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29. leden - Světový den 
pomoci malomocným 

(World Leprosy Day)

„Jsou místa, kde celé rodiny v  bolestech umírají, 
není nikdo, kdo by jim pomohl, a  oni svůj zánik 
považují za samozřejmost,“ říká Jiří Holý, předse-
da občanského sdružení Likvidace lepry (LL), 
které v současné době zasílá léky do zhruba 60 
leprastanic a lepra-TBC center v zemích třetího 
světa (které vedou většinou řeholní bratři a ses-
try), přičemž nejvíc z nich leží v  Indii. „V době, 
kdy jsem navštívil diecézi Jamšedpur, tam kontro-
lovali žáky prvních tříd, jestli nemají počínající 
malomocenství. Výsledky byly šokující. Nakaženy 
byly tři děti z deseti,“ dodává. Proto právě na tom-
to místě LL staví, ve  spolupráci s  tamním bis-
kupstvím, nemocniční komplex sv. Josefa. 
„Komplex bude stát na tom správném místě - ov-
šem takových oblastí, které by pomoc potřebova-
ly, je v Indii jistě mnoho,“  podotýká Jiří Holý, au-
tor myšlenky vybudování nemocnice, a dodá-
vá: „Čas od času vysílá LL do Indie někoho od nás, 
aby zkontroloval situaci a zjistil, co je ještě potřeba 
udělat pro zdárný chod a dokončení výstavby.“ 
Dne 31. ledna si připomínáme každoročně, le-
tos již po čtyřiapadesáté, Světový den pomoci 
malomocným. Byl zaveden v roce 1954 z inici-
ativy francouzského novináře a řečníka Raoula 
Follereaua. Přestože se již od roku 1946 dá lepra 
spolehlivě vyléčit, stále jsou na světě země, kde 
na  její následky umírají lidé. Celé dvě třetiny 
všech registrovaných pacientů žijí v Indii.
Pokud se nemoc podaří včas diagnostikovat 
a zahájí se léčba, je možné ji dnes úspěšně léčit. 
Pokrok lékařské vědy vede mnoho lidí k názo-
ru, že tato choroba již neexistuje. Podle údajů 
Světové zdravotnické organizace se každoroč-
ně objeví na 200 tisíc případů malomocenství. 
Představuje to přibližně 600 nových nemoc-
ných denně. Nejvíce se malomocenství šíří v ji-
hovýchodní Asii (připadá na ni více než polovi-
na případů), 41 tisíc je evidováno v Africe a 33 
tisíc v Americe. Velké množství malomocných 
je také v Pacifiku, nebo ve východním Středo-
moří. 

„Malomocenství je jen bakteriální infekce, kterou 
je dnes možné snadno léčit. Je ovšem také meta-
forou podmínek chudoby, nerovnosti mezi lidmi 
a  vytlačování některých jedinců na  okraj společ-
nosti. Myslím, že Světový den malomocných je dů-
ležitý k  tomu, aby lidem připomněl, že malomo-
cenství stále existuje a že ještě dnes jsou v mnoha 
zemích nemocní vytlačováni na okraj společnos-
ti,“ řekl Vatikánskému rozhlasu indický lékař Su-
nil Deepak, který pečuje právě o malomocné. 
Malomocenství neboli lepra je velmi snadno 
se šířící infekční onemocnění, vyvolávané kme-
nem Mycobacterium leprae. Bakterie při něm 
napadají především kůži a  nervový systém. 
Z počátku se tato nemoc projevuje bílou skvr-
nou na  kůži, v  konečném stadiu pak dochází 
k  odumírání jednotlivých částí těla a  nezřídka 
i  k  oslepnutí. Očkování proti lepře neexistuje, 
ale je dnes vyléčitelná. Po nasazení kombinace 
tří léků (tzv. multidrugtherapy) lze bacil spoleh-
livě do tří týdnů zničit. Za zmínku stojí, že inku-
bační doba lepry může trvat až čtyřicet let.
Přestože se v ČR lepra nevyskytuje, Společenství 
pomocníků misijních leprosálií Likvidace lepry 
působí u nás již téměř 20 let. Pomáhá na více 
než 60 místech světa v zemích jako jsou Indie, 
Pákistán, Tanzanie, Brazílie, Etiopie a  mnohé 
další. První zmínky o malomocenství pocháze-
jí z Indie z období zhruba 1400 let před naším 
letopočtem, první písemně doložená lékařská 
zmínka je datována do období okolo roku 600 
před Kristem. Posledním místem v Evropě, kde 
jsou shromážděni a léčeni lidé nakažení leprou, 
je vesnice Tichilesti, která se nachází v Rumun-
sku. Původce nákazy lepry (Mycobacterium le-
prae) objevil v  roce 1874 norský mikrobiolog 
Hansen. Až 95 % populace má přirozenou imu-
nitu proti onemocnění leprou. Lepra je léčitel-
ná od roku 1941. V roce 1981 byla komisí WHO 
doporučena k  léčbě lepry metoda Multidrug 
therapy (MDT), kdy se pacientům podává kom-
binace léků: dapson, rifampicin, clofazimin.

Facultas nostra 
v nové podobě

Vážení čtenáři časopisu „Facultas nostra“,
dnes se vám dostává do  rukou výtisk zcela 
odlišný od  všech předchozích. Jeho odlišnost 
spočívá především v  novém designu – v  ba-
revném provedení a pestřejší grafice. Ke změ-
ně dochází v  souvislosti se změnou tiskárny: 
od tohoto čísla bude naše periodikum tisknout 
firma Euroverlag s.r.o., jejíž ředitel MUDr.  Petr 
Šourek přišel s  návrhem na  novou podobu 
„Facultas nostra“. Po  nezbytných jednáních 
s vedením naší fakulty a po dohodě o ekono-
mických záležitostech tak časopis dozná - jak 
doufáme - zásadní změny k lepšímu. 
Za  obsahovou náplň bude nadále odpovídat 
redakční rada v  nezměněné sestavě. Uvítáme 
těsnější spolupráci s autory zpráv a příspěvků 
z vašich řad, uvítáme nejen zprávy z odborných 
a vědeckých akcí, ale také  zprávy o nejrůzněj-
ších dalších aktivitách, o  životních jubileích, 
o  nově jmenovaných akademických hodnos-
tářích, o  sportovních akcích a  dalších událos-
tech, jimiž žijí ústavy a kliniky plzeňské Lékařské 
fakulty a  Fakultní nemocnice. Rádi otiskneme 
příspěvky našich studentů, a nemusí to být jen 
vybrané eseje či zprávy ze zahraničních stáží. 
Nadále budou vítány i  příspěvky absolventů 
naší fakulty, přibližující jejich profesní i  život-
ní dráhu. A  samozřejmě budeme reagovat 
i  na  připomínky, které od  našich čtenářů do-
staneme. 
Chceme také poděkovat za  bezproblé-
movou spolupráci s  dosavadní tiskárnou  
d-PRESS, zejména s  paní Hanou Navrátilovou, 
která měla náš časopis „na  starosti“. Nakonec 
oněch dosavadních 113 čísel Facultas nostra 
svědčí o oboustranné spokojenosti.   
Ať se vám „Facultas nostra“ v nové podobě líbí.     

Redakční rada   
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Před 15 lety bylo na  světě registrováno 
12  500  000 nemocných leprou, dnes je jich 
na 800 000. Počet lidí, kteří zůstali po onemoc-
nění trvalými invalidy, je odhadován na 2-4 mi-
liony, ročně však stále ještě přibývají další tisíce.

(r)

Dva norští badatelé 
odhalili tajemství lepry

Daniel Cornelius Danielssen (1815–1894)
Daniel Corneli-
us Danielssen 
se narodil 4. 
července 1815 
v  rodině hodi-
náře Berenta 
Henrika Daniel-
ssena v  Berge-
nu. Ve  věku 13 
let se začal učit 
l é k á r n í k e m 
ve  Svaneapo-
theket v  Berge-
nu. Když se 
chýlil ke  konci 

čtvrtý rok učení, onemocněl zánětem kyčelní-
ho kloubu, který jej upoutal na  půl druhého 
roku na lůžko. Jednalo se pravděpodobně o tu-
berkulózní původ zánětu. Jedna končetina pak 
zůstala po celý život zkrácena. 
Po  doléčení v  lednu 1835 splnil  v  Kristiánii 
(nyní Oslu) přijímací zkoušky na  medicínu. 
Promoval 2. 6. 1839. Po  promoci pracoval 
rok jako vojenský chirurg u  jízdních jednotek 
horských myslivců ... a  jako zástupce velitele 
brigádního chirurga J. J. Hjorta. Pracoval také 
jako okresní lékař ve  Stavangeru a  v  Ryfylke, 
později se vrátil do Bergenu. V  r. 1840 se stal 
hlavním lékařem Nordfjordske nationale Mus-
ketercorpsu. 
V zimě roku 1839-1840 se začal zabývat studi-
em lepry v  nemocnici St. Jørgens. V  červenci 
1840 spolupracoval několik týdnů s Carlem W. 
Boeckem (1805-1875), důlním lékařem, který 
přijel do Bergenu na stipendium studovat pro-
blematiku lepry. Výsledkem jejich spolupráce 

byla tehdy ojedinělá monografie Om Spedal-
skhed (O lepře - 1847)       
V  r. 1843 strávil rok po  zahraničních zdravot-
nických zařízeních zaměřených na léčbu lepry 
– v Berlíně, Vídni a Paříži. Od listopadu 1846 se 
Danielssen stal vedoucím lékařem nově zalo-
ženého Ústavu lepry v  Bergenu. Obdržel také 
stipendium na další studijní cestu, kdy navštívil 
Švýcarsko, Lombardii, Sardinii a Paříž.  
V  polovině 19. století registrovalo Norsko re-
lativně nejvíce případů lepry ze všech evrop-
ských zemí a docházelo zde také k nejvyššímu 
vzestupu nových případů této nemoci v  Ev-
ropě. Incidence lepry v Norsku byla 2 případy 
na 1000 obyvatel, v západním Norsku však 25 
případů na  1000 obyvatel. Nejvíce postižena 
byla oblast kolem Bergenu, kterému se dosta-
lo nelichotivého přívlastku „hlavní město lepry 
v  Evropě”. To vedlo k  založení specializované 
výzkumné nemocnice Lungegaardshospitalet 
s kapacitou 84 nemocných, kde se Danielssen 
stal hlavním lékařem od října 1849. 
V  r. 1857 byla v  Bergenu vybudována již tře-
tí specializovaná nemocnice s  kapacitou 280 
nemocných.  Další takové nemocnice vznikly 
v Molde a v Trondheimu. Na počátku šedesá-
tých let tak kapacita těchto na lepru specializo-
vaných zařízení byla okolo 1000 lůžek (celkový 
počet nemocných byl okolo 2700). 
 V  soukromém životě Danielssena provázela 
jedna rodinná tragédie za druhou. V r. 1839 se 
oženil s  Berthou Olsenovou, měli spolu syna 
a čtyři dcery. Avšak jak jeho žena, tak čtyři z dětí 
zemřely na tuberkulózu. 
V  r. 1868 přišel do  Bergenu Gerhard Hansen 
(viz dále), stal se Danielssenovým asistentem 
a spolu vytvořili ojedinělou výzkumnou dvojici.  
V r. 1873 si Hansen vzal za ženu Stephanii, po-
slední dceru svého spoupracovníka. I u ní však 
byla několik měsíců po  svatbě zjištěna tuber-
kulóza, po rychlém průběhu „Fanny“ zemřela již 
v říjnu téhož roku.  Danielssen se v letech 1876 
až 1878 zúčastnil expedice do severních moří 
v roli zoologa. Deset let byl předsedou „Selska-
bet for de norske Fiskeriers Fremme“ (Společnosti 
pro pokrok norského rybářství) a  předsedou  
„Selskabet til Videnskabelighedens Fremme i Ber-
gen“ (Společnosti pro pokrok vědy v  Berge-
nu). Byl členem California Academy of Sciences 
(1888), „Det Kongelige Danske Videnskabernes 
Selskab“ v Kodani (Dánská královská akademie 
věd, 1893) a  členem Wiener  dermatologische 
Gesellschaft (1894).
V  r. 1894 Danielssen prodělal pneumonii. Pak 
se však rychle rozvinula  již dříve diagnosti-
kovaná anemie. Zemřel na  srdeční selhání 13. 
července 1894. V pitevním nálezu kromě téměř 
nepohyblivého kyčelního kloubu byly zjištěny 
rozsáhlé jizvy v obou plicních hrotech a tuková 
infiltrace a degenerativní změny v myokardu. 

Gerhard Armauer Hansen (1841-1912)
Gerhard Henrik Armauer Hansen se narodil 29. 
července 1841 v  norském Bergenu. Medicínu 
vystudoval na Royal Frederik‘s University (nyní 
Univerzita Oslo), promoval v r. 1866. Krátce pra-
coval v Národní nemocnici v Oslu (tehdy Chris-
tiania) a také na norském souostroví Lofoty. V r. 
1868 se vrátil do Bergenu, kde se začal výraz-
něji zajímat o nemocné leprou. Spolupracoval 

úzce s  expertem na  toto onemocnění Dani-
elem Corneliusem Danielssenem. Lepra byla 
tehdy pokládána za  onemocnění s  vrozenou 
predispozicí. Na základě svých epidemiologic-
kých pozorování však Hansen došel k  závěru, 
že lepra je specifickým onemocněním se spe-
cifickou příčinou. V  letech 1870-1871 cestoval 
do Bonnu a Vídně, aby získal zkušenosti potřeb-
né k  dokázání své hypotézy. V  r. 1873 ohlásil 
objev Mycobacterium leprae ve tkáních všech 
nemocných leprou, ačkoliv tehdy ještě nepřed-
pokládal, že se jedná o bakterii. 

V r. 1879 předal vzorky tkání Albertovi Neissero-
vi, kterému se podařilo úspěšně zbarvit bakterii. 
V r. 1880 svůj nález zveřejnil a chtěl být také po-
kládán za  objevitele organismu, lepru vyvolá-
vajícího. Došlo tím ke  sporu mezi Neisserem 
a Hansenem, který byl nakonec uzavřen tak, že 
Hansen je pokládán za objevitele mikroba, 
Hansen jako identifikátor etiologického původ-
ce choroby. Proti Hansenovým nárokům bylo 
namítáno, že se mu nepodařilo vytvořit mikro-
biologickou kulturu na umělém médiu ani pro-
kázat, že tyčinkovitý jím objevený organismus 
má infekční vlastnosti. Hansenovi také připsali 
vinu na nechtěném přenosu nákazy na  jednu 
z pacientek, případ skončil u soudu a pro Han-
sena znamenal konec práce v jeho nemocnici. 
Přitom nemocná si neodnesla žádné následky. 
Hansen však i  poté zůstal zodpovědným od-
borníkem za boj s leprou a bylo především jeho 
zásluhou, že v  letech 1877 a 1885 byly přijaty 
zákony pro boj s leprou. Výsledkem byl výrazný 
pokles počtu nemocných – z 1800 případů v r. 
1875 na  575 v  r. 1901. Jeho úsilí ocenil Mezi-
národní kongres o lepře, konaný v Bergenu v r. 
1909.
Od. r. 1860 trpěl Hansen syfilidou, zemřel však 
ve věku 70 let 12. února 1912 na srdeční selhání 
v norském Floro. 
V Bergenu je Lékařské muzeum věnované Han-
senově památce. Někdy je označováno jako 
„Muzeum lepry”. Jedna z  budov Haukeland 
University Hospital v  Bergenu nese název Ar-
mauer Hansen Building. Archiv o lepróze v Ber-
genu byl zařazen do  seznamu UNESCO mezi 
památky, svědčící o Paměti světa Memory of the 
World. Připomněli jsme si 170. výročí narození 
a 100. výročí úmrtí tohoto významného odbor-
níka.  (jn)    
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4. únor - Světový 
den boje proti 

rakovině
4. únor je od roku 2000 Světovým dnem boje 
proti rakovině. Po  celém světě se konají vě-
decká sympozia zaměřená na  výzkum a  pre-
venci rakoviny, setkávají se lidé, kteří proti této 
zákeřné chorobě bojují. Rakovina je druhou 
nejčastější příčinou úmrtí u nás i ve světě. Kaž-
dý rok zemře na rakovinu více než sedm mili-
onů lidí a  ročně je diagnostikováno téměř 11 
milionů nových případů. U většiny nádorových 
onemocnění je patrný vliv prostředí a životního 
stylu. Statistiky navíc ukazují, že 43 %  případům 
rakoviny se dá předejít zdravým životním stylem 
osvojeným v dětství.
Letošní Světový den boje proti rakovině je 
zaměřen na  možnosti aktivní prevence rakovi-
ny. V  letech 1986 - 2000 realizovaly zakládající 
země Evropské unie program Evropa proti ra-
kovině. Tento program omezil výskyt rakoviny 
a snížil úmrtnost na některé zhoubné nádory. 
Byl také sepsán Evropský kodex proti rakovině 
- jedenáct zásad, jejichž dodržováním lze snižo-
vat riziko rakoviny.
Uvádíme zásady prevence rakoviny, jak je 
do Evropského kodexu proti rakovině zařa-
dil tým odborníků. 
Celkový zdravotní stav lze zlepšit a  mnohým 
úmrtím na rakovinu lze zabránit, když si osvo-
jíme zdravější životní styl.
1. Nekuřte! Pokud kouříte, přestaňte. Pokud ne-

můžete přestat, nekuřte v  přítomnosti dětí. 
Vyvarujte se obezitě. 

2. Denně vykonávejte nějakou fyzickou činnost. 
3. Jezte denně více různých druhů ovoce a  ze-

leniny, alespoň v pěti porcích. Omezte příjem 
potravin obsahujících živočišné tuky.

4. Jestliže pijete alkohol, pivo, víno nebo koncen-
tráty, omezte konzumaci na dva nápoje den-
ně (jste-li muž) a na jeden (jste-li žena). 

5. Nevystavujte se nadměrnému slunečnímu 
záření. Zvláště důležité je chránit děti a mla-
distvé. Ti, kdo mají sklon se rychle spálit, se 
musí chránit během celého života. 

6. Dodržujte přesně pravidla ochrany před zná-
mými rakovinotvornými látkami. Dodržujte 
všechny zdravotní a  bezpečnostní předpisy 
při styku s látkami, které mohou způsobit ra-
kovinu.

7.  Dodržujte směrnice radiační hygienické služ-
by a programy veřejného zdravotnictví, které 
mají preventivní význam nebo zvyšují prav-
děpodobnost vyléčení. 

8. Ženy od 25 let by se měly zapojit do screenin-
gu děložního hrdla v programu se zajištěnou 
kontrolou kvality v  souladu se Směrnicemi 
Evropské unie. 

9. Ženy od 50 let by se měly zapojit do mamár-
ního screeningu v  programu se zajištěnou 
kontrolou kvality v  souladu se Směrnicemi 
Evropské unie. 

10. Ženy a  muži od  50 let by se měli zapojit 
do  screeningu tlustého střeva a  konečníku 
v programech se zajištěnou kontrolou kvality.

11. Účastněte se očkovacích programů proti in-
fekci způsobené virem hepatitidy B. 

Nejčastějším nádorovým onemocněním 
v naší republice i v ostatních civilizovaných ze-
mích je rakovina plic. Na následky této nemoci 
umírá každý dvacátý muž a u žen její výskyt do-
konce stoupá.
Kouření, zejména cigaret, patří ke zdaleka nej-
většímu původci smrtelného karcinomu plic. 
Téměř 90 % úmrtí na karcinom plic v  rozvinu-
tých zemích je způsobeno kouřením.
V USA je kouření přičítáno na 87 % případů kar-
cinomu plic (90 % u mužů a 85% u žen). Inci-
dence karcinomu plic u kuřáků mužů je okolo 
17 %, u kuřaček  je riziko karcinomu okolo 12 %. 
Toto riziko je znatelně menší u nekuřáků - 1,3 % 
u mužů a 1,4 % u žen.  
Cigaretový kouř obsahuje přes 60 známých 
karcinogenů, včetně rozpadové řady radionuk-
lidů radonu, nitrosaminu a benzopyrenu. Také 
se zdá, že nikotin potlačuje imunitní odezvu 
na růst maligních nádorů. S dobou, po kterou 
osoba kouří (stejně jako s počtem vykouřených 
cigaret) stoupá riziko, že se u osoby rozvine kar-
cinom plic. Pokud osoba přestane kouřit, tato 
šance se snižuje, jak se plíce čistí od polutantů, 
které mohou být nakonec úplně odstraněny. 
Některé studie ukazují, že rakovina plic u  ne-
kuřáků má lepší prognózu než u kuřáků, a také 
že pacienti, kteří kouřili v době diagnostiková-
ní nemoci, mají kratší čas na přežití než ti, kteří 
kouřit zcela přestali.  
Pasivní kouření - inhalace kouře od  jiných - je 
častou příčinou karcinomu plic u  nekuřáků. 
Pasivní kuřák může být klasifikován jako někdo, 
kdo žije nebo pracuje s  kuřákem. Řada studií 
trvale ukazuje závažný nárůst relativního rizika 
u osob vystavených pasivnímu kouření.   
Na vzniku rakoviny plic se mohou podílet ješ-
tě další příčiny, i když v mnohonásobně men-
ší míře než kouření. Mezi ně patří např. výskyt 
radonu v  oblastech, kde se v  zemské kůře 
vyskytuje uran a  radioaktivní radium. Dalším 
etiologickým původcem rakoviny plic může 
být azbest. Mezi příčinami rakoviny plic figurují 
i některé viry včetně lidského papilomaviru.  
Ve  výčtu a  závažnosti způsobených nemocí 
předstihuje tak kouření tabáku i škodlivé účinky  
alkoholu a jiných lehkých i tvrdších drog.  Ještě 
na počátku minulého století byla rakovina plic 
poměrně vzácným onemocněním. Do  středu 
veřejného zájmu se nemoc dostala díky široké-
mu a zpočátku módnímu kouření cigaret. Díky 
snadné dostupnosti,  pohodlnosti konzumace  
a návykovosti se cigareta brzy stala nezbytným 
doplňkem napříč společenskými vrstvami. Prv-
ní důkazy o souvislosti kuřáctví s rakovinou plic 
začaly být podávány již ve 30. letech minulého 
století a stovky dalších studií tento závěr defini-
tivně potvrdily.
Není to tak dávno, co se na krabičkách od ci-
garet objevilo varování o  škodlivosti kouření. 
V řadě zemí vstoupily v platnost zákony, zaka-
zující kouření ve  všech veřejných prostorách 
včetně restauračních zařízení. U nás zatím takto 
„přísně“ zákony ještě formulovány nejsou,  lze 
jen doufat, že v tomto směru budeme ostatní 
země následovat.  (r)

11. únor - 
Světový den 
nemocných

Jak vypadá nemoc ve  světle Bible? Nemoc je 
pro člověka výzvou, aby nově naslouchal, nově 
vnímal svou situaci i svůj životní příběh. Na sku-
tečnost je třeba se podívat novýma očima. Ne-
moc člověku připomíná, že život není v  jeho 
moci, že s ním nemůže nakládat, jak ho napad-
ne. V nemoci člověk dostává úkol, aby dal své-
mu utrpení smysl. Nemoc totiž sama od sebe 
smyslem nedisponuje, spíše sama boří smysl 
a účelnost, jež člověk ve svém životě objevil.
Světový den nemocných, slavený 11. úno-
ra, vyhlásil poprvé před dvaceti léty papež 
Jan Pavel II. Papež Benedikt XVI. již v minulosti 
několikrát zdůraznil, že každý člověk je naším 
bratrem, tím spíš je-li slabý. Nemocní musí být 
ve středu naší pozornosti, aby se nikdo z nich 
necítil zapomenutý a  vyloučený. Opakovaně 
také připomněl, že „míru lidskosti určuje přede-
vším vztah k  trpícímu. Společnost, která neumí 
přijímat trpící, je společností krutou a  nelidskou. 
Je proto žádoucí investovat více energie do zdra-
votnických zařízení, které pomáhají trpícím, pře-
devším chudým a  potřebným.“  Při příležitosti 
Světového dne nemocných oslovil všechny 
věřící otevřeným dopisem, z  něhož vyjímáme 
několik úryvků. 
Drazí bratři a  sestry, u  příležitosti Světového 
dne nemocných, který budeme slavit 11. února 
2012, v den památky Panny Marie Lurdské, tou-
žím obnovit svou duchovní blízkost vůči všem 
nemocným, kteří se nacházejí v léčebných zaří-
zeních anebo v rodinné péči. Projevuji každému 
z  nich výrazy starostlivosti a  lásky celé církve. 
Šlechetným a láskyplným přijetím každého lid-
ského života, především slabého a nemocného, 
vyjadřuje křesťan důležitou stránku svého vlast-
ního evangelního svědectví podle Kristova pří-
kladu, který se skláněl k člověku a jeho  duchov-
ním i hmotným bolestem, aby je uzdravoval.
Tento rok je přípravou na příští slavnostní Svě-
tový den nemocných, který se bude slavit v Ně-
mecku 11. února 2013 a připomene emblema-
tickou evangelní postavu dobrého Samaritána. 
Letos chci zdůraznit „svátosti uzdravení“, to zna-
mená svátost pokání a smíření a svátost poma-
zání nemocných, jejichž přirozeným završením 
je přijímání eucharistie.
Setkání Ježíše s  deseti malomocnými, o  němž 
vypráví evangelium sv. Lukáše, a zvláště Pánova 
slova řečená jednomu z  nich: „Vstaň a  jdi! Tvá 
víra tě zachránila“, nám pomáhají, abychom 
si uvědomili důležitost víry pro ty, kdo se přibli-
žují k  Pánovi pod tíhou utrpení a  nemoci. Při 
setkání s Pánem mohou doopravdy zakusit, že 
ten, kdo věří, nikdy není sám! Bůh ve svém Synu 
nás neponechává našim úzkostem a bolestem, 
ale je nám blízko, pomáhá nám v jejich snášení 
a touží uzdravit nás v hloubi našeho srdce. 
Víra jediného z  malomocných, který vidí, že je 
zdravý, a  na  rozdíl od  ostatních se plný úžasu 
a  radosti vrací k  Ježíšovi, aby mu projevil svou 
vděčnost, nám ukazuje, že znovuzískané zdraví 
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je znamením něčeho cennějšího, než je obyčej-
né fyzické uzdravení; je znamením spásy, kterou 
nám Bůh dává skrze Krista. Nachází výraz v Je-
žíšových slovech „Tvá víra tě zachránila“. Ten, 
kdo ve svém utrpení a nemoci vzývá Pána, si je 
jistý, že jeho láska ho nikdy neopustí a že nikdy 
nebude chybět ani láska církve, jež je prodlou-
žením v čase Pánova spásonosného díla. Fyzic-
ké uzdravení jako výraz celkové spásy ukazuje 
na  důležitost, které pro Pána nabývá člověk 
v celistvosti duše i těla. 
Hlavním úkolem církve je zajisté hlásání Boží-
ho království, „ale právě samotné hlásání musí 
být procesem uzdravování: ‚obvázat poraněná 
srdce‘, podle úlohy svěřené Ježíšem jeho učední-
kům. Propojení fyzického zdraví a zahojení ran 
na duchu nám pomůže, abychom lépe pocho-
pili „svátosti uzdravení“. 
Z  četby evangelia jasně vyplývá, jakou mimo-
řádnou pozornost Ježíš vždy věnoval nemoc-
ným. Nejen posílal učedníky, aby léčili jejich 
rány, ale také pro ně ustanovil specifickou svá-
tost – pomazání nemocných. Jakubův list do-
svědčuje přítomnost tohoto svátostného úkonu 
již v  prvním křesťanském společenství. Poma-
záním nemocných doprovázeným modlitbou 
kněží poroučí celá církev nemocné trpícímu 
a  oslavenému Pánovi, aby je zbavil vin a  za-

chránil je; dokonce je vyzývá, aby se duchovně 
sjednotili s  Kristovým utrpením a  smrtí, a  tak 
přispěli k dobru celého Božího lidu.
Tato svátost si v teologické reflexi i v pastorační 
práci s  nemocnými zasluhuje větší pozornosti. 
Jelikož si ceníme obsahu liturgických modliteb 
přizpůsobených  různým situacím spojeným 
s  chorobou člověka, a  to nikoli jen na  konci 
života,  pomazání nemocných nesmí být po-
važováno za  jakousi „menší svátost“ vzhledem 
k  ostatním. Pokud je pozornost a  pastorační 
péče o  nemocné na  jedné straně pro trpícího 
znamením Boží láskyplnosti, na  druhé straně 
přináší duchovní prospěch i  kněžím a  celému 
křesťanskému společenství, s vědomím toho, že 
cokoli učiníme jednomu z nejmenších, to učiní-
me samotnému Ježíšovi. 
O „svátostech uzdravení“ říká sv. Augustin: „Bůh 
uzdravuje všechny tvé choroby. Neboj se tedy. 
Všechny tvé choroby budou uzdraveny… Ty mu 
jen musíš dovolit, aby tě léčil a nesmíš  jeho ruce 
odmítat“. Jedná se o cenné prostředky Boží mi-
losti, které pomáhají  Téma poselství k  20. Svě-
tovému dni nemocných. „Vstaň a jdi! Tvá víra tě 
zachránila“ ukazuje i  směrem k  nastávajícímu 
„Roku víry“, který začne 11. října 2012. Je vhod-
nou a cennou příležitostí, abychom znovu obje-
vili sílu a krásu víry, hlouběji poznávali její obsah 

a  svědčili o  ní každodenním životem. Toužím 
povzbudit nemocné a  trpící, aby ve  víře stále 
nacházeli pevnou kotvu posilovanou naslou-
cháním Božímu slovu, osobní modlitbou a svá-
tostmi; pastýře pak vyzývám, aby byli stále více 
disponibilní pro vysluhování svátostí nemoc-
ným. Nechť jsou kněží podle příkladu Dobrého 
Pastýře a  jako vůdci jim svěřeného stáda stále 
plni radosti, mají starost o slabší, o obyčejné lidi, 
o hříšníky a slovy plnými upokojující naděje pro-
jevují nekonečné Boží milosrdenství.  
Jménem svým i  jménem církve znovu děkuji 
těm, kdo pracují ve světě zdraví, i rodinám, které 
ve svých příbuzných vidí tvář trpícího Pána Ježí-
še, protože ti všichni svojí profesionální schop-
ností i svým mlčením, aniž by často vyslovovali 
Kristovo jméno, o něm konkrétně svědčí.  
Pozvedněme svůj důvěryplný pohled a  svou 
modlitbu k  Panně Marii, Matce milosrdenství 
a  Uzdravení nemocných. Kéž její mateřský 
soucit, který pociťovala v  blízkosti svého Syna 
umírajícího na kříži, doprovází a podporuje víru 
a naději každého nemocného a trpícího člově-
ka na cestě k uzdravení jeho tělesných i duchov-
ních ran.
Všechny ujišťuji, že na  ně myslím v  modlitbě, 
a  každému uděluji své zvláštní apoštolské po-
žehnání. Benedikt XVI. (r)
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Česko – slovenský kongres 
telovýchovneho lekárstva

