. 2006.

Docent Teřl publikoval téměř 100 prací, cca 10 v časopisech s impakt 
faktorem. Podílel se na přípravě  tří učebních textů pro posluchače LF, 
publikoval 2  monografie, odborných  přednášek přednesl více než  
300. Je spoluautorem skript Vybrané kapitoly z pneumologie (2000), 
Vnitřní lékařství pro nelékařské fakulty (2003),  je i pořadatelem skript 

Plicní lékařství (2005).
Docent Teřl je členem těchto 
společností a red. rad: Česká 
pneumologická a ftizeolo-
gická společnost od r. 1986, 
Česká společnost alergologie 
a klinické imunologie od r. 
1991, Evropská respirační 
společnost (1998 – 2000), 
členem správní rady Čes-
ké iniciativy pro astma je 
od r. 2001, členem redakční 
rady časopisu Kazuistiky 
v pneumologii od r. 2004.
Během své dlouholeté 

a bohaté činnosti  získal tato ocenění: Bronzová patronace Evropské 
resp. společností (ERS – 1998, 2002), návrh na medaili České pneu-
mologické a ftizeologické společnosti (2006), byly mu rovněž uděleny:  
cena Dr. Josefa Lišky ČSAKI  a  cena Výboru ČPFS za nejlepší mono-
grafii roku 2006.

Docent Teřl absolvoval i zahraniční odborné stáže:
1992 – Fachklinik fűr Erkrankungen der Atmungsorgane, Bad 

Reichenhall, Německo
1992 – Lungenabteilung, Landeskrankenanstalten, Salzburg, Rakousko
1999 – l´Université Montpellier, Montpellier, Francie.
Jeho pedagogická praxe: výuka českých i anglicky mluvících studentů 

medicíny (přednášky, praktika, semináře) –  je rovněž bohatá. Zatím na 
tomto poli pracuje 11 let, z toho na  odborném vedení doktorandů  7 
let,  je členem  zkušební komise pro státní zkoušky z vnitřního lékařství 
v interních oborech (11 let), je také  školitelem v oborech pneumologie 
a alergologie a klinické imunologie v přípravě pro specializační atestace 
(7 let).

Z astrologického hlediska  je zrozencem  znamení Blíženců 
a Opice. Co dávají uvedená znamení svým zrozencům do vínku? 
Jsou to lidé vnímaví, přizpůsobivé povahy a intelektuálního 
založení. Tito idealisté si libují ve filozofii a baví je zkoumat názo-
ry jiných lidí. Mohou se pochlubit širokým okruhem zájmů a žijí 
činorodým a aktivním životem. Jejich myšlenky a pocity se pohy-
bují závratnou rychlostí a mají vynikající komunikační schopnosti.
Muž v těchto znameních je výrazná a nepřehlédnutelná osobnost. Ve 
společnosti stojí v centru pozornosti, je velmi výřečný a vysoce inteli-
gentní.

MUDr. David Havel se narodil 21.9.1976 v Aši. Stran jeho dětství se 
nám od něj nepodařilo získat informace, které by bylo vhodné začlenit 
do tohoto článku. Netypická ale byla už jeho základní školní docházka. 
Navštěvoval Matematickou školu v Chebu, kde např. Pythagorovu větu 
se nestačilo naučit, ale museli jste ji DOKÁZAT!!! 

David poté pokračoval v letech 1991-1994 studiem na gymnáziu 
v Chebu. Následně jako jeden z prvních v ČR využil příležitosti dokon-
čit středoškolské studium vycestováním na rok do zahraničí. Vybral si 
stylově: Cottage Grove High School ve státě Oregon v USA, kde prožil 
dobrodružný rok naplněný zdokonalováním angličtiny a různými dru-
hy sportu. Vedlejší (ale podstatnou) výhodou bylo, že David byl ofici-
álně osvobozen od nutnosti skládat maturitu, ale na druhou stranu si 
byl vědom, že tento údaj v životopisu (gymnázium bez maturity) by při 
žádosti o zaměstnání vyvolal pochybnosti a nedůvěru, takže mu bylo 
jasné, že musí pokračovat v získání hodnotnějšího titulu. 

Ctě tradici rodiny (oba rodiče i dědeček lékaři) nastoupil navzdo-
ry předchozímu matematickému zaměření v roce 1995  na Lékařskou 
fakultu University Karlovy v Plzni. Jakožto tehdy budoucí člen Men-
sy studium zvládl bez větších obtíží a mohl se naplno věnovat sportu 

(zejména judo, které řadu let provozoval závodně a dosáhl několika 
soutěžních úspěchů, ale i fotbalu, volejbalu, plavání a dalším), výletům 
na zajímavá místa (např. památky v Řecku) a „akčnímu životu“ na vyso-
koškolských kolejích Heyrovského. Závěrečným státnicím v roce 2001 
se mu tentokrát vyhnout nepodařilo a s čerstvým titulem „MUDr.“ 
nastoupil téhož roku na kliniku TRN v Plzni, kde se v roce 2005 stal 
odborným asistentem a v roce 2008 vedoucím jednotky intenzivní péče. 
(Mezitím složil v r. 2005 atestaci v oboru Vnitřní lékařství, v r. 2007 pak 
atestaci v oboru Pneumologie a ftizeologie.) Během těchto let se stihl 
také oženit a narodily se mu dvě děti. 

David se věnuje přednáškové činnosti, některé práce publikoval 
(např. 3 impaktované články týkající se problematiky pohrudničních 
výpotků), významný podíl měl na Atlasu pneumologické cytologie. Na 
TRN- klinice se věnuje moderním vyšetřovacím metodám jako je navi-
govaná bronchoskopie či EBUS, zkoumá využití stanovování onkomar-
kerů ve výpotku, dále s dobrými výsledky zavádí do praxe alternativní 
možnosti řešení pneumotoraxů či zánětlivých pohrudničních výpotků. 

Stran sportu se David z juda přeorientoval zejména na dálkový běh, 
již 3x absolvoval Pražský maratón a letos trénuje na další. O stěnu jeho 
cév se kromě fyzické aktivity stará také kvalitní červené víno (které 
podávané po malých dávkách neškodí v jakémkoliv množství), o jeho 
dobrou náladu kvalitní filmy a hudba. Má rád mimo jiné západní část 
Krušných Hor (kde má chalupu) a jako jeden z nejsilnějších zážitků 
popisuje okamžik, kdy vystoupil v pohoří Kavkaz na vrchol Elbrusu. 

Další z kolegů, kteří oslavili v letošním své životní jubileum, je MUDr. 
Radka Bittenglová, MUDr. Veronika Bednářová, MUDr. Marek Lang-
majer a MUDr. Amír Hassan. 

MUDr. Radka Bittenglová se narodila 2.8.1966. Je vdaná, svou 
domácnost sdílí s jedním manželem, jednou dcerou a jedním absolutně 
všežravým psem.  Paní doktorka má osobité charisma. Tato elegantní 
gurmánka je pracovitá, svědomitá, spolehlivá. Má ráda dobré víno a vše 
ostré. Na Lékařské fakultě  UK v Plzni promovala v roce 1990, v roce 
1993 získala specializaci v oboru Vnitřní lékařství I.stupně, v roce 1998 
v oboru Tuberkulóza a respirační nemoci II. stupně. Paní doktorka má 
široký odborný záběr, je vedoucí lékařkou ambulantního traktu, vede 
poradnu pro intersticiální plicní fibrózy, poradnu pro cystickou fibrózu, 
pečuje o nemocné před transplantací plic, je nutriční poradkyně, bron-
choskopistka. Podílí se na výzkumu, účastní se lékových studií fáze II 
a III. Od r. 2008 pracuje na částečný úvazek jako odborná asistentka LF 
UK. Má účast na klinických studiích (INVITE, SAIL, Gilead ...)

Publikovala 10 článků, přednesla 49 přednášek, je autorkou 3 pos-
terů.

MUDr. Veronika Bednářová, narozena 17.8. 1976, je vdaná, starostli-
vá matka dvou malých dětí, atraktivní a aktivní mladá dáma. Svým jem-
ným, ale pevným jednáním si vysloužila od přednosty označení „železná 
pěst v glazé rukavičce“. Paní doktorka promovala na LF UK v roce 
2000, v roce 2003 získala specializaci 1. stupně, obor Vnitřní lékařství, 
v roce 2006 atestovala v oboru Tuberkulóza a respirační nemoci. Paní 
doktorka je velmi pečlivá, pracovitá, vstřícná vůči nemocným. Jejími 
oblastmi zájmu jsou pneumoonkologie a intenzivní medicína. Připravu-
je se na složení atestace z Intenzivní medicíny. 

MUDr. Marek Langmajer se narodil 8.5.1966. Je ženatý, vzorný 
otec 3 dětí. Poznávacím znamením je kromě brýlí stálý úsměv na tvá-
ři a nakažlivý klid. Promoval v roce 1991, v letech 1991-1992 absolvo-
val základní vojenskou službu, v roce 1994 získal specializaci v oboru 
Vnitřní lékařství  I.stupně, v roce 1999 v oboru Tuberkulóza a respi-
rační nemoci. Na klinice TRN pracuje od roku 2010, v současné době 
je vedoucím lékařem oddělení B a Funkční diagnostiky. Pan doktor je 
rovněž zapojen do bronchologie a dále pracuje na částečný úvazek jako 
odborný asistent LF UK V Plzni. 

MUDr. Amír Hassan je narozen 6.12.1966, je svobodný, má 50 % 
„horké“ krve a černý sportovní vůz značky BMW.  Na LF UK v Plzni 
promoval v roce 1993, v roce 1997 získal specializaci v oboru Vnitřní 
lékařství  I.st., v roce 2001 v oboru Tuberkulóza a respirační nemoci. Pan 
doktor pracuje jako ambulantní lékař, je známý coby filantrop. Je vel-
mi laskavý zejména vůči pacientkám, bez ohledu na věk. Je nadšeným 
bronchoskopistou, se zaujetím pro invazivní  bronchologické výkony.    

Vážení kolegové, jsme rádi, že vás máme. Přejeme vám vše nejlepší 
k vašemu jubileu!

prim. MUDr. Gabriela Krákorová, PhD.
zástupce přednosty TRN kl. FN Plzeň

prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.
přednosta TRN kliniky FN Plzeň
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PŘEDSTAVUJEME ABSOLVENTY PLZEŇSKÉ LÉKAŘSKÉ FAKULTY
MUDR. MILOSLAV KUNDRÁT

MUDr. Miloslav Kundrát má jako mnoho 
jiných absolventů plzeňské lékařské fakulty koře-
ny na Chodsku. Narodil se 22. 9. 1924 v Domažli-
cích. Základní školu absolvoval ve svém rodném 
městě, tam také maturoval v r. 1945 na gymnáziu. 
V současnosti žije v Karlových Varech. Nechme 
však kolegu Kundráta vyprávět samotného.

Když se ve svých 87 letech ohlédnu zpět, tak 
kromě svých blízkých mne provázely životem 
další dvě lásky, sport a medicína. Ze všech sportů 
jsem si nejvíce zamiloval kopanou, kterou jsem 
začal hrát v rodných Domažlicích ve sportovním 
klubu S.K. Sněhaři. Můj otec byl nadšeným spor-
tovním činovníkem. Začínal jsem jako každý kluk 
kopat do mičudy již v pěti letech na plácku kousek 
od domu. Pak jsem už v domažlickém klubu pro-
šel všemi mládežnickými kategoriemi. V šestnácti 
letech jsem hrál již za domažlický dorost a byl 
jsem nejmladším obráncem západočeské župy.
V paměti mně z těchto let utkvěl předzápas utkání 
I. ligy mezi SK Plzeň a mužstvem Prostějova v r. 
1939. My jsme měli v mládežnické soutěži za sou-
peře mužstvo plzeňského Rapidu. SK Plzeň byla 
tehdy nejpopulárnějším plzeňským mužstvem, 
diváci zaplňovali ochozy na stadiónu na Borech 
již dávno před začátkem hlavního zápasu, takže 
náš žákovský předzápas  měl kulisu 7 000 diváků. 
Na to se nezapomíná po celý život. 

Po maturitě na gymnáziu jsem po přijetí na 
lékařskou fakultu v Plzni přestoupil v září 1947 
do fotbalového klubu Viktorie Plzeň. Mým nej-
větším snem bylo hrát za Spartu Praha a když 
přišlo v lednu 1948 pozvání na výběrové  utká-
ní talentovaných hráčů, kterými měl být doplněn 
kádr A mužstva, nemohl jsem štěstím ani mluvit. 

Nakonec jsem se dostal do trojice hráčů, kteří byli 
vybráni. Dostal jsem se tak do společnosti hráčů, 
kteří byli skutečnými celebritami tuzemského 
fotbalu. Tři roky se mi dařilo skloubit život pro-
fesionálního fotbalisty a studenta medicíny, ale 
pak jsem se musel rozhodnout jak dál. Zvítězila 
medicína a já se stal lékařem.

Na umístěnku jsem přišel v r. 1951 do Karlo-
vých Varů. Podařilo se mi i v nové profesi setrvat  
v neustálém kontaktu se sportem a po složení ates-
tací z chirurgie a tělovýchovného lékařství jsem 
dále sloužil sportu a zejména kopané. Od roku 
1954 jsem pracoval jako dobrovolný funkcionář  
v odborných komisích fotbalového svazu až do 
roku 1988. Jako lékař jsem provázel naše hráče 
na všech úrovních reprezentace včetně A mužstva 
mužů. Měl jsem to štěstí, že jsem byl bezprostřed-
ním svědkem triumfu československých barev,  
když jsme se roce 1976  v Bělehradě po slavné 
Panenkově penaltě ve finálovém rozstřelu proti 
Němcům  stali mistry Evropy. S kopanou jsem 
zažil šťastné chvíle, ale i smutné okamžiky, pro-
tože ke sportu patří vítězství i prohry. I když se 
nedaří, je správné hrát fair play a to by mělo platit 
na hřišti i v životě. 

Bohužel v poslední době býváme svědky poru-
šování tohoto principu. Fotbal je kontaktní sport 
a často bolí, je však třeba správně posoudit, kdy 
jde ještě o zákrok v zápalu boje a kdy už jde o li-
kvidační zákrok s cílem vyřadit nečestně soupeře. 
Na straně druhé však se nemohu smířit s herec-
kými etudami na téma polytrauma, které se po 
odpískání rozhodčím a získáním nezasloužené  
výhody, mění na téma zázračného uzdravení. 
Fotbal se za poslední dobu velmi zrychlil a tím 

i pro rozhodčí je daleko obtížnější posuzovat jed-
notlivé zákroky. Chování některých hráčů jim to 
určitě neusnadňuje, spíše naopak. Jistě by se měla 
vést diskuse jak rozhodování zkvalitnit, třeba 
použitím videotechniky.I když to bude nároč-
ná cesta jak prolomit mnohdy rigidní postoje 
vrcholných řídících orgánů UEFA či FIFA, přál 
bych si, aby ubylo nepřiměřené agresivity na hři-
šti i v ochozech stadionů a přibylo spokojených 
diváků, a aby se náš fotbal dostal opět do horních 
pater  žebříčku FIFA, kam určitě patří.

Samozřejmě jako fotbalový fanda má radost 
ze současných úspěchů plzeňské Viktorie a také 
svého „rodného“ klubu FC Domažlice, nováčka 
III. ligy. Věhlasného domažlického rodáka určitě 
potěšilo, když jej nedávno pozvali do rodného 
města se zvláštní výzvou – provést slavnostní 
výkon před utkáním Českého poháru v kopané 
(„Ondrášovka Cup“) mezi Jiskrou Domažlice 
a Spartou Praha, historicky první utkání obou 
těchto soupeřů, jejichž barvy Míla Kundrát jako 
jediný domažlický odchovanec okusil. A určitě 
jej také těší, že zavedené tělovýchovně lékařské 
pracoviště po něm v Karlových Varech převzal 
syn Ivan, rovněž absolvent plzeňské lékařské 
fakulty. Milému kolegovi tak můžeme popřát 
v předposledním čísle roku 2011 hodně zdraví 
nejen v novém roce, ale i v letech příštích. Také 
jako každému náruživému rybáři, aby mu bra-
ly.... 

A jemu i nám všem ještě hodně radosti z dob-
rých výsledků plzeňských, domažlických i kar-
lovarských sportovců,  zejména na fotbalvých 
trávnících. 

 (jn)  

STANISLAV KUDRLE OSLAVIL DEVADESÁTINY

Jméno „Ferda Kudrle“ bylo po dlouhá desetiletí pro plzeňské vyso-
koškoláky všech studijních oborů pojmem. Jak by také ne – vždyť bylo 
jeho velkou zásluhou, že se od samotného založení vysokých škol 
v západočeské metropoli začaly také téměř současně vytvářet podmín-
ky pro to, aby měli budoucí lékaři, inženýři a pedagogové během studia 
kde bydlet.  Za výstavbou kolejí a dalších zařízení , sloužících studen-
tům během jejich mnohaletého studia, stála nepřehlédnutelná osobnost 
dlouholetého ředitele „Správy vysokoškolských kolejí a menz v Plzni“ 
nedávného jubilanta Stanislava Kudrleho. 

Narodil se 13. června 1921 v Hradci Králové do ryze komunistické 
rodiny. Doma mu říkali Slávek. V rámci náborové akce komunistů 
„Interhelpo“ dokonce otec uvažoval přesídlit na čas do Sovětského sva-
zu splnit internacionální povinnost a pomoci budovat v prvních letech 
Sovětského svazu socialismus. Na štěstí matka se včas dozvěděla, jak 
to s mnoha takovými brigádníky v Sovětském svazu dopadalo a tak se 
nakonec cesta na Východ nekonala. 

Od dětství chodil do Sokola. Sokolovna je dodnes na nábřeží Labe, 
tam získával první sportovní dovednosti. Sportem číslo jedna se však 
pro něj stal lední hokej, nejvíce mu v paměti utkvělo utkání proti teh-
dejším šampiónům z LTC Praha, kteří sice vyhráli 2:1, ale náš oslavenec 
se tehdy tělo na tělo utkával s takovými hvězdami našeho hokeje, jako 
byli např. Zábrodský, Juha či Konopásek. Sportem číslo dvě byl basket-
bal v barvách Sokola Pražské předměstí. 

Nechme „Ferdu“ jeho životní osudy dále vyprávět samotného:
Základní školu a poté reálné gymnázium jsem vychodil doma, matu-

roval jsem  v r. 1939. Začal jsem studovat na pražském ČVUT, jenže pak 
přišly známé události s připomínkou vzniku ČSR 28. října,  krátce na to 
manifestační pohřeb medika Jana Opletala, kdy jsem nechyběl v průvodu 
vysokoškoláků a také jsem slíznul  ránu obuškem, když nás rozháněla poli-
cie Resslovkou směrem k Vltavě. Následovalo uzavření vysokých škol a tím  
konec studia. Najít místo nebylo snadné, měl jsem však štěstí, že otec mého 
spolužáka z reálky Vacka, kterého jsem doučoval, byl ředitelem Východočes-
kých elektráren. Tam jsem tedy v „hučáku“ přes Orlici dostal místo. 

Jaké další vzpomínky se váží na dobu okupace?
Hned 15. března nás navštívilo gestapo, předpokládali, že otec bude 

mít doma nějaké dokumenty. Na štěstí nic nenašli. Jak známo Němci 
zakázali řadu českých organizací, mimo jiné i Sokol. Znamenalo to buď 
sportovní kluby rozpustit, nebo nějak  nařízení obejít. My jsme problém 
vyřešili tak, že jsme se prostě přejmenovali na sportovní klub „Lokos“ 
a tak jsme mohli dále fungovat. Málokoho napadlo, že se jedná jen 
o  „Sokol“ čtený odzadu. 

Jak však během válečných let přituhovalo, přišly horší časy – od r. 1942 
roční totální nasazení v rajchu – já byl přímo v Berlíně. Pak jsem byl 
přesunut do Boletic u Děčína, kde jsme pracovali na výrobě bronzových 
ložisek do motorů. Poměry tam byly tam děsivé, že jsme si na ně dokonce 
troufli upozornit dvouhodinovou stávkou, zúčastnili se jí nejen Češi, ale 
i totálně nasazení Francouzi, Belgičané a další národnosti. Nacisté už 
tehdy měli podle vývoje na frontách strach a nezavřeli nás, naopak čás-
tečně se poměry zlepšily. 