Bratislava 11.-12.11.2011
Slovenská spoloč nosť 

t e l o v ý c h o v n e h o 
lekárstva  uspořá-
dala ve  dnech 11.-
12. listopadu 2011 
dvoudenní Česko 

– slovenský kongres 
telovýchovneho le-

kárstva. Kongres se konal 
v  aule Fakulty telesnej výchovy a  športu UK 
Lafranconi na nábřeží Dunaje, předsedou orga-
nizačního výboru a prezidentem kongresu byl 
prof.  MUDr.  Dušan Hamar, CSc.  Na  kongresu 
zaznělo 29 přednášek, zaměřených tematic-
ky jednak na  problematiku pohybové aktivity 
v  prevenci a  terapii, na  funkční diagnostiku 
a na sportovní traumatologii. 
J. Radvanský (Praha) v  přednášce „Co no-
vého v „Preparticipation screening“ v  po-
slední dekádě“ upozornil na  skutečnost, že 
v ČR právě vychází Všeobecná doporučení pro 
pohybovou a sportovní aktivitu dětí a mladist-
vých s  kardiovaskulárním onemocněním jako 
společné odborné doporučení České kardio-
logické společnosti a  České společnosti tělo-
výchovného lékařství. Cest k časné identifikaci 

pro sport rizikových onemocnění však může 
být více. Za posledních 10 let se problematika 
prevence ve  sportu dostává na  úroveň mezi-
oborové spolupráce. 
K. Barták (Hradec Králové) informoval o plat-
né legislativě, týkající se preventivních tě-
lovýchovně lékařských prohlídek v  České 
republice. V  současné době probíhá v  Parla-
mentu ČR schvalování návrhu zákona „O  spe-
cifických zdravotních službách“, který danou 
problematiku řeší v § 51, kde se hovoří: Zdra-
votní způsobilost k  tělesné výchově v  rámci 
vzdělávacích programů a uvolnění z vyučování 
v  předmětu tělesná výchova a  ke  sportu pro 
všechny posuzuje a  lékařský posudek vydává 
registrující poskytovatel, (tedy praktický lékař 
pro děti a dorost, nebo pro dospělé);  k výkon-
nostnímu sportu v organizovaných sportovních 
soutěžích posuzuje a lékařský posudek vydává 
registrující poskytovatel nebo poskytovatel 
v oboru tělovýchovné lékařství; k vrcholovému 
sportu, ke  sportovní reprezentaci státu a  její 
přípravě posuzuje a  lékařský posudek vydává 
poskytovatel v  oboru tělovýchovné lékařství. 
Problémem však je stále ještě chybějící „Zákon 
o sportu“, v němž má být zakotvena povinnost 

rozhodčích kontrolovat před sportovními sou-
těžemi platnost preventivní lékařské prohlídky.
L. Hrazdira (Brno) v  přednášce „Gymnastic-
ké sporty očima tělovýchovného lékaře“ 
uvedl, že při oficiálních vrcholných soutěžích 
ve sportovní gymnastice byl zaveden Gymnast 
Injury Report Form, postihující údaje o sportov-
ci a o okolnostech vzniku úrazu při soutěži. Ač 
jsou dotazníky důvěrné, poskytují možnost 
zabezpečit zpětnovazební opatření v prevenci 
gymnastických úrazů. 
D. Hamar (Bratislava) se zaměřil na problema-
tiku „Periferní myopatie při srdečním  se-
lhání“. Ani zřetelné zvýšení ejekční frakce díky 
medikamentóznímu ovlivnění funkce srdce 
nebývá provázeno odpovídajícím zlepšením 
tolerance vůči tělesné zátěži. Příčinou jsou pře-
trvávající změny kosterního svalstva, označo-
vané jako periferní myopatie. Mezi její typické 
projevy patří pokles denzity mitochondrií, ten-
dence k přeměně rychlých oxidativních vláken 
na  rychlá glykolytická, zhoršení endotheliální 
funkce a  zvýšení citlivosti ergoreceptorů. Po-
hybová terapie s kombinací vytrvalostních a si-
lových cvičení by měla být integrální součástí 
komplexní terapie. 
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XXVII. Neonatologické dny 
s mezinárodní účastí

Plzeň 23.–25. XI. 2011
V Kongresovém centru Parkhotelu v  Plzni 
na  Borech první večer proběhlo presympozi-
um firmy Nutricia , týkající se novinek v oblasti 
mléčné výživy. 
Vlastní jednání zahájil zástupce odborného 
garanta, kterým bylo Neonatologické oddělení 
FN v Plzni, a prezident kongresu doc. MUDr. Jiří 
Dort, Ph.D.,  uvítáním čestného předsednictva 
složeného ze zástupců Fakultní nemocnice 
v Plzni, Lékařské fakulty UK v Plzni, Odboru zdra-
votnictví Krajského úřadu PK, předsedy České 
neonatologické společnosti ČLS JEP a  všech 
účastníků, lékařů, sester i  studentů, kterých 
bylo celkem téměř tři stovky. Úvodem vyjádřil 
poděkování KÚ PK, který podpořil kongres, stej-
ně jako Plzeňská Teplárenská a.s., a dále všem 
partnerům a vystavovatelům za účast a pomoc 
při realizaci kongresu.
Prezident vzpomněl předchozích Neonatolo-
gických dnů, které se v  Plzeňském kraji kona-
ly dříve – V. Neonatologické dny v Plzni v roce 
1982 a XIX. v Srní na Šumavě v roce 2001. 
Krátkou exkurzi do historie zakončil následují-
cím citátem:

„Etickým úkolem neonatologie tedy není 
jenom léčit, ale – díky onomu eminentně 
důležitému úseku života, který neonatolo-
gie obhospodařuje, umožňovat optimál-
ní realizaci vývojového plánu. Detekovat 
všechny možné faktory mající vliv na kvali-
tu nejjemnějších procesů CNS.“ 
Tato přímo prorocká slova zazněla  na  Neo-
natologických  dnech v  Plzni v  roce 1982 
od prof. MUDr. J. Mourka, Dr. Sc., který byl také 
mezi účastníky  nynějšího kongresu.
Mottem odborného programu tohoto kongre-
su byly „Kontroverze v neonatologii“.
Neonatologie je dynamický obor, který se 
rychle rozvíjí, nové poznatky pak často vedou 
ke zpochybnění stávajících postupů. Z této si-
tuace vycházel vědecký výbor při přípravě pro-
gramu, který postavil tak, aby v každém progra-
movém bloku zazněly prezentace špičkových 
odborníků jako úvod k široké diskusi. Pro každý 
blok bylo určeno jedno aktuální téma, postup-
ně tak proběhly přednášky a  bohaté diskuse 
o nekrotizující enterokolitis, otevřené tepenné 
dučeji, stabilizaci a  resuscitaci novorozence 

na PS, posthemoragickém hydrocefalu a bron-
chopulmonální dysplazii. Výčet odborných té-
mat uzavřel  fyziologický novorozenec a varia. 
Program by ovšem nebyl úplný bez bohaté po-
sterové sekce, která byla prezentována a široce 
diskutována formou posterwalku.
Odborný program byl zpestřen společenským 
večerem v  návštěvnickém centru Plzeňského 
Prazdroje s  pestrými kulinářskými zážitky, ná-
vštěvou starých sklepů s ochutnávkou pravého 
nefiltrovaného nepasterizovaného Prazdroje, 
hudbou populární skupiny Hybaj a příjemnou 
společností dobře se bavících účastníků. 
Město Plzeň ovšem může nabídnout mnoho 
dalších kulturních a  jiných zajímavostí, s nimiž  
byli účastníci seznámeni formou videosmyčky 
prezentované o přestávkách.  
Účastníci po skončení kongresu opouštěli Park-
hotel velmi spokojeni s  kvalitou odborného 
programu a množstvím nových vědeckých po-
znatků, bezchybnou prací pořádající agentury 
Euroverlag, komfortním zázemím, včetně au-
diovizuální techniky, kterou ovládali pracovníci 
LF, a společenskými zážitky.  J. Dort

G. Pavlik (Buda-
pešť) v  přednášce 
„ C a r d i o v a s c u l a r 
adaptation of the 
athletes“ zdůraznil, 
že vedle adaptace 
na  pohybovou zátěž 
u  sportovců dochází 
i  k  maladaptaci při 
sedavém životním 
stylu. Hypertrofie 
levé komory a  vyšší 
denzita srdečních 

vlásečnic jsou hlavními adaptačními změnami 
u  sportovců. Běžným projevem adaptace je 
i nižší klidová hodnota tepové frekvence. 
B. Wessnerová (Vídeň) zdůraznila v  přednáš-
ce „Genetic research and trstiny in sports“ 
genetické faktory, které se podílejí na předpo-
kladech dosažení vrcholového sportovního 
výkonu.  

P.  Stejskal (Olomouc) studoval „Axiální síly 
na holích při severské chůzi“. U méně tréno-
vaných chodců dochází k vyššímu energetické-
mu výdeji při přirozené pomalejší chůzi s  ho-
lemi, zatímco u vytrvalostně trénovanějších je 
největší efekt patrný při chůzi v  kopcovitém 
terénu. 
Z plzeňských autorů V. Zeman v přehledném 
sdělení „Zimní plavání – zdravý sport, nebo 
hazard?“ upozornil na  možná rizika zimního 
plavání a jak jim předcházet. Zásadou je respek-
tování stávajících soutěžních pravidel. J. Novák 
ve  sdělení „Dva případy náhlé smrti v  sou-
vislosti se zimním plaváním“ uvedl případy 
dvou nehod, k  nimž došlo i  při respektování 
všech pravidel a zásad bezpečnosti. V jednom 
případě šlo o  následek akutního srdečního 
selhání v důsledku těžké aterosklerózy, ve dru-
hém případě o intracerebrální krvácení do ba-
zálních ganglií. 
J. Novák se spoluautory (M. Štork a V. Zeman) 

v  přednášce „Dynamika změn tepového 
a  minutového objemu srdečního při spi-
roergometrickém vyšetření různě zdatných 
osob“ uvedl parametry maximálního minuto-
vého objemu srdečního a  maximálního tepo-
vého objemu u skupin osob různé výkonnostní 
úrovně, stanovené nepřímo při spiroergomet-
rickém vyšetření. Nejvyšší hodnoty zjistili  u vý-
konných cyklistů. 
Kongresu se zúčastnila téměř stovka českých 
a  slovenských tělovýchovných lékařů. Pořada-
telé vydali tiskem vkusný program s  podrob-
nými abstrakty přednesených sdělení. V  rámci 
společenského programu se účastníci sešli 
v čínské restauraci v podhradí. Mnozí z účast-
níků také využili pozvání pořadatele k návštěvě 
renomovaného pracoviště diagnostiky síly při 
Katedře sportovní kinantropologie FTVŠ, z ně-
hož vyšla řada významných prací, zabývajících 
se  adaptačními aspekty silového tréninku.

(jn) 

Prof. MUDr. D. Hamár, CSc.,  
hlavní organizátor kongresu

pohled do sálu
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Doc. MUDr. Jiří Dort,Ph.D.

Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc., 
předseda ČNeoS

Prof. MUDr. Jiří Mourek, DrSc., 
Zdravotně sociální fakulta JU

MUDr. Jáchym Kučera,  
ÚPMD Praha Podolí

MUDr. Karel Liška, Neonatologické odd. , 
VFN Praha

prim. MUDr. M. Hanzl,
Nem. České Budějovice

Doc. MUDr. J. Šulc, KDDL VFN Praha

Prof. MUDr. Josef Sýkora, Ph.D.,  
DK FN Plzeň

MUDr. Eva Dortová, NEO FN PLzeň

MUDr. Jana Kalousová,  
KDCH FN Praha Motol

Prof. MUDr. F. Kopřiva,  
DK FN Olomouc

MUDr. A. Mydlilová,
FTN Praha-Krč

MUDr. Pavel Kopecký, 
Neonatologické odd. , VFN Praha

Doc. MUDr. Z. Straňák,CSc., přednosta Neonatologie v ÚPMD Praha Podolí, 
Prim. MUDr. Lumír Kantor, přednosta Neonatologického odd. FN Olomouc

Doc. MUDr. Darina Chovancová, Ph.D., Novorodenecká 
klinika, Nemocnica Sv.Cyrila a Metoda Bratislava

Prim. MUDr. Milan Hanzl, přednosta 
Neonatologického odd. Nemocnice Č. Budějovice

Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc.,  
proděkan LF UK v Plzni

MUDr. Jitka Rokytová,  
NK FN Plzeň

MUDr. Petr Vacek, NCH FN PLzeň Primář MUDr. Miloš Černý, 
Neonatologické odd. FN Praha Motol

Doc. MUDr. M. Rygl,  
KDCH FN Praha Motol

MUDr. Blanka Zlatohlávková, 
Neonatologické odd. , VFN Praha

Doc. RNDr. Pavel Fiala, CSc., proděkan LF UK v Plzni, Mgr. Jan Karásek, vedoucí 
Odboru zdravotnictví PK, Prof. MUDr. Richard Plavka, CSc., předseda ČNeoS
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MUDr. Blanka Zlatohlávková, Doc. MUDr. Jiří Dort,Ph. D., předsedající bloku 
o Nekrotizující enterokolitidě

expozice firem

panelová diskuse, programový blok na téma otevřená tepenná dučej, zleva doc. MUDr. Zdeněk Kokštejn, CSc.,  
MUDr. Tomáš Matějka, Ph.D., MUDr. Petr Jehlička,Ph.D., MUDr. Karel Liška, MUDr. Jáchym Kučera

expozice firemMUDr. Tomáš Matějka, Ph.D., 
Kardiocentrum FN Praha Motol

MUDr. Petr Jehlička, Ph.D.,  
DK FN PLzeň

Zasedání České společnosti  
pro biochemii a molekulární biologii

dne 2.února 2012

Dne 2. února 2012 přesně v  den 70. naro-
zenin předsedy České společnosti pro bio-
chemii a  molekulární biologii se v  Haškově 
posluchárně Ústavu molekulární genetiky AV 
ČR v  Praze-Krči konalo mimořádné zasedá-

ní ČSBMB a  ÚMG AV ČR, na  němž odezněly 
přednášky pořádané u  příležitosti životního 
jubilea prof.  RNDr.  Václava Pačesa, DrSc. Mo-
derátorem pozdně odpoledního programu 
byl Pačesův žák a  spolupracovník RNDr.  Zby-

něk Kozmik, CSc. Aniž by se přednášející nějak 
domlouvali, všichni pojali svá sdělení poněkud 
humorně odlehčená. Celkem odezněly 4 ohlá-
šené přednášky následujících autorů:
Václav Hořejší (ředitel ÚMG AV ČR): „Imunologie 
– věda a pavěda“, Tomáš Zima (děkan 1. LF UK): 
„Co se můžeme dozvědět z krve“, Radim Černý 
(místopředseda ČSBMB): „Jak vzniká zubní sklo-
vina“, Václav Pačes (předseda ČSBMB): „Počátky 
molekulární genetiky v  Čechách“, prof.  Václav 
Hořejší, náš přední molekulární imunolog, shr-
nul vývoj poznatků v  imunologii i  s  připome-
nutím nedávno udělených Nobelových cen 
a  poukázal i  na  fakt, že největší imunologický 
profit lidstvo zažilo aplikací empirických zku-
šeností při očkování proti neštovicím, tuberku-
lóze aj. Současná vědecká imunologie se vyvíjí 
relativně pomalu, bez velkých efektů známých 
z minulých století, ale má velkou budoucnost. 
Zmínil se i o mnoha „vědeckých doporučeních“ 
jak „posilovat“ imunitu, čemuž laická veřejnost 
často podléhá a  za  vysloveně nebezpečné 
prohlásil tendence některých osob toužících 
po „úplné svobodě“, která by nebyla omezová-
na kupř. očkováním dětí proti nakažlivým ne-
mocem.
Prof. Tomáš Zima, klinický biochemik a  děkan 
1.LF UK, shrnul možnosti současné i té budoucí 

Jiří Drahoš předává Václavu Pačesovi Mendelovu medaili

Foto: V. Dlouhý
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klinické biochemie, které jsou nepochybně ob-
rovské. Poukázal ovšem i na to, že v praxi je ne-
možné, aby nějaká osoba podstoupila všechna 
existující vyšetření, třeba pro kontrolu svého 
zdraví. Pokud bychom pominuli ekonomickou 
stránku věci, je hlavním limitujícím faktorem 
obsah krve v těle člověka – pro všechny existu-
jící testy totiž nikdo nemá dost krve! To je záro-
veň i vážný problém současné medicíny. Kupř. 
zdravý dárce krve běžně daruje 450 ml, a  pak 
musí 3 měsíce čekat na doplnění své krve, než 
může krev darovat znovu. Pacient, často velmi 
vyčerpaný, mívá ordinovány odběry krve velmi 
často, takže se blíží ztrátám krve srovnatelným 
se zdravým dárcem, ovšem pokud trvá nemoc 
a závažný stav, pacient nemá obvykle tříměsíč-
ní pauzu v  krevních odběrech. Zajímavé bylo 
také uvedení pravděpodobnosti náhlého úmrtí 
z hlediska různých příčin. Každý očekává, že zá-

sah bleskem, nebo zabití předmětem z vesmí-
ru jsou skutečně velmi málo pravděpodobné. 
Smrt v  důsledku havárie letadla je také velmi 
řídká, ostatní dopravní nehody jsou častější, 
ale překvapivá je nejpravděpodobnější příčina 
náhlého úmrtí – podání léku. Čím je pak dávka 
léku vyšší, tím vyšší šance na smrt (velmi typic-
ké pro USA, kde velké dávky jsou v oblibě). 
Já sám jsem se ve  své přednášce snažil vy-
světlit, jak vzniká lidský (a  nejen lidský) zub 
se zdůrazněním vzniku skloviny. Jde o  inter-
akci ektodermového epithelu, který se zanoří 
do  mesenchymové struktury. Epitheliálně-
-mesenchymová interakace je rozhodující pro 
expresi jednotlivých genů, které svoji aktivací 
dávají vzniknout příslušným proteinům, jejich 
přeměnami pak vzniká prostředí vhodné pro 
tvorbu minerálu. Takže téměř úplně minerali-
zovaná tkáň – zubní sklovina – je také produk-
tem genů. Kvalita skloviny je jednak důsledkem 
kvality genů a kvality jejich regulace, jednak je 
důsledkem prostředí v němž se v dutině ústní 
nachází. Není tedy možné přijmout občas pub-
likovaný názor, že stav chrupu je výhradně v ru-
kách samotného pojištěnce a není proto třeba 
zdravotní pojištění na běžnou stomatologickou 
péči aplikovat. Snad zajímavá byla i  informace 
o tom, jak znalost genů zodpovědných za vznik 
skloviny ovlivnila pohled na evoluci živočichů. 

Jubilant sám pak promluvil o počátcích mole-
kulární biologie v Čechách, tedy vlastně v Pra-
ze. Hovořil především o tom, co sám zažil a co 
zná z důvěryhodných zdrojů. Na prvním místě 
byla zdůrazněna osobnost prof.  Františka Šor-
ma, jehož úloha jako vědce a mimořádného or-
ganizátora vědy je nezpochybnitelná. Zajímavá 
byla informace, že kdysi po  2. světové válce 
prý František Šorm a Otto Wichterle diskutovali 
otázku, zda se má vědec angažovat v politice. 
Šorm prý zastával striktně stanovisko, že vědec 
se má věnovat výhradně vědě, zatímco levi-
cově orientovaný Wichterle považoval účast 
vědce v politice za vhodnou. Vývoj obou vědců 
pak byl spíše opačný. Šorm postupně přibíral 
i politické funkce, aby svůj ústav a vědu zabez-
pečil, až skončil jako předseda ČSAV a člen ÚV 
KSČ. Wichterleho vývoj byl jiný. V roce 1958 byl 
dokonce propuštěn z dnešní VŠCHT, nicméně 
Šorm ho okamžitě zaměstnal v ČSAV a nechal 
mu postavit Ústav makromolekulární chemie, 
který Wichterle vedl. 
Těžištěm přednášky ovšem byla historie mo-
lekulární biologie. Vedle Šorma bylo zmíněno 
mnoho dalších osob, které se o založení toho-
to oboru u nás zasloužili. Z někdejšího Ústavu 
organické chemie a  biochemie to byli Otakar 
Mikeš (sekvence proteinů), F. Franěk (studium 
imunoglobulinů), Ivan Rychlík (proteosyntéza), 
Jiří Doskočil (funkce DNA a  RNA), Jan Škoda 
(syntéza antimetabolitů), Josef Říman (reverzní 
transkripce), Jan Svoboda (virologie) a  mno-
ho dalších. Zvláště byla zdůrazněna role Ivana 
Rychlíka a  Jiřího Doskočila, brilantních vědců, 
jejichž věhlas byl velký především v  zahraničí, 
méně byli oceňováni doma. Z někdejšího Bio-
logického ústavu a  pozdějšího Ústavu experi-
mentální biologie a genetiky  to pak byl Milan 
Hašek (imunologická tolerance) a zejména Jan 
Klein (spoluobjevitel MHC), přední světový 
imunolog (od  r. 1968 žijící v  zahraničí).  Jubi-
lant zmínil i obrovský význam faktu, že naše re-
publika je místem, kde působil Gregor Johann 
Mendel, jeden z několika málo lidí, kteří položili 
základy moderní biologie. Nebylo prý zcela jed-
noduché v nedávné době dosáhnout zachová-
ní Mendelova muzea v  rámci Augustiánského 
kláštera v Brně. 
Zbyněk Kozmik poté připomněl některé mo-
menty jubilantova života, kupř. promítl první 
zaměstnaneckou průkazku V. Pačesa z  roku 

1965, nebo jeho kartu vedenou na  osobním 
oddělení ÚOCHB. Dále promítl četná blaho-
přání ze zahraničí, která došla v den narozenin, 
a s kterými se jubilant seznamoval až v poslu-
chárně během promítání. 
Nečekaně, na  samém konci programu, náhle 
požádal o slovo současný předseda AV ČR Jiří 
Drahoš, aby i on poblahopřál svému bývalému 
představenému. Zmínil, že Václav Pačes jako 
nadřízený byl k němu vždy hodný a že ho ne-
gativně překvapil jen jednou, a to, když ohlásil, 
že již nebude kandidovat podruhé na  funkci 
předsedy Akademie věd.  Znamenalo to, že je 
řada na prof. Drahošovi, jako místopředsedovi, 
aby se ujal předsednictví. Žertem nám pak sdě-

lil, že odhalil Pačesovu zálibu v astrologii, a pro-
to prý nechal vypracovat Pačesův horoskop pro 
rok 2012. Pro jeho rozsáhlost jej ovšem nemůže 
prezentovat, ale že nám bude demonstrovat 
pouze dny 1. a 2. února 2012. Pro den 1. 2. prý 
horoskop předpovídal velký finanční prospěch 
na  16.15 hod. A  skutečně, v  tento čas bylo 
na oficiálním webu MŠMT zveřejněno přidělení 
finančních prostředků na  výstavbu BIOCEVu, 
jehož je Pačes odborným garantem. Pro den 
2. 2. prý horoskop předvídal významné ocenění 
v 17 hodin 58 minut – a skutečně – prof. Dra-
hoš sáhl do  tašky a  předal Václavu Pačesovi 
Mendelovu medaili. Projev skončil přímluvou 
u ředitele ústavu V. Hořejšího, aby byla astrolo-
gická záliba V. Pačesovi laskavě tolerována.
Pak již následovalo občerstvení, ale do  poslu-
chárny jsme se vrátili ještě jednou, to když se 
dostavil houslový virtuos Jaroslav Svěcený, aby 
svému příteli rovněž poblahopřál – samozřej-
mě rozezněním svých houslí. 
Pro mne osobně to bylo milé setkání s mnoha 
příjemnými lidmi a přiznám se, že i čest být jed-
ním z pozvaných řečníků. S Václavem Pačesem 
se znám mnoho let od dob, kdy pracoval v Do-
skočilově laboratoři, a  setkávám se s ním celý 
život v rámci našeho oboru. Radim Černý

Jubilant při občerstvení

Jaroslav Svěcený blahopřeje

Pohled do sálu během jedné z přednášek

Jaroslav Svěcený, Václav Hořejší a Václav Pačes
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Postgraduální lékařské 
dny 2012 (I)

Šafránkův pavilon 14.-16. 2. 2012

V  Šafránkově ústavu na  Lochotíně proběhly 
třídenní tradiční Postgraduální lékařské dny. 
Na pořadatelství se na konci zkouškového ob-
dobí podílejí Lékařská fakulta UK v Plzni, Spo-
lek lékařů v Plzni, Okresní sdružení ČLK v Plzni, 
plzeňská Fakultní nemocnice a Česká asociace 
sester. Letošním nosným tématem byly „Nové 
diagnostické a  terapeutické postupy v  lé-
kařství“. Zajímavé téma poskytlo příležitost 

k  prezentaci novinek jak z  hlediska diagnosti-
ky, tak z hlediska terapie všem klinickým obo-
rům, a není divu, že vědecký výbor konference 
mohl zařadit 64 ústních sdělení a dalších devět 
prací ve  formě posterů. Atraktivní program 

přilákal také rekordní posluchačskou návštěvu 
– během tří dnů pořadatelé zaregistrovali 268 
účastníků. Mezi nimi nechyběla ani poslankyně 
doc.  MUDr.  Milada Emmerová, CSc. Konferen-
ci zahajoval děkan plzeňské lékařské fakulty 
doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., který ve svém 
úvodním projevu ocenil zejména tradiční pří-
ležitost k  setkání špičkových odborníků z  pl-
zeňských klinik a Lékařské fakulty s lékaři první 

linie, na něž se nemocní, potřebující lékařskou 
radu či ošetření, obracejí nejdříve. Úspěšný prů-
běh konference zhodnotil v závěrečném slovu 
hlavní organizátor doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc., 
předseda plzeňského Spolku lékařů. Vyzdvihl 

nejen vysokou úroveň všech prezentovaných 
přednášek a posterů, ale také neobvykle vyso-
ký zájem posluchačů, mezi nimiž nechyběli ani 
studenti plzeňské lékařské fakulty. Za  organi-
zační zajištění poděkoval pracovnicím Ústavu 
sociálního lékařství. Námětovou bohatost kon-
ference dokumentuje sborník abstrakt, který 
každý´účastník obdržel při prezentaci. 
V  prvním přednáškovém dnu 14. 2. 2012 za-
znělo ve dvou blocích 14 přednášek. Uvádíme 
stručnou charakteristiku jednotlivých sdělení. 
Prvnímu bloku předsedali  prof. MUDr. Milan 
Hora, Ph.D., a prim. MUDr. Milan Choc, CSc., 
Fichtl J., Třeška V., Skalický T., Sutnar A., 
Sedláček D.* (Chirurgická klinika LF UK v  Plzni 
a FN Plzeň, *Infekční klinika LF UK v Plzni a FN Pl-
zeň): Chirurgická léčba jaterní hydatidózy.  
Jaterní hydatidózu způsobuje Echinococcus, 
česky měchožil. Jedná se o  parazita z  třídy 
tasemnic, jehož definitivním hostitelem jsou 
psovité šelmy, mezihostitelem ovce a  vzácně 
i  člověk. Vyskytuje se endemicky (Blízký vý-
chod, Střední Amerika, Čína).  Játra jsou po pli-
cích nejčastějším místem infekce echinokoky, 
v  těchto orgánech tvoří opouzdřené kolekce 
- cysty. Samotná chirurgická léčba není účinná. 
Je třeba začít farmakoterapií - anthelmintiky, 

kde po stabilizaci onemocnění přichází na řadu 
chirurgická intervence. Nyní je celosvětově 
preferována nesekční léčba (pericystektomie). 
Na tuto diagnózu je třeba myslet u nemocných 
s  anamnézou pobytu v  endemických oblas-

Doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc., děkan LF UK v Plzni
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a doc. MUDr. L. Holubec, CSc.  
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tech. Za posledních 5 let byli na chirurgické kli-
nice operováni tři nemocní s touto diagnózou. 
U všech byla provedena jaterní resekce. 
Hlaváčová J.1, Jambora J.1,  Kouba J.1, Eret 
V.1, Hora M.1, Bulka J.2 (1Urologická klinika LF 
UK v Plzni a FN Plzeň,  2Radiodiagnostické od-
dělení LF UK v Plzni a FN Plzeň):
Časná chirurgická léčba poranění ureterů. 
Ve FN Plzeň bylo od ledna 1995 do ledna 2010 
ošetřeno 71 pacientů (15 mužů a 56 žen) s PM. 
Soubor byl zhodnocen z  pohledu výhodnosti 
indikace časné operační léčby. Věk ošetřených 
byl 33 – 66 let (v  průměru 47 let). Nejčastější 
příčinou PM byly gynekologické výkony (43 %), 
dále endoskopické urologické výkony (28 %), 
kolorektální operace (18 %), deliberace ureteru 
(5 %), operace aneuryzmatu břišní aorty (3 %), 
transvesikální prostatektomie (1,5 %) a  střelná 
poranění (1,5 %). PM bylo diagnostikováno 18 x 
únikem moče do operační rány, 16 x do retro-
peritonea, 6x do dutiny břišní a 9 x do vaginy. 
Jako typ obstrukce byl v  19 případech zjištěn 
megaureter nad překážkou, 2 x funkce ledviny 
a 1 x anurie při bilaterálním podvazu močovo-
du. Jako způsob chirurgického řešení PM byla 
v  21 případech zvolena ureterocystoneosto-
mie, 6 x Boariho laloková plastika, 14 x sutura 
ureteru, 4 x ureterografie, 1 x náhrada tenkou 
kličkou, 2 x nefrektomie, 10 x nefrostomie, 13x 
inzerce stentu. Bez ohledu na  způsob zvole-
né terapie bylo řešeno PM časně - do  týdne 
od stanovení správné diagnózy - u 58 (81,7 %) 
pacientů. Tento časný přístup k definitivní léč-
bě PM se osvědčil. Pro pacienta bylo výhodné 
zejména zkrácení léčení.
Dolejšová O., Kouba J., Stránský P.,  Hora M. 
(Urologická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň): La-
paroskopické výkony u  dětí a  adolescentů 
na Urologické klinice  v Plzni. Od roku 2007 
bylo na Urologické klinice v Plzni celkem opero-
váno 21 dětských pacientů. Nejčastějším výko-
nem (13) byla laparoskopická varikokélektomie, 
v  7 případech byla provedena laparoskopická 

pyeloplastika pro kongenitální hydronefrozu 
a jedenkrát pravostranná heminefrektomie.
Stránský P., Eret V., Klečka J., Ürge T., Drá-
pelová B., Hora M. (Urologická klinika LF UK 
v Plzni  a FN Plzeň): Naše zkušenosti s jedno-
portovou laparoskopickou chirurgií – LESS. 
V období od srpna 2011 do prosince 2011 bylo 
na  Urologické klinice FN Plzeň odoperováno 
metodou laparoskopické jednoportové chirur-
gie 6 pacientů.  Jednalo se o 4 muže a 2 ženy, 
průměrný věk v  době výkonu 56±22 let (roz-
mezí  26-87). V 5 případech se jednalo o nefr-
ektomii (ve 3 případech pro hypofunkční  led-
vinu, ve  2 případech pro nádor a  v  1 případě 
se jednalo o ablaci cysty ledviny). Komplikace 
jsme v našem souboru neměli.
Metodika LESS je technicky proveditelná u růz-
ných ablačních a rekonstrukčních urologických 
výkonů. Metoda snižuje invazivitu laparosko-
pického výkonu, přináší zřejmý kosmetický 
efekt pro pacienta. Vliv na pooperační bolesti-
vost a morbiditu není zatím známý. Základem 
úspěchu je zkušený laparoskopický operační 
tým. 
Klečka J., Šobrová A., Kovářová D., Hora 
M., Eret V., Stránský P.  (Urologická klinika LF 
UK v Plzni a FN Plzeň):  Dlouhodobé výsled-
ky fotoselektivní vaporizace prostaty (PVP) 
na Urologické klinice FN v Plzni. Celkem bylo 
vyhodnoceno 421 pacientů v časovém období 
od  ledna 2008 do června 2011. Průměrný věk 
pacientů byl 69,6 let. Průměrná velikost pro-
staty 55,5  (35-110 g) gramů. Vstupní PSA 3,2 
(0,29-6,7) ng/ml . Průměrný maximální průtok 
(Qmax) byl 8,2 (3,6-12,2) ml/s. IPSS skore 19. 
Quality of life byla hodnocena stupněm 4. Co 
se týče peroperačních dat, tak průměrná ener-
gie aplikovaná do  tkáně prostaty byla 153,6 
(98-310) kJ, průměrný operační čas 48,3 (28-87) 
min. Doba ponechání permanentního katétru 
po výkonu byla přesně 24 hodin. Celková délka 
hospitalizace  byla  3,9 dnů. Komplikace po vý-
konu  se vyskytly u  23,7 %  pacientů (do  jed-

noho roku po provedení PVP). Mezi nejčastěj-
ší patřily dysurie u 41 pacientů, dále retence 
moče, která si u 9 pacientů vyžádala provedení 
transuretrální resekce prostaty během jedné 
hospitalizace. Průměrná hodnota maximálního 
průtoku po výkonu byla 14,9 ml/s. Dlouhodobá 
sledování v  časovém horizontu 3, 6 a  12 mě-
síců vykazovala následující výsledky: hodnoty 
PSA vykazovaly následující hladiny 2,25 ng/ml 
resp. 2,27 ng/ml resp. 2,15 ng/ml. Průměrné 
hodnoty postmikčního rezidua byly 15 ml resp. 
22 ml resp. 18 ml. Průměrné hodnoty maximál-
ního průtoku byly 18,1 ml/s resp. 18 ml/s resp. 
17,5 ml/s. Hodnota IPSS tři měsíce po výkonu 
klesla ze vstupních 19 na  8. Šestý měsíc byla 
průměrná hodnota IPSS 9,1 a při ročním sledo-
vání dosáhla průměrné hodnoty 8,5. Hodnoty 
quality of life byly 2,7 resp. 2,75 resp. 2,55. Dlou-
hodobé pooperační komplikace (minimálně 
rok po  výkonu)  byly popsány u  60 pacientů. 
Fotoselektivní vaporizace stále patří mezi mo-
derní a  miniinvazivní metody léčby benigní 
hyperplazie  prostaty.  Jedná se o léčbu s velice 
dobrým výsledným efektem a  přijatelnou mí-
rou komplikací, která v dlouhodobém pohledu 
nepřesahuje 15 %.  
Vacek P.1, Hrabě V.2,  Mraček J.1 (1Neurochirur-
gické oddělení LF UK v Plzni a FN Plzeň, 2Oto-
rinolaryngologická klinika LF UK v  Plzni a  FN 
Plzeň): Endoskopická endonazální chirurgie 
baze lební - náš pohled na spolupráci neu-
rochirurga a  otorinolaryngologa. Endosko-
pická endonazální chirurgie báze lební je no-
vou, ale stále zdokonalovanou technikou, řešící 
nejrůznější patologie báze lební. Ve  FN Plzeň 
jsou patologie lební báze endoskopicky en-
donazálně binostrálně operovány od podzimu 
2007. Operaci vždy zahajuje otorinolaryngo-
log vytvořením endonazálního binostrálního 
přístupu k příslušné části báze lební. Řeší také 
případnou intranazální patologii a je-li to třeba, 
připravuje nazoseptální lalok pro pozdější uzá-
věr defektu báze lební. Všechny ostatní části 
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operace provádí neurochirurg. Bylo odopero-
váno 75 pacientů - 70 s adenomy hypofýzy, 2 
s chordomem klivu, 3 s posttraumatickou na-
zální likvoreou a 1 s intrasellární metastázou.
Tento způsob spolupráce obou odborníků 
při endoskopických endonazálních výkonech 
na bázi lební se plně osvědčuje a dovoluje řešit 
patologie této chirurgicky obtížně dostupné 
oblasti s využitím dovedností obou oborů.
Navrátil L.1, Machart S.2, Lejčko J.2  (1Neuro-
chirurgické oddělení LF UK v Plzni a  FN Plzeň, 
2Centrum pro léčbu bolesti ARK LF UK v Plzni 
a FN  Plzeň): Míšní stimulace – neuromodu-
lační metoda léčby chronické bolesti. Míš-
ní stimulace vznikla aplikací vrátkové teorie 
bolesti do  klinické praxe. Elektrickou aktivací 
senzitivních vláken zadních míšních provaz-
ců (lemniskální systém) dochází k  výraznému 
snížení chronické bolesti. Současné klinické 
použití umožnilo překotný rozvoj technologie 
i metodologie. Dnes máme k dispozici moderní 
implantabilní systémy, které umožňují bezpeč-
nou a dlouhodobou stimulaci. Míšní stimulace 
se s úspěchem užívá k  léčbě bolesti u nekon-
gestivní anginy pectoris, ischemických bolestí 
dolních končetin či bolestí při komplexním re-
gionálním syndromu (KRBS). Naše skupina má 
vlastní zkušenosti s léčbou pacientů po operaci 
degenerativního onemocnění páteře, u  nichž 
pooperačně přetrvávají bolesti (tzv. failed back 
surgery syndrome – FBSS). K léčbě jsou indiková-
ni pacienti s dominujícími těžkými chronickými 
bolestmi v oblasti dolních končetin, u nichž se-
lhaly všechny další metody léčby.
Mraček J.1, Ferda J.2, Vacek P.1, Choc M.1 

(1Neurochirurgické odd. LF UK v Plzni  a FN Pl-
zeň, 2Klinika zobrazovacích metod LF UK v Plzni 
a  FN Plzeň): Význam a  současné možnosti 
určení stupně mozkových gliomů. Správná 
histologická diagnóza je podmínkou adekvát-
ní chirurgické a onkologické léčby nemocných 
s mozkovými gliomy. Histologické určení správ-
ného grade gliomu je podmíněno vyšetřením 
cíleně odebraného reprezentativního vzorku 
nádorové tkáně. Nezbytné je proto kvalitní 
předoperační i peroperační zobrazení tumoru. 
Kontrastní vyšetření magnetickou rezonancí 
v kombinaci s T2 váženým obrazem je součas-
ným diagnostickým standardem v  posouzení 
typu gliomu. Enhancement na MR představuje 
však pouze nepřímé a nespecifické známky ná-
dorové aktivity, konvenční MR má řadu limitací. 
Přínosem k posouzení aktivity   tumoru je PET 
(PET/CT). Za  ideální radioizotop k  hodnocení 
proliferační aktivity gliomů je díky svým vlast-
nostem a  kombinaci mechanismů akumulace 

považován Fluorothymidin (18F-FLT). FLT dete-
kuje aktivní oblasti dříve, než dojde k  poruše 
hematoencefalické bariéry viditelné jako en-
hancement na  MR. K  peroperační identifikaci 
maligní gliomové tkáně je využívána 5-ALA  
fluorescence. Peroperační fluorescence zobra-
zí anaplastické složky gliomu dříve, než dojde 
k jejich sycení kontrastní látkou na MR. Na dru-
hé straně fluorescence anaplastických ložisek 
gliomů odpovídá akumulaci FLT na  PET/CT,  
gliomy bez FLT aktivity fluorescenci negenerují. 
Kombinace uvedených metod zvyšuje senziti-
vitu i specificitu verifikace gradingu gliomů, její 
využití zvyšuje proto výtěžnost navigovaných 
biopsií a  cíleného odběru nádorové tkáně při 
otevřených resekcích a  přispívá ke  stanovení 
adekvátní histologické diagnózy a  onkologic-
ké léčby. Bylo prezentováno využití uvedených 
metod na vlastním klinickém materiálu. 
Druhému bloku přednášek předsedali  
prof. MUDr. Karel Koudela sr., CSc., a prim. 
MUDr. Vlastimil Bursa. Odeznělo dalších osm 
sdělení. 
Pavelka T., Weissová D., Salášek M. (Klinika 
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
LF UK v Plzni a FN Plzeň): TIFI - jedna z mož-
ností fixace zadního segmentu zlomeniny 
pánevního kruhu. Použití transiliakálního 
vnitřního fixátoru (TIFI) je jednou z  možností 
miniinvazivní definitivní stabilizace při verti-
kálně nestabilním poranění pánevního kruhu. 
V období 6/2008-6/2011 bylo na KOTPÚ léčeno 
273 pacientů se zlomeninou pánve. U 84 paci-
entů se jednalo o zlomeninu typu C. 29 pacien-
tů (18 mužů, 11 žen) v průměrném věku 35 let 
(15-65) bylo ošetřeno metodou TIFI. Všechny 
zlomeniny se zhojily. Průměrná operační doba 
byla 28 minut (21-45). V pooperačním období 
došlo 1x k  redislokaci. Průměrná doba hospi-
talizace byla 22 dní. Aplikace u transforaminál-
ních tříštivých zlomenin sakra zajistí stabilitu 
bez výraznější komprese a  vývoje neurologic-
ké symptomatologie. TIFI představuje jednu 
z možností fixace poranění zadního pánevního 
segmentu. Výhoda je miniinvazivní zavede-
ní, střední mechanická pevnost a  nízké riziko 
komplikací. Nevýhodou je nutnost pronační 
polohy, indikační omezení a cena.
Koudela K.jr.1, Koudela K.sr.1, Koudelová J.1, 
Süss R.2 (1Klinika ortopedie a  traumatologie 
pohybového ústrojí LF UK v  Plzni a  FN Plzeň, 
2Klinika zobrazovacích metod LF UK v Plzni a FN 
Plzeň): Specifické instrumenty u  TEP kolen-
ního kloubu na  základě MR – první zkuše-
nosti.  Nová metoda cílené endoprotézy kolena 
spočívá v předoperačně zhotovené magnetické 

rezonanci s následnou 3D rekonstrukcí vytvoře-
ní individuálních resekčních šablon provedení 
kostních resekcí. Metoda přinesla u prvních pa-
cientů přesnou implantaci endoprotéz, snížení 
nezbytného počtu operačních nástrojů a  zjed-
nodušení celé operace. Lze předpokládat zkrá-
cení operačního výkonu a díky přesnější implan-
taci delší přežívání implantátů. 
Pavelka T., Salášek M., Weissová D. (Klini-
ka ortopedie a  traumatologie pohybového 
ústrojí LF UK v Plzni a FN Plzeň): Osteosynté-
za zlomenin proximálního femuru pomocí 
implantátu PFN A  s  augmentací kostním 
cementem. V  roce 2010 byla na klinice zahá-
jena prospektivní studie s  cílem zhodnocení 
souboru pacientů s  nestabilní zlomeninou 
horního konce stehenní kosti v trochanterické 
oblasti ošetřených implantátem PFN A s vypl-
něním osteoporotické kosti v  místě zavedení 
implantátu do  hlavice stehenní kosti kostním 
cementem PMMA. Studie paralelně probíhala 
na 8 evropských pracovištích a data se odesíla-
la do centra ve Švýcarsku ke zpracování. Aplika-
cí kostního cementu do hlavice stehenní kosti 
do místa zakotvení krčkového šroubu se zvýší 
mechanická pevnost zakotvení implantátu 
a sníží se počet komplikací ve smyslu uvolně-
ní implantátu v osteoporotické kosti. Od  roku 
2010 bylo ošetřeno touto metodou a dále sle-
dováno 16 nemocných. Nebyly zaznamenány 
žádné komplikace.  
Jehlíková V. (Anesteziologicko-resuscitač-
ní klinika LF UK v  Plzni a  FN Plzeň): Syndrom 
implantace kostního cementu (=BCIS-bone 
cement implantation syndrome). Autorka  
vysvětlila, co znamená pojem syndrom implan-
tace kostního cementu. Uvedla monomerový 
model-situace in vitro a  in vivo, a  embolický 
model-průkaz embolizace pomocí echokar-
diografie a ultrasonografie a pojednala o me-
chanismu vzniku embolie, významu vzestupu 
nitrodřeňového tlaku a  významu exotermické 
reakce. Objasnila roli anesteziologa a jak může 
anesteziolog snížit riziko rozvoje BCIS. 
Richtr P.1, Hýža P.2, Sviták M.1, Dolejš M.1 
(1Oddělení plastické chirurgie FN Plzeň
2Klinika plastické a estetické chirurgie, FN u Sv. 
Anny Brno): Rekonstrukce prsu po  mastek-
tomii pomocí mikrochirurgického přenosu 
břišního laloku – DIEA. Typů rekonstrukce 
prsu existuje několik druhů. Z estetického hle-
diska, při volbě druhu rekonstrukce, je třeba 
vždy zohlednit přání pacientky, tvar a  objem 
ponechaného prsu, z  medicínského hlediska 
pak celkový stav pacientky, věk, stav tkání, které 
je možné k  rekonstrukci použít. Autoři na  ka-
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zuistice ukázali  nejsložitější druh rekonstrukce 
prsu pomocí volného, mikrochirurgického pře-
nosu břišního perforátorového laloku, vyživo-
vaného cestou a. epigastrica inferior. Na boha-
té fotodokumentaci ukázali celý průběh rekon-
strukce: důvody indikace, složitost operačního 
výkonu a pooperačního průběhu, komplikace 
a konečný výsledek.
Dolejš M., Burza V. (Odd. plastické chirurgie 
FN Plzeň):  Dupuytrenova kontraktura – stá-
le aktuální včasná chirurgická léčba. Dupuy-
trenova kontraktura je onemocnění vazivové-
ho aparátu volární strany ruky, které se projevu-
je ztluštěním palmární aponeurózy a  tvorbou 
vazivových uzlů a pruhů. Při další progresi do-
chází k mnohdy těžkým flekčním kontrakturám 
prstů. Dodnes není známa jednoznačná příčina 
a účinná léčba je stále jen léčba chirurgická. Při 
včasné chirurgické terapii na  specializovaném 
pracovišti lze onemocnění léčit s  výbornou 
prognózou, při léčbě v  pozdních stadiích je 
léčba i přes veškerou snahu svízelná a operační 
výkon již většinou nedokáže plně obnovit funk-
ci ruky a prstů.  
Richtr P. (Oddělení plastické chirurgie FN Plzeň): 
Experimentální model ischemicko-reperfúz-
ního poškození laloku musculus latissimus 
dorsi prasete domácího. Při přenosu volných 
laloků užívaných v  plastické a  rekonstrukční 
chirurgii dochází ke  střídání ischemie (odběr 

a  přenos laloku) a  reperfúze (obnovení krevní 
cirkulace v přenesené tkáni po provedení mik-
roanastomózy). Tyto děje se souhrnně nazývají 
ischemicko-reperfúzní syndrom (I/R) a v krajních 
případech mohou vést k nezvratnému poškoze-
ní této tkáně.  V experimentální studii je vytvo-
řen co nejkomplexnější model  ischemicko-re-
perfúzního poškození (I/R) svalového volného 
laloku musculus latissimus dorsi (MLD) prasete 
domácího. U  každého zvířete je oboustranně 
vypreparován MLD a  výživa svalu zachována 
pouze na cévní stopce thorakodorzálního svaz-
ku. Jeden MLD slouží jako kontrolní svalová tkáň, 
cévní stopka druhého MLD je dočasně zasvor-
kována (na 60 min). Je prováděn odběr vzorků 
krve a  svalové tkáně ve stanovených časových 
intervalech (před a po zasvorkování), v nichž se 
stanovuje aktivita enzymů  oxidativního stresu 
a  je zjišťována jejich „AV diference“. Vzhledem 
ke stále probíhajícímu experimentu autor před-
ložil zatím dílčí výsledky. 
Ulčová–Gallová Z., Hradecký L., Bibková K., 
Mičanová Z., Uher P., Veselá K., Mocková A. 
(1Gynekologicko-porodnická klinika LF UK v Plz-
ni a FN Plzeň, 2Institut reprodukční medicíny, 3Re-
promeda Brno, 4Neonatologické oddělení LF UK 
v Plzni a  FN Plzeň): Antifosfolipidový syndrom 
a  geneticky poškozená embrya u  opakova-
ného potrácení  - kasuistika.  Byly sledovány 
dvě pacientky s autoimunitním onemocněním 

(antifosfolipidový syndrom), které opakovaně 
potrácely (BJ, 31 let, sedm spontánních potra-
tů, JM 34 let, deset samovolných potratů) až 
později zjištěno geneticky poškození embryí. 
Séra těchto žen vykazovala zpočátku jen vysoké 
hladiny protilátek proti kardiolipinu v  IgG, proti  
ph-inositolu v IgG a IgM, proti ph-L-serinu v IgG 
a proti annexinu V. Konvenční léčba antifosofli-
pidového syndromu byla neúčinná. Rozhodli 
jsme se proto pro preimplantační genetickou 
diagnostiku (PGD), která potvrdila naše pode-
zření na genetickou diagnózu chromozomálně 
poškozených embryí. Obě pacientky měly zá-
važný antifosfolipidový syndrom s velmi podob-
nými laboratorními výsledky a  téměř shodnou 
léčbu. Přenos zdravých plodů u  obou žen byl 
zajištěn spoluprací s in vitro fertilizačními centry 
a průběh gravidit pak Poradnou pro imunologii 
reprodukce na  Gynekologicko-porodnické kli-
nice v Plzni. První symptomy u obou pacientek  
sváděly k prosté diagnostice jen primárního an-
tifosfolipidového syndromu s jeho hlavními zna-
ky (pozitivní laboratorní výsledky a mnohočetné 
samovolné ztráty časných gravidit). Po  pečlivé 
selekci jejich embryí, při které se použila metoda 
PGD, obě pacientky úspěšně otěhotněly a poro-
dily zdravé plody. Bez této lékařské selekce by 
s největší pravděpodobností ženy potrácely dál.