Válka skončila – co bylo dál?
Vrátili jsme se na vysoké školy a pokračovali ve studiu. Jenže přišel 

únor 1948, byl jsem mezi protestujícími studenty na Pražském hradě, 
a následoval vyhazov. Hned v dubnu jsem dostal doporučení jet se podí-
vat na pár dnů do Plzně, kde vnikaly nové vysoké školy. Vznikla akutní 
potřeba zajistit pro studenty ubytování. Byl jsem ochoten ujmout se toho-
to úkolu a tak jsem se hned pustil do práce. Na nějakou novou výstavbu 
nebylo pomyšlení, ještě se odstraňovaly pozůstatky války, takže šlo spí-
še o rekonstrukci starších objektů. Tím prvním byl dům v Perlové ulici 
(dnes v něm sídlí Česká policie), dalším objektem byl vyhořelý zámeček 
v Malesicích.  V tomto období již byla zrušená spolupráce s UNRROU 
a zoufale se nedostávaly finance na cokoliv. Podařilo se mi však přímo na 
Úřadu vlády získat prostředky na „údržbu historických památek“, takže 
jsem téměř hned získal 5 milionů a dalších 7 milionů byly pro rekon-
strukci deponovány jako nadlimitní investice. Další peripetie vznikla 
s převodem zámečku od rezortu Ministerstva lesů a vod k Ministerstvu 
školství jako školské zařízení.
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Jenže než tohle všechno proběhlo, a než se v Malesicích dostavělo, 
museli už studenti někde bydlet. Kromě Perlovky jsme tak ještě připravili 
ubytování v podkroví strojní průmyslovky na Borech – celkem 200 lůžek, 
a v klášteře Františkánů. Ani tady to nebylo jednoduché, jen taková per-
lička: z mansardy strojní průmyslovky bylo vidět na tehdejší borské letiš-
tě (dnes průmyslová zóna Bory), a tak zde byl zaveden trvalý dohled 
STB, zda této vyhlídky nezneužívají nějací nepřátelé státu. 

Pak už to ale šlo asi ráz na ráz, přece jen sedm let po válce bylo třeba 
pro narůstající počty studentů něco vybudovat. Jak postupovala další 
výstavba?

Tak jednoduché to zase nebylo. 22.5.1953 sice vyšlo vládní usnesení 
o budování vysokoškolských kolejí v sedmi městech po celém Česko-
slovensku, v Plzni jsme se to dozvěděli o den později, jenže nebylo nic 
připraveno. Takže nastal šrumec s co nejrychlejším rozjetím výstavby, 
než si to někdo rozmyslí, a skutečně se podařilo – 6. června se začalo na 
Borech bagrovat. 

Jenže došlo k další nečekané komplikaci. Jak známo 1.6. 1953 připra-
vila komunistická vláda všem obyvatelům republiky překvapení – měno-
vou reformu, přestože ještě 36 hodin před jejím provedením prezident 
republiky Antonín Zápotocký oznámil, že koruna je pevná a takový 
krok nepřichází naprosto v úvahu. V Plzni došlo k masovým protestům, 
ty se v dalších dnech promítly i do pracovního úsilí zedníků na zahájené 
stavbě. Podařilo se sice vykopat základy, stavba se však moc nehýbala 
z místa. Zedníci dělali zkrátka „langsam“. 

Tehdy jsem si uvědomil, že je třeba nějaké hmotné pobídky. Zkusil 
jsem to s flaškou rumu – a zabralo to. Pak už byla vypsána prémie – když 
příští sobotu bude hotový věnec dalšího patra, bude na něm stát pokaž-
dé další flaška rumu. A tak postupně vyrostly dva bloky Máchova 14 
a Máchova 16, každý s 250 lůžky, zkolaudované v r. 1954.        

Co tomu říkali obyvatelé rodinných domků, kteří měli dosud výhled 
do parku a najednou jim před okny vyrostly paneláky? 

Pochopitelně se jim to nelíbilo, také si stěžovali. Nebylo jim to samo-
zřejmě nic platné. Abych si je přece jen udobřil, dostal jsem spásný 
nápad. V koridoru mezi oběma bloky jsem nechal zřídit bufet, který měl 
otevřeno i o víkendech. Pro místní to byla příjemná novinka, za nákupy 
nemuseli nikam daleko do sámošek a měli to pěkně u nosu přes ulici. 

Dvěma bloky však výstavba neskončila. Pět set lůžek bylo dobrých, 
ale to nemohlo problém s bydlením studentů vyřešit. 

Také že nevyřešilo, bylo třeba stavět další koleje. Jenže – kde na ně 
vzít? Objel jsem několik sousedních KNV (krajských národních výbo-
rů), odkud studenti přicházeli do Plzně studovat a tedy potřebovali uby-
tovat. Podařilo se mi všude získat příslib dotace na další výstavbu. 

To však zdaleka nebylo dost. A tak zbývala ministerstva. Na jednom 
jsem se potkal se známým ADKářem (čti ádékářem = absolvent dělnic-
kých kurzů), s nímž jsem před časem cosi oslavoval v Plzni. Spolu jsme 
zjistili, že kraje nečerpají rozpočtovou položku na výstavbu sídlištních 
prádelen. A tak jsme částku 12 milionů převedli do položky „kompletace 
sídlišť“ s účelovým určením pro Univerzitu Karlovu – Lékařskou fakul-
tu v Plzni a výstavbu dalších dvou bloků kolejí. Plzeňský KNV si sice 
stěžoval, byl jsem pozván „na kobereček“, ale nakonec se mi podařilo 
vše zdůvodnit a soudruzi pochopili význam dalšího budování. V r. 1960 
tak přibyly bloky Máchova 20 a Baarova 36.  

Podobně by bylo možno vyprávět i o výstavbě dalších kolejních bloků 
např. v Heyrovského ulici atd. „Ferda“ Kudrle však má ještě  obrovskou 
zásluhu na vybudování dvou tělovýchovných zařízení – letního v Poříčí 
u Strakonic a zimního v Perninku v Krušných horách. 

Jak došlo k výstavbě těchto dvou rekreačních objektů?
Když se rušila Universita 17. listopadu pro cizince, uvolnily se pro-

středky na výstavbu sportovního zařízení pro letní výcvikové kurzy 
studentů. Bylo však třeba nalézt vhodnou lokalitu, a to nebylo nijak 

jednoduché. Rozšíření již fungujícího malého tábora u Blatné ztrosko-
talo na nesouhlasu Lesů s vykácením malé plochy, potřebné k rozšíření. 
U Nalžovských Hor byl pozemek u rybníka, majitel mlýna však požado-
val nehoráznou sumu. Ve Střelských Hošticích byl u Otavy vhodný 
pozemek, než však došlo k rozhodnutí, byl obsazen. A tak nakonec byl 
vytypován pozemek u Poříčí na Strakonicku. Ve strakonické nemocnici 
byla polovina lékařů – absolventů plzeňské LF, ti uměli „zatlačit“ v náš 
prospěch, a tak jsme nakonec získali velice pěknou lokalitu poblíž Otavy, 
na níž postupně vyrostl chatový kemp s řadou sportovišť a kterou od té 
doby využily tisíce posluchačů v rámci letních kurzů i zaměstnanců pro 
svoji rekreaci. 

 S chalupou v Perninku to bylo složitější. Polovinu domu vlastnila 
obec, ta byla k prodeji svolná, druhou polovinu německá majitelka, která 
se však již před léty vystěhovala do Německa a tak dům byl opuštěný. 
Opakovaně odmítala všechny nabídky na odkoupení. Nakonec zabrala 
pohrůžka, že dům je v takovém stavu, že se bude muset zbourat a nákla-
dy ponese majitel. Pak teprve došlo k dohodě, a objekt dodnes slouží 
zejména studentům ZČU. 

Dalo by se ještě hodně vyprávět o nejrůznějších peripetiích, spoje-
ných s plzeňskými kolejemi. Mezi ně patřila i stížnost předsedy JZD 
v Malesicích na studentky LF, které po večerech chodili okukovat čle-
nové místního JZD místo plnění pracovních povinností. Nakonec byli 
v Malesicích ubytováváni jen studenti-muži. 

Z jiného soudku byl problém, jak uklidnit rozjařené studenty na 
borských kolejích po majálesových oslavách. I tady si věděl pan ředi-
tel Kudrle rady, avšak jeho návod není na stránkách našeho periodika 
v plném znění interpretovatelný. 

Na závěr uvedu dvě vlastní vzpomínky na pana ředitele. Stanislav 
Kudrle se mohl pyšnit velice rozměrným somatotypem, při nadprůměr-
né tělesné výšce i značnou robustností. A tohoto argumentu také využil 
k tomu, aby se v pořadníku na tehdy úzkoprofilové osobní auto značky 
Wartburg posunul v pořadníku poněkud výše, takže se poté mohl pyš-
nit vozem, který mu ostatní mohli závidět. Pro něj to však bylo jediné 
řešení, do jiných tehdy dostupných typů domácí výroby by se zkrátka 
nenasoukal. 

Druhou vzpomínku mám ze zájezdu našeho týmu vodního póla na 
památnou cestu do zahraničí v srpnu 1967. Letěli jsme nejdříve k něko-
lika utkáním do Egypta, pak lodí do Syrakúz, odtud na týden k dalším 
utkáním na Maltu, a pak jsme se vraceli vlakem domů. Pan ředitel se na 
celé čtyři týdny nemohl uvolnit, takže přijel nám naproti do Syrakúz. 
A hned nás poučil: „Pánové, dávejte si tu bacha na sprchy. Já jsem byl 
z vlaku tak spařený, že jsem si tady zašel hned na nádraží do sprchy 
– jsou tam kohoutky „caldo“ a „fredo“. Co je fredo jsem nevěděl, ale 
caldo zní jako kalt, takže jsem měl za to, že je to studená.  Pustil jsem ji na 
plné pecky – a málem jsem si opařil záda! Pamatujte si, italsky je studená 
fredo, budu si to do smrti pamatovat“. 

Pana ředitele ve výslužbě, který před několika léty ovdověl,  jsem 
navštívil v Domově pro seniory sv. Jiří v Doubravce. Radost mu dělá 
syn Stanislav, absolvent naší Lékařské fakulty, i vnučka, která se letos 
vdávala. Když jsem se prohrábnul jeho čestnými medailemi a uznáními, 
byly mezi nimi např. medaile přeborníka Zč. kraje v odbíjené v letech 
1958 a 1959, Čestné medaile od LF UK v Plzni, od VŠSE, PF i ZČU 
Plzeň, medaile Zasloužilého školského pracovníka, medaile k 550. výro-
čí Univerzity Karlovy, pamětní medaile Ministerstva školství, pamětní 
medaile Technische Hochschule Magdeburg a Technische Hochschule 
Karl-Marx-Stadt a další. 

A nám závěrem zbývá již jen popřát jubilantovi další spokojená léta 
ve zdraví, hodně radosti mezi svými blízkými a také hodně příjemných 
vzpomínek na léta minulá. Mnoga ljeta živijó... 

Jarda Novák

ČESKÁ HLAVA 2011

Nejprestižnější česká soutěž pro vědce, techni-
ky a studenty Česká hlava 2011 již zná své vítě-
ze. Na slavnostním galavečeru na Vysoké škole 
ekonomické v Praze byly v pátek 18.11. uděleny 
ceny osmi vítězům v sedmi soutěžních kategori-
ích. Národní cenu vlády Česká hlava 2011 získal 
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. ze 3. lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze. 

Profesor Widimský patří mezi přední čes-
ké kardiology a je špičkovým a mezinárodně 

uznávaným odborníkem v oboru, který zásad-
ním způsobem změnil způsob léčby akutního 
infarktu myokardu v celosvětovém rozsahu. 
Díky práci profesora Widimského se v České 
republice aplikace koronární angioplastiky u 
nemocných s akutním infarktem myokardu 
stala rutinní záležitostí ve všech kardiocent-
rech a všech krajích. Došlo tak k významnému 
snížení nemocniční úmrtnosti na tuto srdeční 
příhodu.

Perkutánní transluminární koronární 
angioplastika (PTCA) je moderní metoda, 
která umožňuje při jednom výkonu zobra-
zení věnčitých tepen srdce a zároveň oka-
mžitou léčbu při jejich zúžení nebo uzá-
věru. Roztažení takto postižené tepny se 
provádí balonkovým katétrem a ve velké 
většině případů se do postiženého místa 
umístí speciální kovová výztuž – koronární 
stent.
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Mimořádné pracovní nasazení profesora Wi-
dimského v posledních dvaceti letech přispělo 
k vynikajícím úspěchům realizace programu 
intervenční léčby akutního infarktu myokardu. 
Zároveň byl iniciátorem randomizovaných stu-
dií PRAGUE 1 a PRAGUE 2, jejichž výsledky 
podstatně ovlivnily léčbu tohoto onemocnění 
nejen v České republice, ale také v celé Evro-
pě, Severní Americe a dalších světadílech. 
Výsledky této práce se staly doporučením pro 
lékaře v Evropě i USA. Vyvrcholením čtrnác-
tiletého klinického výzkumu, jehož součástí 
byly i výše zmíněné studie, je vydání publikace 
v dubnu 2010, kde kolektiv nejlepších kardio-
logů ze třiceti zemí Evropy pod vedením prof. 
Widimského analyzoval výsledky léčby infark-
tu, a ukázalo se, že Česká republika je v této 
oblasti na prvním místě.

Profesor Widimský se dále významným 
způsobem podílel na projektu, jenž se věnoval 
výzkumu kmenových buněk v léčbě nemoc-
ných po akutním infarktu myokardu – patřil 
i zde k jedněm z prvních pracovišť na světě, 
která se touto problematikou zabývala. Prof. 
Widimský je také autorem mnoha výborně 
hodnocených grantových projektů a rov-
něž úspěšným a citovaným autorem četných 
odborných domácích i zahraničních publika-
cí.  Byl mimo jiné též jedním ze tří hlavních 
koordinátorů a autorů největší monografie 
kardiologie.

Prof. Widimský je nadán i mimořádným 
organizačním talentem. Je úspěšným přednos-
tou jedné z předních kardiologických klinik 
v České republice, stal se předsedou České 
kardiologické společnosti, podílí se na tvorbě 
akreditací českých pracovišť v oboru kardiolo-
gie i na systému pregraduálního a postgraduál-
ního vzdělávání českých lékařů.

Cenu „Invence“ společnosti Kapsch obdržel 
doc. Ing. Viliam Vatrt, DrSc. z Vojenského geo-
grafického hydrometeorologického ústavu. 

Jak vysoká je Sněžka? Zdánlivě prostá otáz-
ka není tak jednoduchá, protože její vrchol se 
určuje v metrech nad mořskou hladinou, a kde 
je vlastně ona mořská hladina, to se určuje 
velmi složitě. Proto v určování nadmořských 
výšek stále přetrvávají problémy. Je to značně 
komplikované především tím, že zemská kůra 
se zejména v důsledku gravitačního působení 
Měsíce a Slunce nepřetržitě výškově deformu-
je. Existují však globální geodetické konstanty 
tělesa Země, které na těchto slapových a jiných 
vlivech nezávisí. Jednou z nich je klidná, v inte-

grálním smyslu střední hladina světového oce-
ánu, jejíž tvar a globální zvlnění od roku 1993 
nepřetržitě zaměřují družicové altimetrické 
systémy (TOPEX/POSEIDON, JASON1).

Výzkumný tým vedený docentem Vatrtem 
vyvinul teorii, jak z těchto družicových altime-
trických dat vypočítat na uvedené oceánické 
vztažné ploše (geoidu) hodnotu potenciálu 
gravitačního pole Země – konstantu W0. Prů-
běh hladiny moře nemusíme ani znát, stačí jen 
vědět, jaký je potenciál na této střední ideální plo-
še moře, tedy znát číselnou hodnotu vyvinuté 
konstanty. Pokud pro výpočet výšek použije-
me zmíněnou konstantu W0, budou mít všech-
ny výšky ve světě stejný počátek. Objevem a 
uznáním konstanty je vytvořen základ pro 
vybudování jednotného výškového systému 
ve světě, jenž doposud neexistuje.  

Cenu Patria společnosti Veolia Voda obdržel 
prof. Pavel Winternitz, profesor Montrealské 
univerzity. 

Prof. Pavel Winternitz je mezinárodně 
uznávaným matematickým fyzikem. Páteří 
jeho vědecké činnosti je výzkum Lieových 
grup a jejich aplikace. Patří mezi průkopníky 
výzkumu v oblasti přesně řešitelných systémů 
a v teorii symetrií a integrability diferenčních 
rovnic.

V této oblasti patří mezi přední badate-
le v celosvětovém měřítku. Jeho jméno je 
součástí vědeckého slovníku a některé jeho 
modely v superintegrabilních potenciálů jsou 
v literatuře označovány za Smorodinsky-Win-
ternitzova typu. Jeho práce inspirovaly mnoho 
světových teoretických fyziků a uplatnily se 
prakticky v nukleární fyzice, astrofyzice i bio-
fyzice. Patří k nejcitovanějším fyzikům české-
ho původu. Profesor Winternitz vychoval řadu 
matematických fyziků, jedenáct z nich získalo 
profesury v Americe, Rusku, Kanadě a dalších 
zemích. Profesor Winternitz je stále vědecky 
aktivní a jeho práce patří mezi pět nejcitova-
nějších článků v časopise Journal of Physics. Za 
jednu ze svých posledních prací právě obdržel 
cenu Best Paper Prize 2011.

Cenu Industrie Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR získala  společnost ImageMe-
try, s.r.o. - Babak Mahdian za vývoj software 
VerifEyed. Jedná se o software, který dokáže 
během desetin vteřin rozpoznat, zda se s foto-
grafiemi či naskenovaným dokumentem mani-
pulovalo. V některých případech dokonce určí, 
zda byla fotografie například stažena z inter-
netu. VerifEyed dokáže rozdělit fotografie 
a dokumenty na věrohodné a nevěrohodné, 
tedy jakýmkoli způsobem manipulované. To 
je velmi důležitá informace v mnoha oborech: 
Na základě fotografií soudy vynášejí rozsud-
ky, pojišťovny vyplácejí škody, na Facebooku 
komunikujeme prostřednictvím snímků, kte-
ré mohou být „vylepšené“. Systém umožňuje 
s velkou pravděpodobností zjistit i přístroj, 
z něhož fotografie či její úprava vznikla. Lze 
zjistit dokonce i část, ve které byl snímek 
pozměněn (např. vymazána osoba). Systém, 
jenž rozpozná pravost fotografie, je prvním 
svého druhu a nemá konkurenci. 

Cena ministra životního prostředí byla 
udělena prof. Ing. Františkovi Pochylému, 
CSc., a prof. Ing. Blahoslavu Maršálkovi, CSc. 
z Vysokého učení technického v Brně a  Bota-
nického ústavu Akademie věd ČR za „Fle-
xibilní destratifikační technologii pro řízení 
kvality vody ve vodních nádržích“. 

Znečištění vodních ploch sinicemi je každo-
roční letní problém nejen českých vodních 
nádrží, který veřejnost zná v podobě zákazu 
koupání často již začátkem léta. Sinice ve vodě 
produkují toxické látky, jež jsou karcinogenní, 

neurotoxické, snižují přirozenou produkci ryb 
atd. V celém světě se proto hledají technologie, 
které by pokud možno bez chemikálií dokáza-
ly zastavit vývoj toxických sinic.

Nejlepším způsobem, jak se bez chemiká-
lií sinic zbavit, je podpořit jejich konkurenci, 
například okysličovat spodní vrstvy vody. Na 
to existuje mnoho druhů zařízení, žádné však 
toto okysličování není schopno zajistit tak, aby 
flexibilně fungovalo na většině nádrží napří-
klad s hloubkou do 20 metrů. Proto i při jejich 
užití sinice přežívají. Řešení přinesl až projekt 
laureátů, který byl v reálných podmínkách 
odzkoušen dvě sezony na Brněnské přehradě.

Zařízení je konstruováno tak, že respektuje 
odlišnosti jednotlivých nádrží. Proto je telesko-
pické a vodu promíchává šetrně, aniž by vířilo 
dno, a zároveň zabraňuje sinicím cestu k hla-
dině za světlem. Zařízení je unikátní tím, že 
využívá znalostí životních strategií sinic, proto 
svou konstrukcí podporuje růst rozsivek, což 
je přirozený konkurent sinic. Rozsivky rostou 
rychleji než sinice, a tak jim spotřebují fosfor 
jako jejich přirozenou potravu, takže sinicím 
seberou živiny.