J. Novák, J. Motáň 
Foto: V. Dlouhý, J. Novák

Přednáškový večer 
Neurologické kliniky 

7.12.2011

Večer Neurologické kliniky Spolku lékařů ČLS 
JEP v Plzni se konal tradičně v prosinci - 7. 12. 
2011. Obsahem bylo celkem 5 sdělení z aktu-
ální neurologické problematiky, řešené na  kli-
nice. První sdělení autorů V. Rohan,  P.  Ševčík, 
L. Černá, P. Včelák (ZČU v Plzni), J. Polívka mělo 
název „Úspěšnost rekanalizace uzávěrů 
mozkového řečiště u pacientů s akutním is-
chemickým iktem ve FN Plzeň“ . Byly v něm 
prezentovány výsledky souboru pacientů léče-
ných na Neurologické klinice  pro akutní ische-
mický iktus při uzávěru velké intrakraniální cévy 
trombolytickou léčbou s  ohledem na  úspěš-
nost cévní rekanalizace a  klinický efekt. Byla 
zjištěna  celková úspěšnost rekanalizace 46 %, 
byly diskutovány faktory ovlivňující úspěšnost 
rekanalizace v  korelaci s  klinickým efektem 
zvláště v  závislosti na  etiologii uzávěru. Zají-
mavým zjištěním je, že úspěšnost rekanalizace 
tepenného uzávěru u kardioembolického iktu 
je nižší ve srovnání s aterotrombotickým iktem. 
V přednášce autorů J. Fiedler, J. Berger, J. Suchá, 
T. Božovský, M. Peterka, M. Míčová, J. Klusková 
„RS Centrum Plzeň – diagnostika a  léčba 
roztroušené sklerózy v roce 2012“ představil 
vedoucí centra Jiří Fiedler vývoj péče o  paci-
enty s  roztroušenou sklerózou od  jeho vzniku 
v  roce 1999 do současnosti, kdy má v péči již 
více než 1000 pacientů. O ně pečuje kvalifiko-
vaný tým, složený z  lékařů, sester, psychologa 

a sociální pracovnice, který ve spolupráci s dal-
šími klinikami a odděleními FN  zajišťuje kom-
pletní moderní diagnostickou a léčebnou péči 
pro nemocné RS především z Plzeňského regi-
onu. V další části sdělení pak byly shrnuty aktu-
ální diagnostické a léčebné postupy, jakož i vý-
hled očekávaných změn v nejbližším období.
H. Vacovská a  G. Rytířová připravily sdělení 
s  názvem „Mozkové nádory a  epilepsie“. 
Epileptické záchvaty jsou prvním příznakem 
u třetiny až  poloviny nemocných s mozkovými 
nádory. Incidence tumorů v celkové epileptic-
ké populaci je 4%. V Centru pro léčbu epilepsie 
Neurologické kliniky tvoří nemocní s mozkový-
mi nádory téměř 21% sekundárních epilepsií. 
Až v 50 % případů  je tento typ epilepsie far-
makorezistentní, což je způsobeno zvýšenou 
expresí excitačních aminokyselin nádorovými 
buňkami. Další příčinou farmakorezistence zde 
je  MRP1 (Multi drug resistence-related protein), 
látka, která brání pronikání většiny antiepilep-
tik do  mozkové tkáně. Situaci dále komplikují 
závažné interakce antiepileptik s  chemotera-
peutiky a  kortikoidy. Nejvhodnějším antiepi-
leptikem se u  této skupiny nemocných jeví 
levetiracetam, který není substrátem pro MRP1, 
nemá závažné nežádoucí účinky ani nevytváří 
závažné lékové interakce. Léčba nemocných 
s  tumory a  epilepsií musí být komplexní. Op-
timem je radikální odstranění tumoru včetně 
epileptogenní zóny, v indikovaných případech 
včasná chemoterapie a radioterapie a zároveň 
výběr optimálního antiepileptika.
Další sdělení o hydrocefalu, týkající se spoluprá-
ce dětské neurologie a neurochirurgie připravili 
J. Rokytová a P. Vacek („Hydrocefalus – klinic-
ké sledování dětí s ventrikulo–peritoneální 

drenáží“). Hydrocefalus je onemocnění vzniklé 
na  podkladě poruchy tvorby, cirkulace nebo 
resorpce mozkomíšního moku. Prevalence vro-
zeného hydrocefalu je 0,5-3/1000 narozených 
dětí. Z  diagnostických metod se při průkazu 
hydrocefalu uplatňuje ultrazvukové vyšetření 
přes velkou fontanelu, k objasnění etiologie je 
metodou volby magnetická rezonance. Nejčas-
tějším zákrokem jsou zkratové operace. Sledo-
vaný soubor tvoří 38 dětí, narozených a  ope-
rovaných v rozmezí let 2005 – 2010. Nejčastěji 
se jednalo o  posthemoragický hydrocefalus 
u dětí předčasně narozených s porodní hmot-
ností pod 1500 g. Více než polovina dětí měla 
provedenou magnetickou rezonanci a u téměř 
poloviny operovaných dětí byla vertikalizace 
ukončena do 2 let věku.
Poslední sdělení autorů Z. Amblera a J. Valeše 
se zabývalo Miller–Fisherovým syndromem. 
Jedná se o variantu Guillain–Barréova syndro-
mu s  obdobným patofyziologickým mecha-
nismem. Vyznačuje se oftalmoplegií, ataxií 
a  šlachookosticovou  areflexií. Autoři diskuto-
vali diagnostiku a  léčbu této klinické jednot-
ky. Napoví již klinický obraz, je nutno doplnit 
elektrofyziologické vyšetření (EMG) a vyšetření 
na přítomnost antigangliosidové  protilátky an-
ti-CQ1b, která se uplatňuje především v rozvoji 
oftalmoplegie. K  léčbě je stále více používán  
intravenózní imunoglobulin  (IVIG). Prognóza 
onemocnění je vcelku příznivá. Stručně bylo 
zmíněno několik nemocných s touto klinickou 
jednotkou. Večer Neurologické kliniky přinesl 
zajímavé odborné informace a byl tradičně hoj-
ně navštíven. Večeru předsedal prim. MUDr. M. 
Choc, CSc. 

J. Polívka
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Přednáškový večer Onkologického 
a radioterapeutického oddělení

11. 1. 2012
Přednáškovému večeru Onkologického a  ra-
dioterapeutického oddělení předsedal prim. 
MUDr.  Z. Chudáček, Ph.D. Na  programu byla 
čtyři sdělení. 
Fínek J.: Farmakoekonomika v  onkologické 
praxi.   
Votavová M., Holubec L., Fiala O., Matějka V. M., 
Fínek J.:  Panitumumab v léčbě metastazují-
cího kolorektálního karcinomu.   
Vojtíšek R., Mouryc F.: Od  konvenčního 2D 

směrem ke  3D plánování brachyterapie 
karcinomu děložního čípku. Standardně se 
stále na většině radioterapeutických pracovišť 
plánuje brachyterapie karcinomu děložního 
čípku na  základě dvou ortogonálních RTG 
snímků, ovšem v  dnešní době širokého vyu-
žívání moderních zobrazovacích metod se 
to jako ideální metoda nejeví, a to z několika 
důvodů. Zásadním problémem je to, že dáv-
ková distribuce není určená tvarem cílové-

ho objemu a  polohou kritických orgánů, ale 
pouze několika body v  prostoru. Dále bod, 
do kterého je předepsaná dávka, ze své pod-
staty v  žádném případě nereflektuje rozsah 
a  uložení nádoru. Vlivem těchto skutečností 
může dojít k  poddávkování v  oblasti nádoru 
a  naopak ke  zbytečnému zatížení okolních 
zdravých orgánů. Na   našem pracovišti po-
stupně přecházíme na  3D plánování brachy-
terapie a v první fázi tohoto přechodu jsme se 

Přednáškový večer Radiodiagnostického 
oddělení FN Plzeň-Bory 

14. 12. 2011
Dne 14.12.2011 proběhl poslední z odborných 
večerů Spolku lékařů v Plzni v roce 2011.
Program sestavili pracovníci Radiodiagnostic-
kého oddělení FN Plzeň-Bory. Řízení schůze 
se ujal za nepřítomného prim. MUDr. Šebora 
jr. vědecký sekretář Spolku as. MUDr.  Novák. 
Večer zahájila přednáška primáře oddělení, 
MUDr.  Zdeňka Chudáčka Ph.D., Kontrastem 
indukovaná nefropatie u  izoosmolárních 
kontrastních látek v  našem souboru ne-
mocných. Autor shrnul výsledky aplikace t.č. 
nejsofistikovanější jodové vodné kontrastní lát-
ky na vlastním oddělení u pacientů s vysokým 
rizikem vzniku kontrastem indukované nefro-
patie (CIN). Pracné statistické šetření ukázalo, 
že i údajně nejbezpečnější jodová kontrastní 
látka je spojena s  výskytem CIN. Rovněž se 
potvrdily všechny problémy spojené s  retro-
spektivním charakterem sledování výskytu CIN. 
MUDr. Martin Haas svým sdělením Morfologie 
vs. matematika – dva roky zkušeností s vy-
užitím volumetrie plicních ložisek poukázal 
na  velký přínos a  velmi uspokojivou přesnost 
metodiky volumetrie při sledování plicních 

nodularit a  posuzování jejich dignity. V  před-
nášce  CT enterografie  - naše zkušenosti  
MUDr. Jan Bulka  obhajoval zjednodušený po-
stup přípravy při vyšetření střeva  výpočetní to-
mografií ve srovnání  s klasickými postupy bě-
hem konvenční či CT enteroklýzy. MUDr. Mar-
cela Pěchotová demonstrovala svou přednáš-
kou Postavení duktografie mezi  ostatními 
zobrazovacími metodikami prsu významný 
přínos galaktografie u tzv. „secernujícího prsu“. 
Metodika stále nemá, je-li správně indikována  
a provedena, v řadě ohledů mezi zobrazovací-
mi technikami konkurenci a její výsledky velmi 
dobře korelují s nálezy operačními. Přednáškou 
Endovaskulární terapie trombóz žil horní 
končetiny MUDr. Václava Havla  a spoluautorů 
byl demonstrován zásadní význam intervenč-
ní radiologie pro léčbu akutní žilní trombózy  
v oblasti horních končetin. Zprůchodnění uzá-
věru je základní premisou definitivního chirur-
gického řešení thoracic outlet syndromu. Velmi 
přesvědčivé v  tomto směru jsou i  konkrétní 
výsledky borského pracoviště spolupracujícího 
s Oddělením klinické farmakologie (přednosta 

doc.MUDr. Otto Mayer, CSc.). MUDr. Lukáš Rů-
žička  byl autorem sdělení CTA koronárních 
tepen a aortokoronárních bypassů na 128-
MSCT. Moderní CT přístroje střední třídy spolu 
s  kvalitním postprocesingem dávají možnost 
použít u  většiny nemocných CT k  vyšetření 
věnčitých tepen a  chirurgických koronárních 
náhrad, a to  v přijatelných dávkových mezích. 
Zajímavý je dosud nízký zájem o tyto metodi-
ky mezi klinickou veřejností. Blok přednášek 
uzavřelo sdělení MUDr.  Zdeňka Chudáčka, 
Ph.D., a as. MUDr. Pavla Chaloupky  Naše první 
zkušenosti s embolizací děložních myomů. 
Metodika, která je velmi frekventovaně použí-
vána ve světě, je zatím v plzeňských podmín-
kách popelkou, dosavadní výsledky u  tří ne-
mocných jsou však velmi povzbudivé a  kom-
plikace nulové.  
Velmi potěšující byla bohatá účast na  Večeru 
i diskuse k  jednotlivým sdělením. Obsáhlý od-
borný program Večera uzavřel as. MUDr. Novák 
hodnocením přednášek a popřál všem přítom-
ným k nastávajícím vánočním svátkům. 

Prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D.

prim. MUDr. Z. Chudáček, Ph.D. MUDr. J. Bulka MUDr. L. RůžičkaMUDr. M. Haas MUDr. M. Pěchotová MUDr. V. Havel
Foto: J. Novák
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rozhodli nejprve porovnat zatížení kritických 
struktur a  ozáření cílového objemu při odliš-
ném způsobu plánování (2D vs. 3D). Závěrem 
našeho zkoumání bylo zjištění, že zásadním 
přínosem 3D plánování brachyterapie je zís-

kání přesné informace o tom, co vlastně a ja-
kou dávkou ozařujeme. Podle stupně ozáření 
kritických struktur jsme schopni upravit pře-
depsanou dávku, optimálně jí eskalovat, což 
by mělo vést k  lepší lokoregionální kontrole 

onemocnění a k nižší postradiační morbiditě. 
Fiala O., Pešek M.: Význam mutací EGFR 
u nemalobuněčného karcinomu plic.  

(Vojtíšek + r)
Foto: J. Novák

Doc. MUDr. J. Fínek, CSc.  MUDr. L. Holubec MUDr. R. Vojtíšek MUDr. O.  Fiala

Přednáškový večer  
tělovýchovného lékařství

18. 1. 2012 
Na  programu přednáškového večera tělový-
chovného lékařství byly sice uvedeny tři před-
nášky, vzhledem k omluvě autorky třetí z nich 
nakonec zůstalo jen u dvou. Prof. MUDr. V. Ze-
man, CSc., (spoluautor J. Novák) přednesl sdě-
lení na  téma „Zimní plavání – zdravý sport, 
nebo hazard?“
Chlad i fyzická zátěž jsou výrazné stresové pod-
něty, po kterých následuje iritace sympatického 
nervového systému. Vyplavení katecholaminů 
je společným jmenovatelem pro zvýšení krev-
ního tlaku, vyplavení leukocytů z  dřeňových 
rezerv, mobilizaci slezinných lymfocytů, oxidaci 
neesterifikovaných mastných kyselin a  zvýše-
ní dejodační aktivity na perife rii. Při společném 
působení chladového stresového podnětu a fy-
zické zátěže se aktivuje i  hypofýzo-nadledvin-
ková osa. K rozvoji chladové adaptace přispívají 
též tyreoidální hormony. Hladina glukózy v krvi 
hraje důležitou roli v chladové toleranci a schop-
nosti vytrvalostního výkonu. Při hypoglykémii se 
významně snižuje tělesná teplota. Katecholami-
ny způsobují redukci krevního průtoku v  kůži 
a  vnitřních orgánech, především v  ledvinách. 
Klesá glomeruální filtrace a objevuje se výrazná 
proteinurie. Ochrana proti tepelným ztrátám je 
možná zvýšením izolační schopnosti tělesného 
povrchu a termogenezí. Nové poznatky v netře-
sové termogenezi u dospělého člověka ukázaly 
výraznou metabolickou aktivitu hnědé tukové 
tkáně (BAT) chladem a  působením sympatiku 
až u 40 % lidské populace. V hypotermii se sni-
žuje tělesná aktivita a tím i produkce tepla, takže 
může dojít až k nebezpečným situacím. 
Otužování vůči chladu je významné především 
v  prevenci tzv. nemocí z  nachlazení. Zvýšení 
odolnosti vůči těmto onemocněním prová-
zené vyšším IgA bylo otužováním opakovaně 
prokázáno.

Pobyt v chladné vodě představuje pro člověka 
značný tepelný výdej, na kterém se významně 
podílí i  samotné plavání. Tělesná teplota při 
něm klesá více než v klidu. O hypotermii mlu-
víme při snížení rektální teploty (Tr) pod 35 °C. 
Z  hlediska trvání ji dělíme na  akutní – dobře 
fungují termoregulační mechanismy, ale nesta-
čí zvládnout obrovský chladový stres (např. pád 
do  ledové vody), subakutní – dlouhodobá fy-
zická aktivita v chladu s následným vyčerpáním 
a neschopností zvýšit metabolismus a zabránit 
ztrátám tepla (např. vytrvalostní výkony při ná-
hlém zhoršení počasí) a  chronickou – i  mírný 
chlad trvající dny až týdny způsobí hypotermii 
především u starých osob. 
Podle tíže dělíme hypotermii na  mírnou, kdy 
nám klesá Tr k hodnotám blízkým 32 °C. Z to-
hoto podchlazení se může organismus ještě 
vlastními silami dostat při pobytu v teplé míst-
nosti, pohybovou aktivitou, třesem a pitím tep-
lých nápojů. Klesne-li Tr na hodnoty 30–32 °C, 
mluvíme o  střední hypotermii. Zde se již pro-
jevuje nepříznivý vliv chladu na vodivý systém 
srdce, takže se objevuje bradykardie a poruchy 
srdečního rytmu od méně závažných (prodlou-
žení PQ intervalu, méně četné supraventriku-
lární a komorové extrasystoly) až po vyloženě 
nebezpečné, jako jsou komorová tachykardie 
a  fibrilace komor. Pokles tělesné teploty pod 
30  °C znamená těžkou hypotermii. Ta bývá 
provázena nebezpečnými poruchami srdeční-
ho rytmu, poklesem krevního tlaku a mělkým 
dýcháním. Uvedené poruchy vedou k  retenci 
CO2 a  k  acidóze. Při Tr pod 30  °C se objevují 
také poruchy mentálních funkcí, počínaje apa-
tií, přes zmatenost provázenou neadekvátním 
chováním, až po  letargii a  bezvědomí. V  dů-
sledku poruchy cerebrálních receptorů a  hy-
pothalamického termostatu se v agonii může 

paradoxně objevit pocit tepla. Již při Tr pod 
34  °C začíná hypothalamus ztrácet schopnost 
regulovat teplotu těla. Úplně ji ztrácí pod 29 °C. 
Organismus pak již není schopen se vlastními 
silami z podchlazení dostat. 
Podle pravidel sportovního otužování (SO) v ČR 
nesmí doba plavání v ledové vodě překročit 22 
minut. I tak však k hypotermii dochází. Měřením 
Tr při zimním plavání jsme zjišťovali obvykle jen 
mírnou hypotermii, v  ojedinělých případech 
se Tr již blížila střední. Nehody a  závažné po-
ruchy zdraví se ale obvykle objevují nezávisle 
na stupni podchlazení, jak je zřejmé ze 2 pre-
zentovaných smrtelných nehod při soutěžích 
– infarkt myokardu a  krvácení do  bazálních 
ganglií. Je pravděpodobné, že k popsaným pří-
hodám mohlo dojít i  při jiné intenzivní pohy-
bové aktivitě. Hypotermie v našich kasuistikách 
nebyla příčinou smrti, mohla však působit jako 
rizikový faktor.
Limit pobytu ve studené vodě 22 minut je ro-
zumný. Možná i proto bylo nehod při zimním 
plavání během celé jeho historie u  nás mini-
mum. Požadavky na prodloužení limitu, či sna-
hy o zavádění rekordů v délce pobytu v ledové 
vodě jsou nezodpovědné a byly by hazardem. 
Český svaz plaveckých sportů (ČSPS) takové re-
kordy nevede a v budoucnu zavádět nehodlá. 
Přesto se o  ně mimo působnost ČSPS někteří 
ambiciózní jedinci pokoušejí.
V přednášce na téma „Co se děje v organismu 
hráčů vrcholové kopané při utkání?“ uvedl 
MUDr.  J. Novák (spoluautoři V. Zeman a  M. 
Štork) především, že hráči při utkání naběha-
jí  v průměru okolo 10-11 km. Tepová frekvence 
hráčů elitní výkonnosti se pohybuje na úrovni 
80-90 % jejich TFmax, tj. na úrovni anaerobního 
prahu. Energetický výdej při utkání odpovídá 
6-7 MJ. Hráč při utkání nejen běhá, ale absol-
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vuje řadu náročných herních činností (výskoky, 
změny směru, změny tempa, osobní souboje, 
pády, skluzy, klamavé pohyby, kopy, hlavičky, 
atd.), ty významně energetickou náročnost 
zvyšují. Bioptické studie ukázaly, že koncentra-
ce kyseliny mléčné ve svalu při utkání dosahuje 
až okolo 16 mmol/kg d.w.,  laktacidémie v krvi 
je běžně 7-8 mmol/l, ale někdy až 10 mmol/l.  
Dochází k  významnému poklesu svalového 
glykogenu, na konci utkání je 47 % svalových 

vláken zcela bez glykogenu. Vrcholový výkon 
je podmíněn vysokou kardiorespirační kapaci-
tou. Opakovaně měřené parametry VO2max/
kg u hráčů FC Viktoria Plzeň dosahovaly v prů-
měru 68-69 ml/min., mírně vyšší na  začátku 
přípravného období, mírně nižší na konci ligo-
vé sezóny. Kopaná je ve své vrcholné podobě 
jedním z nejnáročnějších sportovních odvětví. 
Maximální výkon je podmíněn řadou různých 
faktorů, tím nejdůležitějším je bezesporu kva-

lita tréninkového procesu. Úroveň kardiorespi-
rační kapacity je parametr, kterým může trené-
rovi vyšetření u tělovýchovného lékaře pomoci 
při hodnocení výkonnostních předpokladů 
jednotlivých hráčů.
Přednáškový večer řídil doc. MUDr.  Jiří Motáň, 
CSc. V  závěru ocenil výběr zajímavých a  aktu-
álních témat i věcnou diskusi, kterou vyvolala.   
(V. Zeman, J. Novák)

Diplomy Spolku 
lékařů Plzeň 

za období 2010-2011

Výbor Spolku lékařů Plzeň se rozhodl udělit Di-
plom autorům čtyř přednášek, které byly před-
neseny na  Večerech Spolku lékařů v  období 
září 2010 – prosinec 2011. Hodnocen  byl nejen 

vědecký význam, ale také praktický přínos pro 
posluchače. Diplomy byly předány 14. 2. 2012 
při zahájení PGLD-2012.
Jednalo se o následující přednášky: 
Choc M., Runt V., Mraček J., Janoušková K., 
Šlauf F. (Neurochirurgické oddělení FN Plzeň): 
Afekce orbity řešené neurochirurgem   
Karvunidis T., Chvojka J., Lysák D., Sýkora R.,  
Kroužecký A., Raděj J., Novák I., Matějovič 
M. (I. interní klinika FN a  LF Plzeň): Mikrocir-
kulace a  neutropenie nejen u  septického 

šoku: jaký je jejich vzájemný vztah 
Šafářová M. (Stomatologická klinika FN a  LF 
Plzeň): Protetická sanace extrémní atrice 
chrupu  
Šťastná V. (Geriatrické oddělení FN Plzeň): De-
mografické aspekty stárnutí populace 
Diplomy autorům či zástupcům autorských 
kolektivů předal předseda Spolku lékařů v Plzni 
doc. MUDr.  Jiří Motáň, CSc. Od  letošního roku 
bude hodnotícím obdobím vždy jeden kalen-
dářní rok. (r)

Přednáškový večer 
Neonatologického oddělení 

25.1.2012
Neonatologické oddělení FN v Plzni se ujalo za-
jištění odborné náplně přednáškového večera 
Spolku lékařů ČLS JEP v  Plzni poslední středu 
v měsící lednu. Lékaři připravili a přednesli cel-
kem čtyři následující sdělení.
Autoři Tobrmanová H., Ticháčková K., Šubrt I. 
připravili sdělení  Neobvyklá příčina trombo-
cytopenie u novorozence. S trombocytopenií 
se setkáváme až u 20 % novorozenců hospita-
lizovaných na JIP. Příčiny trombocytopenie lze 
rozdělit do  3 skupin – neonatální, maternální 
a placentární. Nejčastěji se setkáváme s  trom-
bocytopenií v  souvislosti s  infekcí novorozen-
ce nebo u novorozenců matek s preeklampsií 
a HELLP syndromem. Autoři prezentují případ 
extrémně nezralého polymorbidního novo-
rozence, u  nějž byl jako příčina trombocyto-
penie diagnostikován Jacobsenův syndrom 
– parciální monosomie 11. chromosomu (vý-
skyt 1:100 000 živě narozených novorozenců). 
K projevům Jacobsenova syndromu patří kro-
mě trombocytopenie faciální dysmorfie a psy-
chomotorická retardace, přítomny bývají vro-
zené srdeční vady a  další orgánová postižení. 
Míra manifestace syndromu závisí na  velikosti 
delece. 
Autoři Mocková A., Huml P., Dort J., Vondráková 
R., Černá Z. prezentovali ve svém sdělení Případ 
závažné venózní trombózy u  novorozence,  
kazuistiku lehce nezralého novorozence se  zá-
važnou peripartální asfyxií  a  adnátní infekcí, 
u  kterého byla 2. den života diagnostikována 
trombóza subhepatické části dolní duté žíly, 
levé renální žíly (RVT) a proximálních částí spo-

lečných ilických žil.  Stav dítěte si vyžádal kom-
plexní terapii (umělou plicní ventilaci, aplikaci 
ATB, intravenózních imunoglobulinů, volumo-
expanderů, plazmy, antitrombinu III, LMWH). Po  
44 dnech hospitalizace bylo dítě propuštěno 
ve stabilizovaném stavu, avšak již při propuště-
ní byla sonograficky prokázána retardace růstu 
levé ledviny. Při sledování v  odborných porad-
nách FN Plzeň byla v  průběhu následujících 3 
let diagnostikována kompletní atrofizace  levé 
ledviny a kompenzatorní hypertrofie pravé led-
viny. Ledvinné funkce a krevní tlak dítěte zůstá-
vají zatím v normě. Případ je ve shodě s literár-
ními údaji, které uvádějí ireverzibilní poškození 
ledviny u novorozenců po RVT v 70 %. Součástí 
prezentace byl vyšetřovací algoritmus a přehled 
používané terapie RVT v novorozeneckém věku. 
V  terapii RVT  je preferována aplikace  LMWH, 
fibrinolytická léčba je vyhrazena pouze pro pří-
pady s extenzivní trombózou, ohrožující viabilitu 
končetin. Operativní léčba trombóz se u novo-
rozenců pro technické komplikace a vysoké ri-
ziko neužívá.
Familiární manifestace kongenitální myoto-
nické dystrofie  byla předmětem prezentace 
autorů Lukášová V., Mocková A., Dort J., Šubrt I. 
Myotonická dystrofie je definována jako nejčas-
tější svalová dystrofie dětí a dospělých. Hlavním 
příznakem je myotonie. Projevuje se zpomale-
ním relaxace svalu po  volní kontrakci. Při této 
poruše je značná variabilita míry klinického 
postižení. Molekulární příčinou myotonické dys-
trofie je mutace genu DMPK  (chromozom 19q 
s  prodloužením úseků trinukleotidových sek-

vencí CTG) s genetickou anticipací, což zname-
ná, že čím je delší prodloužení této sekvence, tím 
je časnější začátek a horší průběh onemocnění.  
Počet sekvencí se pak prodlužuje v následných 
generacích a tím se zhoršuje tíže postižení.  For-
ma kongenitální myotonické dystrofie je vzácné 
dědičné onemocnění  přenášené AD dědičností 
s  infaustní prognózou bez možnosti kauzální 
terapie. První projevy onemocnění mohou být 
diagnostikovány již prenatálně (polyhydramni-
on, snížení pohybů plodu). U postižených novo-
rozenců nalézáme dysmorfickou facies, parézu 
mimického svalstva, povšechnou hypotonii, po-
ruchu sání a  polykání, hypomotilitu zažívacího 
traktu, kataraktu, kardiomyopatii a syndrom de-
chové tísně ze svalové hypoventilace, který vede 
ke  smrti dítěte. Autoři uvedli kazuistiku dítěte 
s familiárním výskytem těžké formy kongenitální 
myotonické dystrofie. Diagnostika onemocnění 
byla provedena již prenatálně, avšak gravidita 
na  přání matky nebyla ukončena a  při porodu 
dítěte nebyla tato informace k dispozici. Po na-
rození dítěte byla potvrzena diagnóza s infaustní 
prognózou na základě těžkého klinického stavu 
dítěte a  provedených konziliárních vyšetření, 
doplněná dodáním zprávy genetického vyšetře-
ní. Dítě exitovalo ve stáří 8 dní.
Autoři sdělení J. Urbánek, A. Mocková Využití 
Impedance-pH metrie u novorozenců s po-
dezřením na GERD uvedli obecenstvo do pro-
blematiky metody, vylíčili nejnovější poznatky 
v  oblasti vyšetřování gastroesofageálního re-
fluxu v  neonatologii a  seznámili přítomné se 
svými zkušenostmi z pracoviště. Významná část 
refluxů u novorozenců nemá kyselý charakter, 
a proto není běžnou pH-metrií zaznamenána. 
Měření impedance tedy zvyšuje záchytnost 
GER u  novorozenců. Vlastní vyšetření, ačkoli 
trvá plných 24 hodin, je novorozenci dobře to-
lerováno. 
Po přednesení každé práce proběhla přiměře-
ná diskuse. Úroveň přípravy všech prezentací 
byla vysoká a zajímavá témata posluchače za-
ujala. Doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D.
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prim. MUDr. M. Choc, CSc. MUDr. T. Karvunidis MUDr. M. Šafářová MUDr. V. Šťastná