Cenu Doctorandus Nadačního fondu Čes-
ká hlava získal  MUDr. Jan Petrášek, Ph.D.  
z Institutu klinické a experimentální medicíny 
a 1. lékařské fakulty UK, Praha. V práci „Úloha 
TOLL-LIKE receptorů v patogenezi jaterních 
onemocnění“ se zabýval úlohou imunitního 
systému u nejčastějších jaterních onemocně-
ní: alkoholické nemoci jater, nealkoholického 
ztukovatění jater a imunitně zprostředkova-
ných zánětů jater. K rozvoji těchto onemoc-
nění přispívá skutečnost, že ze střev pronikají 
do jater bakterie a části jejich buněčné stěny 
(endotoxin), které jsou v játrech zachyceny 
a likvidovány jaterními a imunitními buňkami. 
Ničení střevních bakterií v játrech brání jejich 
šíření dál do organismu, avšak nadměrný pří-
vod endotoxinu do jater pozorovaný např. 
u alkoholiků a obézních jedinců má za násle-
dek vedlejší reakci v podobě zánětu a ztuko-

vatění jater, které mohou vyústit až v jaterní 
cirhózu.

Tento již dříve popsaný mechanismus rozší-
řil doktor Petrášek zjištěním, že jaterní a imu-
nitní buňky mezi sebou komunikují. Kdyby se 
podařilo přehnanou reakci imunitních buněk 
v játrech na nadměrný přívod endotoxiuů 
zmírnit, nemusel by zánět jater vzniknout. Ve 
svých experimentech MUDr. Petrášek proká-
zal, že odpověď imunitních buněk na endotoxin 

prof. MUDr. PetrWidimský, DrSc.

MUDr. Jan Petrášek, Ph.D.
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Soutěž České hlavičky má za cíl ocenit vědecké práce středoškol-
ských studentů  v technických a přírodovědných oborech. Slavnostní 
galavečer v Mahenově divadle  v Brně se letos stal triumfem studentů 
gymnázia v Brně-Řečkovicích. Studenti této školy získali dvě z pěti tro-
fejí a stává se již tradicí, že nechybí mezi vítězi. Ceny byly letos  udělová-
ny už po páté  a  tradičně v Brně, které je jakousi  „metropolí“ Českých 
hlaviček.  Své práce přihlásilo na 60 studentů. Zvláštností této soutěže 
je, že kategorie nejsou děleny podle oborů, ale  jsou interdisciplinární 
a studenti se do ní mohou hlásit přímo.  Porotu tvoří přední čeští vědci 
v čele s  prorektorkou VŠE v Praze prof. Stanislavou Hronovou.

V kategorii Merkur, která má ekonomické zaměření přísní porotci se 
letos poprvé rozhodli  cenu nikomu neudělit. 

V  kategorii Ingenium se svým softwarem vyhrál student oktávy uve-
deného gymnázia Jan Štourač. Svou práci nazval „Předpověď důsled-
ku aminokyselinové substituce na funkci proteinu.“  Tato předpověď 
je využívána v proteinovém inženýrství i biomedicínském výzkumu 
a uskutečňuje se mj. souborem výpočetních metod AUTO-MUTE.  
Janovi  se podařilo naprogramovat jeho vylepšenou verzi.     

Cenu Genus společnosti Ekokom charakterizuje její pracovní název  
„Člověk a svět kolem něj“. Uděluje se  za odborné práce, projekty 
a počiny, související s oblastí zdraví, kvalitou lidského života, život-
ním prostředím a dalšími přírodními vědami. Získal ji spolužák Jana 
Šťourače z o rok nižší třídy Petr Pokora se svou prací „Výběr nejzdra-
vějšího hybridu meruňky“.  Petr Pokora  provedl chemickou analýzu 
243 odrůd meruněk, u nichž zjišťoval obsah antioxidantů, tedy látek 
s nejvyšším zdravotním přínosem pro člověka. Podle jeho žebříčku se 
stala nejzdravější odrůda Dolgocvetna.

O cenu Genus se P. Pokora podělil s Hanou Sedláčkovou.  Laureátka 
byla oceněna za práci s názvem  „Charakterizace  molekulární podsta-
ty Rothmund-Thomsonova syndromu“. Toto  onemocnění způsobují ve 
dvou třetinách případů  změny v genu RECQ4. A těmto změnám se 
Hana Sedláčková, podle oponenta na úrovni vysokoškolské magister-
ské práce, věnovala.  Svou práci psala ještě coby studentka gymnázia 
v Hodoníně, nyní je už v prvním ročníku oboru Biochemie na Přírodo-
vědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Laureátkou ceny Futura se stala Eliška Zlámalová pražského gym-
názia Nad Štolou. Její práce, s níž obsadila i 1. místo v oboru chemie 

v letošní soutěži SOČ, měla název „Vývoj metody pro monitorování 
molekulární podstaty vzniku závislosti na drogách“. Studentka pra-
covala na vytvoření metody, která je schopná monitorovat mozkové 
funkce na molekulární úrovni a může být použita i pro výzkum vývoje 
závislosti na drogách. Hodnotitelé práce metodu považují za originální 
výstup a oceňují, že ji sepsala na základě plnohodnotné účasti v týmu, 
který byl tvořen odborníky z VŠCHT v Praze, z 3. Lékařské fakulty UK 
a z Pražského psychiatrického centra.

Benjamínkem mezi laureáty byl letos  třináctiletý žák základní ško-
ly v pardubických Polabinách Martin Klotz. Uspěl v soutěži o cenu 
Abraxan, vypisovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,  
a určené žákům  do 15 let  za práce a projekty v nehumanitních oborech. 
Martin je žákem  7. třídy ZŠ v Polabinách ( Pardubice).

Jeho vítězná práce se jmenovala „Studium krystalizace kamence 
v závislosti na podmínkách“. Martin vytvořil krystaly bez přebytečné 
vody a chtěl svým projektem pomoci mladým chemikům, kteří se krys-
taly a krystalizací zabývají.

Za pět let laureáti Českých hlaviček dosáhli řady dalších úspěchů 
a ocenění. Za zmínku stojí například Filip Naiser. Loňský laureát Čes-
kých hlaviček v kategorii Ingenium, nyní sklidil za oceněnou práci  (soft-
ware, který umožňuje ovládání počítače bez klávesnice a myši pouhým 
pohybem očí) další vavříny. V americkém Los Angeles na prestižním 
mezinárodním klání vědeckých nadějí Intel ISEF vyhrál druhou cenu 
v kategorii počítačových věd. Další držitel ceny České hlavičky (vítěz 
kategorie Futura) Tomáš Svoboda se svým funkčním prototypem pře-
nosného rentgenu  a CT skeneru obsadil v USA čtvrté místo. Všichni 
studenti, kteří se v soutěži Intel ISEF umístili do 4. místa, mohou počítat 
s bezplatným stipendiem na nejlepších amerických univerzitách. 

Zajímavé je, že všechny oceněné práce – včetně výběru nejzdravěj-
ší  odrůdy meruňky – se vztahují k chemii, a také k medicíně. Letošek 
je Mezinárodním rokem chemie, proto i trochu chemicky byl zabarven 
program slavnostního galavečera, který se konal za přítomnosti kamer 
České televize v brněnském Mahenově divadle. Večerem provázel Aleš 
Cibulka, svůj recitál tu měla Aneta Langerová, zazpíval i Pěvecký sbor 
posluchačů Masarykovy univerzity v Brně  a velký úspěch sklidila yoyo 
exhibice mistra Evropy Tomáše Bubáka (pochopitelně s vědeckým 
výkladem).  (r)

ČESKÉ HLAVIČKY 2011 - JIŽ POPÁTÉ

je možno potlačit běžným lékem, který se až 
doposud používal pro léčbu revmatoidní artri-
tidy. Objev dává naději na nové léčebné postu-
py u zánětů jater, cirhózy a dalších imunitně 
zprostředkovaných nemocí.

Cenu Gaudeamus Všeobecné zdravotní 
pojišťovny ČR obdržel Ing. Lukáš Rambousek 
z Vysoké školy chemicko-technologické v Pra-
ze. Ing. Lukáš Rambousek se ve své diplomové 
práci „Preklinický vývoj nových syntetických 
anionických medicinálních steroidů“  soustře-
dil na výzkum látek, které by mohly potenciál-
ně sloužit jako léčivo pro neuropsychiatrická 
onemocnění. Testoval zcela novou skupinu 
syntetických derivátů steroidních molekul, 
jež jsou nadějné pro léčbu vybraných chorob 
spojených s úpadkem paměti a učení. Jím 
zkoumané molekuly představují zcela novou 
a chybějící skupinu látek pro terapii neurode-
generativních onemocnění mozku.

Experimentální studie prokázaly, že lát-
ka nemá vedlejší účinky, proniká do mozku 
a zmírňuje příznaky ve zvířecích modelech 
poškození mozku, depresí, schizofrenie a dal-
ších modelech nemocí spojených s nesprávnou 
funkcí N-methyl-D-aspartátového receptoru. 
Jeho práce vznikla ve spolupráci s Ústavem 
organické chemie a biochemie AV ČR v.v.i., 
Fyziologickým ústavem AV ČR v.v.i. a Psychi-
atrickým centrem Praha. Přes svůj mladý věk 
je Lukáš Rambousek již spoluautorem něko-
lika vědeckých publikací s impakt faktorem 
a mezinárodního patentu. Talent projevoval už 
od mládí. V roce 2005 byl vítězem soutěže Stu-
dentské odborné činnosti v oboru biologie.

(r)

Ing. Lukáš Rambousek

CENA MĚSTA PLZNĚ PROFESORU SLÍPKOVI

Ve čtvrtek 17.11.2011 došlo na plzeňské rad-
nici ke slavnostnímu aktu – plzeňský primátor 
Martin Baxa vyznamenal historickou pečetí 
města Plzně pět významných plzeňských osob-
ností. Obdrželi ji herec Pavel Pavlovský, archi-
tekt Jan Soukup, hudební publicistka Vlasta 

Borůvková a bývalí rektoři Západočeské uni-
verzity Josef Průša a Zdeněk Vostracký. 

Cenu města Plzně za celoživotní vědeckou 
a pedagogickou práci převzal prof. MUDr. 
et RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. Je to další 
významné ocenění, kterého se prof. Slípkovi 

dostalo v roce jeho životního jubilea, které 
nedávno oslavil. K mnoha gratulantům se při-
pojují i všichni ostatní členové redakční rady 
Facultas nostra, jejímž je prof. Slípka od samé-
ho začátku zasloužilým a platným členem. 

(jn)   
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VZPOMÍNKY NA PŘÍHODY Z PRAKTIK A ZKOUŠEK Z PATOLOGIE

Odklad zkoušky. Důvodem odkladu zkoušky bývá většinou nezvlád-
nutí látky v požadovaném termínu, ale student Dalibor měl jiný důvod. 
Na jaře r. 1979 se mu naskytla příležitost se plavit lodí na Kubu a do 
Mexika, což v té době bylo něco zcela mimořádného. Smůla byla, že doba 
na cestu kolidovala s termíny zkoušek z patologie. Přednosta patologie 
profesor Vaněk byl názoru, že napřed jsou povinnosti a pak výlety. Další 
smůla byla, že odjezd lodi zdrželo nepříznivé počasí a hurikány. Když se 
Dalibor vrátil, byly už všechny termíny zkoušek z patologie prošlé, takže 
ztratil celý studijní rok. V dalším roce se přihlásil na první možný termín a 
zkoušku úspěšně složil. Cesta mu rozšířila životní rozhled a ztráta studij-
ního roku mu v další profesní činnosti nijak neublížila.

Zkrácení doby před zkouškou.  Potkali jsme se náhodně na schodech 
Šiklova ústavu, dva budoucí kandidáti na zkoušku a já jako budoucí 
examinátor. Naříkali, že mají termín zítra a že mají strach. Náhodou 
jsem byla volná a radila jsem jim, aby šli na zkoušku už ten den a tak se 
strachu zbavili. Váhali. Z kapsičky svého bílého pláště jsem vytáhla pět-
advacetihaléř a vyzvala je, aby si hodili. Padla panna a tak bylo rozhod-
nuto. Oba uspěli výborně. Po zkoušce si jeden z nich doma v povznesené 
náladě pouštěl hudbu. Ale babička napomínala: „Uč se, Jirko, zítra máš 
zkoušku“. Ale ten předvedl babičce známku v indexu. Dodnes má prý 
onen pětadvacetník schovaný.

Omluvy za pozdní příchod na praktika a na řádný termín zkoušky.  
V prvním případě student řekl, že fena měla mladé. – Ve druhém přípa-
dě se student dostavil místo v půl osmé až kolem jedenácté hodiny, kdy 
už zkouška skončila, a na svou omluvu uvedl, že „si trochu pospal.“

Volba mezi dvěma examinátory. Pokud jsme zkoušeli profesor Vaněk 
a já souběžně, snažili se posluchači většinou dostat ke mně, snad pro 
menší věkový rozdíl mezi námi. Ale jedna studentka si vysloveně přá-
la být zkoušena přímo profesorem Vaňkem. Její manžel totiž úspěšně 
složil rigorosum z patologie u profesora Vaňka v době, kdy byl Vaněk 
asistentem profesora Šikla na Hlavově ústavu v Praze, a manželka se 
chtěla vyrovnat. I ona uspěla výborně a zachránila čest i ženské části 
v příslušné rodině.

Taháky při rigorosu. Při písemné přípravě jsem zabavila stoh velmi 
pečlivě složených lístečků velikosti větší poštovní známky a medičku 

jsem odročila. Odpoledne se telefonicky ozvala nešťastná maminka, 
sama také pedagožka a ptala se, co bude dál. Ujistila jsem ji, že věc 
nehodnotím z morálního hlediska. Protože byly taháky velmi obsažné, 
byla jsem přesvědčená, že se při jejich vypracování studentka hodně 
naučila a doporučila jsem, aby se na zkoušku přihlásila hned příští 
týden, ovšem bez taháků. Tehdy mi studentka vysvětlila, že taháky jsou 
pro zkoušeného určitá „berlička“. Zkoušku úspěšně složila.

Pláč při zkoušce. Dvakrát se stalo, že se dvě studentky, později úspěš-
né lékařky, v průběhu zkoušky rozplakaly s tím, že si nemohou na danou 
otázku vzpomenout. Stačilo téma rozložit na jednotlivé otázky a vše 
dopadlo dobře. Zřejmě šlo o krátkodobé selhání nervů z rozčilení.

Kritika známkování. Jako examinátor jsem zažila i kritiku, nikoli od 
známkovaného, ale od jeho kolegy-kamaráda. Ten mi přišel říci, že by 
si jeho kamarád, který je velmi inteligentní, zasloužil jedničku místo 
dvojky, kterou dostal. Potíž je v tom, že se známkují konkrétní znalos-
ti dotyčné otázky. Pravděpodobně jsem tou dvojkou připravila medika 
o červený index, ale snad mi to odpustil a jistě se pracovně výborně 
uplatňuje.

Medici a závažná onemocnění. Jedna medička mě v průběhu prak-
tik požádala, zda bych se jí podívala na biopsii krční uzliny, kterou jí 
měli odebrat. Říkala, že má trvalé bydliště v Mostě, kde jí tchyně hlídá 
dítě. Šlo o maligní lymfogranulom, v té době prakticky neléčitelné one-
mocnění, a já jsem nebyla schopná jí říci pravdu. Dlouho jsme debato-
valy ústně, ale nakonec ji přesvědčila psaná kopie fingovaného nálezu. 
Tehdy se rozzářila a prohlásila, že teprve teď mi uvěřila. Její ošetřující 
plicní lékař byl samozřejmě informovaný o správném nálezu. Správnou 
diagnózu se podařilo asi tři roky utajit. Nemocná se ji dozvěděla tepr-
ve po dokončení studia medicíny, když si podávala žádost o nástup do 
zaměstnání. Za kratší dobu nato zemřela. – Z dnešního pohledu není při 
možnosti léčby zatajování diagnózy správné. Přemýšlela jsem, zda by si 
postižený člověk v takové situaci zařídil zbytek života jinak než studiem, 
ale profesor Vaněk byl názoru, že má člověk pracovat, dokud je toho 
schopen. – Ale ani dnes neunesou někteří postižení tíhu zlé zprávy.

Prof. MUDr. Alena Linhartová, DrSc.

Je pátek 25. 11. 2011 a já se právě vrátila 
z velmi zajímavého setkaní, které se uskuteč-
nilo v KVK centru v Plzni. Na internetové 
vývěsce KVK centra je v úvodu o pozvaném 
hostu napsáno: 

„Mgr. Karel Šimr
- evangelický farář v Chrástu
- vedoucí projektu PIT, psychosociálního 

intervenčního týmu, zasahujícího při humani-
tárních katastrofách a neštěstích (Psychosociál-
ní intervenční tým ČR - PIT - je mezioborové 
uskupení lidí, které se zabývá spoluprací se 
společenstvími, zasaženými neštěstím).“

Dále jsem se o něm dozvěděla, že byl několik 
let vedoucím pracovníkem v Terénní krizové 
službě v plzeňské diecézní charitě a v současné 
době se věnuje mimo jiné i krizové intervenci 
v rámci Policie ČR a spolupracuje například 
se záchranáři. 

Večerem provázel pan Stanislav Valenta, 
Dis., který je vedoucím pracovníkem dobro-
volnického centra o. s. ADRA zde v Plzni.

Byl to velice zajímavý večer. Díky dobře 
cíleným otázkám jsme se dozvěděli kromě 
mnohého o Karlově osobním životě také řadu 
zajímavých informací o tom, čím se už něko-
lik let zabývá – o pomoci lidem, kteří prožívají 
nějaké životní neštěstí. 

Slyšeli jsme informace o výhodách a nevý-
hodách akutní a střednědobé krizové inter-
vence, které se řadu let věnoval v Terénní kri-
zové službě. Jedná se o službu, která například 
na základě telefonátu je schopna ihned vyjet 
k místu, kde je potřeba. Nabízí jak praktic-

kou pomoc, tak i psychickou podporu. Kromě 
zdravotní první pomoci je totiž třeba poskyt-
nout i první pomoc psychosociální a právní. 
Patří sem například osobní ochrana postižené-
ho jedince, ochrana jeho majetku, pořizování 
dokumentace poškozených věcí, kontaktování 
blízkých osob nebo pomoc s péčí o dítě. Další 
poskytovanou první pomocí je pomoc duchov-
ní. Pracovníci této služby také reagují na zprá-
vy v médiích a sami kontaktují lidi, kteří byli 
postiženi nějakou životní tragédií. 

Mgr. Šimr vyjádřil myšlenku, že se ve vnímání 
této pomoci poněkud posunul a zastává názor, že 
mnohdy není ani akutní zásah ze strany pomá-
hající organizace tolik potřeba, ale důležitější je 
podpora přirozeného okolí a také dlouhodobé 
uznání ze strany širšího společenství.

Psychosociální intervenční tým (PIT), jehož 
je Karel koordinátorem, pracuje na odlišném 
principu, než většina druhů pomoci, s který-
mi se běžně, například v mediích, setkáváme. 
Nejedná se vlastně o snahu pomoci konkrét-
nímu jedinci, ale spíše jde o spolupráci s jeho 
okolím. PIT se snaží ovlivnit komunity, ve 
kterých se člověk zastižený neštěstím nachází. 
Vychází z myšlenky, že každý člověk se zce-
la přirozeně nachází v určitých komunitách 
– v rodině, na pracovišti, ve škole, v zájmových 
nebo sportovních klubech a v mnoha dalších 
společenstvích. Tvrdí, že lidé sami o sobě jsou 
schopni si pomoci a nepotřebují k tomu nut-
ně vždy pomoc odborníka (např. psychologa) 
tak, jak nás naše doba tak trošku navádí. PIT 
se snaží učit lidi, jak se chovat, když někdo v 

jejich okolí prožil neštěstí. Tým pořádá výuko-
vé cykly pro lidi, kteří se o tuto problematiku 
zajímají, a v brzké době má také vydat příruč-
ku pro školy. PIT zdůrazňuje důležitost při-
pomínkových rituálů, a tak organizuje různé 
vzpomínkové akce – například minulý týden 
proběhlo vzpomínkové setkání v dálniční 
kapli u Šlovic, které bylo zaměřené na vzpo-
mínku na zesnulé při autonehodách, jež pro-
běhla v rámci Světového dne obětí dopravních 
nehod. Taková setkáni jsou dobrou příležitostí, 
jak vyjádřit podporu lidem, kterých se neštěs-
tí týká a zároveň slouží k tomu, aby se i širší 
veřejnost dozvěděla něco o tom, co lidé v tako-
vé situaci potřebují a jak jim umět konkrétně 
pomoci. 