Z jednání Vědecké rady LF UK 
v Plzni 19.1. 2012

Po  kontrole a  schválení zápisu z  minulého 
jednání VR zahájil  prof.  MUDr.  Vladislav Třeš-
ka, DrSc., dle VŠ zákona č. 111/1998 Sb. § 72 
habilitační řízení MUDr.  Magdalény Chottové 
Dvořákové, Ph.D., odborné asistentky LF UK 
v Plzni v oboru Lékařská fyziologie.  Kandidátka 
předložila habilitační práci „Regulace srdeční 
činnosti savců v průběhu vývoje a u dospě-
lých za různých fyziologických a patologic-
kých stavů“ a přednesla habilitační přednášku 
“Erytropoetin a  jeho funkce v  nervovém 
systému“.
VR LF UK v  Plzni doporučila děkanovi 
fakulty postoupit návrh na  jmenování 
MUDr.  Magdalény Chottové Dvořákové, 
Ph.D., docentkou pro obor lékařská fyziolo-
gie, k dalšímu řízení.
VR byl předložen ke schválení návrh na slože-
ní komise pro průběžné a  státní zkoušky 
doktorského studijního programu Derma-
tovenerologie: předseda prof.  MUDr.  Karel 
Pizinger, CSc., členové prof.  MUDr.  Petr Aren-
berger, DrSc. (3. LF UK v Praze), prof. MUDr. Jiří 
Štork, CSc. (1. LF UK v Praze), doc. MUDr. Petra 
Cetkovská, Ph.D., doc.  MUDr.  Karel Ettler, CSc., 
prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., doc. MUDr. Petr 
Panzner, CSc., doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. , 
as. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D.
VR byl předložen ke schválení návrh na slože-
ní komise pro obhajobu dizertační práce 
MUDr.  Niny Benákové doktorského studijního 
programu Dermatovenerologie: předseda 
prof.  MUDr.  Karel Pizinger, CSc., místopředse-
da prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. (3. LF UK 
v Praze), členové prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. (1. LF 
UK v Praze), doc. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D., 
doc.  MUDr.  Karel Ettler, CSc., prof.  MUDr.  Jan 
Filipovský, CSc., doc. MUDr. Petr Panzner, CSc., 
doc. MUDr.  Jindřich Fínek, Ph.D., as. MUDr. To-
máš Fikrle, Ph.D.    
VR byl předložen ke schválení návrh na slože-
ní komise pro státní zkoušky doktorského 
studijního programu Vnitřní nemoci: předse-
da: prof.  MUDr.  Ondřej Topolčan, CSc., místo-
předseda prof.  MUDr.  RNDr.  Luboslav Stárka, 
DrSc. (Endokrinologický ústav Praha), členové 
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D., prof. MUDr. Jan 
Filipovský, CSc., doc.  MUDr.  Jindřich Fínek, 
Ph.D., doc.  MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., (Endo-

krinologický ústav Praha), prof.  RNDr.  Richard 
Hampl, DrSc. (Endokrinologický ústav Praha), 
doc. MUDr. Luboš Holubec, Ph.D., doc. MUDr. Sil-
vie Lacigová, Ph.D., prof.  MUDr.  Martin Ma-
tějovič, Ph.D., doc.  MUDr.  Otto Mayer jr., 
CSc., prof.  MUDr.  Sylvie Opatrná, Ph.D., 
doc.  RNDr.  Ladislav Pecen, Ph.D. (Praha),  
prof.  MUDr.  Miloš Pešek, CSc., prof.  MUDr.  Ri-
chard Rokyta, Ph.D., prof.  MUDr.  Hana Roso-
lová, DrSc., prof.  MUDr.  Zdeněk Rušavý, Ph.D., 
prof.  MUDr.  Karel Vondra, DrSc. (Endokrinolo-
gický ústav Praha), prof. MUDr. Václav Zamrazil, 
DrSc. (Endokrinologický ústav Praha).
VR LF UK v Plzni schválila všechny uvedené 
komise. 
VR byl předložen ke schválení návrh na změ-
nu tématu dizertační práce MUDr.  Mileny 
Roušarové (3. rok kombinované formy studia 
obor Vnitřní nemoci - školitel prof. MUDr. On-
dřej Topolčan, CSc.). Původní název dizertační 
práce „Úloha cytokinů a růstových faktorů v re-
generaci jaterní tkáně“ se mění na nový název  
„Monitorace průběhu onemocnění a  léčby 
pomocí nádorových markerů“. 
VR byl předložen ke schválení návrh na změ-
nu tématu dizertační práce MUDr.  Marké-
ty Strakové Špičákové (6. rok kombinované 
formy studia obor Vnitřní nemoci - školitel 
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.). Původní ná-
zev dizertační práce „Metabolický syndrom a ri-
ziko vzniku kolorektálního karcinomu“ se mění 
na  nový název  „Význam stanovení prolife-
račních nádorových markerů v onkologii“.
VR LF UK v Plzni schválila  obě změny názvů 
dizertačních prací.  
VR byl předložen ke schválení návrh na jme-
nování nových členů oborové rady doktor-
ského studijního programu Anatomie, histo-
logie a embryologie: doc. Dr. RNDr. Miroslav 
Holeček (ZČU Plzeň), doc. MUDr. Mgr. Zbyněk 
Tonar, Ph.D. a MUDr. Věra Křížková, Ph.D.
VR LF UK v Plzni schválila návrh na jmeno-
vání nových členů oborové rady doktorské-
ho studijního programu Anatomie, histologie 
a embryologie.  
VR byl předložen ke  schválení návrh na  slo-
žení oborové rady doktorského studij-
ního programu Vnitřní nemoci: předseda 
prof.  MUDr.  Ondřej Topolčan, CSc., místo-

předseda prof.  MUDr.  RNDr.  Luboslav Stárka, 
DrSc. (Endokrinologický ústav Praha), čle-
nové MUDr.  Marcela Dvořáková, Ph.D. (En-
dokrinologický ústav Praha), doc.  MUDr.  Ja-
romír Eiselt, Ph.D., prof.  MUDr.  Jan Filipov-
ský, CSc., doc.  MUDr.  Jindřich Fínek, Ph.D., 
doc.  MUDr.  Vojtěch Hainer, CSc. (Endokri-
nologický ústav Praha), prof.  RNDr.  Richard 
Hampl, DrSc. (Endokrinologický ústav Praha), 
doc.  MUDr.  Luboš Holubec, Ph.D., MUDr.  Ga-
briela Krákorová, Ph.D., doc.  MUDr.  Aleš 
Kroužecký, Ph.D., doc.  MUDr.  Silvie Lacigová, 
Ph.D., prof. MUDr.  Josef Marek, DrSc. (1. LF UK 
Praha),  prof.  MUDr.  Martin Matějovič, Ph.D., 
doc. MUDr. Otto Mayer jr., CSc., MUDr. Zdeněk 
Novák, CSc. (Endokrinologický ústav Praha), 
prof. MUDr. Sylvie Opatrná, Ph.D., doc. RNDr. La-
dislav Pecen, Ph.D. (Praha), prof.  MUDr.  Miloš 
Pešek, CSc., prof.  MUDr.  Jaroslav Racek, DrSc., 
MUDr.  Tomáš Reischig, Ph.D., prof.  MUDr.  Ri-
chard Rokyta, Ph.D., prof.  MUDr.  Hana Roso-
lová, DrSc., prof.  MUDr.  Zdeněk Rušavý, Ph.D., 
doc.  MUDr.  Milan Teřl, Ph.D., prof.  MUDr.  Karel 
Vondra, DrSc. (Endokrinologický ústav Praha), 
prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. (Endokrino-
logický ústav Praha).
VR LF UK v  Plzni schválila složení oborové 
rady doktorského studijního programu 
Vnitřní nemoci.
Následovalo představení Programů Roz-
voje Vědních Oborů na  UK (PRVOUK). 
Prof.  MUDr.  Martin Matějovič, Ph.D., před-
stavil členům Rady PRVOUK projekt  „Náhra-
da, podpora a  regenerace funkce někte-
rých životně důležitých tkání a  orgánů“. 
Prof.  MUDr.  Richard Rokyta, Ph.D., předsta-
vil členům Rady PRVOUK „Kardiovaskulární 
výzkumný program UK“ (zkratka Kardio-PR-
VOUK)
Po rozsáhlé diskusi  a dvojím hlasování VR LF 
UK v Plzni schválila koncept Programu roz-
voje vědních oborů  LFP „Náhrada, podpo-
ra a  regenerace funkce některých životně 
důležitých tkání a  orgánů“ jako jediný PR-
VOUK fakulty.
VR LF UK v  Plzni schválila předložené návrhy 
nové akreditace studijního programu Anes-
teziologie a intenzivní medicína a studijního 
programu Urologie.
Na členství ve VR fakulty v prosinci 2011 rezig-
novala paní prof. MVDr. Iva Dyková, DrSc., z Pa-
razitologického ústavu AV ČR.  Návrhy na nové-
ho člena VR - s působištěm mimo UK – mohou 
členové Vědecké rady fakulty zasílat na el. adre-
su: bohumila.cerna@lfp.cuni.cz.  (r)
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Program seminářů  
I. interní kliniky FN v Plzni

v letním semestru školního roku 2011/2012

Semináře se konají v posluchárně I. interní kli-
niky v I. podzemním podlaží FN Plzeň- Locho-
tín vždy v úterý od 15.00 hodin, pokud není 
uvedeno jinak. Semináře jsou pořádány v rámci 
celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovské-
ho předpisu ČLK č. 16. Jsou zařazeny do cent-
rálního registru akcí ČLK a ohodnoceny 2 kre-
dity. Velmi srdečně jsou zváni všichni  internisté 
a další lékaři z Plzně, západních Čech i odjinud. 
13. 3. Onkologický pacient a  tromboem-

bolická nemoc (MUDr.  G. Štěrbáková, 
doc.  MUDr., L. Holubec, Ph.D., MUDr.  H. 
Brůhová, MUDr. L. Štěpánková) 

27. 3. Diagnostika a  léčba močových in-
fekcí – jaká je správná klinická praxe? 
(MUDr. M. Bouda)

11. 4. Přednáškový večer SL v Plzni – Večer I. interní 
kliniky (koná se ve středu v Šafránkově ústavu 
v 18.00 hodin):

Úvod: Přehled  vědecko-výzkumné činnosti 
I. IK, (prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D.)
Akutní poškození ledvin v sepsi – staré 
mýty, nové paradigma? (M. Matějovič, 
J. Beneš, J. Chvojka, R. Sýkora, J. Raděj, A. 
Kroužecký, I. Novák)
Valganciclovir v profylaxi proti cytome-
galoviru u  pacientů po  transplantaci 
ledviny ovlivňuje proliferaci a  aktivaci 
lymfocytů (T. Reischig, M. Průcha, L. Sed-
láčková, D. Lysák, P. Jindra, M. Bouda, M. Ma-
tějovič)
Účinnost mesodiencefalické modulace 
na  symptomy diabetické senzorimo-
torické neuropatie a  na  psychický stav 
nemocných (S. Lacigová,  J. Tomešová,  J. 
Gruberová, R. Rokyta sen.)
Exprese transportních molekul pro 
železo v  duodenu u  pacientů s  heredi-
tární hemochromatózou   a  u  pacientů 
s  deficitem železa (V. Hejda, M. Dostalí-
ková-Čimburová, K. Krátká, K. Balušíková, 
J. Chmelíková, J. Hnaníček, J. Neubauerová,  
J. Vránová, J. Kovář, J. Horák)

24. 4. Antibiotika, vývoj rezistencí a  prak-
tická doporučení (prim. MUDr. V. Jindrák  
- Odd. klinické mikrobiologie a  antibiotická 
stanice Nemocnice Na Homolce, Praha)

15. 5. 24hodinová pH metrie jícnu s  impe-
dancí - nová metoda na I. interní klinice 
FN v Plzni (MUDr. L. Fremundová, MUDr. J. 
Koželuhová, MUDr. K. Balihar)

30. 5. -1. 6. VI. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOS-
TI INTENZIVNÍ MEDICÍNY 20 let od zalo-
žení MJIP I. interní kliniky (Kongresové 
centrum Parkhotelu Plzeň)

12. 6. Betablokátory – mýty a  skutečnost 
(prof. MUDr. A. Linhart, DrSc. - II. interní kli-
nika VFN, Praha)

26. 6. Klinicko-patologický a  diferenciálně 
diagnostický seminář (prof. MUDr. Martin 
Matějovič, Ph.D. přednosta I. IK)

Z vedení Spolku lékařů 
v Plzni ČLS JEP

11. 1. 2012
Přítomní se nejdříve zabývali stavem příprav 
Postgraduálních lékařských dnů – Plzeň 
2012. Doc.  Motáň informoval vedení SL, že 
bylo přihlášeno a přijato 63 ústních  a 7 vývěs-
kových sdělení, takže v úterý dne 14. 2. odpo-
ledne budou dvě sekce (ve Velké posluchárně 
Šafránkova pavilonu), ve středu dne 15. 2. od-
poledne budou dvě sekce přednášek ve Velké 
posluchárně a dvě paralelní sekce v Seminární 
místnosti č. 1 Šafránkova pavilonu a ve čtvrtek 
16.  2. se uskuteční přednášky v  posledních 
dvou sekcích, a to ve Velké posluchárně Šafrán-
kova pavilonu. Předseda SL vysoce ocenil do-
savadní organizační práci kolektivu Ústavu 
sociálního lékařství (doc.  Zavázalová, dr. Tech-
lová, paní sekretářka Stříbrná, paní Prokešo-
vá). Zásluhou jejich pilné a pečlivé práce byly 
včas vytištěny a rozmnoženy programy. Budou 
rozeslány zároveň s pozvánkami na Večery SL 
v únoru členům SL a díky spolupráci s OS ČLK 
Plzeň – město též všem lékařům v OS ČLK v Plz-
ni – městě. Také budou zaslány na vedení zdra-
votnických zařízení v Plzni a okolí.
Vyhodnocení nejlepších prací přednese-
ných v  rámci odborných Večerů SL v  Plzni 
za období září 2010 - prosinec 2011. Výbor 
SL konstatoval vysokou kvalitu většiny předne-
sených prací.  Rozhodl se ocenit Diplomem SL 
čtyři práce, a  to pro jejich vědecko-odbornou 
úroveň a/nebo pro velice kvalitní praktický 
postgraduální přínos.
Diplomy byly  předány při slavnostním zahájení 
PGLD-2012 (viz samostatný článek).
Rozdělení předsednictví na Večerech Spol-
ku lékařů do  konce kalendářního roku 
2012.  Protože mnohdy se během roku stane, 
že určený předsedající  nemůže přijít, pak pla-
tí jako doposud:  určený předsedající se bude 

snažit vyměnit si vedení schůze s  některým 
jiným členem vedení SL a  uvědomí o  změně 
předsedu a sekretáře SL.  
Výbor byl seznámen s dopisem předsedy ČLS 
JEP a  předsedy pražského SL, který se týkal 
příprav oslav 150. výročí založení Spolku léka-
řů českých v  Praze, který pak zakládal poboč-
ky i v jiných městech a posléze se stal vzorem 
ke vzniku dalších SL a vedl ke vzniku České lé-
kařské společnosti J. E. Purkyně. Bylo doporuče-
no seznámit členy s oslavami tohoto význam-
ného výročí (budou se konat 6.  5.  2012), dle 
možností se jich i zúčastnit. Finanční příspěvek 
ze strany SL v  Plzni nelze nabídnout, protože 
naše finanční situace je taková, že nebýt spo-
lupráce s OS ČLK Plzeň–město, náš SL by musel 
své aktivity z finančních důvodů minimalizovat.  
Na dotaz na mediální zviditelnění našich Post-
graduálních dnů doporučeno – jako v  minu-
lých létech – kontaktovat přinejmenším Plzeň-
ský deník a Plzeňský rozhlas.
K  otázce certifikátů z  našich Večerů: doporu-
čujeme vedením pořádajících klinik/ústavů/
oddělení, aby žádost o zařazení do certifikova-
ných akcí podali s předstihem na OS ČLK Plzeň 
– město. Prim. Šebor upozornil, že tato žádost 
musí být podána nejméně dva týdny předem, 
aby bylo možné vyřídit přidělení čísla akce. Ně-
které ústavy/kliniky/oddělení  tak konají, takže 
mohou při svých Večerech SL předat účastní-
kům příslušné certifikáty.
Doc. Motáň připomněl, aby předsedající při ří-
zení Večerů SL vhodným způsobem upozornili 
posluchače, že se mohou stát členy SL v Plzni 
ČLK JEP (pokud již jimi nejsou). V prezenční Kni-
ze SL jsou vloženy přihlášky pro zájemce. 

(dle zápisu z jednání – r)

Životní jubileum 
prof. RNDr. Milana Klímy, CSc.

Prof.  RNDr.  Milan Klíma, CSc., hostující profe-
sor na Lékařské fakultě UK v Plzni a dlouholetý 
spolupracovník plzeňského Ústavu histologie 
a embryologie, oslavil dne 23. ledna 2012 osm-
desáté narozeniny.   
Milan Klíma studoval biologii a  antropologii 
a srovnávací embryologii na  Univerzitě Karlově 
v Praze a také v Plzni u prof. MUDr. et RNDr. Otto 
Slabého, DrSc. Od  roku 1970 působil jako pro-
fesor a později ředitel prestižního Ústavu Senc-
kenbergerovy anatomie Lékařské fakulty Johann 
Wolfgang Goethe-Universität  ve  Frankfurtu nad 

Mohanem se zaměřením na  anatomii člověka 
a srovnávací anatomii a embryologii. Prof. Klíma  
je stále aktivním autorem více než 150 odbor-
ných prací a 20 knižních publikací, mimo jiné pě-
tidílného Anatomického atlasu člověka, a  také 
spoluautorem velké Encyklopedie člověka. Ve-
dle vědecké činnosti se Milan Klíma intenzivně 
věnuje i tvorbě umělecké. V letech 1984-87 byl 
hostujícím profesorem na Akademii výtvarných 
umění „Städel-Schüle“, léta tvoří   ilustrace pro 
biologické a  lékařské odborné časopisy, učeb-
nice a  anatomické atlasy. Také volná malířská 
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Program seminářů 
a vzdělávacích akcí  

II. interní kliniky 
v letním semestru školního roku 2011/2012

Semináře se konají v  posluchárně pavilonu 4 
ve FN Plzeň-Bory ve středu od 14.00 hodin.
Semináře odborně garantuje organizační slož-
ka ČLS JEP. Akce má charakter postgraduálního 
vzdělávání a účastníci obdrží certifikát o účasti.
14. 3. Nussbaumerová B., Rosolová H., Mayer O. 
jun., Racek J., Šefrna F.: Fosfolipáza A₂ asocio-
vaná s lipoproteiny a kardiovaskulární rizi-
ko. Význam Lp-PLA₂ v predikci vaskulárních 
komplikací u diabetu 2. typu (vlastní data).
21.  3. 6. celostátní symposium Českého institutu 

metabolického syndromu*: Novinky v  pre-
venci a léčbě kardiovaskulárních nemocí 

28. 3. Večer Komplexního kardiovaskulárního cen-
tra**:
1. Rokyta R. (Kardiologické odd. FN Plzeň):  
Komplexní kardiovaskulární centrum 
FN Plzeň 
2. Rosolová H., Nussbaumerová B., Šefrna F. 
(II.interní klinika FN Plzeň): Novinky v léč-
bě dyslipidémií 
3. Bernat I., Pešek J., Koza J., Šmíd M., Rokyta 
R. (Kardiologické odd. FN Plzeň): Postavení 
radiálního přístupu ke  koronárním ka-
tetrizacím a intervencím v roce 2012 
4. Vančura V., Ulč I., Rokyta R. (Kardiologické 
odd. FN Plzeň): Indikace k srdeční resyn-
chronizační léčbě na  pomezí součas-
ných doporučení 
5. Zlocha V., Mikulenka V., Hájek T. (Kardio-
chirurgické odd. FN Plzeň): Retrospektivni 
analýza Maze výkonů za  období 2007-
2009 
6. Zárybnická M., Hájek T., Roučka P. (Kardio-
chirurgické odd. FN Plzeň): Je chirurgické 
řešení chlopenní vady vždy zlatým stan-
dardem? 

11.  4 Vančura V.: Nefarmakologická léčba 
arytmií na Kardiologickém oddělení FN 
Plzeň.

25. 4. Kratochvíl Z., Mukenšnábl P. (Ústav pato-
logické anatomie): Klinicko-patologická 
konference 

9. 5. Kratochvíl Z. et al.: Zajímavé kazuistiky
23. 5. Večer Spolku lékařů**: 

1. Filipovský J.: Současné postavení diure-
tik v léčbě hypertenze
2. Hirmerová J.: D - dimer test a jeho raci-
onální využití v klinické praxi 
3. Vaněk J., Mayer O. jr., Bruthans J. (IKEM 
Praha): Změny úrovně sekundární pre-
vence  a mortality u pacientů po ische-
mické cévní  mozkové příhodě mezi lety 
2003 a 2010 

* Symposium ČIMS se koná v Brně, hotel Inter-
national, Husova 200/16 od 14.00 hodin
** Večery Spolku lékařů se konají v Šafránkově 
pavilonu od 18.00 hodin.

MUDr. Zdeněk Kratochvíl
primář II. interní kliniky

Prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc,.
přednosta II. interní kliniky

forma prof. Klímy je zaměřená na  anatomické 
motivy, uspořádal přes 50 samostatných výstav 
v různých zemích, např. v roce 1997 velkou vý-
stavu pod názvem „Fantastická anatomie“ v Ná-
rodním muzeu v Praze v rámci spolupráce mezi 
Karlovou Univerzitou a Univerzitou J. W. Goethe 
ve Frankfurtu, opakovaně od roku 1999 vystavo-
val také na plzeňské lékařské fakultě. 
S  ústavem histologie a  embryologie LF UK 
v Plzni spolupracuje prof. Klíma již od šedesá-
tých let a  zvláště intenzivně od  roku 1990 při 
studiu vývoje cév u kytovců, do ústavní knihov-
ny i do embryologického muzea věnoval řadu 
knih a vzácných exponátů. Za vědecké výsled-
ky a  obětavou spolupráci byl prof. Milan Klíma 
vyznamenán  medailí  LF UK v  Plzni i Zlatou 
medailí Univerzity Karlovy a  je také Čestným 
členem České zoologické společnosti.
Vážíme si toho, že prof. Milan Klíma patří nejen 
ke  čtenářům, ale i  k  autorům Facultas nostra 
a upřímně mu přejeme: Ad multos annos!

Jitka Kočová , Věra Křížková  

Krajina, domov... a zrádcovské 
pocity jednoho emigranta 

(z eseje prof. Klímy publikované v r. 2005)
Je tomu už pětatřicet let, co žiji v cizině. Za tu 
dobu jsem si nejméně tisíckrát znova kladl 
otázku, co je to vlastně domov? A dospěl jsem 
k závěru, že si tu otázku může zodpovědět kaž-
dý jenom sám pro sebe.

Myslím, že se problém emigrace v  Čechách 
zbytečně dramatizuje. Také já jsem dřív žil v za-
jetí onoho známého, dnes už historicky pře-
konaného Dykova  „...opustíš-li mne, zahyneš“ 
a neuměl si  vůbec představit, že bych byl ně-
kdy přinucen odejít. Dnes žiji v části světa, kde 
je zcela běžné,  že například rodák z Londýna 
se rozhodne žít v  Barceloně nebo Holanďan 
v Německu. Oba mohou kdykoli navštívit svou 
rodnou zem a všechno je zcela normální.
Tato normálnost nám byla odepřena díky ne-
smyslnému politickému systému, takže jsme 
zůstali dlouhá léta zcela odtrženi od  svých 
blízkých, příbuzných a  přátel, z  nichž mnozí 
mezitím zemřeli, takže jsme se už nikdy ne-
shledali. To bylo kruté. Ale přesto jsme nikdy 
nelkali po  nějaké pomyslné rodné hroudě. 
Kdykoli jsme s ženou pobývali delší  dobu ně-
kde v  zámoří, stýskalo se nám a  těšili jsme se 
domů. Jenomže domovem pro nás nezůstaly 
jen cestičky na Pálavě nebo procházka po Kar-
lově mostě. Toužili jsme zrovna tak po  našem 
domově v  Německu, jako po  líbezné krajině 
v Toskánsku nebo po důvěrně známých vesnič-
kách ve Španělsku. Stýskalo se nám po lidech, 
kultuře a krajině v Evropě. Nezůstali jsme jenom 
Čechy, ani jsme se nestali jenom Němci. Cítili 
jsme se být Evropany. Přál bych si, aby tento vý-
voj šel ještě dál, aby můj vnuk či pravnuk mohl 
jednou říci, že se cítí být doma nejen v Evropě, 
ale všude na světě. 

Polovina pravdy je často velká lež. (Benjamin Franklin)

Manželství je přístřešek, do něhož při každé bouři trochu zateče. (Buddha)

Jsme stále prvňáčky ve škole života. (František Uher)

Stárnout začínáme, když rezignujeme na mládí. (Winston Churchill)

I hloupý muž se pokládá za něco lepšího než je žena. (Malajské přísloví)

I moudrý se mýlí sedmkrát denně. (Italské přísloví)

Krása tkví v oku pozorovatele. (William Shakespeare)

Obchody se dělají tolary, nikoli city. (Honoré de Balzac)

Archiv ústavu histologie a embryologie LF UK v Plzni: Zleva prof. RNDr. Milan Klíma, CSc., doc. MUDr. 
Boris Kreuzberg, CSc., doc. MUDr. Jitka Kočová, CSc., a prof. MUDr. et RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc. 
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Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. 
70 let

Předseda Učené společnosti ČR a  předseda 
České společnosti pro biochemii a molekulár-
ní biologii prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., se 2. 
února 2012 dožívá dalšího jubilea - 70 let. Naro-
dil se za okupace v roce 1942 v Praze v rodině 
lékaře, později našeho předního urologa. Vztah 
ke vzdělání, práci a kultuře mu byl vštípen v ro-
dině. Mravní a  politická orientace rodiny byla 
dána předchozím vývojem, kupř. faktem, že 
dědeček z matčiny strany se znal s T. G. Masa-
rykem, zapojil se do  protirakouského odboje 
a  musel odejít z  Prahy. Žil v  Sofii jako balkán-
ský zpravodaj tiskových agentur, v roce 1918 se 
vrátil a zakládal Českou tiskovou kancelář, kde 
pak byl ředitelem. Otec - MUDr. Václav Pačes - 
si po únoru 1948 dovolil kritizovat činnost tzv. 
akčního výboru na  lékařské fakultě UK. Musel 
z fakulty odejít, pracoval pak jako obvodní lékař 
a až v šedesátých letech se vrátil na adekvátní 
místo a  stal se primářem Urologického oddě-
lení nemocnice na  Bulovce. Já sám pamatuji 
z  dob svého studia medicíny jméno V. Pačes 
jako autora velké učebnice s názvem „Urologie“. 
Kromě rodiny ovlivnila mladého Václava Pačese 
skautská organizace, která sice jako taková byla 
zakázaná, ale přežívala pod hlavičkami jiných 
organizací. Ve Václavově případu to byl někdej-
ší 5. oddíl vodních skautů, který se stal doros-
tovým oddílem Slavoje Vyšehrad v  Českém 
Yachtklubu. Oddíl vedl Jaroslav Novák (Braťka), 
bývalý šéfredaktor Junáka, což byla osoba, kte-
rá podle Václavových vlastních slov jej v životě 
nejvíce ovlivnila. Vedle toho Václav vzpomíná 
na paní Paulu Stuchlíkovou, u níž se soukromě 
učil jazyky. Byla sestrou velvyslance Vojtěcha 
Masného, diplomata naší první republiky, který 
musel v roce 1938 v Mnichově převzít známou 
„dohodu“. Byla také tetou spisovatele Vladimí-
ra Neffa a je o ní zmínka v posledním díle jeho 
slavné pentalogie. Učila Václava postupně an-
gličtinu, němčinu, francouzštinu a španělštinu, 
ale nejvíce prý mu dala do  života svým vlast-
ním příkladem jak žít, jaké hodnoty vyznávat 
a jak se chovat. 
Václav Pačes junior měl díky otcovu „prohřeš-
ku“ již problémy s  přijetím na  střední školu, 
nicméně školu absolvoval a  maturoval v  roce 
1959. S  ohledem na  rodinnou tradici se hlásil 
na lékařskou fakultu, kde úspěšně složil přijíma-
cí zkoušky a byl již na seznamu přijatých mezi 
nejlepšími. Seznam ovšem ještě zkontroloval 
tehdejší děkan a  prohlásil, že Pačes medicínu 
studovat nebude. Asi byl před 11 lety předsta-
vitelem onoho „akčního výboru“. Václav Pačes 
junior tedy strávil po maturitě rok v tovární vý-
robě a  lisoval hliníková madla k oknům želez-
ničních vagonů, což se mu prý docela zamlou-
valo, ale přece jen se raději přihlásil na Přírodo-
vědeckou fakultu UK, kterou ukončil v  r. 1965 
a poté nastoupil do Ústavu organické chemie 
a biochemie tehdejší ČSAV, kde pracoval v  la-
boratoři RNDr.  Jiřího Doskočila, DrSc., jedno-
ho ze zakladatelů molekulární biologie u  nás. 
Vědecký aspirant Václav Pačes měl tedy mož-

nost být denně v kontaktu možná s nejlepším 
mozkem naší zakladatelské generace moleku-
lárně biologické vědy. Ústav řízený vynikajícím 
odborníkem a organizátorem prof. F. Šormem 
představoval možná nejlepší výzkumnou insti-
tuci u nás, takže Václav Pačes se měl co naučit. 
Prvním výzkumným tématem jubilanta na tom-
to pracovišti bylo studium účinků 5-azacytidinu 
na buněčný metabolismus, šlo tedy o studium 
potenciálního antimetabolitu, což bylo velké 
a velmi úspěšné výzkumné téma celého Ústa-
vu organické chemie a  biochemie nejen té 
doby, protože jeho současným pokračováním 
jsou velké úspěchy skupiny prof. Antonína Ho-
lého v syntéze četných antimetabolitů, které se 
uplatnily jako antivirotika a  jiné léky. Výsledky 
byly tehdy publikovány ve 4 sděleních v mezi-
národních časopisech společně se školitelem 
Jiřím Doskočilem, a  jak bylo zvykem, i se  jmé-
nem ředitele F. Šorma. 
V roce 1968 V. Pačes obhájil kandidátskou prá-
ci a  stihl ještě na  podzim vycestovat do  USA 
a  Kanady, aby nasbíral zahraniční zkušenosti. 
Pracoval rok na  University of Chicago a  další 
rok na  McMaster University v  Hamiltonu v  Ka-
nadě. Studoval rovněž metabolismus nukleo-
sidů, ale šlo o  jiné deriváty a navíc v  rostlinné 
tkáni, kde nukleosidové deriváty fungují jako 
cytokininy. Objevil enzymovou přeměnu N6-
-(delta2-isopentenyl)-adenosinu na  adenosin. 
V této tematice zpočátku pokračoval i po svém 
návratu domů, ale díky reorganizaci v důsledku 
vzniku Ústavu molekulární genetiky se stává 
pracovníkem tohoto nového ústavu a je pově-
řen zavedením metodiky sekvenování DNA. To 
se svou skupinou splnil a z dnešního pohledu 
bychom řekli, že měrou vrchovatou. V době za-
vádění metody bylo ovšem třeba pečlivě vážit, 
jaký organismus má být studován. Volba padla 
na bakteriofág PZA, bakteriální virus parazitující 
na bakterii Bacillus subtilis. Kompletní sekvence 
celé fágové DNA o  celkovém počtu více než 
19 tisíc nukleotidových párů byla dokončena 
v  roce 1986 (Pačes V., Vlček Č., Urbánek P., Hos-
tomský Z.: Nucleotide sequence of the right early 
region of Bacillus subtilis phage PZA completes 
the 19366-bp sequence of PZA genome. Compa-
rison with the homologous sequence of phage 
phi29. Gene 44, 115-20, 1986). Bylo to v  době, 
kdy ukončených genomových projektů ani 
celosvětově nebylo mnoho a tím se i naše mo-
lekulární biologie zařadila mezi ty země, které 
tento vědecký směr úspěšně rozvíjejí. 
Studium DNA pak zůstalo hlavním tématem 
Pačesovy výzkumné práce a jeho skupina analy-
zovala celou řadu funkčních úseků DNA různých 
organizmů, přičemž důraz byl kladen především 
na regulační role a evoluční význam. Za zmínku 
stojí různé promotery, enhancery, pseudogeny, 
retrovirové inserty aj. Stále více se u něj prosa-
zuje zájem o celkovou organizaci genomů. Není 
nadsázkou říci, že s  osobou Václava Pačese je 
spojen rozvoj genomiky u  nás. V  roce 1990-91 
hostoval ještě jednou v USA, a to na Yale Universi-

ty, později se stal jedním z prvních českých členů 
prestižní organizace EMBO (European Molecular 
Biology Organisation) a organizoval později i její 
zasedáni v  Praze. Celý tento odborný vývoj se 
v  současnosti tak trochu symbolicky vrací (či 
chcete-li „spirálovitě stoupá“) opět k sekvencím 
celých genomů, nikoliv ale již malých genomů 
virových ale relativně velkých genomů bakteri-
álních. Jde o  fototropní purpurovou bezsirnou 
bakterii Rhodobacter capsulatus SB 1003, jejíž ge-
nom tvoří bakteriální chromosom o velikosti 3,7 
milionu nukleotidových párů a dále ještě jeden 
velký plasmid o délce 133 tisíc nukleotidových 
párů (publikováno v r. 2010).  Genom obsahuje 
geny pro fotosyntézu, pro fixaci dusíku a geny 
pro utilizaci xenobiotik. Sekvence je dostupná 
v GenBank – accession CP001312 (chromosom) 
a  CP001313 (plasmid). Druhým kompletně 
analyzovaným genomem z  poslední doby je 
bakterie Achromobacter xylosoxidans A8 (publi-
kováno v  r. 2011). Jde o  bakterii izolovanou ze 
zeminy kontaminované polychlorovanými bife-
nyly, která je schopná tyto struktury degradovat 
a získávat tak energii. Tento genom je předsta-
vován bakteriálním chromosomem o velikosti 7 
milionů nukleotidových párů a 2 plasmidy o ve-
likosti 98 tisíc a  248 tisíc nukleotidových párů 
(GenBank accession CP002287 – chromosom, 
CP002288 – plasmid pA81, CP002289 – plasmid 
pA82). Praktický význam takové bakterie, stejně 
jako té předchozí, není třeba vysvětlovat. Detail-
ní znalost nástrojů, které tyto bakterie používají, 
stejně jako možnost jejich eventuálního přeno-
su a dalšího využití, je evidentně důležitá pro li-
kvidaci přírodního znečistění. Je třeba říci, že Pa-
česovu laboratoř vede již řadu let RNDr. Čestmír 
Vlček, CSc., Pačesův žák a spolupracovník. Václav 
Pačes se totiž věnoval i jiným aktivitám nežli jen 
laboratorní práci, ale do té „své“ laboratoře stále 
patří. Tím se dostáváme k jubilantově organizač-
ní a řídící práci.
Václav Pačes nepochybně od počátku své prá-
ce pozitivně překvapoval své nadřízené a starší 
spolupracovníky svoji schopností rychle a přes-
ně plnit úkoly při zabezpečování publikační 
a redakční práce, ale také při zajišťování mno-
hostranných úkolů při organizaci sjezdů, apod. 
Tak se stalo, že dne 25.5.1976 přivedl tehdejší 
předseda Československé společnosti bioche-
mické prof. Jan Škoda do výboru RNDr. Václava 
Pačese, CSc., a  představil ho jako nového ve-
doucího a také výkonného redaktora Bulletinu 
ČSSB. Václav Pačes tuto funkci vykonával až 
do roku 1990, kdy byl zvolen předsedou Spo-
lečnosti. To se později opakovalo mnohokrát 
a není náhodou, že ze všech kandidátů pravi-
delně dosahoval nejvyššího počtu hlasů. Je tře-
ba připomenout, že Václav Pačes patřil do úzké 
skupinky hlavních organizátorů úspěšného 
14. mezinárodního biochemického kongresu 
v Praze v  roce 1988 a byl prezidentem evrop-
ského biochemického kongresu organizova-
ném v Praze v roce 2009. Změněné společen-
ské poměry po roce 1989 ho udělaly vhodným 
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kandidátem pro řadu dalších řídících funkcí. Byl 
zvolen místopředsedou AV ČR (1993-97), byl ře-
ditelem Ústavu molekulární genetiky dvě jme-
novací období (1999 – 2005) a byl zvolen před-
sedou AV ČR pro období 2005 – 2009. Na  další 
funkční období již nekandidoval a odešel zpět 
do laboratoře. Za zmínku také stojí to, že Václav 
Pačes je znám jako úspěšný popularizátor vědy, 
což je výsadou jen málokoho. V  roce 2010 byl 
zvolen předsedou Učené společnosti České repub-
liky, jejímž je ovšem také zakládajícím členem. 
Václav Pačes je jeden z mála skutečných věd-
ců, kteří byli uvažováni jako kandidáti na státní 
funkce. Ke  skutečné kandidatuře ale nedošlo. 
Všichni si pamatujeme, že Pačesovo jméno 
bylo zmiňováno při výběru kandidátů na funk-
ci premiéra úřednické vlády a při výběru kan-
didátů na funkci prezidenta republiky. Z mého 
osobního pohledu by působilo dobře, kdyby 
se v našem státě stal předseda Akademie věd 
premiérem nebo prezidentem. Nejsme ovšem 
takový stát, aby se to skutečně stalo. O zákuli-
sí celé té záležitosti nevím vůbec nic, jenom si 
vzpomínám, že Václav byl ochoten o své kan-
didatuře uvažovat, ale jen za podmínek, že by 
se jeho nominace opírala o širší konsensus a že 
by šlo o  funkci nestranickou. Je asi tak trochu 
škoda, že Václav Pačes se nestal prezidentem, 
osobně jsem ale radši, že je stále předsedou 
naší České společnosti pro biochemii a mole-
kulární biologii. 
Václav Pačes se v  současnosti aktivně podílí 
na  projektu nového výzkumného centra ev-
ropského významu, konkrétně je vědecký ko-
ordinátor projektu „BIOCEV“ (Biotechnologické 
a  biomedicínské centrum Akademie věd a  Uni-
verzity Karlovy ve  Vestci). Základní vizí je vybu-
dovat centrum excelentního výzkumu jako 
součást evropského výzkumného prostoru 
a garantovat rozvoj moderních biotechnologií 
a biomedicíny ve prospěch vědeckého pokro-
ku a společnosti. V této souvislosti bych citoval 
odpověď našeho jubilanta na otázku „Jaká jsou 
Vaše očekávání od  nově vznikajících center 
jako Biocev, ELI, Ceitec a dalších?“ Václav Pačes 
odpověděl: „Víte, když jsou peníze, tak to nejsnaz-
ší je postavit nové budovy a vycpat je nákladnými 
přístroji. Daleko obtížnější je stanovit výzkumný 
program s vizí a vůbec nejtěžší je najít kvalitní lidi, 
kteří budou tento program formulovat a naplňo-
vat. Když se to povede, stanou se centra důležitou 
součástí naší výzkumné infrastruktury. Měla by 
být navíc silně orientována na transfer vědeckých 
výsledků do praxe. To nám hodně chybí. Jsem op-
timista a věřím, že centra svou úlohu splní. Nejlé-
pe vidím do projektu Biocev. Tam se nám podařilo 
dobrý program sestavit. Nesmíme však na  něm 
ustrnout a vlastně ho budeme muset neustále ak-
tualizovat podle vývoje světové vědy.“
Soudím, že nelze už nic dodat a popřát nejen 
Václavu Pačesovi, ale celé české biologické 
vědě, ať v centrech nebo mimo ně, hodně prá-
ce a hodně úspěchů v ní.
Ad multos annos! 
Radim Černý
P.S. Náš časopis Facultas Nostra (č.83, říjen 2009) 
shodou okolností otiskl vzpomínku MUDr. A. So-
mola z Mariánských Lázní na doc. MUDr. Václava 
Pačese, CSc., našeho někdejšího předního urolo-
ga, otce současného jubilanta. 

Představujeme 
nové profesory 

naší fakulty… 
Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA.

V  červnu 2011 byl před-
nosta Urologické kliniky 
LFUK a  FN v  Plzni doc.
MUDr. Milan Hora, Ph.D., 
MBA. jmenován profeso-
rem  oboru urologie.
Prof.  Hora se narodil 13. 
3. 1967 v  Plzni, kde také 
v  roce 1985 maturoval 

na  gymnáziu s  matematicko-fyzikálním zamě-
řením; v letech 1985-1991 studoval na Lékařské 
fakultě UK v Plzni obor všeobecné lékařství; stu-
dium ukončil s  vyznamenáním a  získal i  Cenu 
děkana LF. 
V  srpnu 1991 nastoupil jako sekundární lékař 
na  plzeňskou Urologickou kliniku. V  roce 1994 
získal specializaci v  urologii I.stupně a  v  roce 
1998 specializaci II.stupně. Od října 1998 do září 
1999 pracoval jako sekundární lékař na  Urolo-
gické klinice 1.LF UK a VFN v Praze. Po návratu 
do  Plzně byl zaměstnán i  u  Lékařské fakulty 
v Plzni, nejprve na částečný, od listopadu 2002 
na plný pracovní úvazek. 
V roce 2000 ukončil na LF v Plzni doktorský stu-
dijní program a získal titul „Ph.D“.
Po  obhájení habilitační disertace „Histopatologie 
nádorů ledvin a její využití v klinické praxi“ před Vě-
deckou radou LF UK v Plzni byl 1.8.2002 jmeno-
ván docentem urologie a v listopadu 2002 se stal 
vedoucím Urologické kliniky  LFUK a FN v Plzni.
Po úspěšném jmenovacím řízení před Vědeckou 
radou 1.LF UK v  Praze byl 24.6.2011 jmenován 
profesorem urologie; tématem jmenovací před-
nášky  byly „Trendy v chirurgické léčbě nádorů led-
vin – posun k méně invazivním a ledvinu šetřícím 
technikám“.
Při rozhovoru s prof. Horou jsme mu položili ně-
kolik otázek:
Pane profesore, jaké je vaše současné hlavní 
pracovní zaměření?
Je to urologie v  celém rozsahu; dříve jsem byl 
zaměřen hlavně na  andrologii, v  posledních 
více než 10 letech na  onkourologii, zejména 
na  onkourologické operace a  laparoskopie. 
K  tomu patří i  pedagogická práce – celý roz-
sah výuky urologie, která byla od  akademické-
ho roku 2011/12 osamostatněna. Kromě toho 
také vedení doktorandů : dva již svá doktorská 
studia úspěšně dokončili, u  dalších dvou jsem 
školitelem. Uspořádal jsem i  řadu akcí v  rámci  
postgraduálního vzdělávání, zejména worksho-
py v laparoskopii.
Co je hlavní náplní Vaší současné výzkumné 
činnosti?
Je to výzkum zejména v oblasti  nádorů ledvin, 
využití histopatologie, nových zobrazovacích 
metod, miniinvazivní chirurgická -  zejména la-
paroskopická terapie, dále též nádory penisu, 
využití nádorových markerů, dříve i problemati-

ka organické erektilní dysfunkce.
V minulosti jsem byl spoluautorem dvou grantů 
IGA, v  současné době jsem hlavním řešitelem 
grantu IGA, který se týká nádorů ledvin; byl jsem 
i členem Výzkumného záměru LF UK v Plzni, zú-
častnil jsem se zahraničních projektů „Global re-
nal mass study“, CROES (Clinical Research Office 
of the Endourological Society).
Při své rozsáhlé činnosti patrně spolupracu-
jete i s jinými pracovišti …?
Ano, v rámci LFUK a FN Plzeň zejména na pro-
blematice nádorů ledvin spolupracujeme se 
Šiklovým patologicko-anatomickým ústavem, 
hlavně s prof. Hesem, a při využití moderní dia-
gnostické metodiky u nádorů ledvin a prostaty 
spolupracujeme s  Klinikou zobrazovacích me-
tod, zejména s doc. Ferdou. Co se týká zahranič-
ních pracovišť, spolupracujeme hlavně s Urolo-
gickou klinikou v německém Hannoveru rovněž 
na tematice nádorů ledvin.
A jaké jsou publikační výstupy Vaší výzkum-
né činnosti?
Jsou to především 4 monografie (u 3 jsem hlav-
ním autorem), napsal jsem 4 kapitoly v dalších 
monografiích, dále i  skripta pro pregraduální 
výuku. Publikoval jsem 187 odborných prací 
(prvním autorem jsem byl ve  134 z  nich), 38 
publikací bylo v  časopisech s  impact faktorem 
s celkovým IF 86,70. Počet abstrakt je 275, z toho 
59 v zahraničí. Také jsem autorem nebo spoluau-
torem 438 přednášek a posterů, citací dle SCO-
PUS je 350, h-index 8.
Víme, že jste absolvoval i řadu zahraničních 
stáží…
Ano, např. v  Moskvě 1989, ve  Walesu 1996, 
v Mainzu 2001, v Paříži 2001, v Clevelandu 2004, 
ve Vídni 2004 a vlastně k tomu patří i řada krat-
ších pobytů.
… že zastáváte celou řadu různých funkcí..
Jsem místopředsedou České urologické společ-
nosti ČLS JEP, (dříve jsem byl předsedou revizní 
komise), jsem místopředsedou akreditační ko-
mise MZ ČR pro urologii. Na  plzeňské LF jsem 
členem Vědecké rady, členem etické komise 
LFUK, v minulém volebním období jsem byl čle-
nem Akademického senátu LF. Jsem šéfredakto-
rem časopisu Česká urologie.
…a  že jste členem řady odborných společ-
ností…
Ano, jsem členem European Association of Uro-
logy (EAU), European Board of Urology (která má 
na  starosti postgraduální vzdělávání v  urologii 
v Evropě), a v  jejím rámci členem komise Uro-
logical Training Programme Committee (ta pro-
vádí akreditaci urologických pracovišť v Evropě). 
Jsem také členem České onkologické společ-
nosti, členem Endourological Society, American 
Urological Association, České společnosti robo-
tické chirurgie, Société Internationale  d´Urolo-
gie, dříve i České sexuologické společnosti.
Jistě jste obdržel za  svou práci nějaká oce-
nění…
Opakovaně jsem byl oceněn Českou urologickou 
společností za  nejlepší práci v  ČR, dvakrát jsem 
dostal cenu za  nejlepší poster na  EAU Central 
Europeam Meeting (2006, 2011) a obdržel jsem 
Pamětní medaili děkana LFUK v Plzni v roce 2010.
Máte titul „MBA“, co vás vedlo ke studiu man-
agementu ve zdravotnictví ?
Zejména snaha porozumět, jak přemýšlí „protiv-
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ník“, tedy manažeři ve  zdravotnictví, snaha na-
učit se s nimi komunikovat, lépe vést pracoviště; 
jak uvádějí učebnice managementu, nejtěžší 
práce je s tzv. „lidskými zdroji“.              
A co Vás přivedlo k medicíně ?
Na gymnázium jsem toužil být automobilovým 
konstruktérem nebo architektem; později díky 
osobnosti jednoho profesora snaha odejít ze 
třídy s matematicko-fyzikálním zaměřením pod 
záminkou studia medicíny. Což se nakonec ne-
povedlo, ale studium medicíny mě už neminulo. 
A svého rozhodnutí jsem nikdy nelitoval.
Můžete nám říci něco o svém osobním životě?
Mám tři dcery (23, 17 a  3 roky), stále stejnou 

manželku a  dobré zázemí pro náročné povolá-
ní; nejstarší dcera studuje 5.ročník všeobecného 
lékařství na LF v Plzni. Mám rád rekreační sport, 
je to ideální relaxace po psychicky náročném pra-
covním dni. Dříve jsem hrál košíkovou, dlouho 
i sálovou kopanou, ale po dvou operacích kolena 
se z donucení věnuji plavání, je to bezpečný sport 
a dobrá rehabilitace. Na kole ujedu tak 5 tisíc km 
za rok, v zimě provozuji spinning, lyžování. Nebo 
nověji hraji občas tenis. Také chovám bernského 
salašnického psa a starám se o chatu s 10 ary za-
hrady, kterou jsem zdědil po prarodičích. 
(Dědeček s babičkou byli řezníci; dědeček si vel-
mi přál, aby ze mě byl řezník. Zlí jazykové tvrdí, že 

by byl spokojen…).
Také jsem hodně cestoval, navštívil jsem opa-
kovaně USA, dále Japonsko, Čínu, Chile, Afriku. 
Můj život se skládá z trvalého sledování LCD mo-
nitorů – počítač mám doma i v práci, monitory 
na operačních věžích na sále, televize doma….
denně posílám a přijímám cca 70 e-mailů. Mám 
rád své povolání a snažím se mu dávat všechno, 
co můj obor potřebuje.
Pane profesore, děkujeme vám za rozhovor 
a  do  všech dalších let vám přejeme hodně 
úspěchů ve vaší náročné a záslužné práci ! 
( S prof. M. Horou vedl za naši redakci rozhovor  
prof. J. Kilian)

Představujeme nové 
docenty naší fakulty

Doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D.

Doc. MUDr. Tomáš Pavelka, Ph.D., se narodil 
23. 1. 1955 v Plzni, kde také v roce 1974 matu-
roval a v letech 1974-1980 absolvoval studium 
všeobecného lékařství na Lékařské fakultě UK. 
Od 1. 8. 1980 byl zaměstnán v plzeňské  Fakultní 
nemocnici, zprvu jako sekundární lékař na Od-
dělení ortopedické protetiky FN, od roku 1990 
jako primář tohoto oddělení. V roce 1984 složil 
atestaci I. stupně, v roce 1989 atestaci II. stup-
ně z  ortopedie a  traumatologie. V  roce 1991 
se stal ordinářem pro traumatologii na Klinice 
ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí 
(KOTPÚ) LFUK a FN v Plzni. Od roku 1996 pra-
coval jako zástupce přednosty KOTPÚ a v roce 
1997 se stal na částečný úvazek i odborným asi-
stentem kliniky. Po úspěšném postgraduálním 
studiu a obhájení disertace na téma „Zlomeniny 
proximálního konce femuru – příspěvek k biome-
chanice a  léčení pertrochanterických zlomenin“  
získal v roce 2004 titul „Ph.D.“
Po obhájení habilitační práce „Zlomenina pán-
ve a  acetabula“ byl v  květnu 2011 jmenován 
docentem pro obor ortopedie. V  roce 2009 
složil navíc atestaci z úrazové chirurgie  v IPVZ 
Brno.
Aby naše redakce přiblížila čtenářům osobnost 
doc. Pavelky, položili jsme mu několik otázek:
Pane docente, jaké je Vaše současné pra-
covní zaměření?
Specializuji se hlavně na traumatologii kyčelní-
ho kloubu, pánve a na aloplastiky velkých klou-

bů. Co se týká mé pedagogické práce, předná-
ším medikům 5. ročníku všeobecného směru 
traumatologii pohybového aparátu, zejména 
problematiku zlomenin pánevního kruhu, ky-
čelního kloubu a  zlomeniny končetin a  vedu 
semináře s mediky navazující na praktická cvi-
čení, jsem členem zkušební komise pro obor 
traumatologie a ortopedie jak pro všeobecné, 
tak pro zubní lékařství.
Své odborné zkušenosti jste patrně nezís-
kal jen na mateřském pracovišti …?
Jistě, absolvoval jsem řadu zahraničních stáží, 
např. v  roce 1998 Exeter Hip Course ve Velké 
Británii, ve stejném roce i AO (= Arbeitsgemein-
schaft für Osteosynthese Fragen) Basic Course 
v  Davosu, v  roce 2001 AO Advanced Course 
opět ve Švýcarsku, v roce 2003 tamtéž AO Mas-
ter Course, v  roce 2003 rovněž International 
Targon Nailing Course v  Norimberku, v  roce 
2005 AO Expert Course v Davidu. V roce 2007 
pak traumatologický kurs v  anglickém Edin-
burgu a  AO Pelvic Course ve Švýcarsku, v roce 
2008 kurs ESTES – Visceraltrauma  v rakouském 
Grazu, v roce 2010 Cuff Tear Arthroplasty Cour-
se ve Stockholmu.
U klinických pracovníků je dnes běžná spo-
lupráci i s jinými pracovišti…
Samozřejmě, spolupracuji např. s  Ortopedic-
ko-traumatologickou klinikou 3.  LFUK v  Praze 
na  Vinohradech na  tématice zlomenin proxi-
málního femuru, ipsilaterální zlomeniny horní-
ho konce a diafýzy femuru, zlomeniny pánev-
ního kruhu a acetabula. Spolupracuji i s Fakul-
tou aplikovaných věd Západočeské univerzity 
v Plzni – katedrou biomechaniky na problema-
tice zlomenin horního konce femuru a zlome-
nin pánve.
Má Vaše výzkumná činnost i  konkrétní 
grantovou podporu?
Ano, v  letech 2006 – 2010 jsem byl spoluřeši-
telem grantu IGA MZ ČR s názvem „Ipsilaterální 
zlomeniny horního konce a diafýzy femuru“; v le-
tech 2005-2006 jsem byl spoluřešitelem Roz-
vojového projektu MŠMT zaměřeného na pro-

blematiku poranění pánevního kruhu; i nadále 
dodnes spolupracuji s Centrem pro integrova-
né studium pánve založené při 3. LFUK v Praze. 
A od  roku 2011 jsem spoluřešitelem prospek-
tivní studie „Osteosyntéza zlomenin horního 
konce femuru implantátem PFN A s augmentací 
cementem PMMA“,  koordinované Klinikou úra-
zové a sportovní medicíny v Innsbrucku.
Dá se předpokládat, že Vaše výzkumná prá-
ce má i publikační výstupy …?
Jsem autorem kapitol v  sedmi monografiích, 
autorem šesti kapitol ve dvou učebnicích pro 
lékařské fakulty a  v recenzovaných časopisech 
jsem publikoval 30 původních prací, 9 z  nich 
v časopisech s impact factorem.
Vzhledem k  Vašemu zaměření pravděpo-
dobně pracujete i  v  některých odborných 
organizacích  … 
Jsem členem České lékařské společnosti 
J.  E.  Purkyně, České společnosti pro ortopedii 
a  traumatologii, členem České společnosti 
úrazové chirurgie, České společnosti chirurgie 
ruky a AO Trauma Česká republika. Pracuji také 
od roku 2005 jako člen akreditační komise pro 
obor Úrazová chirurgie  a jsem členem fakulty 
AO Trauma ČR, každoročně přednáším a vedu 
praktickou výuku na  AO kurzech pořádaných 
v ČR pro lékaře.
Získal jste za své práce nějaká významnější 
ocenění?
Ano, např. publikace Diagnostika zlomenin 
pánve a  acetabula (autoři  Chmelová, Džupa, 
Pavelka, Ryšavý, Báča, Vavrečka, Otčenášek 
a  Grill) byla oceněna Chlumského cenou, 
kterou udělila  Česká společnost pro ortopedii 
a traumatologii nejlepší publikaci za rok 2009; 
ve stejném roce udělila stejná společnost spolu 
se Slovenskou ortopedickou a  traumatologic-
kou společností Zahradníčkovu cenu za prá-
ci Multicentrická studie pacientů s  poraněním 
pánve: základní analýza souboru, jejíž jsem byl 
spoluautorem.
Můžete nám prozradit, jaké máte osobní 
zájmy, záliby nebo koníčky?
Je to hlavně rekreační sport, kterému se ale 
dnes věnuji už méně než dříve, hlavně ještě 
lyžuji a mám rád turistiku a houbaření. Hodně 
času také věnuji svým psům. No, a mou zálibou 
je hlavně práce na zahradě a na chatě.
Pane docente, děkujeme Vám za  rozhovor 
a  přejeme Vám hodně zdaru ve  Vaší práci 
a hodně hezkých chvil při sportu i na chatě! 
(S  docentem Pavelkou za  naši redakci hovořil  
prof. J. Kilian)
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Děkovná řeč MUDr. T. Řepíka 
při promoci 8. 2. 2012

Vaše Magnificence, pane (pro)rektore,
Spectabilis, pane děkane,
Honorabilis, pane promotore,
Honorabiles, páni profesoři a docenti,
Drazí rodiče, vážení přítomní.
Dovolte mi, abych i  já Vás v  tento slavnostní 
den přivítal jménem svým i  svých spolužáků 
v  prostorách staroslavného Karolina na  půdě 
naší alma mater.
Bylo mi dnes dopřáno té pocty, že před Vámi 
mohu pronést děkovnou řeč. Jak jsem si ale 
později uvědomil, není to úkol zrovna jedno-
duchý. Když se nyní rozhlédnu, nevidím kolem 
sebe již ty vyplašené čerstvé absolventy gym-
názií, ale dospělé lidi, kteří jsou každý unikátní 
osobností se svými vlastními názory, touhami 
a  cíli. Je prakticky nemožné, abych zde dnes 
prezentoval myšlenky nás všech, které se nám 
nyní honí hlavou, proto mi prosím dovolte, 
abych se zde pokusil svým jménem shrnout 
několik vět, které snad vyjádří pocity mé i mých 
kolegů.
Scházíme se dnes při ceremoniálu starém jako 
univerzita sama, a  to sice při naší promoci 
na doktory medicíny a při předání vysokoškol-
ských diplomů, kterými stvrdíme náš svazek 
s  naší alma mater jednou provždy. Věk této 
tradici rozhodně neubírá na kráse, ba právě na-
opak. Tisíce lidí před námi stejně jako i tisíce lidí 
po  nás toužili a  touží zažít tuto krásnou chvíli 
a být právem hrdi na to, co dokázali. 
Je to ale i čas smutný, protože tím končí jedna 
etapa našeho života. Nejen nás, studentů, ale 

všech, kteří s námi naše studia prožívali. Proto 
i já bych zde chtěl vyjádřit díky všem těm, kte-
rým patří. Uvědomuji si, že poděkování je tra-
diční součástí těchto projevů, že se může zdát 
jako obligátní povinnost, která k této chvíli pro-
stě patří. Ubezpečuji Vás ale, že to tak rozhodně 
nepociťuji a  slova díků jdou rovnou od  srdce. 
Francouzský spisovatel André Maurois řekl, 
že bez rodiny se člověk chvěje zimou v neko-
nečném vesmíru. Ani my bychom nedokázali 
dojít až k  dnešnímu dni bez podpory rodiny, 
přátel a našich nejbližších. Chtěl bych vyjádřit 
více než vděčnost všem rodičům, prarodičům, 
sourozencům, tetám, strýcům, partnerům 
a partnerkám, přátelům a všem ostatním, kteří 
se na našem úspěchu nemalou měrou podíleli. 
Když jsme trpěli my, trpěli i  oni, když jsme se 
radovali, radovali se i oni. Nechci ale ani zapo-
mínat na pohled ekonomický, protože studium 
je spojeno s velkými vydáními a oni se za nás 
vydali, abychom si mohli splnit svůj sen. Proto 
dnešek není jen promoce naše, ale i Vaše, drazí 
příbuzní a přátelé, dnešní oslava a uznání patří 
stejnou měrou i Vám včetně těch, kteří s námi 
být již nemohou, ač by si to jistě z celého srd-
ce přáli. I  jim patří velké díky. Slova díků patří 
také našim učitelům, kteří nás, někdy až   pro 
mě s neuvěřitelnou dávkou trpělivosti, vedli při 
našem vzdělávání a odhalovali nám další a další 
taje medicíny. Všem bych rád tímto poděkoval 
za  jejich ochotu, trpělivost a  snahu pozdvih-
nout nás na další a další úrovně vědění. My sice 
nyní odcházíme, ale úcta zůstává.