Večer probíhal velice příjemně. K závěru 
byla v sále tak příjemná atmosféra, že i někteří 
posluchači, kteří zažili ve svém životě podob-
né mimořádné situace, se během prostoru pro 
dotazy svěřovali se svými životními příběhy a na 
základě vedení Mgr. Šimra dokázali i  vyjádřit, 
co konkrétně v té době potřebovali. A tak jsme 
se dozvěděli, že při úmrtí blízké osoby bylo vel-
mi vítané, když přijel přítel a nabídl pomoc při 
zařizování pohřbu, nabídl auto a osobní dopro-
vod, dovezl uvařené jídlo, protože na vaření 
pro rodinu v tu dobu nebylo ani pomyšlení, 
půjčil peníze, zrušil si celodenní program a byl 
s dotyčným, když bylo nejhůř atd. 

Zaujalo mě, že Mgr. Šimr zdůrazňoval, že 
pomoc by měla být od nás nabídnuta blízkému 
VŽDY, i když bude odmítnuta a s odmítnutím 
musíme dopředu počítat a nenechat se jím 

„KŘESLO PRO HOSTA“ ANEB „VYPRÁVĚJ…“ S MGR. KARLEM ŠIMREM
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EVROPŠTÍ VYNÁLEZCI PORCELÁNU – OBA SE VZTAHEM K MEDICÍNĚ:
E. W. VON TSCHIRNHAUS (1651-1708) A J. F. BÖTTGER (1682-1719)

Porcelán byl objeven a vyráběn v Číně od 7. století př. n. l (tzv. protopor-
celán), porcelán jak jej známe dnes pak od 7. století n. l. V Evropě byl až do 
17. a 18. století velmi ceněn. Svědčí o tom skutečnost, že výraz „China“ se 
stal v mnoha zemích obecným označením tohoto exotického produktu. Při 
pokusech o napodobení čínského porcelánu evropští keramici mnohokrát 
selhali, až konečně v roce 1708 toto hledání rozřešil Ehrenfried Walther 
von Tschirnhaus, kterému asistoval Johann Friedrich Böttger. Receptem 
byla kombinace základních složek, zahrnující coldický jíl (druh kaolínu), 
vápenatý alabastr a křemičitý písek.

Hrabě Ehrenfried Walther von 
Tschirnhaus se narodil jako sedmé 
dítě dvorního rady saského kurfiř-
ta Christopha von Tschirnhause 10. 
dubna 1651 v Kieslingswalde v Hor-
ní Lužici (nyní Slawnikowice v Pol-
sku). Jeho matkou byla Elisabeth 
Eleonore svobodná paní Achil von 
Stirlingová, která zemřela, když bylo 
chlapci šest let. O jeho výchovu se 
tak později starala nevlastní matka. 
Přes nedávno skončenou třicetile-
tou válku, která vylidnila rozsáhlé 
oblasti Evropy, vyznačovala se Luži-
ce největší hustotou obyvatelstva 
z okolních zemí. Mladý von Tschir-
nhaus vyrůstal v protestantském 
prostředí, kde se mísily nejrůznější 
vlivy. Lužice do konce války patřila 
k zemím Koruny české, měla kromě 

německého a lužického obyvatelstva mnoho přistěhovalců-nekatolíků, 
prchajících z Čech i Moravy.  Mladý Tschirnhaus získal díky domácím uči-
telům základní matematické a přírodovědné vzdělání, později navštěvoval 
soukromou školu v Laubanu a gymnázium ve Zhořelci (Görlitz). 

V letech 1669-74 studoval von Tschirnhaus filozofii a práva na univerzi-
tě v holandském Leidenu, ale brzy jej přitáhly další obory jako především 
matematika, fyzika, ba dokonce i medicína. V tomto oboru navštěvoval 
přednášky Francisca Sylvia de la Boe, a seznámil se tak s Harveyovým obje-
vem krevního oběhu. Svá studia obohatil von Tschirnhaus v Holandsku 
i půlroční účastí na vojenském tažení. Po skončení studií a krátkém pobytu 
doma se vydal opět na studijní cesty, jež ho z Holandska dovedly do Francie 
a Británie. Během svých cest se setkal s Baruchem de Spinozou a Christiaa-
nem Huygensem v Nizozemí, s Isaacem Newtonem v Anglii, a Gottfriedem 
Wilhelmem Leibnitzem v Paříži S posledně jmenovaným matematikem 
konzultoval svoje první nové poznatky v oblasti algebry  a později udržo-
val celoživotní korespondenci. Získal dokonce členství v Academie Royale 
des Sciences.  Algebra byla jedním z oborů, v nichž Tschirnhaus zanechal 
trvalou stopu. Je známa tzv. Tschirnhausova transformace, která byla publi-
kována v Acta Eruditorum v r. 1683. 

V období 1676-79 pobýval také v Itálii, kde se seznámil s řadou zajíma-
vých objevů z oblasti výroby skla a alchymie. Postupně získal obrovské 
znalosti evropských vědeckých technologií, především z oborů chemie, 
alchymie a metalurgie.  

Po r. 1681 se Tschirnhaus dlouhodobě zdržoval v Sasku. Zpočátku se 
věnoval zejména výrobě skla, broušení čoček a produkcí zrcadel. Založil 
dokonce sklářskou manufakturu, v níž experimentoval s nejrůznějšími dru-
hy sklářských výrobků.  K výrobě používal speciálních směsi různých kře-
mičitanů a hlín a také různých teplot při jejich zpracování. Od těchto poku-
sů nebylo daleko ke snaze o výrobu porcelánu, který byl dosud výhradně 
dovážen z Číny a z Japonska. 

Když jej v r. 1692 zaměstnal saský kurfiřt Jan Jiří (Johann Georg I.), sli-
boval si od Tschirnhause především výsledky v oboru alchymie, kam pat-
řila i příprava rubínového skla a dalších produktů. Syn Jana Jiřího, kurfiřt 

Friedrich August I., známý též jako August II. Silný (vynikal tělesnou silou 
a údajně před svědky rukama zlomil koňskou podkovu), měl požadavek 
zcela specifický. Byl přímo posedlý porcelánem a nashromáždil jej obrov-
ské sbírky. Proto se od r. 1694 stalo odhalení tajemství výroby porcelánu 
postupně hlavním Tschirnhausovým úkolem. Od r. 1701 to byl úkol jediný. 
Po více než desetiletém snažení se Tschirnhausovi skutečně složení směsi 
pro výrobu míšeňského porcelánu podařilo objevit. 

V r. 1704 byl najat další talentovaný výzkumník - 19letý alchymista 
Johann Friedrich Böttger. Ten o sobě prohlašoval, že je schopen vyrobit 
zlato. V r. 1707 přistoupil Böttger na spolupráci s Tschirhausem, ten byl 
však jakýmsi „mistrem“. 

V té době měl Tschirnhaus již vyzkoušeny nejrůznější množstevní pomě-
ry kaolinu, alabastru a křemičitého písku a znal i potřebné teploty k vypa-
lování. Bylo potřeba jen metodou zkoušek dotáhnout celou věc do konce. 
Právě v době vrcholících experimentů 11. října 1708 Tschirnhaus v Drážďa-
nech na nákazu úplavicí zemřel. 

Böttger, který zůstal sám, však po mnohých nezdařených pokusech tri-
umfoval. Král byl nadšen a když v lednu 1708 představil světu první evrop-
ský porcelán, bylo s ním spojováno hlavně jméno Friedricha Böttgera. 
Teprve v pozdější době podrobné studium celé problematiky prokázalo, 
že veškeré základy  svým precizním studiem připravil Ehrenfried Walther 
von Tschirnhaus. Bezpochyby nadaný alchymista Böttger jen dokončil to, 
co bylo již dobře započato. 

Johann Friedrich Böttger se na-
rodil 4. února 1682 ve Schleizu. Po 
smrti jeho otce se matka po druhé 
vdala. Jeho nevlastní otec Johann Tie-
mann velice dbal na všestranné vzdě-
lání svého syna a také na jeho budou-
cí povolání lékárníka. Tím se učil u 
významného berlínského lékárníka 
Friedricha Zorna. Jako alchymista se 
snažil najít  „kámen mudrců“, pocho-
pitelně marně, ačkoliv podle pověsti 
se mu v Berlíně podařilo za přítom-
nosti řady významných svědků pře-
měnit stříbrné mince ve zlaté. Pruský 
král Friedrich I. od něj požadoval 
vyzrazení tohoto tajemství. Kámen 
mudrců je hypotetická látka, která 
je schopná přeměnit téměř bezcen-
né kovy ve zlato, případně dokáže 
vyrobit elixír života, který má sloužit 

k omlazení a možná i k dosažení nesmrtelnosti. Nic takového pochopitel-
ně Böttger nevyrobil, a v obavách o svůj osud raději uprchnul do saského 
Wittenbergu, kde začal studovat lékařství. Byl však zadržen a hrozila mu 
eskortace. Nezbývalo mu nic jiného, než  slíbit, že nalezne a poté i prozradí 
tajemství kamene mudrců Augustovi Silnému. Ten jej usadil v Drážďanech 
v naději že s jeho pomocí naplní zlatem prázdnou státní pokladnu. 

V r. 1705 změnil Böttger působiště – odešel do Míšně na Albrechtsburg. 
Spolu s Tschirnhausem, po jeho smrti samostatně, pokračoval v pokusech 
nalézt vhodné složení směsi základních surovin a dotáhnout do konce 
rutinní výrobu porcelánu. Skutečně se v průběhu roku 1708 Böttgerovu 
týmu podařilo vyvinout technologii výroby nejen samotného porcelánu, 
ale v následujícím roce též glazury. Zkušební komise tento vynález zprvu 
nechtěla potvrdit, a tak k založení první evropské porcelánky v Míšni došlo 
až v lednu 1710.Böttger se stal jejím prvním správcem. V dubnu 1714 však 
musel své místo opustit a byl dále pověřen hledáním cesty umělé výroby 
zlata. Ve věku pouhých 37 let však 13. března 1719 náhle v Drážďanech 
zemřel, pravděpodobně v důsledku dlouhodobé inhalace jedovatých výpa-
rů, vznikajících při jeho letitých pokusech. Byl pohřben v Drážďanech, 
hrob se však nezachoval.  (jn)

zarazit nebo odradit. Další zajímavou infor-
mací bylo, že není vhodné se ptát, zda dotyčný 
potřebuje nějakou pomoc, ale přijít se zcela 
konkrétním návrhem toho, co mohu pro dru-
hého udělat - například, že ho mohu odvézt na 
konkrétní místo nebo za něj něco konkrétního 
zaplatit nebo udělat.

Na otázku, zda se často setkává s lidskou 
lhostejností překvapivě odpověděl, že ani ne, 
a fakt, že si lidé málo pomáhají, odůvodnil 
tím, že hlavní příčina je obava, zda dokážeme 

správně pomoci, zda rány dotazem spíše  
nejitříme, zda dotyčnému nějak neublížíme - 
nebo se třeba jen bojíme, protože jednoduše 
nevíme, jak se k člověku v takové tíživé situaci 
chovat. Zmínil, že jitření ran se bát nemusíme, 
protože rány rozjitřené vlastně jsou i bez nás… 
stále dokola znělo, že bychom měli nabídnout 
pomoc vždy…

A tak jsem myslela i na nás, budoucí i stáva-
jící lékaře. Alespoň my studenti máme v sobě 
ještě dost silnou touhu lidem pomáhat - mys-

líme ale hlavně na ty, s kterými se setkáme 
v nemocnici jako s pacienty. My jsme ale také 
součásti komunit, a tak musíme myslet na naše 
rodiny, kolegy, na lidi z našeho okolí. 

Byla bych ráda, kdybychom nestrkali hlavy 
do písku a nehráli si tak na nepřítomné, když 
bude mít někdo nám více či méně blízký pro-
blém, ale dokázali jsme sebrat odvahu a šli za 
ním s nabídkou pomoci. Mnohdy přece stačí 
tak málo…

Renata Cachová, studentka 5. roč. všeob. lék.

E. W. von Tschimhaus

J. F. Böttger



VÝZNAMNÝ, ALE NEPŘÍLIŠ ZNÁMÝ ČESKÝ BUDITEL: 
MUDR. BEDŘICH VŠEMÍR HRABĚ BERCHTOLD (1781-1876)

Na zámku Stráži nad Nežár-
kou se narodil dne 25. října 
1781 hraběti Berchtoldovi syn, 
jemuž dáno jméno Bedřich, 
který však později po příkladu 
jiných českých vlastenců přijal 
ještě jméno Všemír. Berchtol-
dové pocházeli z Tyrol, usadili 
se však původně na Moravě již 
v první polovici XVII. století a 
od svého statku Uherčic přijali 
predikát. R.1686 byli povýšeni  
do hraběcího stavu. Lidumil-
nost byla v jejich rodině tra-
dicí, právě tak jako touha po 
vzdělání.

Studoval v Praze na staro-
městském gymnáziu, potom 
lékařství na pražské universitě a v r. 1804 byl 
prohlášen doktorem lékařství. V té době ve 
Francii již proběhla Velká revoluce a  Napo-
leon byl již čtvrt roku francouzským císařem. 
Byla to doba duševního i politického kvasu, 
strachu, převratů a reakce, ale současně také 
doba, kdy se probouzely malé, utlačené náro-
dy ze svého spánku a počaly se domáhat práv 
na čestnou národní existenci. (*)

Stav českého národa byl v té době žalost-
ný. Neexistovaly žádné české školy a vše, co 
vídeňská vláda pro školství dělala, se týkalo 
výslovně jen školství německého, žádné jiné 
nebylo. Na pražské universitě byla vnitřním 
úředním jazykem latina, přednášelo se však 
vedle latiny většinou německy, i zde češti-
na byla ubohou Popelkou. Dějepisec Pelcl, 
slavný jazykovědec Dobrovský i zasloužilý 
zakladatel Národního musea Kašpar hrabě 
Šternberk sami považovali zprvu český národ 
již za ztracený. Nejnadanější studenti české-
ho původu se odnárodňovali a ztráceli v moři 
německém.

Na štěstí pro náš národ se našlo několik 
obětavých a nebojácných mužů, přesvědče-
ných, že český národ není ztracen, nýbrž že se 
může ze své dřímoty probudit a dospět k lepší 
budoucnosti. K těmto mužům se záhy připojil 
i Bedřich hrabě Berchtold.

Berchtoldové měli v sobě cestovatelskou 
krev a tak se Bedřich hr. Berchtold hned 
po promoci vydal na cesty po Německu 
a Rakousku. V Řezně se seznámil s hrabětem 
Kašparem ze Šternberka, což mělo na další 
jeho činnost velký vliv. Šternberk byl vyni-
kajícím botanikem (psali jsme o něm ve Fac. 
nostra č. 99) a jistě v Berchtoldovi probudil 
zájem vědecky se botanice věnovat. 

Po návratu do Čech kolem r. 1811 se usadil 
na zámku v Tučapech, který od r. 1800 vlastnil 
jeho příbuzný hrabě Prokop Berchtold. Zde 
si Bedřich otevřel lidumilnou lékařskou pra-
xi. Nevedl si špatně a brzy se stal vyhledáva-
ným lékařem pro široké okolí. 

Při četných vycházkách do okolí sbíral 
rostliny a objevil zde i kolem Prahy některé 
zajímavé druhy. Své nálezy sděloval bratřím 
Preslům, kteří jich užili ve své Flora Čecho-
va (1819). Rostliny sbíral i mimo Čechy, 
takže   nashromáždil cenný herbář, který již r. 
1818 věnoval Národnímu museu. Roku 1823 
navštívil s Janem Sv. Preslem světoznámé-
ho fyziologa Jana E. Purkyně ve Vratislavi. 
Od té doby nebylo témě roku, aby nevyko-

nal nějakou cestu po Evropě 
i mimo ni. V letech 1841-42 
cestoval po Africe a Asii s hra-
baty Josefem Wratislawem 
a Františkem Salmem. V letech  
1847-48 podnikl s vídeňskou 
cestovatelkou Idou Pfeifero-
vou cestu do Brazílie. V Rio 
de Janeiru vystoupili na horu 
Corcovado, potom pluli po 
řece Geromerin, dopluli do 
Sampajo, odkud koňmo cesto-
vali do města Novo Friburgo. 
V Brazílii se hrabě Bedřich 
Berchtold stal málem obětí 
loupežného přepadení. Když 
se mu zotavil z utrpěných 
zranění, vrátil se přes Porto 

de Praga do Rio de Janeira. Ida Pfeiferová 
odplula do Číny, hr. Berchtold zamířil zpět do 
Evropy. Svoji botanickou kořist opět věno-
val Národnímu muzeu. R. 1854 mu pražská 
univerzita obnovila doktorský diplom. Hned 
poté se vypravil do Dalmácie, kde rovněž 
sebral důležitý botanický materiál. 

Hr. Berchtold by se jistě stal úspěšným 
botanickým sběratelem a skvělým odborní-
kem v oblasti užité botaniky. Pro další gene-
race však má ještě větší význam jeho činnost 
vlastenecká.

Pro šlechtice na počátku XIX. století bylo 
třeba odvahy k tomu, aby se přihlásil otevře-
ně k českému národnímu hnutí. Ti první, kteří 
tak učinili, mají obrovskou zásluhu na tom, že 
za sebou po čase strhli mnoho následníků. 

Vlastenectví Bedřicha hr. Berchtolda se 
projevilo především jeho účastí na založení 
Národního musea v Praze a jeho spoluprací 
na české vědecké botanické literatuře s Janem 
Sv. Preslem. Josef Jungman uvítal Národní 
museum jako ústav opravdu národní „jehož 
hlavní úkol jest zachování národa českého“. 
Bedřich hr. Berchtold již koncem r. 1817  
podal prozatímní správě musejní návrh, aby 
po příkladu jiných zemí také rodilým Čechům 
bylo „...dopřáno, aby neúnavně mohli sbírati 
a pečlivě ve svém středu pro budoucí pokolení 
uchovávati, co jako cenný zbytek zachovalo 
se  z šedého dávnověku pro jejich vlast, co by 
bylo s to ukázati stav umění a věd v minulosti 
i jejich rychlý vývoj ke zdokonalení a vzrůst 
k rozkvětu v přítomnosti, jakož i brániti jich 
proti závistným nárokům. Tak vzniklo obecné 
přání: založiti Národní museum Čechů“. Plán 
je psán německy a poslední slova mají toto 
doslovné znění: „...die Gründung eines Natio-
nal-Museums der Čechen“. 

Berchtoldův plán jako přední úkol Národ-
ního musea vytyčuje „zachování a povznesení 
české řeči, literatury a umění a probuzení čes-
ké píle průmyslové“. Z obecných vlastností, 
kterými se měli vyznačovat všichni členové 
a zvláště představení Národního musea, na 
prvém místě zdůraznil plán Berchtoldův čes-
ký rod a úplnou znalost mateřštiny.

O poměru Národního musea k řeči a české 
literatuře hr. Berchtold říká: „Nic přece není 
samozřejmější, nežli že žádná nauka nepůsobí 
s větším prospěchem, leč podává-li se v mateř-
štině. Podle toho jest nutkavou potřebou doby, 
aby širý obor věd byl Čechovi na všech místech 
učiněn přístupným.“  Hr. Berchtold si také 

přál znárodnění vědy, a z toho plynula potře-
ba aby střední i vyšší školy podávaly své nau-
ky mateřským jazykem. Při založení Národní-
ho muzea stál také Bedřichův nevlastní bratr 
Leopold hr. Berchtold.  Jejich společné sbírky 
je možné dodnes vidět i na hradě Buchlově. 
Tento Berchtoldův náročný plán však zůstal 
nerealizován. Zakladatelům a správcům 
musea se asi zdál příliš utopistickým. Vždyť 
to byla doba, „kdy nejen šlechta, ale i valná 
většina inteligence a měšťanstva, mluvila a čet-
la jen německy a francouzsky, kdy čeština byla 
jen z milosti trpěna na gymnasiích i na univer-
sitě, kdy nebylo ani české vědy, ani české poe-
sie, ani českého divadla, ba ani ustálené české 
terminologie vědecké a ortografie“.