Vzpomínám si, jako by to bylo dnes, když jsme 
nastoupili na  školu a  tehdejší prorektor, pan 
profesor Stingl, který předsedal naší imatriku-
laci, nám kladl na srdce, že toto studium není 
jednoduché a mnozí z nás se jeho konce nedo-
berou. Přiznám se, nejdříve jsem nebyl s to tato 
slova plně docenit. Říkal jsem si, že přece chci 
být doktor, a když si člověk něco přeje, dosáhne 
toho. Později se mi to souvětí mnohokrát opa-
kovalo v mysli a stále více a více jsem si uvědo-
moval, že pouze něco chtít nestačí. Dalšími ne-
zbytnými podmínkami jsou vytrvalost, pokora, 
vůle a mnohé další. Proto zde dnes již nejsou 
úplně všichni ti, které bych si přál mít vedle 
sebe. Tato náročnost má však své opodstatně-
ní. Nenese pouze rozměr edukační, ale i vytrva-
lostní. Práce lékaře je velmi náročná psychicky 
i fyzicky a ne každý ji může zvládnout. Věřím, že 
i toto měli naši učitelé na paměti a snažili se nás 
nejen vzdělat, ale i  takto připravit na budoucí 
život ve zdravotnictví.
Univerzita Karlova mi dala velmi mnoho. 
Dostal jsem výborné vzdělání, potkal jsem 
spoustu nových přátel a  celkově jsem pod 
ochranou jejích křídel mohl vyzrát jako člověk. 
Akademická půda je pulsující tržiště informa-
cí, názorů a poznání. Je jen na každém z nás, 
jak moc se chceme nové věci dozvídat a obo-
hacovat se. Já však věřím a doufám, že stejně 
to cítí i moji spolužáci, že jsme měli to štěstí, že 
dnes odcházíme obohaceni o hodně, ale stále 
s pokorou, protože tímto naše vzdělávání ne-
končí, dalo by se dokonce říci, že teprve začíná.
Stáváme se nyní doktory medicíny, někteří 
z  nás lékaři. Toto povolání, dovolil bych si říci 
poslání, se pojí s velkou úctou a respektem. Ne-
smíme však zapomenout na  skromnost a  po-
koru, jsme také pouze jen lidé se svými plusy 
a mínusy, nevíme vše a obávám se, že nikdy ani 
vědět nebudeme. Lidský organismus je totiž 
neuvěřitelně složitý, možná nejsložitější, jaký 
kdy po tomto světě chodil. Nikdy však na svou 
chůzi nebyl sám, vždy mu pomáhala mocná 
čarodějka – příroda. Později se celkem snadno 
vžilo: „Lékař léčí, příroda uzdravuje“. Není tedy 
nic proti ničemu přírodě trochu pomoci, když 
v tom uzdravování někdy trochu pokulhává. Ni-
kdy však v „lékařském“ uzdravování nemůžeme 
zapomenout na  Hippokratovu přísahu, na  její 
moudrá slova hlavně neuškodit, i  když sa-
mozřejmě i ostatní teze, na které budeme nyní 
při starořeckých bozích přísahat, jsou neméně 
důležité.
Lucius Aenaeus Seneca řekl, že je zhola zbyteč-
né se ptát, má-li život smysl, či ne. Má takový 
smysl, jaký mu dáme. Věřím, že my jsme těm 
našim smysl dali. Teď nás čeká další část našich 
životů, ta se spoustou nových dobrodružství, 
tajemství, objevů, překážek, proher i  vítězství. 
Do  tohoto osobního i  profesního života Vám 
všem přeji vše nejlepší a hodně štěstí.
Na úplný závěr mi prosím dovolte ještě popřání 
naší škole: Universitas Carolina pragensis et Fa-
cultas medica pilsnensis vivant et crescant. Ať 
žijí a vzkvétají Universita Karlova v Praze a Lé-
kařská fakulta v Plzni.
Děkuji za pozornost.
(Děkovná řeč, kterou při promoci absolventů LF 
UK v Plzni dne 8. 2. 2012 pronesl MUDr. Tomáš 
Řepík)

První letošní promoce 
absolventů plzeňské 

Lékařské fakulty 
8. 2. 2012

Ve středu 8. února 2012 se v pražském Karoli-
nu konaly od  9 hodin první letošní promoce 
plzeňských absolventů studia všeobecného 
a zubního lékařství.
Promocí se zúčastnil za  vedení Univerzity 
Karlovy její prorektor prof. RNDr. Milan Tichý, 
DrSc., a  za  Lékařskou fakultu v  Plzni děkan 
doc.  MUDr.  Boris Kreuzberg, CSc. Po  slav-
nostním slibu obdrželi z  rukou promotora 
prof.  MUDr. Milana Hory, Ph.D., své lékařské 
diplomy následující absolventi všeobecného 
lékařství:
Tomáš Řepík, Bohumila Bultasová, Dembe 
Mitala Umar, Helena Hrubá, Šárka Jarešová, 
Andrea Kohutová, Marcela Kozová, Miluše Kre-
tová, Kateřina Krůtová, Lucie Machartová, Jana 
Michalová, Lenka Musilová, Radka Nosková, 
Omar Djaouga Amadou, Ondřej Pašek, Lukáš 
Pavlovský, Milan Plaček, Hana Salášková (pro-
spěla s  vyznamenáním), Jiří Sekerák, Martina 

Smrčková, Jiřina Soušková, Petr Sýkora, Lenka 
Šišková,  Barbora Šťastná, Lukáš Teslík, Katarína 
Timoracká, Martin Valenta a Tomáš Volf.
Ve druhé promoční skupině obdrželi svůj lékař-
ský diplom z rukou promotora prof. MUDr. Jana 
Kiliana, DrSc. tito absolventi zubního lékařství:
Ondřej Matouš, Veronika Černá, Martina Hack-
lová, Irena Kralevičová, Soňa Máková, Štěpán 
Melichar, Fernas Nassar, Simona Palánová, Věra 
Selingerová, Radovana Srchová, Richard Valta, 
Andrea Zajícová a  absolventi studia zubního 
lékařství v  angličtině: Georgios Giannoulis, Io-
annis Kaklamanis, Marios Vlachogiannis a  Ai-
katerini Maria Pavlidi a  rovněž absolventi vše-
obecného lékařství: Šárka Burková, roz.Tichán-
ková, Zdeňka Jílková, Eva Kocourková, Václav 
Kostrouch, Kamil Kučera, Ondřej Moravec, Vlas-
timil Ryšavý, Zuzana Sochorová, Veronika Šulo-
vá a  Haq Anwar Hena (studium v angličtině).
Přes nepříznivé počasí, zejména silné mrazy, se 
promocí zúčastnili četní hosté, zejména rodiče 
a příbuzní absolventů; bezchybný průběh pro-
močních obřadů zajistili zejména pracovnice 
děkanátu Lékařské fakulty v Plzni a pracovníci 
rektorátu Univerzity Karlovy v Praze.

-jak-
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Představujeme 
absolventy plzeňské 

lékařské fakulty
MUDr. Tomáš Kural  

MUDr. Tomáš Kural je rodilý Plzeňák. Základní 
školu, stejně jako gymnázium a  lékařskou fa-
kultu absolvoval v  Plzni. Nejprve navštěvoval 
21. ZŠ, poté studoval Církevní gymnázium, 
kde v roce 2005 maturoval z biologie, chemie, 
francouzštiny a  češtiny. V  průběhu gymnázia 
studoval také rok ve Velké Británii, kde má jeho 
bývalé gymnázium partnerskou školu. Po ma-
turitě složil přijímací zkoušky na LF UK v Plzni, 
kam si přál i nastoupit. A to z toho důvodu, jak 
uvedl, že věřil a  stále věří,  že v  Plzni je mož-
né získat stejně kvalitní lékařské vzdělání jako 
v  Praze. Loni promoval, v  současnosti pracuje 
v zahraničí. Na několik otázek byl ochoten sdě-
lit odpovědi, které mohou zajímat naši širší čte-
nářskou obec.  
Byl jste během studia LF někde v zahraničí 
na stáži?
Na  tomto místě musím zmínit jako zlomovou 
událost pro moje další směřování - vstup do or-
ganizace IFMSA CZ v  mém druhém ročníku. 
Nejprve jsem pracoval na lokální úrovni, a pak 
od  listopadu 2008 až do  podzimu 2011 jako 
Národní viceprezident pro vnitřní záležitosti 
IFMSA CZ. Díky IFMSA jsem se dostal na  bez-
počet studentských konferencí a  také na  letní 
stáže – jen namátkou uvedu Kanadu, Izrael, 
Tunisko či Thajsko. V akademickém roce 2009-
2010 jsem se také zúčastnil semestrální stáže 
Erasmus v belgických Antverpách.
Proč a kdy jste se rozhodl pro práci v zahra-
ničí?
Rozhodly zejména zkušenosti, které jsem získal 
na zahraničních pobytech. Viděl jsem, jaké jsou 
v  cizině možnosti, a  to byl také hlavní impulz 
pro moje rozhodnutí odejít pracovat do zahra-
ničí. Definitivně jsem se pak ujistil na  Erasmu 
v Belgii.
Byl jste do  zahraničí zlákán atraktivní na-
bídkou, či jste sám aktivně možnosti v  za-
hraničí vyhledával?
Sám jsem příležitosti v cizině vyhledával. Na zá-
kladě zkušeností mých kamarádů, kteří v cizině 
již pracovali, jsem nejprve vyloučil Velkou Britá-
nii, která by pro mě byla z jazykového hlediska 
nejvýhodnější, ovšem podmínky k získání rezi-
denčního místa pro předatestační vzdělávání 
jsou tam pro cizince velmi složité. Následně 
jsem vyloučil i  skandinávské země, které jsou 
z  finančního hlediska velmi lukrativní, ovšem 
vzdálenost od ČR je velká, stejně jako jazyková 
bariéra. Ke konečnému rozhodnutí pro Němec-
ko mi pomohla akce „Děkujeme, odcházíme“, 
neboť se díky ní objevilo mnoho nabídek práce 
v době, kdy jsem se začal seriózně rozhodovat, 
kam se po promoci vydám. O konkrétní nabíd-

ky jsem se začal zajímat ale až v létě 2011, kdy 
jsem měl po státnicích.
Měl jste na  výběr několik pracovišť, čím 
jste se při výběru řídil, vyvolil jste si obor, 
po kterém jste toužil?
Největší roli při výběru pracovního místa hrál 
obor. Chtěl jsem bezpodmínečně nastoupit 
na chirurgii a nebyl jsem ochoten tuto vizi ni-
jak měnit. Stejně tak má přítelkyně, která ode-
šla do  Německa se mnou, nechtěla dělat jiný 
obor, než gynekologii a porodnictví. V průběhu 
hledání pracovního místa jsme rozeslali zhruba 
20 životopisů spolu s  doporučujícími a  moti-
vačními dopisy, ale úspěch byl minimální. Já 
jsem nakonec absolvoval 3 pohovory, nicméně 
přítelkyni se podařilo dostat pouze k jednomu 
a  ještě neúspěšnému pohovoru, neboť gyne-
kologie je v  Německu poměrně žádaná. Na-
opak chirurgů je v Německu nedostatek, takže 
na  všech pohovorech o  mě potenciální za-
městnavatelé projevili zájem. Důležitým kritéri-
em pro nás ale bylo, abychom pracovali v blíz-
kosti s přítelkyní. Proto jsme se uchýlili k tomu, 
že jsme na  základě doporučení kontaktovali 
zprostředkovatelskou agenturu, čemuž jsme 
se původně snažili vyhnout. S agenturou jsme 
absolvovali pak pouze jediný pohovor, který byl 
pro oba úspěšný. Se službami agentury jsme 
byli nakonec maximálně spokojeni.
Kde jste se naučil německy?
Německy jsem se v  podstatě naučil až v  létě 
2011. V průběhu školní docházky jsem se učil 
pouze francouzsky a  anglicky. Na  němčinu 
jsem docházel ve  třetím a čtvrtém ročníku LF 
do  jazykové školy, ale pouze do kurzu pro za-
čátečníky. Po poslední státnici jsem si pak řekl, 
že když jsem zvládnul za šestileté studium více 
než 30 zkoušek, zvládl i tu, která předchází udě-
lení jazykového certifikátu B2, který je potřeb-
ný pro práci v  Německu. V  červnu 2011 jsem 
se učil sám, v červenci jsem navštěvoval Letní 
školu jazyků na  ZČU, v  srpnu jsem pak odjel 
na měsíční stáž na univerzitní klinice v Bonnu, 
kde jsem také začal německy mluvit. V září ná-
sledoval individuální přípravný kurz k certifiká-
tu B2, který jsem na  konci září úspěšně obdr-
žel. Od poloviny září jsem jezdil po pracovních 
pohovorech. Nutno podotknout, že zkraje to 
bylo v  nemocnici s  mojí němčinou neslavné, 
nicméně jsem věděl, co mě čeká, protože jsem 
podobnou anabázi absolvoval už onehdy, když 
jsem se vydal studovat do Velké Británie.
Jak se na Vás němečtí kolegové tváří? Jaké 
máte podle Vás znalosti ze studia – ve srov-
nání s německými kolegy ve stejném posta-
vení?

S  německými kolegy nemám žádný problém. 
Jednají se mnou jako s rovným a také si velmi 
dobře uvědomují, že bez zahraničních lékařů 
by německé zdravotnictví nemohlo fungovat. 
Za ony 4 měsíce, co v Německu pracuji, jsem se 
opravdu nesetkal s tím, že by se ke mně choval 
někdo povýšeně jenom kvůli tomu, že je Ně-
mec a já cizinec. Co se týče znalostí, mám pocit, 
že Češi jsou na tom velmi dobře. To neplatí jen 
pro mě, ale také pro moje kamarády, kteří v Ně-
mecku také pracují. Nikdo z  nás nemá pocit, 
že by ve  svých vědomostech nějak zaostával. 
Na druhé straně, kolegové z krajin dále na vý-
chod od  nás, např. z  Rumunska, Kazachstánu 
nebo Bulharska, jistý deficit alespoň zpočát-
ku pociťují – a to nejen začínající lékaři, nýbrž 
i atestovaní. Je to zejména v oblastech laparo-
skopické chirurgie a moderní medikamentózní 
léčby.
Na jakém pracovišti – nemocnici – konkrét-
ně pracujete? O  jakou nemocnici jde? Co 
momentálně děláte?
Pracuji v nemocnici v Hildburghausenu na jihu 
Durynska, zhruba 330 km od  Plzně. Jedná 
se o  okresní nemocnici, v  samotném Hild-
burghausenu pak žije cca 15 000 obyvatel. Chi-
rurgické, ortopedické a traumatologické oddě-
lení mají dohromady 48 lůžek a pracuje zde 12 
lékařů, z nichž 8 je cizinců. Spektrum výkonů je 
poměrně pestré – veškeré výkony v břišní chi-
rurgii včetně operací jater a pankreatu, dětská 
chirurgie, z ortopedických výkonů pak operace 
komplikovaných zlomenin a  také endoproté-
zy kyčlí a kolen. Já osobně jsem v současnosti 
zaměstnán jako lékař v předatestační přípravě, 
která v Německu trvá podobně jako v Čechách 
6 let. Na oddělení pracuji naprosto samostatně, 
pokud mám nějaké pochybnosti o léčbě, vždy 
se mohu zeptat někoho staršího. Co se týče 
rozsahu úkonů na  oddělení, dělám to samé, 
co všichni ostatní – převazy, příjmy, vizity, ordi-
nace, psaní propouštěcích zpráv a další admi-
nistrativní úkony. Na  sálech asistuji u  operací, 
sám zatím dělám pod dohledem zkušenějších 
revize ran, excize, zavádění vakuových drenáží 
a operace pilonidálních abscesů či hemoroidů. 
V brzké době bych měl začít také s pupečními 
kýlami. V  březnu jsem začal s  nočními služ-
bami, což v naší nemocnici znamená, že jsem 
v noci jediným chirurgem v nemocnici a někdo 
z atestovaných lékařů je na telefonu pro případ, 
že by bylo třeba akutně operovat.
Jak probíhá vzdělávání elévů v chirurgii?
Schéma, jakým je lékař v  průběhu předates-
tačního vzdělávání školen, je v  podstatě pev-
ně dané. Člověk se samozřejmě na denní bázi 
učí zejména za pochodu, ale jinak jsou přesně 
vymezené podmínky, které musí lékař splnit, 
aby mohl být k  atestaci připuštěn. Jednak je 
to počet bodů za  lékařskou komorou akredi-
tovaná školení, dále musí lékař splnit přesný 
počet operačních výkonů, tzv. operační kata-
log. K tomu existuje ještě řada školení, kterých 
má lékař možnost se zúčastnit, a  jsou placená 
nemocnicí.
Uznávají v Německu naše lékařské vzdělání 
bez připomínek?
Při procesu vyřizování dokumentů pro získání 
osvědčení k výkonu lékařského povolání v Ně-
mecku jsme měli větší problém na české, než 
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na  německé straně. Na  jeden z  dokumentů, 
který jsme žádali od Ministerstva zdravotnictví, 
jsme například čekali více než 6 týdnů. Na ně-
mecké straně po předložení všech potřebných 
dokumentů a splnění jimi vyžadovaných pod-
mínek nebyl žádný problém. S atestací je to asi 
komplikovanější, neboť například některým ru-
munským kolegům nebyla jejich atestace z Ru-
munska uznána a museli si ji udělat v Německu 
znovu.
Jak Vám jdou pohovory s pacienty? Nechtě-
jí spíše rodilého lékaře?
Vzhledem k tomu, že pracuji ve spolkové zemi, 
která byla dříve součástí NDR, reagují pacien-
ti na  mou národnost většinou vzpomínáním 
na  „freundschafty“ jejich podniků s  podniky 
v bývalém Československu a vyprávěním o do-
volených u  nás. A  poté, co se dozví, že jsem 
z Plzně, sympatie jsou téměř zaručeny. Při po-

hovorech s pacienty jsem ze začátku byl znač-
ně nervózní – jednak jsem začínal s prací lékaře 
jako takovou, a jak už jsem zmiňoval, moje zna-
lost němčiny nebyla nijak zázračná. Nicméně 
v  současné době už s  pacienty jednám bez 
bázně, protože jsem se už něco naučil a  také 
moje jazykové schopnosti jsou na lepší úrovni.
Jaká je pracovní doba? Co se od Vás očeká-
vá?
Pracovní doba je v pondělí až čtvrtek od 7:00 
do 16:15, v pátek pak od 7:00 do 13:45. Ale jak 
už to tak bývá, pracovní doba je pouze údaj 
na papíře. Domů se odchází, až když je vše ho-
tovo. V současné době zhruba dvakrát v týdnu 
zůstávám také bez nároku na mzdu ve službě, 
abych získal při spolupráci se staršími kolegy co 
nejrychleji co největší množství zkušeností při 
práci na ambulanci, kam se dostanu v normál-
ním provozu oddělení minimálně.

Jak dlouho zamýšlíte v Německu setrvat?
V Německu chceme s přítelkyní zůstat do ates-
tace, pak bychom se chtěli vrátit do Čech a vý-
hledově také založit rodinu.
Co ve volném čase?
Volného času v  pracovním týdnu příliš ne-
zbývá. Po práci přijdu domů, přečtu si e-maily 
a zprávy na internetu, každý den si také přečtu 
pár stránek něčeho odborného. Jednou týdně 
máme kurz němčiny, který je placen nemocni-
cí. Většinou dvakrát měsíčně o  víkendu jezdí-
me do  Plzně. Jinak je Durynsko velmi bohaté 
na možnosti volnočasového vyžití – v naší blíz-
kosti je několikero lázní, dvě lyžařská střediska, 
chráněná krajinná oblast Durynský les s turistic-
kými stezkami a také několik větších měst, která 
opravdu stojí za návštěvu – Frankfurt, Erfurt, Vý-
mar, Jena a Norimberk. Tudíž se náplň volného 
času vždy najde. (r)

Běžky na Špičáku 
12. - 17. 1. 2012

Sraz jsme měli na hl. vlakovém nádraží v Plzni, 
odkud jsme v 9.03 hod. dne 12. 1. 2012 v po-
čtu 43 osob vyrazili směrem na Železnou Rudu 
– Špičák, kde jsme měli pronajatou chatu TJ 
Slavoje Plzeň. Odpoledne po příjezdu jsme se 
ubytovali a vyrazili na krátký výlet na Pancíř. Ve-
čer jsme se rozřadili do třech družstev dle spor-
tovní výkonnosti a chuti absolvovat s kamarády 
společně sportovní výlety.
První den jsme společně vyrazili na Černé jeze-
ro. Protože bylo celý den slunečno, byl to parád-

ní výlet, kdy jedinou nehodou bylo, že Ondra 
Krčil při fotografování kamarádů z břehu jezera 
do něj spadl. Pro nás to znamenalo urychleně 
se přesunout zpět do chalupy, protože teplota 
vzduchu se pohybovala okolo -7 °C. 
Od 14.00 hod. všichni byli připraveni na startu 

I. ročníku štafetového medicínského biatlonu 
smíšených trojic. V každém družstvu byl jeden 
běžec vždy z prvního, druhého a třetího druž-
stva. Složení družstev si účastníci sami vyloso-
vali. Okruh byl přibližně čtyřkilometrový, kde 
v oblasti startu a cíle byla střelnice. Běžec musel 
sestřelit dva terče, a pokud se mu to nepodaři-
lo, tak musel podle počtu mylných střel najet 
příslušný počet trestných cca 60 metrových 
koleček. 
Vítězné družstvo bylo při jídle obsluhováno 
družstvem na  posledním místě. Vítězem zá-
vodu se stalo družstvo ve složení Jiří Chvojka, 
Michal Krejčí a Milan Plíva.
Ve  zbylých dnech jsme postupně navštívili 
jezero Laka, jezdili jsme na  tratích v  Bavorské 
Rudě a hojně projížděli hřebenovou magistrá-
lou ke Gerlově Huti, až penzionu Grádl u Belve-
deru. Velkým pozitivem bylo, že až na namože-
né svaly a jejich úpony si nikdo nepřivodil váž-
nější úraz. Po celou dobu kurzu jsme měli štěstí 
na počasí a výborně upravené tratě. Zasněžená 
krajina osvícená paprsky slunce působila až po-
hádkovým dojmem.
Za  zaměstnance katedry tělesné výchovy mu-
sím jen konstatovat, že jsme narazili na  partu 
nadšených a  ve  většině výborných sportovců 
a hlavně fajn mladých lidí, se kterými byla radost 
strávit čtyři krásné dny a večery. Těšíme se s nimi 
a dalšími milovníky sportu opět na viděnou.

Za katedru TV: Martin Červený
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Setkání Kolegia 
katolických lékařů 

14.2.2012

Již tradičně se během konání Postgraduálních 
lékařských dnů sešli členky a  členové i  přáte-
lé Kolegia katolických lékařů (KKL) plzeňské 
diecéze dne 15. února 2012 na „Šafránku“. Ten-
tokrát se setkání mohlo uskutečnit na pozvání 
děkana LF UK doc.  MUDr.  Borise Kreuzberga, 
CSc., dokonce v  děkanském salonku. Setkání 
svojí přítomností opět poctil i  biskup Plzeňské 
diecéze Mons. František Radkovský, který po-
zdravil srdečnými slovy přítomné a poděkoval 
všem zdravotníkům za  jejich péči věnovanou 
nemocným.
P. Jiří Barhoň, který obětavě navštěvuje ne-
mocné a má na starosti i pastoraci zdravotníků,  

a pro své chřipkové onemocnění nemohl přijít, 
nám zaslal nejen pozdrav, ale i poselství Bene-
dikta XVI. ke Světovému dni nemocných a další 
cenné informace. 
Při našem neformálním setkání jsme mezi 
sebou přivítali kolegyně a  kolegy nejen z  Plz-
ně, ale také z  Karlových Varů, ze Žatce a  Plas, 
přestože mrazivé zimní počasí a zaváté silnice 
cestování ztěžovaly. V živé diskusi zazněly po-
chvaly na  vysokou odbornou úroveň probí-
hajících lékařských dnů, seznamujících i  starší 
absolventy s novinkami v diagnostice a terapii 
onemocnění, ale také vysoké ocenění péče, 
která je věnována klientům v zařízeních Charity 
i v domácí péči.
Nezapomněli jsme ani na  činnost republiko-
vé Asociace KKL, vedené emeritním děkanem 
I.LF UK doc. MUDr. Petrem Hachem, CSc., který 
spolupracuje s mnoha  mezinárodními organi-
zacemi a podílí se na činnosti Etické komise Mi-
nisterstva zdravotnictví. A v FEAMC - European 
Federation of Catholic Medical Associations - je 
prezidentem absolvent plzeňské fakulty, svě-
tově uznávaný endokrinolog, Rytíř lékařského 
stavu prof. MUDr.  Josef  Marek, DrSc., který se 
zasloužil mj. o zdar 8. Evropského kongresu ME-
DICINE TODAY AND OUR IMAGE OF MAN (1996 

v Praze). Na přípravě tohoto kongresu se podí-
lel jako člen organizačního výboru za KKL v Plz-
ni i doc. MUDr. J. Motáň, CSc.   
Z  plzeňských akcí  jsme si připomněli i  naše  
minulé setkání, které se uskutečnilo 18.10.2011 
v  Hospici sv. Lazara, kde mši svatou sloužil 
Mons. Radkovský spolu s P. Barhoněm. Po bo-
hoslužbě  jsme si v  přátelském společenství  
upřímně povídali o  našich zkušenostech i  se 
sestřičkami z Hospicu a z pastorační asistence 
a dozvěděli jsme se i o mnoha aktivitách, tra-
dičně úspěšně organizovaných  v Klatovech.
Příště bychom se chtěli sejít v  květnu opět 
v  charitním zařízení a  srdečně již nyní zveme  
mezi nás všechny lidi dobré vůle, studenty, 
zdravotníky i nemocné na oslavu svaté Zdisla-
vy z Lemberka, proslulé ve 13. století léčením 
a  obětavou péčí o  nemocné a  oběti válek 
a vzpomínané nejen kdysi v Dalimilově kronice, 
ale i v literární a filmové  tvorbě 20. století.