Bedřich hr. Berchtold od počátku přispí-
val museu také hmotně, a to jakožto botanik 
hlavně svými herbáři. Za své zásluhy byl již 
v prvním valném shromáždění Společnosti 
musejní, konaném dne 26. února 1823, zvolen 
čestným členem a dne 1. srpna 1850 členem 
výboru musejního.

Druhým skutkem, kterým hr. Berchtold 
dokázal své opravdové české národovství, 
byla jeho účast na českých vědeckých pod-
nicích Jana Sv. Presla. R. 1820 vydali hr. 
Berchtold a J. Sv. Presl společným „trudem“ 
spis „O přirozenosti rostlin aneb rostlinář“.  
Dílo je připsáno „Slovanům, pronárodu vel-
komocnému!“

Hr. Berchtold dodával pro dílo hlavně pří-
spěvky o užitku a upotřebení rostlin. Vskutku 
téměř každý druh obsahuje kapitolu o užitku 
rostliny, a to v ohledu životosprávném, lékár-
nickém a lékařském, řemeslnickém a hospo-
dářském.

Během své další vědecké činnosti psal 
Berchtold četné botanicko-lékařské a techno-
logické stati do díla Oekonomischtechnische 
Flora Böhmena, které r. 1836 až 1843 vydával 
s V. B. Seidlem, F. M. Opizem, J. Fundem a F. 
X. Fieberem. Roku 1842 vydal velkou mono-
grafii o bramborách (Die Kartoffeln, deren 
Geschichte, Charakteristik etc).

Na Berchtoldovu paměť nazval K. B. Presl 
v díle Reliquiae Haenkeanae jeden rod trav 
Berchtoldia. Rostlina je domovem v Mexiku, 
na Kubě a v Brazílii (Chaetium Nees).

V r. 1851 se jako 70tiletý rozhodl navštívit 
Londýn, kde se konala Velká průmyslová svě-
tová výstava, neboť si to jako moderní vědec 
nemohl nechat uniknout. Přitom v průbě-
hu roku procestoval i celou Anglii, Skotsko 
a Irsko. R. 1853 se vydal na stejnou výstavu 
do Paříže. V r. 1856 se vrátil z poslední dlou-
hé cesty po Dalmácii, Sedmihradsku a Haliči 
a přijal útočiště u příbuzných na Buchlově 
a Buchlovicích. Nejprve pobýval u synovce 
Zikmunda I., po jeho smrti si patrně přes 
značný věkový rozdíl porozuměl s prasynov-
cem Zikmundem II. Berchtoldem. Na Buch-
lově se Bedřich Berchtold zabýval pořádá-
ním hradního archivu a sepisováním historie 
hradu, rád se stýkal s místními lidmi, kterým 
ochotně poskytoval lékařské rady i pomoc. Na 
Buchlově také Bedřich Všemír Berchtold dne 
3. dubna 1876 zemřel. Bylo mu 95 let a zůstal 
svobodný, neboť na ženy neměl podle vlast-
ního vyjádření pro samou vědu čas. Pochovat 
se nechal mezi prosté lidi na vesnický hřbitov 
v Buchlovicích a spočívá tam dodnes. Chtěl 
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být totiž i po smrti mezi svými. (**) Byl v té 
době nejstarším doktorem pražské university, 
skutečným jejím nestorem.

V Buchlovicích dal zasadit Leopold Berch-
told nad bývalou pracovnou Bedřicha hr. 
Berchtolda desku s tímto českým nápisem: 
„V těchto pokojích bydlel Med. Dr. Bedřich 
hrabě Berchtold z Uherčic. Nestor pražské 

university, lékař, botanik, cestovatel, spisova-
tel a národní buditel.“ Pamětní deska tomuto 
národnímu buditeli byla odhalena i na škole 
v Tučapech a „bude navždy připomínat, jak z 
malých počátků, obětavostí, pílí a oddaností k 
národní myšlence zmohutněl náš národ tak, že 
mohl dosáhnouti státní samostatnosti.“    

Nedávno jsme si připomněli 230. výročí 

narození tohoto významného ale málo zná-
mého českého buditele.

  (J.Novák)
(*)  B. Němec: MUDr. Bedřich Všemír hea-

bě Berchtold. Vesmír 14, 1935, č.2, s.33-39
(**) L. Vykoupil: Ecce Homo – Bedřich 

Všemír Berchtold z Uherčic. http://www.roz-
hlas.cz/brno/

FRANTIŠEK ŠKROUP (1801-1862) 
– SPOLUTVŮRCE NAŠÍ NÁRODNÍ HYMNY

Když v r. 1772 navštívil Čechy an-
glický hudební historik a spisovatel 
Charles Burney, prohlásil, že Čechy 
jsou konzervatoří Evropy a Čechy 
uznává za národ nejvíce hudební v celé 
Evropě. Příkladem takového ideální-
ho kantora-muzikanta byl Dominik 
Škroup v Osicích, hudebník a sklada-
tel, který sám pocházel z kantorského 
rodu. Již jeho otec Jan byl kantorem 
ve Včelákově a otcovi bratři František 
a Václav byli kantory ve Vejvanovicích 
a Řestokách ve Východočeském kraji. 
V tomto prostředí vyrůstal skladatel 
české národní hymny František Škroup. 
Narodil se 3. června 1801 v Osi-
cích Dominiku Škroupovi a matce 
Anně, dceři Antonína Langra, mly-
náře ze Sedlice, v pořadí jako páté dítě.  Prvé seznámení s hudbou 
dostal u svého otce a již v 8 létech vystupoval veřejně hrou na flétnu. 
Po skončených studiích na gymnáziu v Hradci Králové se odebral 
r. 1819 do Prahy, aby zde studoval práva. V Praze vyučoval hudbě a 
zpěvu a vypomáhal ve sboru Stavovského divadla. Z té doby pochá-
zejí některé jeho písně a čtverozpěvy, které došly velké obliby. Brzy se 
ale do popředí jeho zájmu dostalo ochotnické divadlo. Spolu s jinými 
vlastenci se v r. 1823 účastnil organizování první české operní druži-
ny, která si vzala za úkol provozovat v Praze česká operní představení. 
28. prosince 1823 byla ve Stavovském divadle hrána poprvé česky tehdy 
velmi oblíbená opera rakouského skladatele Jos. Weigla Rodina Švej-
carská, kterou do češtiny přeložil básník a posluchač filosofie Simeon 
Karel Macháček (1799-1846). Opera byla provedena ochotníky, mezi 
nimiž účinkoval a zpíval i Škroup. Pouze jednu roli zpívala členka 
opery Stavovského divadla Pražačka Kateřina Kometová. Provede-
ní této opery ve Stavovském divadle bylo významnou kulturní i spo-
lečenskou událostí a dokázalo naplnit divadlo do posledního místa. 
Divácký i finanční úspěch českého představení přispěl k tomu, že od té 
doby Stavovské divadlo bylo otevřeno i pro další česká představení. 

Příštího roku 25. 4. 1824 byla ve Stavovském divadle provedena další 
do češtiny opět od Macháčka přeložená opera Vodnář od L. Cherubini-
ho, ve které vystupoval vedle Františka Škroupa i A. Jelen a J. T. Krov. 
Nejednalo se o původní opery, pouze přeložené do češtiny. Úspěch česky 
zpívaných cizích oper však byl pro Škroupa podnětem ke zkomponování 
první české opery „Dráteník“ na slova J. K. Chmelenského. Opera byla 
poprvé provedena 2. 2. 1826 opět ve Stavovském divadle. Úspěch byl nad 
očekávání veliký, takže od té doby byla provozována častěji, i v jiných 
venkovských městech. Škroupovým Dráteníkem tak začala česká ope-
ra, která později dosáhla vrcholu v tvorbě Smetanově a Dvořákově. 
Povzbuzen úspěchem své opery začal s komponováním další opery, 
(opět na slova Chmelenského) „Oldřich a Božena“, která byla provo-
zována poprvé 4. 12. 1828, avšak nedosáhla takového úspěchu jako Drá-
teník. Ani třetí opera „Libušin sňatek“ (opět na slova Chmelenského) 
nebyla úspěšná, první akt byl proveden r. 1835 a celá pak až v r. 1850. 
V r. 1827 byl Škroup jmenován druhým kapelníkem při Stavovském 
divadle, kde mu bylo svěřeno řízení českých oper. Od 1. 1. 1837 se stal 
prvním kapelníkem Stavovského divadla, které pak vedl celých 20 let. 
Nesmrtelnost Škroupovi zajistila hudba k Tylově frašce „Fidlovačka aneb 
žádný hněv a žádná rvačka“, kde při premiéře provedené 21.12.1834 
zazněla poprvé píseň slepého žebráka Mareše v provedení K. Strakatého 
„Kde domov můj“, aby se pak stala naší národní hymnou. Text k této pís-
ni obdržel od J. K. Tyla a nedlouho před představením Fidlovačky nápěv 

složil v pozdní noci, kdy bděl u lože své nemocné první manželky Vilemíny. 
Brzo na to následovaly další opery, r. 1836 „Die Geisterbraut“, r. 1848 
německá opera „Drahomíra“ a pak ještě „Der Meergeuse“, která se 
dost líbila a náleží k jeho nejlepším operním skladbám. Byla provozo-
vána i v Rotterdamu. 

Škroup byl výborným dirigentem, za jeho působení divadelní orches-
tr dosáhl vysoké úrovně, rovněž tak i zpěvácký sbor. Nacvičil mno-
ho klasických a ve své době moderních oper. Pražany seznámil např. 
s Wagnerovými operami Tannhäuser, Lohengrin a Bludný Holanďan. 
Složil také řadu předeher a scénických hudeb a baletní vložky k něk-
terým hrám a fraškám, provozovaných ve Stavovském divadle. V době 
národního probuzení si získal neocenitelné zásluhy jako skladatel čes-
kých písní a sborů, z nichž mnohé byly v repertoáru zpěváckých spolků 
ještě v dobách po první světové válce. 

Slávy ani uznání se však Škroup v Čechách za svého života nedočkal. 
Roku 1857 byl po neshodách s ředitelem Stavovského divadla Stögrem 
propuštěn a poslán do penze. Nesl to těžce. Otevřel si pěveckou ško-
lu, kde v letech 1857 – 1859 vyučoval. Jeden rok byl i ředitelem Žofín-

ské akademie. Protože však v Čechách se mu odpovídající dirigentské 
místo nepodařilo sehnat, přijal roku 1860 nabídku na místo kapelníka 
u německé opery v Rotterdamu. Brzy se stal vysoce váženou osobností. 
7. února 1862 svoji životní pouť v Rotterdamu ukončil a je zde i pohřben. 
Je zajímavé, že na jeho pohřbu zazněla na trumpetu zahraná píseň Kde 
domov můj. Od narození skladatele nedávno uplynulo 110 let.

Nás Plzeňany může zajímat, že když se v osmdesátých letech minu-
lého století řešila úprava okolí Tylova hrobu na Mikulášském hřbitově, 
objevila se idea vytvořit v souvislosti s hrobkou Tylovou připomínku 
české národní hymny vůbec. A tak byl vedle hrobky Tylovy postaven 
památník Františku Škroupovi. Autorem skulptury je sochař František 
Šindelář. Hranol s pamětní deskou v sobě ukrývá i hrst prsti přenesené 
do Plzně ze Škroupova rotterdamského hrobu. Jedná se tak prakticky 
o jediný symbolický hrob Františka Škroupa na území českých zemí.  

(jn)
O. Ullrich: Slavné osobnosti: František Škroup. Zprávy KPP č.5/6, 

2001
D. Růžička: Autor hudby národní hymny má v Plzni symbolický hrob. 

PD 22.9.2011
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Nad vchodem do osické školy je pamětní plaketa Františka Škroupa 
(autorem je pražský sochař Bohuslav Hlaváček), zasazená zde v roce 

1901 u příležitosti stého výročí narození Františka Škroupa. 



STALETÉ OSUDY ŠPITÁLU SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY 

V jednom z příspěvků, které nám poskytnul MUDr. Richarda Šídlo 
(„Plzeň 19. století očima lékaře“), jsme v č. 106-107 psali také o osu-
dech prvního plzeňského veřejného zdravotnického zařízení, dá-li se 
tak nazvat špitál sv. Máří Magdaleny. Podrobné vylíčení jeho osudů je 
obsaženo v úvodní kapitole knížky J. Hajšmana a P. Sokola (*). Vybrali 
jsme z ní ještě několik údajů, dokreslujících poměry, za nichž toto dob-
ročinné zařízení po dlouhá staletí existovalo a plnilo své charitativní 
cíle. Je také zajímavé si uvědomit, že při vzniku Nové Plzně již v okolí 
existovala řada starších sídlišť městského charakteru, mezi nimi vedle 
Plzně (tj. dnešního Starého Plzence) např. i Dobřany (založené oko-
lo r. 1220). Mnozí z prvních obyvatel Nové Plzně se sem přistěhovali 
z okolí.     

Poté, co král Václav II. vyzval někdy kolem roku 1295 lokátora Jindři-
cha, aby se postaral o založení nového města; začali do něho postupně 
přicházet osadníci z okolí, zejména z řad kupců a řemeslníků. Jedním 
z odvážných a podnikavých byl i Konrád z Dobřan. Nemyslel však jen 
na svůj zisk a prospěch, ale také na ty nejpotřebnější, chudé a nemocné. 
Připomeňme si proto nejprve tohoto muže, významného plzeňského 
mecenáše, zakladatele špitálu sv. Máří Magdalény.

Jméno Konráda z Dobřan se poprvé objevuje vedle jména Oldřicha 
z Budějovic a několika dalších plzeňských měšťanů na listině z 5. října 
1315. „Conrado de Dobrzano dictus“, tedy „Konrád řečený z Dobřan“, 
byl původně dobřanským měšťanem. Dříve než se přestěhoval do nově 
zakládaného města, zastával prý v Dobřanech dokonce rychtářský úřad.

Nejpozději počátkem roku 1320 se Konrád rozhodl založit špitál. 
Pojem špitál (latinsky „hospitale“) se v křesťanských zemích používal 
od 4. století pro domy pro pocestné, stojící zpravidla při klášterech. Ve 
13. století zakládaly špitály především církevní řády, ale také někteří 
bohatší šlechtici a měšťané. Do špitálu pak byli přijímáni zejména staří, 
nemocní, chudí nebo nemohoucí měšťané. Náklady špitálu byly hrazeny 
obvykle z odkazů měšťanů příslušného města, ať již movitých či nemo-
vitých.

Z hlediska svého založení i následného správního uspořádání fungo-
val špitál na pomezí moci světské a církevní. Světskou sféru představo-
val především zakladatel (fundátor, patron), který dohlížel nad majet-
kem a hospodařením špitálu a zároveň navrhoval kandidáta na správce 
beneficia, probošta. Jeho právoplatné ustanovení ale muselo být završe-
no biskupovou konfirmací. V červnu roku 1320 proto Konrád navštívil 
pražské biskupství, kde biskupský administrátor Oldřich potvrdil jeho 
předchozí dohodu s Mikulášem Firmanem, farářem v Novém Plzni, teh-
dy ještě působícím při kostele Všech Svatých na Malickém předměstí. 
Plzeňští faráři měli do budoucna společně s Konrádem a jeho potom-
ky dosazovat do špitálu správce, který na  znamení své poddanosti měl 
každoročně faráři platit dvě kopy grošů. Jako prvního probošta navrhli 
společně kněze Vojslava.

V listině z 15. srpna 1322 rychtář a plzeňští konšelé dosvědčují, že 
jejich „spoluměštěnín Konrád z Dobřan řečený“ se souhlasem manželky 
a tří synů Heřmana, Jana a Racka odevzdal špitál, který vlastním nákla-
dem vystavěl na předměstí, řádu německých křížovníků.

Konrádovi velmi záleželo na dobrém fungování špitálu a chtěl i do 
budoucna zajistit dědičnost zakladatelských práv. Proto se v srpnu 1331 
obrátil na Jana Lucemburského, který právě prodléval v Domažlicích. 
Z listu, který zde král dne 17. srpna 1331 potvrdil,  se dozvídáme, že 
Konrád z Dobřan, měštěnín plzeňský, který založil ku cti sv. Máří Mag-
daleny špitál pro nemocné na předměstí, vystavěl tu též kapli pěknou 
z kamene, učinil dostatečné nadání k vydržování špitálu ze svého jmění. 
Vymínil si však, aby jemu a jeho potomkům vždy patřilo právo podací 
i správa špitálu a jeho statků. Dostatečným nadáním k vydržování špi-
tálu byla míněna bezpochyby ves Ejpovice, kterou Konrád pro špitál 
zakoupil.

Konrád se s řádem německých rytířů nakonec dohodl. Jan z Schown-
foistu, český a moravský provinciál řádu, totiž 25. března 1334 potvrdil 
12 let starou předávací listinu, ve které svoluje, aby ve špitálu sídlili vždy 
dva kněží z řádu a starali se zde jak o světské, tak i o duchovní záležitos-
ti chudých. V závěru svého života, 12. prosince 1338 učinil Konrád se 
svými syny další významný odkaz ve prospěch špitálu. Z latinského tex-
tu se dozvídáme, že Konrád z Dobřan, měšťan města Nového Plzně, se 
svými syny Heřmanem, Janem a Rackem věnují špitálu ve vsi Božkově 
„z pěti dvorů tamtéž ležících“ roční plat 7 kop a 40 grošů pražských a z 
každého dvora 6 kuřat a 32 vajec. Dále jmenovali 2 kopy ročního platu 
(úroku) v Doubravě (tedy v dnešní Doubravce) „za Heřmana a jeho 
vlastních bratrů vykoupené“  a dále 1 kopu platu na domě Ripla, řezníka 
v Plzni.

Po Konrádově smrti o špitál pečovali synové Heřman a Jan. Také oni 
zastávali významná místa v městské radě a proto se jejich jména na lis-
tinách objevovala při různých příležitostech.

Jan z Dobřan svého staršího bratra o mnoho let přežil, a tak správa 
špitálu ležela především na něm a jeho rodině. Špitál byl patrně pře-
vážně jen městským sociálním zařízením pro staré, chudé a nemocné 
měšťany. Když nestačila jejich vzájemná pomoc, pomáhaly jim řádové 
sestry nebo laické dobrovolné ošetřovatelky, nazývané bekyně. Žily 
pospolu nejprve v zádušním domě v Jeptišské, dnes Bezručově ulici. To 
dokládá i zápis z poloviny srpna 1362, ve kterém v přítomnosti konšelů 
„Jana řečeného z Dobřan“, Hynka Akkra a Mistra Jana, rektora plzeň-
ské školy, odkazuje Markéta řečená Dorryn svůj domek v Jeptišské ulici 
k záduší jeptiškám, „aby jich tu vždy 10 bydlelo“ a z nich aby Anna, 
manželka Jana z Dobřan vybrala jednu, která by byla skromnou, ale 
rozumnou hospodyní. K domu jeptišek dále odkázala své pole u Dob-
řan, aby z jeho výnosu byl dům opravován a přebytek, aby se obracel na 
službu boží  za její duši do minoritského kláštera v Plzni.

Špitál v té době začal získávat drobné pozemky v okolí města z odka-
zu měšťanů, ty následně buď pronajímal nebo prodával. Z výnosů pak 
byl financován chod špitálu.

Rok 1387 je naposledy, co se v plzeňském archivu setkáváme v souvis-
losti se špitálem sv. Máří Magdaleny se jménem měšťanů s přídomkem 
„z Dobřan“. Vliv ve městě postupně získávaly jiné, bohatší a dravější 
rodiny, jako např. Pabiánkové.

Špitál před Pražskou bránou ale nezanikl. Žil dál z odkazu Konráda 
z Dobřan a jeho synů a také z darů a odkazů, které mu i v pozdějších 
letech poskytovali plzeňští měšťané. Nebyly to sice většinou odkazy vel-
ké, ale zato jich bylo mnoho. Do roku 1526 pamatovalo na špitál ve 
své poslední vůli 84 měšťanů, tedy v průměru přibližně každý čtvrtý. 
Měšťané neodkazovali špitálu jen peníze, ale často též dary hmotné. 
Několikrát bylo špitálníkům na přilepšení odkázáno roční přilepšení 
ve formě piva, krávy nebo masa z vepře. Poměrně časté byly odkazy 
sukna na ošacení, jednou bylo v posledním pořízení (soukeník Erhart 
roku 1507) vysloveno přání obdarovat „chudší mezi špitálníky párem 
bot“. Časté byly také odkazy na topení do „zádušní lázně“ pro „zmytí 
chudých špitálníků“.

Podle špitálu bylo nazýváno celé předměstí stojící na ostrově mezi 
Mlýnskou strouhou a Radbuzou. Předměstí dále na východ za Rad-
buzou neslo název Pražské podle směru cesty, která tudy procházela. 
Na tomto předměstí stál další, chudší špitál s kaplí sv. Martina. Ten byl 
určen pro podruhy a osoby ve městě neusedlé. Podle polohy od města 
a možná i podle nižší společenské prestiže, byl nazýván také špitálem 
„zadním“. Špitál sv. Máří Magdalény se proto často uváděl s přívlast-
kem „přední“.

Husitské války špitál na předměstí těžce zasáhly. Řád německých 
křížovníků byl opakovaně vyhnán z města, ale vždy se zase vrátil 
a pokračoval ve správě fary i špitálu.

Jiří z Poděbrad roku 1465 na žádost Plzeňských kodifikoval změny 
vzniklé reálným vývojem uvnitř města. A tak převzala dohled nad hos-
podařením špitálu, v souladu s přáním jeho zakladatele, městská rada, 
která pro něj ustanovila zvláštního úředníka – kostelníka. Špitál před 
Pražskou bránou byl tehdy v dobrém stavu, roku 1452 byl dokonce 
rozšířen, přičemž byly zahlazeny poslední stopy po škodách způsobe-
ných husity. V létě roku 1507 zpustošily město úmyslně založené požáry 
a nevyhnuly se ani špitálu. Vyhořel a musel být celý znovu vystavěn.

V roce 1545 při obnovování shořelých Desek zemských, nechali Plzeň-
ští zapsat následující nemovitý majetek špitálu a záduší sv. Máří Magda-
lény  „… v Kyšicích dvorův osum, v Ejpovicích dvorův pět, v Doubravce 
dvory dva, v Boškově dvorův šest, všech dvaceti jeden, s platem, s dědina-
mi, linkami, lesy, chrastinami, pustotinami, s lidmi osedlími i neosedlími, 
i se vší zvolí, což k tomu přísluší, a plným panstvím …“.  

Další osudy Předního špitálu nejsou detailně zdokumentovány. Přes-
ně se neví, kdy se přestěhoval do domu čp. 21 ve městě. Co se dělo 
s budovami špitálu před Pražskou bránou dále? Na rytině Plzně J. 
Willenberga z roku 1602 je detailně zachyceno také Špitálské předměs-
tí. Zástavbu předměstských dvorů výrazně převyšuje střecha kaple sv. 
Máří Magdalény, nad níž je vztyčena ještě sanktusníková vížka.

V souvislosti s obléháním města Mansfeldem roku 1618, vlastně ještě 
bezprostředně před obležením, byl areál špitálu vypálen. Plzeňští totiž 
na příkaz vojenského velitele města Felixe Dornheima v rámci preven-
tivních opatření sami zapálili předměstí Škvrňanské, Litické a Pražské. 
Stalo se tak v noci z 19. na 20. září 1618 po překvapivém příchodu části 
Masfeldova vojska k Plzni. Pokud by tehdy oheň špitál ušetřil, byl by 
nepochybně zpustošen během následujících měsíců. Stál totiž přímo ve 
směru, kterým byl veden úspěšný útok na plzeňské hradby. Na vedutě 
Georga Kellera z roku 1619, která zachycuje reportážním způsobem 
dobytí města, vidíme útočící Mansfeldovy vojáky v okamžiku průlomu 
městských hradeb. Velké množství z nich je proto shromážděno v bez-
prostředním okolí špitálu. Zatímco ze Špitálského předměstí zbyly jen 
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trosky, zdá se, že kaple sv. Máří Magdalény útok přečkala bez větší úho-
ny.

Kaple sv. Máří Magdalény tedy zřejmě jako jediná stavba na Špi-
tálském předměstí přežila bouřlivý začátek třicetileté války. Nechybě-
lo však mnoho a padla za oběť následným opevňovacím pracím. Pás 
nového opevnění začal obepínat město již po obsazení Plzně Mansfel-
dem. Nejpodstatnější etapa budování opevnění ale proběhla v letech 
1639 – 1649, částečně pod přímým dohledem císařského pevnostního 
inženýra Lacrona. Pod bastionem se měl ocitnout i hřbitov, který kapli 
obklopoval. Na hřbitově se v té době běžně pohřbívalo. Intenzita ještě 
vzrůstala při epidemiích. Během té první (morové v roce 1648), kterou 
matrika zaznamenala, se u sv. Máří Magdalény jednalo nejméně o desít-
ku pohřbů týdně. Patrně právě přítomnost kaple a funkčního hřbitova 
způsobovala průtahy a stavba bastionu v těchto místech byla odkládán. 
V následujícím roce byla výstavba opevnění Plzně zastavena. 

Kaple tedy stávala před Pražskou bránou dále, jak můžeme vidět na 
votivním obrazu z roku 1672 i na plánu města z roku 1703 nebo na drob-
né rytině Plzně od východu z roku 1708. Již tehdy byla k jižní stěně lodi 
kaple přistavěna sakristie, jak je patrné na akvarelu neznámého autora 
kolem roku 1729. Po roce 1730 byl sepsán inventář všech plzeňských 
kostelů a kaplí.  Mezi nimi je uvedena i „kaple sv. Máří Magdalény před 
Pražskou branou“.

Ve druhé polovině 18. století nastalo poslední období rozvoje kaple 
i hřbitova. Roku 1781 vydal císař Josef II. nařízení o rušení klášterů, 
které, řečeno dnešním slovníkem, nevykonávají veřejně prospěšnou 
činnost. Zároveň měly být rušeny i nadbytečné kostely a kaple.

V květnu 1783 se kaple sv. Máří Magdalény před Pražskou bránou 
uvádí s poznámkou, že má kapacitu 500 osob. Roku 1787 vyšlo další 
císařské nařízení zakazující pohřbívání na hřbitovech uvnitř měst. 
Kaple sv. Máří  Magdalény  se objevuje ještě na mravoučných letácích 
s pohledem na Plzeň vydaných kolem roku 1790. Před koncem 18. stole-
tí však byla odsvěcena a prodána. Nebyla však zcela zbořena, ale pouze 
v klasicistním stylu přestavěna na obytný dům. Ten z části využil zděné 
konstrukce kaple, do hmoty domu byl pojat i opěrný pilíř a část vítěz-
ného oblouku. Ani tento dům se nedočkal dnešních dnů, měl smůlu. 
V roce 1944 při jednom z náletů na Plzeň byl zasažen zbloudilou bom-
bou a výbuchem zničen tak, že musel být stržen. Při odklízení trosek 
v roce 1946 byly odkryty, zdokumentovány a opět zasypány základy 
špitální kaple sv. Máří Magdalény.

Na ploše zrušeného hřbitova vyrostl před rokem 1821 pavlačový 
dům, nejstarší v Plzni. V úterý 13. srpna 2002 se Plzní prohnala kata-
strofální povodeň. Zaplavena byla i Pražská ulice včetně pavlačového 
domu „U Zvonu“.  Sotva voda ustoupila, bylo na základě znaleckého 

posudku statika rozhodnuto o demolici, dům hrozil zřícením. Ráno 30. 
srpna vyvrcholily přípravy pyrotechniků a dům se během okamžiku 
změnil v hromadu sutin. Uvolněný prostor byl poté provizorně upraven 
a osázen platany.

Od té doby bylo vypsáno několik architektonických soutěží na budou-
cí využití tohoto atraktivního místa. Vítězný návrh počítá s výstavbou 
galerie. V létě roku 2010 započal archeologický výzkum její budoucí 
plochy. Ten skončil letos v červnu. Objevil překvapivě dochovaných 231 
hrobů, znovu byly částečně odkryty základy původního špitálu i kostela 
sv. Máří Magdaleny. Počet dochovaných hrobů byl překvapením proto, 
že uvedená lokalita doznala ve své historii již sedm přestaveb. Za arche-
ology měla následovat výstavba nové galerie. Investor – Plzeňský kraj 
– však momentálně nemá na stavbu peníze, a tak byl projekt odložen. 
Archeologický terén byl proto opět zasypán.

Archeologický výzkum probíhal letos i na jiné plzeňské lokalitě 
– v Jízdecké ulici nedaleko OC Plaza, kde má v nejbližších letech vyrůst 
nová divadelní budova. I zde našli archeologové řadu zajímavých nále-
zů, lokalita byla osídlena již od středověku. Nicméně i zde zůstává otáz-
kou, kdy a zda vůbec začne výstavba divadla, i Město Plzeň zřejmě bude 
nuceno vzhledem k přerozdělování financí zredukovat svůj plánovaný 
rozpočet. 

(jn)
(*) J. Hajšman, P. Sokol: Toulky zaniklou Plzní. Starý Most s.r.o., Plzeň 
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Sutiny domu U zvonu po odstřelu 31. 8. 2002

PŘEČETLI JSME ZA VÁS ... 

Po bulimii a anorexii se v ČR začíná objevo-
vat další nemoc spojená s jídlem. Jde o orto-
rexii, chorobnou závislost na zdravém jídle. 
Začíná snahou o zdravý život, končit může 
podvýživou a depresemi, v krajním případě 
i smrtí. Člověk trpí úzkostí, že by mohl sníst 
něco nezdravého. Poprvé byla choroba popsá-
na v r. 1997. V ČR se jedná o poměrně nově se 
objevující diagnózu. (L. Petrášová: Přišla nová 
nemoc. Těžká závislost na biopotravinách. 
mfDnes, 4.6.2011, č.131, s. 1 a A3)

Dvacetiletého tenistu srazil v květnu vlak. 
Utrpěl řadu těžkých zranění, po úrazu ležel 
v kómatu v olomoucké nemocnici. Během 
jediného měsíce se jeho zdravotní stav zázrač-
ně zlepšil – začal dokonce chodit o berlích 
a rehabilitovat. Pozitivnímu průběhu léčení 
napomohla výborná fyzická kondice zraně-
ného tenisty – talenta roku 2005 a 2008. (P. 
Žaloudek, P. Ryzlink: Už chodí a mluví! Dok-
toři: Je to zázrak! Blesk 24.6.2011, s. 14)

Problémy, spojené s diabetickou polyneu-
ropatií až u 85% pacientů příznivě ovlivňuje 
metoda, označovaná jako mesodiencefalic-
ká modulace. Spočívá v aplikaci elektrických 
impulsů pomocí elektrod, přikládaných na 
čelo a do týla. Cena individuální desetidenní 
kůry je 15 tisíc Kč, MDM Centrum v Plzni je 
jedním ze čtyř center v ČR, které tuto metodu 

používají. (M. Tolarová: Pomohou diabetikům 
elektrody? PD č.149, 25.6.2011, s. 3) 

Šťastnou maminkou se stala první žena 
s transplantovaným srdcem v ČR. Pro kardio-
myopatii jí bylo v IKEMu v r. 2008 transplan-
továno srdce, v červenci donosila a porodila 
císařským řezem v pražské porodnici U Apoli-
náře malou Lucinku. Zařadila se tak mezi stov-
ku žen na světě, které se mohly takto radovat 
z potomka. (K. Kychtová: Dostala srdce, teď 
porodila Lucinku! Blesk č. 165, 16.7.2011, s. 4)

Několik rad, jak se zbavit nadbytečných kil: 
dodržovat pitný režim s pitím nejlépe čisté vody, 
vyloučit sladké minerálky a limonády, omezit 
živočišné tuky, dávat přednost celozrnnému 
pečivu, těstovinám a rýži, pravidelně snídat a 
zvýšit pohybovou aktivitu. Pro ty, co pravidelně 
běhají a chtějí běhat více, platí: nezvyšovat kilo-
metráž rychleji než o 10 procent uběhnutých 
kilometrů za týden. (red: Jak zhubnout a být 
připravená na léto. Region 11.7. 2011, s. 1 a 5)  

V hernách na Slovensku se nebude smět 
podávat alkohol a zároveň tu bude platit zákaz 
kouření. Novelu zákona o hazardních hrách 
takto schválil slovenský parlament. Obce 
budou moci také omezit provoz některých 
nebo všech hazardních her. Vše začne platit od 
r. 2013. (Vlček: SR zakáže alkohol a kouření 
u automatů. Právo č. 165, 16.7.2011, s. 13)

Rakušanka během sedmi let třikrát porodila 
dvojčata, a to bez zákroků v centru reprodukč-
ní medicíny. V rodinné anamnéze se žádná 
dvojčata nevyskytují. Za schopností počít jed-
novaječná dvojčata údajně stojí kvalitní výživa 
a lepší životní styl. (INT, pf: Porodila třikrát 
dvojčata! Blesk 20.7.2011, s. 23)  

Svaz zdravotních pojišťoven údajně přichází 
s razantním návrhem, aby se ze zdravotního 
pojištění neplatila péče vůbec za žádné úra-
zy. V první fázi by pojišťovna veškerou péči 
zaplatila, náklady by pak vymáhala po viníkovi 
nebo přímo po pacientovi. Kdo by neměl úra-
zové připojištění, musel by sáhnout do úspor. 
Začít by se mohlo u rizikových sportů. Vice-
prezident VZP vychází z uváhy, že „systém 
zdravotního pojištění je založen na solidaritě 
zdravých s nemocnými, ne na solidaritě zdra-
vých s hazardéry“. (A. Čabanová: Úrazy? Kdo 
riskuje, má platit. Lid. Nov. 31.7.2011, s.4)

Vředová choroba vzniká při přetrvávají-
cí nerovnováze mezi působením agresivních 
a ochranných faktorů na sliznici. Mezi agresiv-
ní faktory patří žaludeční kyselina a žlučové 
kyseliny, ochrannou látkou je mucin, produ-
kovaný buňkami sliznic. K dalším faktorům 
patří vliv stresů, některých léků, přítomnost 
bakterie Helicobacter pylori a další. Je třeba 
se vyvarovat, kofeinu, sladkostem, alkoholu, 



JIŘÍ SUCHÝ OSLAVIL OSMDESÁTINY

Jiří Suchý patří k významným plzeňským rodákům.  Narodil se 
1.října 1931 v rodině vyučeného truhláře, své ranné dětství však 
prožil v Klatovech. Otec prošel řadou zaměstnání a nakonec našel 
uplatnění u dráhy jako telegrafista na Masarykově nádraží v Pra-
ze, kam ho posléze následovala i rodina. Velmi záhy se Jiří Suchý 
začal zajímat o umění. Neúspěšně se pokoušel dostat k výrobě kres-
leného filmu. Pro nedostatečný prospěch nebyl přijat ani na gymná-
zium, a tak zakotvil v reklamních ateliérech BaR, ze kterých se po 
znárodnění stalo družstvo Propagační tvorba. Vyučil se reklamním 
grafikem a po třech letech byl přijat do Svazu výtvarných umělců.
Začal psát texty pro hudební skupinu založenou Františkem Sodomou 
a záhy začal v této formaci hrát na kontrabas a zpívat. Rychle si získal 
popularitu. Hrával ve vinárně Reduta, kde si ho všiml Miroslav Horní-
ček a seznámil jej s Jiřím Šlitrem. Spolu začali psát písničky a získávali 
první úspěchy v médiích. Suchý opustil práci grafika, ale ještě předtím 
se v Propagační tvorbě seznámil s výtvarnicí Bělou Novotnou, se kterou 
se v roce 1960 oženil. V r. 1964 se jim narodil syn Jakub. 

V roce 1958 spolu se skupinou přátel založil Suchý Divadlo Na zábra-
dlí, pro které napsal svou první hru Kdyby tisíc klarinetů, v níž i hrál. 
Ostatní členové souboru však viděli v Suchém pouze textaře a drama-
tika, jeho ambice však byly vyšší, a tak o rok později s Jiřím Šlitrem 

založil nové divadlo nazvané Semafor (SEdm MAlých FORem). Jejich 
první hra Člověk z půdy zaznamenala mimořádný ohlas, který tehdejší 
úřady znepokojil do té míry, že souboru dočasně odňal divadelní sál. 
V 60. letech si toto divadlo udržovalo stabilně velkou přízeň veřejnosti. 
Po smrti Jiřího Šlitra v roce 1969 našel Suchý nového partnera v herečce 
Jitce Molavcové. Divadlo Semafor se pro něj stalo celoživotním projek-
tem. Byl autorem divadelních her, skládal hudební texty, režíroval i hrál. 
Převážně pro potřeby divadla se v menší míře věnoval i grafice a vydal 
rovněž řadu knih. 

Suchý se Šlitrem byli průkopníky a propagátory hudebního video-
klipu v Československu. Vedle toho se od počátku snažili proniknout 
přímo do filmové branže. Naplno se Suchého talent dokázal využít až 
v muzikálu Kdyby tisíc klarinetů, kde byl Suchý vedle své herecké účas-
ti autorem hudebních textů a spoluautorem scénáře. Ambice autorské 
dvojice Suchý+Šlitr vyvrcholily v hudební detektivce Zločin v šantánu. 

V 70. letech se jméno Jiřího Suchého ocitlo na indexu kvůli podpisu 
manifestu Dva tisíce slov. Byl zbaven vedení divadla Semafor a mož-
nosti natáčet filmy a vystupovat v televizi. Sankce polevily až ve dru-
hé polovině 80. let, kdy se poetika divadla Semafor objevila ve filmech 
Jonáš a Melicharová a Jonáš 2 aneb jak je důležité míti Melicharovou. 

V r. 1983 zemřela Suchého manželka na leukemii. V srpnu 2006 se 
Suchý oženil po druhé, po osmiletém vztahu si vzal svoji spolupracov-
nici Markétu.

Roku 1995 nabídlo Hudební divadlo v Karlíně Jiřímu Suchému malý 
sál v podzemí divadla. Jiří Suchý této nabídky využil a ještě téhož roku 
se do těchto prostor Semafor nastěhoval. Tyto prostory jednak odpoví-
daly potřebám divadla a jednak zajistily Suchému stálou scénu.

Srpnové povodně roku 2002 zaplavily Karlínské divadlo a Suchý tak 
přišel o stálou scénu. Ztráta stálého divadla vedla k opětovnému hos-
tování v řadě divadel, což vedlo k častému stěhování. Zajímavostí je, že 
1. října 2002 se Suchý stal kmotrem nově otevřeného Divadélka JoNáš 
v Měšťanské besedě v Plzni. 

Až  1. října 2005 se Jiřímu Suchému podařilo otevřít úplně nové diva-
dlo Semafor v Praze Dejvicích, kde působí dodnes. .

Těžiště Suchého práce vždy spočívalo v divadelní činnosti. Je 
považován za klasika české kultury, za člověka s mimořádným talen-
tem a s bezmála renesančním záběrem činnosti. Vzniklo o něm něko-
lik dokumentů, mj. portrét v rámci cyklu Galerie elity národa (GEN). 
Při příležitosti jeho životního jubilea o něm většina periodik napsala 
obsáhlé reportáže.

mléku, jídlu na noc. (J. Kocianová: Vředová 
choroba. Mag. Oko, VII/2011, s. 4) 

Očkování proti rakovině děložního čípku 
nebude povinné, dívkám ve věku od 13 do 14 
let jej uhradí pojišťovna. Dobrovolné zůstává 
očkování dětí ve věku 4 dnů až 3 měsíců pro-
ti tuberkulóze, od jednoho roku proti planým 
neštovicím, od 6 měsíců proti rotavirovým 
nákazám, od jednoho roku také proti menin-
gokoku C. Povinně jsou děti očkovány proti 
dětské obrně, záškrtu, tetanu, dávivému kašli, 
hepatitidě, homofilovým nákazám, příušnicím, 
spalničkám a zarděnkám. (M. Koubová: Vak-
cín, které nám zaplatí pojišťovny, přibude. PD 
5.9.2011, s. 15)

Ještě v září se proti nadstandardu ve zdra-
votnictví, na který si pacienti budou připlácet, 
vyslovilo 60 % dotázaných. Otázkou zůstáva-
lo, zda si lidé budou moci připlatit i za to, aby 
je operoval lékař, kterého si sami vyberou. 
Náklady na zdravotnictví z veřejných peněz 
činily v r. 1995 93 miliard, v r. 2010 stouply na 
243 miliard Kč. (Koubová M.: Výběr lékaře za 
příplatek? Možná za čtvrt roku. PD 15.9.2011, 
s. 13)

Většině úmrtí v důsledku onemocnění srdce 
a cév lze předejít, přesto na ně umírá každo-
ročně 17 milionů lidí na celém, světě. Navzdo-
ry moderní léčbě je třetina všech úmrtí na 
světě způsobena onemocněním srdce a cév. 
V prevenci je nejdůležitější změna životního 
stylu, tedy dostatek pohybu, nekouření a zdra-

vě vyvážená strava. (E. Kyšová: Myslete na své 
srdce. PD 15.9.2011, příloha Zdraví, s. III)

 Ve stanici Horní Bříza byl z vlakové sou-
pravy vykázán opilec, který neměl jízdenku 
a ani si ji nehodlal zakoupit. Usadil se poté na 
nárazník lokomotivy s tím, že když nemůže 
jet ve vagonu, pojede na lokomotivě, protože 
je také strojvedoucí. Nápravu zjednali až při-
volaní policisté, u muže naměřili 3.71 promi-
le alkoholu v krvi. Převezli jej na záchytku. 
(P. Korelus: Opilec si hrál na strojvůdce. PD 
16.9.2011, s. 2)

Dobrovolný odchod ze života zvolilo v r. 
2010 ocelkem 1502 sebevrahů, o 48 více než 
v předchozím roce. Poměr mužů a žen je 5:1, 
nejvíce si sáhnou na život muži starší 85 let. 
Počet sebevražd klesá o víkendech. Nejvyšší je 
na severu Moravy. (čtk: Počet sebevrahů stou-
pl. PD 16.9.2011, s. 14) 

Národní tkáňové centrum bylo otevřeno 
v Brně. Jeho vybudování přišlo na 420 mili-
onů Kč. Centrum má dodávat nemocnicím v 
celé republice umělé cévní protézy, chrupavky 
či buněčné kožní štěpy pro tkáňovou terapii. 
K přípravě tkání využije nanomateriálů buněk 
pacientů a postupů genového inženýrství. (I. 
Zehl: Brno má tkáňové centrum za půl miliar-
dy. PD 16.9.2011, s. 14)

Výzkum agentury STEM pro Zdravotnický 
holding Plzeňského kraje ukázal, že 90 procent 
respondentů si nepřeje omezovat zdravotní 
péči v nemocnicích. 60 procent dotázaných 

není ochotno si připlatit za nadstandard. Péči 
ve FN Plzeň označilo za dobrou plných 93 
procent dotázaných, v krajských nemocnicích 
označilo péči jako dobrou jen 63 až 77 pro-
cent pacientů. Za největší přednost zdravotní 
péče v kraji označila veřejnost kvalitu práce 
lékařů a zdravotnického personálu. (E. Zava-
dil: Nemocnice? Nejlepší fakultní. PD č.220, 
19.9.2011, s. 2)

Ideální by bylo navštívit stomatologa jen 
dvakrát do roka při preventivní prohlídce. Vět-
šina lidí však přijde ve chvíli, když bolest zubů 
je nesnesitelná. Jak kazům předejít? Vhodnou 
prevencí a správným čištěním chrupu. První 
cestou je snižování množství bakterií, plaku 
a cukrů v ústech a posilování obranyschopnos-
ti zubů. Další možností je tzv. pečetění fisur. 
Dětem musí až do šesti let věku zuby rodiče 
dočistit. Dítě si musí zvyknout na pravidel-
nou péči. (ČSK: Jak se bránit kazu? Prevencí! 
Blesk č. 222, 21.9.2011, s. 14)

S věkem 45 let bývá spojena vada označo-
vaná jako presbyopie - vetchozrakost. Dalším 
problémem zraku bývá astigmatismus, kdy 
rohovka nemá pravidelný kulový tvar. Nápra-
vy lze dosáhnout pomocí multifokální nitro-
oční čočky a torické čočky. Takový implantát 
může řešit obě vady. (red: Když vám vadí brý-
le, zkuste nitrooční implantát. PD 22.9.2011, 
s.III)

(J. Novák)
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Uveďme alespoň dvě ukázky z jeho tvorby. Báseň „Nemoc“ (*) na-
psal v období, kdy jemu a divadlu Semafor zodpovědná místa házela 
klacky pod nohy:

Příbuzní na mně poznali
Že prý se ve mně všechno mele
Uložili mne do postele
Doktora ke mně volali

Hej promovaný lékaři!
Vraťte se domů nic mi není
Potřebuju jen zapomnění 
V hlavě mi leží černý brouk

Zbytečně nemoc hledáte
Vraťte se domů škoda času
A s tabletkami jděte k ďasu
Čípky si strčte za klobouk

Vraťte se zpátky na středisko
Tady už není východisko
Neexistuje pro mne lék – 
Jsem totiž zdravej  Mám jen vztek
Druhá ukázka je příkladem poetického humoru, jímž oplývá asi vět-

šina jeho písní, z nichž mnohé téměř zlidověly. Byť v tomto případě jde 
o vzpomínkové vyprávění (**):

 „....dostal jsem obsílku, že náčelník dejvické vojenské správy chce se 
mnou mluvit. ... Hodnostář se mnou nejprve pohovořil o tom, jak běží 
život a pak vyrukoval se svou prosbou: jestli bych byl ochoten jít na tři 
týdny na vojenské cvičení. Že prý to dělá zlou krev, když se umělci z toho 
vykrucují, a že by potřeboval pár umělců, s jejichž účastí na cvičení by 
pak mohl argumentovat.

Jsem zvyklý tomu, kdo mne o něco slušně požádá, vyhovět, a tak jsem 
kývl.  Přislíbil jsem, že přijmu povolávací rozkaz a dostavím se na cvi-
čení, jen jsem si vymínil, aby to bylo v Praze a abych mohl večer hrát 
v divadle. Bylo mi to slíbeno a pak i dodrženo. 

Cvičení jsem odbýval v karlínských kasárnách. ... Někdy uprostřed 
toho údobí jsem byl pozván do Západního Berlína, abych účinkoval na 
zahájení nějaké výstavy. Vzhledem k tomu, že jsem byl na vojenském cvi-
čení, měla by logicky má účast na výstavě, která se navíc odehrávala na 
nepřátelském území, ustoupit. Ale já pojal tehdy určitý plán: v Západním 
Berlíně, ve městě, na které se vztahoval okupační statut, se říkalo amba-
sádám vojenská mise. A tak jsem se domluvil s vojenskou misí, aby mi 
vystavila potvrzení o tom, že má účast v Západním Berlíně je nutná.

Potvrzení zabralo a dostal jsem povolení k cestě na Západ. Můj nad-

řízený důstojník to však nepřenesl přes srdce a dal mi den předtím a den 
potom hlídat muniční sklad.

A tak došlo k události, která patří v mém životě k nejzvláštnějším. Jednu 
mrazivou noc jsem hlídal v dlouhém kožichu a se samopalem v ruce sněhem 
zavátý muniční sklad, pak jsem se zajel domů převléct do civilu a odjel jsem 
do Západního Berlína, kde jsem odpoledne vystoupil jako kulturní vložka 
na výstavě, k ránu už jsem zase byl doma, chvíli jsem si pospal, a pak jsem se 
převlékl do uniformy a odjel do další stráže k muničnímu skladu. 

Když jsem pak znovu stál v mrazivé měsíční noci v dlouhém kožichu 
na zmrzlém sněhu a  třímal zbraň, myslel jsem na to, že by nikdo nehádal, 
že jsem ten, co nedlouho před tím vystupoval ve smokingu v americké 
zóně Západního Berlína. Bylo v tom cosi surrealistického.“ 

Jiří Suchý je také držitelem mnoha ocenění, patří mu např. Medaile 
Za zásluhy II. stupně (1995), Čestná medaile T.G.Masaryka (7.3.1998), 
Cena Thálie – Zvláštní cena kolegia (2001), titul Doctor honoris causa 
od JAMU, Cena Ministerstva kultury (2005), Cena Jaroslava Seiferta 
(2005) a další.  V rámci Finále Plzeň 2001 v kině Elektra obdržel Jiří 
Suchý 24.4.2001 Čestné občanství města Plzně. 

V jednom z rozhovorů na otázku, jak vzpomíná na Plzeň v dobách 
svého dětství, odpověděl: „Moje hlavni vzpomínky jsou z dob váleč-
ných, kdy jsem zastihl Plzeň rozbombardovanou, byl to nesmírně tristní 
pohled.  Pamatuji si, jak jsem procházel plzeňskou vilovou čtvrtí a přesně 
každá druhá vila byla vybombardovaná, zřejmě jak ty bomby dopadaly 
v určitém rytmu. To pro mě byly nevlídné vzpomínky. Pak následovaly  
vlídné vzpomínky na americkou armádu. Jel jsem hned za tetičkou na 
návštěvu, protože jsem byl na Američany  zvědavý. My jsme v Praze měli 
Rudou armádu, tu už jsem měl občíhlou, ale tam v Plzni to byl jiný svět. 
Oni  byli elegantní, jejich uniformy měly šmrnc a švih. Hrozně se mi to 
líbilo. Vzpomínám si i na návštěvy kina Elektra,  kam jsme s tetičkou 
chodili, třeba na britskou komedii Černá ovce nebo americky duchařský 
film Záhadný pan Jordan... To jsou vzpomínky z mého mládí, kdy mi 
bylo čtrnáct let. Když přijíždím do Plzně teď, okamžitě se mi  vybaví, že 
je poprvé ve své historii krásná. Dřív to bylo takové pošmourné město, 
už před těmi nálety bylo šedivé,  trochu neutěšené. Ale měl jsem Plzeň 
rád, protože jsem tam měl své blízké. Teď, když tam člověk přijede, když  
všechno kvete, domy se vrátily svým majitelům a jsou opravené, je to nád-
herné. Navíc v Plzni mám stále ještě  příbuzné, rozseté po celém městě. 
Vždy, když tam vystupuji, přijdou se na mě podívat.“   

(jn)
M. Černý: Jiří Suchý. Česko-Slovenská filmová databáze 2001-2012.
(*) J. Suchý: Med ve vlasech (2. vydání). Zč. nakl., Plzeň 1991 (Pozn.: 

1. vydání 1970)
(**) J. Suchý: Tak nějak to bylo. Vzpomínání 1959-1969. Nakl. Blízká 
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JAK HLUBOKO SE POTÁPĚT
(K PROBLEMATICE HLOUBKOVÉHO POTÁPĚNÍ (DEEP DIVING)

Pod pojmem „hloubkové potápění“ si každý 
asi představí zcela jinou vodní hlubinu. Jedním 
z průkopníků hloubkového potápění byl Ame-
ričan Sheck Exley (1949-1994) S potápěním 
začal ve svých 16 letech, a záhy jej přilákalo 
potápění v podzemních jeskyních. Za svůj 
život absolvoval neméně než 4000 sestupů pod 
hladinu, jako jeden z mála potápěčů zdolal 
hranici 400 stop (122 metrů) s přístrojem na 
stlačený vzduch a byl držitelem řady hloubko-
vých rekordů. Již v srpnu 1993 dosáhl v jeskyni 
Boesmansgat (Bushman´s Hole v poušti Kala-
hari v Severokapské provincii Jižní Afriky) 
hloubky 263 m pod hladinou. 6.dubna 1994 se 
v jeskyni Zacatón v Mexiku pokusil sestoupit 
do hloubky 300 metrů (1000 stop) ve dvojici 
s Jimem Bowdenem. Zatímco Jim ukončil 
sestup předčasně, protože mu došla zásoba 
dýchacích plynů, Exley pokračoval v sestupu, 
avšak na hladinu se již nevynořil. Exleyho tělo 
bylo později vytaženo na hladinu díky tomu, 
že bylo pažemi zaklíněno do signální sestupné 
šňůry  a ta byla také úmyslně obtočena kolem 
dýchací automatiky. Na jeho hloubkoměrném 
záznamu bylo možno zjistit dosaženou hloub-
ku – 268 metrů. Za příčinu smrti zkušeného 
potápěče odborníci pokládali rovněž možné 

vyčerpání kapacity dýchacích plynů, nevylou-
čili ani stav označovaný jako opojení hloub-
kou. Ještě za plného vědomí si Exley tento stav 
uvědomil a ve snaze předejít vysokému riziku 
dalších sestupů při snaze vyzvednou jeho tělo 
ze dna jeskyně v očekávaní smrti takto zajistil 
bezrizikové vytažení svých pozůstatků. 

Samozřejmě v dalších letech našel své násle-
dovníky, překonávající jeho rekordy, ale také 
navždy končících své životy v podvodních hlu-
binách. Známý je případ Jihoafričana Deona 
Dreyera (1974-1994). Ten byl členem pomoc-
ného týmu potápěčů, který jistil rekordní 
pokusy jiného hloubkového potápěče Nuno 
Gomese. Při přípravě Gomesova pokusu dne 
17.12.1994 v jeskyni Bushman´s Hole se již po 
splnění úkolu s ostatními vyplavával k hladině, 
když asi v hloubce 50m pod hladinou zřejmě 
ztratit vědomí a rychle klesnul ke dnu propasti. 
Podle mínění odborníků mohlo jít o následek 
fyzicky náročné činnosti, mohlo jít i o otravu 
kyslíkem. Jeho tělo zůstalo na dně propasti až 
do 8.1.2005, kdy se o jeho vyzdvižení pokusil 
Australan David Shaw (1954-2005). 

David Shaw objevil tělo Deona Dreyera 
v hloubce 270 metrů již 28.10.2004. Tehdy se 
po ponoru, trvajícím celkem 9:40 hodiny, vrátil 

na hladinu v pořádku. Na filmových záběrech 
z druhého pokusu  je patrné, jak se snaží uvol-
nit tělo Dreyera z bahna pomocí transportní-
ho vaku. Postupně se objevuje stále výrazněj-
ší dyspnoe, avšak ve 26. minutě po zahájení 
ponoru dýchání ustalo. Zdálo se, že David pře-
kročil čas plánovaný pro pobyt na dně, a když 
se rozhodl zahájit výstup zjistil, že je zamotaný 
do šňůry. Nepodařilo se mu ji ani rozmotat, 
ani přeříznout. Při tom každá vteřina zdržení 
v této hloubce znamená dodatečnou potřebu 
1.2 minuty při výstupu na dosažení potřebné 
dekomprese.

Těla obou potápěčů byla tentokráte 
vyzdvižena bez dalších rizik, neboť o čtyři dny 
později vyplavala samovolně vlastním vztla-
kem. Výstroj obou mrtvých byla zaklesnuta do 
sebe, vše bylo zamotáno do šňůr. Dave Shaw 
zřejmě při manipulaci s tělem Deona Dryera 
zvířil sediment, viditelnost mohla klesnout až 
k nule, a technické problémy se zkušenému 
potápěči při jeho 333. sestupu již nepodařilo 
překonat. 

Potápěčské sestupy tohoto druhu jsou však 
skutečně extrémy, na něž si může troufnout 
málokdo. Za hloubkové potápění se tedy podle 
úrovně potápěče považují následující limity:
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u rekreačního potápění: 18-30 metrů
u „technického“ potápění profesionálů 

(např. fotografů, instruktorů apod.): 55 metrů 
u „technického“ potápění s trimixem: 100 

metrů
Jaká rizika potápěčům do hloubky hrozí, 

pomineme-li poruchy techniky, napadení vod-
ní faunou, riziko náhlé smrti obecně spojené s 
intenzivní pohybovou aktivitou či riziko pora-
nění např. při srážce s motorovým člunem po 
vynoření na hladinu. Uvažujeme tedy jen čistě 
specifická potápěčská rizika.       

Při sestupu do hloubky to je především 
barotrauma v případech, kdy potápěč má 
omezenou tzv. barofunkci, tj. vyrovnání tlaku 
v tělních dutinách díky někdy tak banálním 
onemocněním, jako je pouhé nachlazení. Při 
příznacích hrozícího barotraumatu vedlejších 
dutin nosních či středouší by měl potápěč oka-
mžitě sestup ukončit a potápění do vyléčení 
zanechat. Samozřejmě nejlépe udělá, když při 
těchto potížích do vody vůbec neleze. 

Při dosažení 30 metrů, u některých zdat-
nějších jedinců však hlouběji, hrozí potápěči 
stav označovaný jako „opojení hloubkou“. 
Potápěč ztrácí soudnost, přestane kontrolovat 
dobu a hloubku ponoru, začne např. pronásle-
dovat mořskou pannu do stále větší hloubky 

nebo si strhne masku a podává ji okolo plu-
jící rybě, aby se mohla nadýchat – a skončí 
tragicky. Příznaky se přisuzují narkotickému 
vlivu dusíku pod zvýšeným tlakem, určitou 
roli však hraje i současný vliv hyperoxie a 
hyperkapnie na činnost centrálního nervové-
ho systému. 

Pro pobyt v hloubce platí tzv. nulové doby. 
Při jejich překročením musí potápěč při 
výstupu dodržovat dekompresní zastávky, 
aby stačil vydýchat v těle rozpuštěné plyny 
a předešel tak jejich uvolnění v podobě bub-
lin, pokud by výstup byl příliš rychlý. Pečlivý 
časový harmonogram každého sestupu do 
větších hloubek je proto zásadním předpo-
kladem prevence dekompresní (kesonové) 
nemoci. Jen pro zajímavost: při svém rekord-
ním hloubkovém sestupu v r. 2005 (do 283 m) 
Nuno Gomes potřeboval na sestup 15 minut, 
ale výstup s dekompresními zastávkami trval 
12 hodin!  

Dosažení rekordních hloubek je možné 
s použitím umělých směsí plynů, v nichž bývá 
od určité hloubky místo pouhého stlačeného 
vzduchu upraven procentuální poměr kyslíku 
a dusíku (směsi Nitrox I a Nitrox II), příp. 
dusík může být nahrazen lehčím heliem (Tri-
mix a Heliox). Takové vybavení však je urče-

no jen těm nejzkušenějším a je zcela nevhod-
né pro rekreační potápění. 

Závěrem ještě rekordy, uváděné při potá-
pění do hloubky. Se stlačený vzduchem se 
nejhlouběji potopil Američan Bret Gilliam, 
v r. 1993 dosáhl u ostrova Roatán nedaleko 
pobřeží Hondurasu 145 metrů a údajně nepo-
ciťoval žádné příznaky opojení hloubkou či 
otravy kyslíkem. Nejhlubšího ponoru s umě-
lými směsmi plynů dosáhli Francouz Pascal 
Barnabé ve Středozemním moři nedaleko 
korsického Propriana – v r. 2005 se ponořil 
do 330 metrů, a Portugalec Nuno Gomes u 
Dahabu v Rudém moři v r. 2005, když dosáhl 
318 metrů. Zajímavé je, že Guinessova kniha 
rekordů tyto výkony pro jejich extrémní rizi-
kovost neeviduje.  

Každoročně přijde při potápění o život 
i několik Čechů. Letos se tak stalo v Rakous-
ku v Atterském jezeře, kde v říjnu dva potápě-
či nevyplavali na hladinu poté, co se potápěli 
v hloubce okolo 30 metrů. Nebyli první, kteří 
v tomto 170 m hlubokém jezeře přišli o život. 
Potápění patří k těm sportovním odvětvím, 
kde nestačí jen umět plavat, ale také doko-
nale znát všechna možná rizika, bezpečnostní 
předpisy, a řídit se jimi. Jinak může jít o život. 

J. Novák          

ČTVRT STOLETÍ PO HAVÁRII V ČERNOBYLU PŘIŠLA FUKUŠIMA

Mezinárodní stupnice jaderných událostí je osmistupňová. Od stupně 
„0“, označovaného jako „Odchylka“ po stupeň „7“, tj „velmi těžkou havá-
rii“. Jako stupeň 7 byla do letoška klasifikována zatím jen jediná jaderná 
událost v poválečné historii - havárie jaderné elektrárny Černobyl. Došlo 
k ní před 25 léty 26. dubna 1986 a jednalo se o největší jadernou nehodu 
v historii jaderné energetiky. K události došlo ve 4. bloku jaderné elek-
trárny v Černobylu, která leží na území dnešní Ukrajiny. V té době byla 
Ukrajina součástí Svazu sovětských socialistických republik (SSSR). 

Černobylská jaderná elektrárna, kterou tato jaderná nehoda postih-
la, se nachází zhruba 130 kilometrů severně od hlavního města Ukraji-
ny, Kyjeva – poblíž hranice s Běloruskem. K výbuchu, kterým se jaderná 
havárie spustila, došlo v 1:24 hodin ráno tamního času. 

To, že slova „Černobyl“ a „Jaderná nehoda“ dnes vnímáme téměř jako 
synonyma, způsobil experiment, který měl v reaktoru jaderné elektrár-
ny ověřit setrvačný doběh turbogenerátoru. Test měl být proveden těsně 
před odstavením reaktoru z provozu. Experimentem se mělo zjistit, zda 
bude generátor jaderného reaktoru po rychlém uzavření páry do turbí-
ny schopen při svém setrvačném doběhu ještě zhruba 40 sekund napájet 
proudem čerpadla havarijního chlazení. 

Před zahájením testu jaderné elektrárny Černobyl a v jeho průběhu 
došlo k několika vážným lidským chybám a nedodržení bezpečnostních 
předpisů. Následkem toho v průběhu experimentu nekontrolovatelně 
vzrostl výkon reaktoru, došlo k přehřátí paliva a destrukci jeho pokrytí. 
Následovala jaderná havárie - dva výbuchy zhruba 40 – 60 sekund po 
zahájení experimentu. Jaderný reaktor byl přetlakován tak, že pára při 
první explozi odsunula horní betonovou desku reaktoru o váze 1000 
tun. Druhá exploze následovala v rozmezí dvou až pěti sekund po první 
a došlo k ní podle jedné z verzí vniknutím vzduchu do reaktoru a reakcí 
vodní páry s rozžhaveným grafitem 

Radioaktivní zamoření zasáhlo nejvíce město Pripjať, ve kterém tehdy 
žilo zhruba 50 tisíc obyvatel a které leží asi tři kilometry od havarovaného 
reaktoru jaderné elektrárny Černobyl. Po celou sobotu (v den kdy jader-
ná nehoda proběhla, tedy 26. 4. 1986) ponechaly úřady ve městě běžet vše 
normálním životem a neinformovaly ani o tom, že v bezprostřední blíz-
kosti probíhá likvidace následků havárie jaderné elektrárny, ani o tom, že 
městu hrozí radioaktivní zamoření. Jaderná nehoda způsobila, že v Pri-
pjati vzrostla úroveň radiace na tisícinásobek přírodního pozadí. Ve 22:00 
hodin bylo rozhodnuto o evakuaci města. Ta proběhla až druhý den, tj. 
v neděli 27.4., ve 14.00 hodin. Za necelé tři hodiny bylo město prázdné 
s výjimkou osob, které zde plnily určité povinnosti. Teprve 2. května bylo 
rozhodnuto evakuovat obyvatelstvo žijící v okruhu 30 km od reaktoru 
(tedy v tzv. zakázané zóně). Evakuace z celé zóny byla ukončena 6. květ-
na 1986. 

Uvádí se, že havárie jaderné elektrárny Černobyl nějakým způsobem 
zasáhla zhruba 600 tisíc osob. Oficiální dokumenty rozdělují oběti radi-
oaktivního zamoření do více skupin. Jde především o skupinu „likvidá-
torů“, kam patří pracovníci záchranných a asanačních čet, zaměstnanci 
elektrárny, hasiči a policisté. Do konce roku 1987 činil počet lidí pat-
řících do této skupiny 200 – 240 tisíc. V pozdějších letech však počet 
registrovaných „likvidátorů“ stoupl trojnásobně (některé zdroje přičí-
tají tento nárůst sociálním výhodám od státu). 

Jinou postiženou skupinou je 116 tisíc osob žijících v oblastech, které 
kontaminovalo radioaktivní zamoření v širším okolí Černobylu a kteří byli 
evakuováni relativně krátce po havárii (do poloviny srpna 1986) do nepo-
stižených oblastí. Dalších 220 tisíc osob, žijících na kontaminovaných úze-
mích Běloruska, Ukrajiny a Ruska, bylo evakuováno později. Například 
ve zprávě Černobylského fóra se uvádí, že na kontaminovaných územích 
(tzn. na územích s kontaminací minimálně 37 kBq na metr čtvereční), žije 
celkem zhruba 5 milionů obyvatel (Bělorusko, Rusko, Ukrajina). 

Nejvyššími dávkami radioaktivního záření byli zasaženi pracov-
níci elektrárny, kteří se nacházeli na místě a v blízkém okolí nehody 
a záchranáři, zejména hasiči, kteří řešili akutní následky havárie – a to 
během prvního dne, tedy 26. dubna 1986. Jednalo se celkem o zhru-
ba 1000 osob. V této skupině mohly dávky ozáření dosahovat hodnot 
v rozmezí 2 – 20 Gy („gray“).  Dávce  ionizujícího záření 1 Gy odpovídá 
dávkový ekvivalent 1 Sv /Sievert/). 

Pokud jde o „likvidátory“ havárie, kteří po nějakou dobu v období 
čtyř let po havárii vykonávali asanační práce, dávky ozáření zde dosa-
hovaly nejvýše 500 mSv (u řádově několika procent likvidátorů jaderné 
nehody), přičemž průměrná dávka ozáření činila 100 mSv. Zhruba 10 % 
likvidátorů bylo zasaženo dávkou na úrovni 250 mSv. 

Dávky, jimiž byly ozářeny osoby evakuované z okolí havarovaného 
reaktoru, se odhadují v průměru na 17 mSv (Ukrajina), respektive 31 
mSv (Bělorusko). Pro širokou populaci žijící v oblastech (území Bělorus-
ka, Ukrajiny, Ruska), které byly zasaženy dopady havárie jaderné elek-
trárny Černobyl, se průměrná efektivní dávka akumulovaná za období 
1986 – 2005 odhaduje na 10 – 20 mSv (dle zprávy Černobylského fóra). 

V pozdějším období po havárii jaderné elektrárny Černobyl, tzn. 
v letech 1987 až 2004, zemřelo z různých příčin celkem 19 osob ze sku-
piny s diagnostikovaným akutním radiačním syndromem. U většiny z 
nich však příčiny úmrtí nesouvisely s ozářením. Za zmínku stojí, že řada 
osob, která přežila akutní nemoc z ozáření, přivedla později na svět 
zdravé potomky. 

U populace z okolí Černobylu, které bylo zasaženo radioaktivním 
zamořením z havarované elektrárny, se zmiňovaná nemoc - akutní 
nemoc z ozáření / akutní radiační syndrom - vůbec neprojevila. 
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V reakci na černobylskou havárii došlo v celém světě ke zpřísně-
ní bezpečnostních opatření při výstavbě nových bloků, při zavádění 
nových technologií a při dohledu nad bezpečným provozem již stáva-
jících kapacit. Přesto jsme letos zažili v pořadí druhou havárii, klasi-
fikovanou stupněm „7“.  Došlo k ní v jaderné elektrárně Fukušima I 
v prefektuře Fukušima v regionu Tóhoku 11. března 2011, když bylo 
zemětřesením a  následnou vlnou tsunami zasaženo Japonsko. Přestože 
tato havárie je považována za jednu z historicky nejkomplikovanějších, 
informace o jejím rozsahu zveřejňované provozovatelem elektrárny 
a japonskou vládou byly v některých aspektech neúplné nebo dokon-
ce nepravdivé. Havárii se nepodařilo plně dostat pod kontrolu ani po 
měsíci. V ochranném pásmu o průměru několika desítek kilometrů 
bylo evakuováno přes 200 000 lidí a událost byla celosvětově podnětem 
k politickým debatám o jaderné energetice.

Příčiny byly zcela jiné, než u Černobylu, lze je možná označit za „vyšší 
moc“. V okamžiku havárie byly reaktory 1, 2 a 3 v provozu, zatímco na 
reaktorech 4, 5 a 6 probíhala pravidelná údržba. Ihned po katastrofě 
se tři běžící reaktory automaticky zastavily. Poté, co vlna tsunami asi 
hodinu po zemětřesení zasáhla pobřeží, zastavily se generátory použité 
pro nouzové chlazení. To způsobilo nárůst teploty a tlaku v reaktorech. 
Ač se záložním zdrojům podařilo zchladit reaktory 2 a 3, v reaktoru 1 
dále klesala hladina vody a stoupal tlak. Pro jeho snížení byla upouště-
na radioaktivní pára z kontejnmentu; zvýšená radiace byla naměřena 
vně i uvnitř areálu. Pozdější výbuch vodíku v pomocné budově zničil 
i betonový přístřešek, který chránil reaktor před počasím, ale ocelovou 
tlakovou nádobu, v níž je reaktor uložen, neponičil. Poté byla využita ke 
chlazení reaktoru i mořská voda.

13. března už chlazení na reaktoru 3 nestačilo – i zde se použilo 
odpouštění mírně radioaktivní páry a chlazení mořskou vodou. Den 
poté však vybuchl vodík i zde, opět však nijak nepoškodil nádobu reak-
toru. 15. března se situace zhoršila – další výbuch, tentokrát v reakto-
ru 2, možná poškodil i nádobu reaktoru. Navíc se vzňala nádrž s vyhoře-
lým palivem u reaktoru 4.  Požár byl brzy uhašen. S ohledem na zjištění, 
že objem radiace unikající z fukušimských reaktorů v průběhu havárie 
mohl dosahovat hodnoty až 630 000 TBq, byla 12. dubna 2011 posunuta 
klasifikace této havárie z původního stupně „4“ na nejvyšší stupeň „7“.   

Po havárii reaktorů bylo vytvořeno bezpečnostní ochranné pásmo. 
Veškeré obyvatelstvo v okruhu 20 km (okolo 200 000 lidí) bylo evakuo-
váno. 11. dubna bylo rozhodnuto o rozšíření zóny na vzdálenost 30 km. 
V prvním týdnu na měřicích stanicích v okolí byly naměřeny zvýšené 
koncentrace radioaktivního cesia a jódu, zdraví nebezpečné hodnoty 
však byly zjištěny jen v bezprostředním okolí elektrárny. Ruské meteo-
rologické stanice nezaznamenaly žádné změny od normálního stavu. Po 
několika dnech bylo měřením zjištěno, že potraviny v okolí elektrárny 
obsahují nadlimitní množství radioaktivity a byl zakázán vývoz a kon-
zumace. Jednalo se například o mléko, špenát, brokolici aj. V dalších 
dnech pak byla v okolí elektrárny naměřena extrémní koncentrace jódu 
131 – v okolí elektrárny byla koncentrace stotisíckrát nad normálem. 
V souvislosti s tím doporučilo japonské ministerstvo zahraničí čistič-
kám nepoužívat dešťovou vodu. V půdě v okolí elektrárny byly rovněž 
naměřeny mírně zvýšené hodnoty koncentrace plutonia.

V jedné z jímek, v nichž se zachycuje radioaktivní voda unikají-
cí z reaktoru č.2, se 2. dubna objevila trhlina. Následovaly neúspěšné 
pokusy o ucpání praskliny betonem a polymery. Nakonec bylo použi-
to „tekuté sklo“, kterým se prasklina utěsnila. Tím se podařilo zastavit 
unikání vysoce radioaktivní vody přímo do Tichého oceánu. Přibližně 
ve stejné době bylo do oceánu řízeně vypuštěno 11 500 tun mírně radio-
aktivní vody, aby se uvolnily prostory pro skladování vysoce radiokativ-
ní vody unikající z reaktorů do okolních budov. Odčerpání této vysoce 
radioaktivní vody je nutnou podmínkou pro umožnění pohybu zaměst-
nanců, kteří pracují na zprovoznění chladicích systémů reaktorů.

Vzhledem k tomu, že při chlazení přehřátých reaktorů byla použita 
mořská voda, došlo k poškození chladicích systémů. Navíc jsou natave-
né i palivové tyče v některých reaktorech. Japonský premiér prohlásil, 
že elektrárnu bude potřeba odstranit. Expertní skupina japonské vlády 
vydala koncem roku prohlášení, že únik radiace se podařilo podstatně 
zredukovat a zařízení je považováno za stabilizované, nejméně 30 let 
však potrvá, než bude možno jadernou elektrárnu Fukušima bezpečně 
vyřadit z provozu. 

 V souvislosti s plánovanou dostavbou dalších bloků naší jaderné 
elektrárny Temelín samozřejmě každého napadne otázka, zda katastro-
fa podobného charakteru nemůže postihnout i nás. Tlakovodní (teme-
línský) reaktor VVER má ve srovnání s černobylským tu podstatnou 
výhodu, že se dokáže sám regulovat – vzrůst výkonu se v něm samovol-
ně zastaví. Pokud by tedy z reaktoru VVER z jakéhokoliv důvodu uni-
kala voda, zastaví se i štěpná řetězová reakce. Nekontrolovaný vzrůst 
výkonu, ke kterému došlo v JE Černobyl, není u reaktorů v Temelíně 
z fyzikálních a konstrukčních důvodů vůbec možný. 

Je zde několik dalších podstatných rozdílů: aktivní zóna reaktorů 
VVER je několikanásobně menší, kompaktní a je uzavřena do tlako-
vé nádoby, která se s celým primárním okruhem nachází v železobe-
tonovém kontejnmentu (hermetický ochranný obal). Jejich chlazení je 
dvouokruhové, tzn. že mají oddělen primární okruh obsahující radioak-
tivní média od okruhu sekundárního, v němž je na turbínu přiváděna 
pouze čistá, nekontaminovaná pára. Je v nich tedy naplněna zásada tří 
nezávislých bariér oddělujících potenciální radioaktivní důsledky hypo-
tetické nehody od běžného životního prostředí. V případě nehody reak-
toru VVER by radioaktivní látky zůstaly v ochranném obalu uzavřeny 
odděleně od životního prostředí. Taková bezpečnostní opatření nebyla 
v JE Černobyl uplatněna – reaktor typu RBMK neměl ochranný tlako-
vý kontejnment, takže radioaktivní látky mohly v Černobylu relativně 
snadno uniknout do okolí elektrárny. 

Dalším významným rozdílem je kvalita obsluhy jaderných reaktorů 
v Temelíně a obsluhy, která způsobila havárii JE Černobyl. Zatímco 
personál jaderné elektrárny v Černobylu si možnost havárie prakticky 
nepřipouštěl, protože žádný podobný případ havárie z dřívější doby nee-
xistoval, odborníci v jaderných elektrárnách (nejenom) v České republi-
ce dnes mohou vycházet ze zkušenosti a důsledků události v Černobylu. 
Kvalita odborné přípravy, systémy personálního řízení i celkový přístup 
a podmínky obslužného personálu jsou dnes v jaderných elektrárnách 
v ČR na zásadně vyšší úrovni, než před 25 lety v Černobylu. 

(r)

UPOZORNĚNÍ ČTENÁŘŮM

PROFESOR SLÍPKA PŘEVZAL CENU MĚSTA PLZNĚ

Foto k článku na str. 20.

Světově uznávaný histolog a embriolog Jaroslav Slípka převzal 
z rukou primátora Martina Baxy 17. listopadu 2011 u příležitosti Dne 
boje za svobodu a demokracii Cenu města Plzně.

Foto Jiří Bervida, MF Dnes.

Ve dnech 14.-16. 2. 2012 se budou konat tradiční postgraduální 
lékařské dny v Šafránkově pavilonu na Lochotíně.

Program přineseme v příštím čísle.
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ŽIVOTNÍ MOUDRA 

Nový rok je jediná důležitá změna, 
pro kterou nemusíme nic dělat. 

(Pavel Kosorin)
Osud míchá karty, my je hrajeme. 

(Artur Shopenhauer)
Až ti bude v životě nejhůř, 

otoč se ke slunci a všechny stíny 
opadnou za tebe. 
(John Lennon)

Žena nemá jiný věk než na kolik vypadá. 
(Honoré de Balzac)

Dochvilnost je ctností těch, co se nudí. 
(John Waugh)

Jediná cesta k vědění je činnost. 
(George B. Shaw)

Opravdu moudrý je ten, 
kdo pozná sám sebe. 

(Lev. Nikolajevič Tolstoj)
Bolest není od lásky nikdy daleko. 

(Robert Fulghum)
Člověk se může stát vším, 

především by měl zůstal člověkem. 
(Ivan Fontana)

Čas je největší síla života. 
(Karel Čapek)

Vždycky máme více rozumu než síly. 
(Francois de la Rochefoucauld)

Lásce lze přivyknout, nenávisti nikoliv. 
(Jean Anoullh)

Jen pravda vytrvá. 
(Sofokles)

Dříve rozbiješ atom než pomluvu. 
(Albert Einstein)

Bigamie je trestný čin,
který je současně trestem. 

(Peter Sellers)
Často zadrží kance i docela malý pes. 

(Ovidius)
Člověk je zvíře, které nutně 

potřebuje výchovu. 
(Emmanuel Kant)

Každý velký čin se zdá být zpočátku
 nemožný. 

(Thomas Carlyle)
Hanbou je, když kuře uloví lišku. 

(La Fontaine)
Před nepřítelem se chvástej, 

ale příteli mluv pravdu. 
(Hindské přísloví)

Kdyby se mužům dostávalo manželek,
 jaké si zasluhují, 

měli by zatraceně těžký život. 
(Oscar Wilde)

Je lépe ženu rozčilovat než nudit. 
(Georgie Bernard Shaw)

Humor je ochranný štít moudrých. 
(E. Kästner)

Moudřejší ustoupí. Smutná pravda, 
na níž je založena světovláda hlouposti.

 (Maria von Ebner-Eschenbachová)
Velikost každého štěstí se měří

 jeho ztrátou. 
(Alfred de Vigny)

Když promluví peníze, pravda zmlkne.
 (Řecké přísloví)

Muži budou vždy tím,
 co z nich udělají ženy. 

(Jean J. Rousseau)
Kašel, koně a lásku lze ukrýt 

jen velmi těžko. 
(Benjamin Franclin)

Zestárnout není umění. 
Umění je snést to.

 (Johann Wolfgang von Goethe) 
Dejte muži volnou ruku, 

a najdete ji někde na sobě. 
(Mae Westová)

Láska je instinkt, manželství zákon. 
(Guy de Maupasant)

Opravdovým zdrojem poznání je omyl. 
(Karel Čapek)

I kdyby lichotka byla zcela nepravdivá, 
přece ji každý bere nejméně zpola vážně. 

(Fjodor Michajlovič Dostojevskij)
Leckdy jsme přesvědčeni, že nenávidíme

 lichocení – avšak nenávidíme jen způsob, 
jakým nám bylo lichoceno. 
(Francois Rochefoucald)

Lichotky jsou jako falešné mince – ochuzují 
toho, kdo je přijímá. 

(Herbert George Wells)  
Čas ubíhá různě, podle toho s kým. 

(William Shakespeare)
K odvaze mne nutí strach. 
(Publius Ovidius Naso)
Ten, kdo je stále moudrý,

 má smutný život. (Voltaire)
Do manželství vidí jen Bůh
 a jen on má právo soudu. 

(Finské přísloví)

PRANOSTIKY

V listopadu příliš mnoho sněhu a vody,
 to známka příští neúrody.

Když ještě v listopadu hřmívá, 
úrodný rok nato bývá.

Jaký bývá v listopadu čas,
 taký obyčejně
 v březnu zas.

Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, 

více než hnůj polím prospěje.
Kolem Všech svatých slunce uroní

 ještě malou slzu babího léta.
 (1.11.)

Jaké počasí je na svatého Bohumíra, takové 
i březen mívá. 

(8.11.)
Přijede-li Martin na bílém koni, 

metelice za metelicí se honí.
 (11.11.)

Zůstane-li listí až do Martina na stromech, 
čeká se dlouhá a tuhá zima.

O Martině po ledu - o Vánocích po blátě.
Zima-li na Kateřinu,
 přilož sobě o peřinu.

(25.11.)
Když Kateřina po ledě už chodívá, 

Eva potom blátem oplývá.
Svatá Kateřina zavěsila housle do komína.

Poletují-li na svatého Ondřeje včely, 
bude neúrodný rok. 

(30.11.)
Svatý Ondřej dělá led a svatý Jiří jej láme.

Sníh svatého Ondřeje
žitu velmi prospěje.
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