J. Kočová

Stáž na psychiatrii 
v Řecku

Začátek prosince v  letošním školním roce byl 
pro mě opravdovým zážitkem. V  rámci třímě-
síčního studijního pobytu ERASMUS na Aristot-
le University of Thessaloniki v  Řecku jsem měla 
možnost zúčastnit se ve  fakultní nemocnici 
také bloku psychiatrie.  Psychiatrická klinika má 
2 oddělení, specializované a externí ambulance 
a  detoxikační oddělení. Součástí je také velká 
zahrada se vstupem přímo z oddělení, kde pro-
bíhají i některé skupinové terapie.
Jak už to v Řecku v poslední době bývá zvykem, 
tak ani nemocnice se nevyhýbají stávkám. Pro-
to hned začátek praxe na oddělení nebyl úplně 
ideální. Není nad to čekat celé ráno na chodbě, 
a  pak zjistit, že ambulance nefungují, protože 
někdo stávkuje, někdo má dovolenou, někdo 
nepřišel a někdo další tam sice je, ale nemá pa-
cienty. Proto mě poslali na oddělení akutního 
příjmu, kde jsem měla mít výuku. 
Studijní plán jsem měla řešený individuálně, kvů-

li komunikaci v anglickém jazyce. První den jsem 
dostala rozvrh na  celý týden, kdy probíhá jaká 
terapie, hlášení, vyšetření, popřípadě kdy fungují 
ambulance, na praktickou část výuky jsem byla 
také přidělena na  každý den k  někomu z  dok-
torů nebo rezidentů. Zbytek výuky jsem měla 
s  místními studenty, což bylo trochu složitější, 
protože jsem uměla jenom základy řečtiny, ale 
většinou jsem moc nerozuměla. Proto jsem do-
stávala papíry s anglickým překladem probírané 
látky. A pokud ho zrovna neměli, vždy se našel 
někdo ochotný mi většinu věcí přeložit. To jsem 
v Řecku ocenila asi nejvíc. A vzhledem k tomu, 
že je řečtina hodně těžká a i písmo je jiné, byla 
jsem ráda, když se mnou ostatní komunikovali 
a snažili se mi všechno vysvětlit.  
První den jsem měla ještě jeden zážitek. Před 
začátkem každého bloku jsem se s dopisem, že 
jsem studentka na stáži, měla hlásit u primářů 
daných oddělení. Psychiatrie ale byla odlišná 

od  ostatních oddělení v  tom, že byl problém 
se tam i dostat. Vzhledem k tomu, že se na od-
dělení zamyká, mi dalo spoustu práce vysvětlit 
sanitářům, kteří mají na starosti otevírání dveří, 
ale anglicky neuměli vůbec, že nejsem paci-
ent ani návštěva, ale studentka. Po půl hodině 
přemlouvání a  předkládání všech možných 
dokumentů mě pustili dovnitř. Byl začátek pro-
since, všude bylo slyšet „Jingle bells“ ve všech 
možných jazycích, v  rozích stály ozdobené 
stromečky a já jsem se snažila najít na dveřích, 
ozdobených hlavičkami Santa Clause, cedulku 
paní profesorky Benos. Jedna z  dalších vlast-
ností Řeků je, že pro ně nic není problém, 
na všechno se mi dostalo odpovědi „don´t wor-
ry, just wait a moment“. Proto mě posadili před 
její kancelář s tím, že někdy „časem“ přijde. Tak 
jsem tam čekala skoro 3 hodiny, během kterých 
mě sestřičky několikrát přesadily jinam, a stále 
se mě někdo ptal, kdo jsem. Po  nekonečném 
čekání ke  mně přišel pán, který se představil 
jako doktor Dimitrakos. Říkal, že pracuje na psy-
chiatrii pět let a slyšel prý, jak jsem se bavila se 
sestřičkou, že jsem studentka na erasmu, a jest-
li mám zájem, tak mi zatím ukáže oddělení 
a představí mě ostatním doktorům, než přijde 
paní profesorka. Pojal to jako exkurzi, kdy mi 
ukazoval „jejich pokoje“ (tím myslel lékařské), 
sesternu, pokoje pacientů,… Až o půl hodiny 
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později jsem se dozvěděla, že se po oddělení 
procházím s  jedním z  pacientů, což pobavilo 
většinu lidí na oddělení. Pravdou však bylo, že 
jsem to nemohla poznat, protože v  Řecku se 
chodí na oddělení ve formálním oblečení a bez 
jmenovek nebo jakéhokoliv označení. 
Třikrát týdně v dopoledních hodinách probíhá 
v seminární místnosti „sezení“, které trvá přibliž-
ně 2 hodiny. Tam se sejdou všichni doktoři, re-
zidenti, stážisté a primářka, která to celé vede, 
postupně probírá všechny pacienty na odděle-
ní, jejich léčbu a konzultuje s ostatními doktory 
jejich názory. Noví pacienti jsou vždy přivedeni 
do místnosti a  tam stručně mluví o svém po-
hledu na nemoc, jaký je jejich stav a jak se cítí. 
Pak většinou následuje krátká diskuze. Kolem 
12. nebo 13. hodiny se pokračuje vizitou, kam 
už většinou nechodí všichni, pouze primářka 
a ošetřující lékař.
V odpoledních hodinách probíhaly přednášky 
či semináře, kde jsme obvykle dostali nějakou 
kazuistiku, a pak se probíral určitý typ onemoc-
nění, většinou formou diskuze vyučujícího se 
studenty. Překvapilo mě, že na rozdíl od většiny 
praktik u nás, kde studenti spíše sedí a doufají, 
že se jich nikdo na nic nezeptá, popřípadě při 
otázce vyučujícího mlčí, řečtí studenti čekají 
na pokyn k diskuzi, a pak se předhánějí, kdo co 
řekne. V mém případě to bylo většinou tak, že 
jsem měla papíry v angličtině a nějakého „pře-
kladatele“ a svůj názor jsem říkala anglicky, což 
nebyl problém, protože většina studentů i vyu-
čujících tento jazyk umí. 
Několikrát jsem také byla na ambulanci, nejčas-
těji na  oddělení psychogeriatrie. To bylo větši-
nou na celé dopoledne. Probíhá to tak, že sedí 
1-2 lékaři za  stolem a  vždycky přijde pacient, 
buď externí nebo z oddělení, a probírají s dokto-
rem svůj problém, náhled na onemocnění, plá-
ny do budoucna, v případě těchto starších lidí 
většinou i  přidružené interní onemocnění, so-
ciální zajištění a podobně. Většinou mě posadili 
k počítači, kde byla napsána anamnéza pacienta 

a  já jsem si to mezitím četla a  snažila se tomu 
rozumět. Sice je řečtina těžká, ale spousta názvů 
a  slov (a  v  psychiatrii obzvlášť) je podobných, 
proto jsem alespoň základy většinou pochopila, 
a poté, co pacient odešel, vysvětlili mi, co kon-
krétně říkal a jaký bude postup jeho léčby.
Další část týdne jsem trávila na  různých psy-
choterapiích. Bylo to pro mě hodně zajímavé, 
protože jsem se s ničím takovým předtím nese-
tkala. Nejdříve jsem měla možnost zúčastnit se 
protialkoholové skupinové terapie. Bylo to pá-
tého prosince, což si pamatuji díky tomu, že byl 
„Saint Nicolas day“, něco jako u nás Mikuláš, ale 
protože jsou Řekové pravoslavní, mnozí z nich 
slaví tento svátek víc než například Vánoce. 
Poté, co se lékař, který psychoterapii vedl, ze-
ptal, zda se můžu zúčastnit, že jsem studentka 
z České republiky, měla jsem před sebou hned 
několik krabiček tohoto cukroví se slovy „že to 
prostě musím ochutnat, protože to u  nás ne-
máme“. Terapie začínala tím, že všichni řekli, co 
momentálně dělají, co je trápí a poté se probí-
raly jednotlivé problémy. Vzhledem k tomu, že 
byl začátek prosince a tento měsíc patří k těm, 
kdy se schází celé rodiny a v Řecku se při těchto 
příležitostech hodně pije červené víno nebo 
jejich tradiční ouzo, bylo toto období lékařem 
označeno jako „rizikové“ a  byl hodně kladen 
důraz na opatrnost při těchto setkáních, každý 
účastník také říkal své plány na následující dny. 
Dalším úskalím byl již zmiňovaný svátek. Nico-
las je velmi oblíbené řecké jméno, proto bylo 
hned několik jeho nositelů účastníky terapie, 
takže se s nimi probíraly jejich plány na  tento 
den, protože jak už jsem zmínila, oslavy všeho 
druhu jsou v Řecku spojeny s alkoholem a vel-
kými sešlostmi, kde je snadné závislosti znovu 
propadnout.
Další dny jsem trávila v různých částech psychi-
atrické kliniky, podle toho, kde zrovna probíha-
ly terapie nebo vyšetření, a kde mi paní primář-
ka domluvila, že mohu být, aby to pacientům 
nevadilo. Hodně času jsem byla také ve  spe-

cializovaných i  externích ambulancích a  také 
v jedné velké místnosti na akutním příjmu, kde 
bylo několik „přepážkami“  rozdělených částí 
a pacienti, kteří přicházeli do nemocnice, tam 
měli vždy vstupní rozhovor s jedním s doktorů. 
Také jsem se byla podívat na detoxikační oddě-
lení, které je podobné tomu v plzeňské fakultní 
nemocnici.
Stáž na  psychiatrii pro mě byla velkým zážit-
kem, ostatně jako celý pobyt v Řecku, protože 
jsem měla možnost dostat se do  nemocni-
ce v cizí zemi, do  jiné kultury. I přes častý ná-
zor na  tuto zemi, se kterým se setkávám tady 
u nás, mohu jenom říct, že jsem se seznámila se 
spoustou odborníků a  výborných lékařů, kteří 
byli v nemocnici od rána do večera a měli velmi 
dobré výsledky. Bohužel se tam však projevuje 
krize, která se odráží všude, i  ve  zdravotnictví. 
Byl to pro mě rozdíl, co se týče běžného života, 
na  všechno zařizování bylo potřeba mnohem 
víc času, protože jsem tam byla zrovna v době 
nejčastějších stávek, lidé tam jsou také zvyklí 
chodit do  práce později než u  nás a  moc se 
s příchody na čas nestresují, ale také konec pra-
covní doby je mnohem déle. Proto tuto zemi 
ani zdravotnictví rozhodně neodsuzuji, jenom 
mohu říct, že je to rozdílné. Díky tomu, že jsem 
měla možnost trávit v rámci výuky hodně času 
s  místními studenty, mohla jsem si vyzkoušet 
i  jinou formu přednášek a praktik, než je tady 
v Plzni, a v rámci blokové výuky poznat i práci 
na různých odděleních řecké fakultní nemocni-
ce. A v neposlední řadě jsem měla možnost se-
známit se se spoustou lidí z nemocnice i mimo 
ni. Jediným problémem byla jazyková bariéra, 
což se projevilo hlavně právě při psychiatrii, 
protože ani nejlepší překlad vám nezprostřed-
kuje přímo to, co pacient říká o  svých poci-
tech, názorech a podobně. I přesto bych pobyt 
na stáži v místní nemocnici jenom doporučila, 
protože pro mě to byl nezapomenutelný záži-
tek i zkušenost. 

Aneta Masopustová, 5.r., 9. skupina 

Dobrovolnická činnost 
v psychiatrickém zařízení 

«fondation john bost»
S  dobrovolnickou činností jsem neměl dopo-
savad žádné zkušenosti. O  existenci možnosti 
trávení letních prázdnin ve  «Fondation John 
Bost» jsem se dozvěděl již v hodinách francouz-
štiny během studia na gymnáziu, leč s uskuteč-
něním jsem stále váhal. Až v průběhu pátého 
ročníku na lékařské fakultě jsem se rozhodl pro 
rezolutní krok. Vedl mě k tomu zájem o psychi-
atrickou problematiku, chybění nabídky zahra-
ničních stáží ve frankofonních zemích ze strany 
naší fakulty a dále pocit, že bych měl své dost 
možná poslední letní prázdniny prožít odliš-
ným způsobem. 

«Fondation John Bost» známá též pod názvem 
«Asiles  de  La  Force» byla  založena roku 1848 
pastorem jménem Jean Antoine Bost působí-
cím v nedalekém okolí města Bergerac na jiho-
západě Francie. Začal se starat o handicapova-
né děti, lidi s mentálním deficitem a  jinak ne-
vyléčitelné osoby. Jeho hlavní motto «Ceux que 
tous repoussent, je les accuillerai au nom de mon 
Maître », v  překladu „Ty, které již všichni odvrhli, 
přijmu ve jménu svého Pána“, se linulo po celou 
dobu vývoje této instituce a přetrvalo i do sou-
časnosti. Již během života zakladatele se La For-
ce rozšiřovala o  nové pavilony, ale opravdový 

rozvoj zažila «F.J.B.» po  smrti svého zakladatele 
v roce 1881. 
Tato bohulibá myšlenka se rychle rozšířila 
i do ostatních oblastí Francie. Dnes se s obdob-
nými zařízeními můžeme setkat v 5 francouz-
ských regionech od kanálu La Manche po Py-
reneje. 
Ve  «F.J.B.» se v  současnosti nachází  více než 
1000 klientů, o které se stará zhruba 1200 pro-
fesionálů. Každoročně tuto instituci navštíví též 
na 300 dobrovolníků či stážistů ze zdravotních 
vysokých škol z regionu Aquitaine a okolí. 
V La Force jsou pavilony rozděleny do  4 základ-
ních struktur. Jedná se o léčebnou jednotku pro 
osoby s výrazným mentálním deficitem, léčebnou 
jednotku pro osoby s  minimálním mentálním 
deficitem, jednotku psychosociální rehabilitace 
a  jednotku pro seniory. Již od  roku založení se 
všechny pavilony řídí dalším důležitým pravi-
dlem, které zní:  «Sans mur ni clôture», tedy „Bez 
zdí a plotů“. Klienti se tudíž mohou pohybovat 
volně po  areálu i  po  městečku. Je samozřej-
mostí, že tato zařízení nejsou určená pro  nej-
těžší psychiatrické pacienty.  
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Co se odborné péče týká, je zde přítomen tým 
profesionálů zahrnující psychiatry, psychology, 
lékárníky a  vychovatele přítomné zpravidla 
v  každém pavilonu. Dále se o  klienty starají 
praktičtí lékaři či internisté a zubaři sídlící v cen-
tru městečka La Force. Složitější lékařské zákro-
ky jsou prováděny ve  spolupráci s  nemocnicí 
v Bergeracu vzdálené 10 kilometrů. Chod této 
instituce také zajišťuje centrální sterilizace, cen-
trální lékárna a  centrální kuchyně. 
Financování «F.J.B.» je zajišťováno ze dvou zá-
kladních zdrojů.  Prvním jsou zdravotní pojiš-
ťovny, druhým jsou finanční dary, které jsou 
mezi protestanty velmi rozšířeny.  

Dobrovolnictví a  «F.J.B.»
«F.J.B.» zajišťuje pro zájemce o dobrovolnickou 
činnost ve svých pavilonech hned tři možnosti 
uplatnění. Důvodem je snaha o zlepšení celo-
společenského náhledu na osoby s mentálním 
nebo fyzickým handicapem. 
První typ je určen pro lidi z okolí, kteří do pavi-
lonů docházejí ve svém volném čase po práci 
či o víkendu. 
Druhým typem je dobrovolnická činnost v prů-
běhu jednoho roku. Je určena jak pro Francou-
ze, tak cizince. Dobrovolníkům je k  dispozici 
ubytování v  zařízených řadových domcích, 
auto určené na objíždění pavilonů a na výlety 

ve volném čase (benzín hradí «F.J.B.») a měsíč-
ní kapesné 300 – 400 €. Tato varianta  je často 
volena mladými muži jako jedna z  možností 
civilní služby.  
Třetí typ představuje tzv. „Mezinárodní letní 
kemp – MAMRÉ“, který jsem loni absolvoval. Ten 
je určen zejména pro frankofonní studenty ci-
zích zemí (ale i Francouze), kteří tráví jeden mě-
síc svých letních prázdnin ve službách této in-
stituce. Dobrovolníci pracují za nocleh a stravu. 
Zájemci jsou ubytováni ve vojenských stanech 
po  třech osobách v  lesíku nedaleko La Force.  
K dispozici nám bylo sociální zařízení, sportov-
ní hřiště a  starobylý kamenný dům s počítači, 
internetem, bezplatným telefonem, atelierem 
a kuchyní. Do jednotlivých pavilonů jsme dojíž-
děli vždy po dvojicích na zapůjčených jízdních 
kolech. O  chod kempu, výlety a  volnočasové 
aktivity se starali dva sympatičtí mladí Fran-
couzi, kteří byli ubytováni s  námi pod stany. 
Na konci stáže byla každému vyplacena částka 
kolem 290 €, která nám měla částečně kom-
penzovat cenu letenky a jízdenky SNCF. 

«MAMRÉ» - červenec 2011
Kladnou odpověď na  mou zaslanou žádost 
jsem obdržel v průběhu dubna. Byl jsem  rov-
nou vyrozuměn o  mém zařazení do  pavilonu 
«l´Espérance» („Naděje“). Dobrovolníci byli roz-
děleni dle znalostí francouzského jazyka na zá-
kladě zaslaného dotazníku. Ti méně zdatní se 
starali o  pacienty s  výraznějším mentálním 
deficitem, jazykově pokročilejší se věnovali pa-
cientům více autonomním či vypomáhali v pa-
vilonu pro seniory. 
Po  příjezdu na  malé železniční nádraží měs-
ta Bergerac jsem netrpělivě vyhlížel slíbený 
odvoz do  La Force. Po  půl hodině čekání mě 
oslovila excentrická, a  jak jsem později poznal 
velmi sympatická postarší dáma. Jednalo se 
o zástupkyni ředitelky „mého“ pavilonu l´Espé-
rance. Po vzájemném představení jsme se vy-
dali na cestu, která vedla mezi vinicemi. Za jízdy 
jsme diskutovali na různá témata a zanedlouho 
jsme již dorazili do cíle. Následovalo další kolo 
představování. První mě přišli přivítat již zmíně-
ní  animátoři, Émilie s Vincentem, následovaní 
zbytkem dobrovolníků. Celkem nás pro tento 
měsíc přijelo šestnáct: dva Francouzi, čtyři Ru-
muni, čtyři Kyrgyzstánci, dva Číňané, tři Němci 
a já. Po zabydlení v našich stanech následovala 

společná večeře a konverzace, která se protáhla 
dlouho do noci. 
Následujícího dne jsme se jeli představit do při-
dělených pavilonů. Do  l´Espérance jsem byl 
zařazen spolu s  energickou Rumunkou Sabi-
nou. Ve své kanceláři nás přijala paní ředitelka, 
která nám ochotně přiblížila chod pavilonu, 
sdělila nám nejčastější přítomná psychiatrická 
onemocnění (schizofrenie, epilepsie, autismus) 
a  provedla po  budově. Cestou jsme potkávali 
mnohé vychovatele a samozřejmě klienty, kteří 
na  nás zvědavě pokukovali. V  denní místnosti 
pro personál na nás čekalo překvapení na uví-
tanou v podobě výkresu s našimi jmény od jed-
noho z pacientů.
Po prvotním seznámení se s pavilony následo-
vala informativní komentovaná okružní jízda 
ve „vláčku“ po městečku La Force. Během od-
poledne jsme pak v  kempu «MAMRÉ» zdobili 
interiér starobylého domu a  venkovní altán 
ku příležitosti večeře na uvítanou, které se zú-
častnili zástupci všech pavilonů spolu s gene-
rálním ředitelem «F.J.B.» panem Christianem 
Galtierem.  

Pavilon l´Espérance   
Pracovní doba byla stanovena od desíti do se-
dmnácti hodin. Pracovali jsme ve  všední dny 
kromě čtvrtků. Tyto dny byly vyhrazeny na or-
ganizované výlety za poznáváním okolí. Ze čtyř 
víkendů jsme museli odpracovat dva. Pro část 
nepracujících dobrovolníků byl opět připraven 
zajímavý program. 
Budova pavilonu l´Espérance je dvoupodlažní 
stavba z konce 19. století. V podlaží se nacházejí 
jedno až dvoulůžkové pokoje, prádelna, výdej-
na léků a  ošetřovna. V  přízemí se odehrávala 
společenská setkání v jídelnách, kuřárně, atelié-
ru či v rozlehlé zahradě.
Klienti, které jsme měli s  kolegyní na  starost, 
byli velmi soběstační. Někteří nás překvapi-
li svým talentem pro hudbu, umění či sport. 
Dopoledne jsme si brali do  ateliéru zájemce 
o ruční práce. Vyráběli jsme nejrůznější koláže, 
výkresy, skládačky nebo bižuterii. Pro Festival 
flamenga v Bergeracu jsme pomáhali reziden-
tům s výrobou girland na jedno z tamějších ná-
městí. Ostatní buď se zájmem přihlíželi, nebo 
se oddávali vášnivé diskuzi v kuřárně. Po obědě 
si Sabina brávala dámské osazenstvo do malé-
ho salonu krásy, kde se navzájem zkrášlovaly. Já 
s pány zas hrával ping-pong, pétanque či česal 
ovoce z nedalekých sadů. Další náplní naší prá-
ce pak byla výpomoc se servírováním oběda 
a svačiny, dohled nad klienty po čas jídla, výdej 
cigaret… 
Čas od času jsme měli možnost doprovázet vy-
brané jedince do ateliérů ergoterapie, kde vy-
ráběli skvostné výrobky. Za naší pomoci a po-
moci přítomných vychovatelů vznikaly kabelky, 
fotoalba, vázy, přáníčka, kytice ze sušených 
květin, džemy z  různých odrůd ovoce… Tyto 
produkty dvakrát ročně putují do Paříže, kde se 
prodávají. Celoročně jsou pak ke koupi v areálu 
«F.J.B.». Z vybraných finančních prostředků jsou 
ateliéry ergoterapie opět vybavovány. Další vy-
žití klienti nacházeli na nedaleké farmě či v ka-
fetérii, kde  mohli posedět s přáteli, a nebo se 
uplatnit i jako obsluha.   
Příjemným zpestřením dne byla návštěva so-

Pavilon l´Espérance

 J. A. BOST
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botních trhů v nedalekých městečkách, náku-
py v  Carrefouru, kulturní představení či pose-
zení v malebných bistrech. Každoročně je pak 
pořádán v  Bergeracu festival, kde vystupují 
sami rezidenti. Tato akce je slavnostní událostí 
nejen pro ně, ale i pro jejich vychovatele a celé 
město Bergerac. 
Z  lékařského hlediska pak byla přínosná účast 
na  skupinových sezeních vedených psychiat-
rem. Diskutovali jsme o  problémech, nezda-
rech, ale i  radostech, které nás v  daný týden 
společně potkaly. Každé sezení bylo pak roze-
bíráno ještě v soukromí mezi psychiatrem a vy-
chovateli. Výsledkem pak většinou bylo uprave-
ní denního režimu nebo změna medikace toho 
či onoho pacienta.

Volný čas
Když jsme se pak po práci sešli v kempu «MA-
MRÉ», hodnotili a porovnávali jsme po skupin-
kách zážitky, které nám dané dny přichystaly. 
Čas jsme si též zpříjemňovali hraním nejrůzněj-
ších sportovních a společenských her, jiní pilo-

vali techniku jízdy na kole. Po večeři jsme často 
jezdívali připravenými mikrobusy na  kulturní 
akce v okolí. Jednalo se např. o jazzové koncer-
ty v Bergeracu,  Festival vesnické kultury v Ra-
zac de Saussignac, velkolepý ohňostroj v rámci 
oslav Národního svátku 14. července… 
V již zmíněných dnech volna jsme podnikali za-
jímavé výlety i do vzdálenějších oblastí. K nej-
zajímavějším patřila návštěva města Bordeaux, 
jeskyně Lascaux, krasových jeskyní v Padiracu, 
lázeňského města na  pobřeží Atlantiku Arca-
chon s  pěší túrou na  nejvyšší písečnou dunu 
Evropy la Dune du Pyla, divoké pláže v Lacanau, 
historického města Sarlat…
K dalším nezapomenutelným zážitkům patřila 
exkurze u soukromého vinaře nedaleko St. Émi-
lionu, prolézání stísněných jeskyní či tzv. Tarzaní 
skok nad řekou Dordogne.   Vyvrcholením spo-
lečného pobytu byl mezinárodní večírek, kdy 
každá národnost připravovala svá typická jídla 
a výzdobu, aby přiblížila svůj původ a své zvyky 
nejen ostatním dobrovolníkům, ale i  pozva-
ným zástupcům z jednotlivých pavilonů. 

Náš osmnáctičlenný kolektiv ( včetně animáto-
rů ) byl na  první pohled různorodý, přesto se 
velmi dobře doplňoval. Překvapivým zjištěním 
byl pro mne fakt, že jsem nalezl největší sou-
znění se skupinkou studentů z Kyrgyzstánu. 

Závěrem  
Ačkoliv se nejednalo o  zdravotnickou praxi 
v  pravém slova smyslu, mohl jsem si během 
tohoto měsíce na  pozici dobrovolníka v  psy-
chiatrickém zařízení utvořit alespoň rámcovou 
představu o  francouzské zdravotní péči. Dále 
jsem se zde setkal s velmi silným smyslem pro 
sociální cítění, snahou o  nezištnou pomoc 
člověku v  nouzi a  s  dalšími lidskými atributy, 
na kterých celá instituce «Fondation John Bost» 
spočívá.  V neposlední řadě jsem si své rozhledy 
rozšířil poznáním studentů různých národnos-
tí, zvyklostí a  zaměření, s  nimiž jsem se mohl 
setkat právě díky tomuto jedinečnému pobytu. 
S většinou z nich jsem nadále v kontaktu.  
Michal VACÍK, 6. ročník, skupina P1, 2011/2012

Seminární práce ze sociálního lékařství

Letní stáž 
ve Španělsku

Prostřednictvím organizace IFMSA jsem se 
účastnila klinické stáže, která se konala na Dět-
ské klinice, fakultní nemocnice Hospital Clíni-
co Universitario ve Valencii v srpnu 2011. 
Cestovala jsem letecky: přímý let Praha – Va-
lencie. Na letišti mě podle naší domluvy čeka-
la naše kontaktní osoba a  dovezla mě přímo 
na náš byt. 
Valencie je 3. největší město Španělska, nachází 
se na  pobřeží Středozemního moře, disponu-

je příjemným a obecně bezpečným klimatem. 
Nachází se tam množství klinik, zdravotních 
center, univerzit i knihoven. Nemocnice se na-
cházela nedaleko našeho studentského bytu 
(10 minut chůze). Jelikož se nejednalo o  moji 
první stáž a  absolvovala jsem ji po  5. ročníku, 
adaptace na  jazyk i  na  prostředí byla docela 
rychlá. 
Na  Dětské klinice jsem byla spolu s  dalšími 2 
kolegyněmi. Nicméně jsme byly rozděleny, 

a tak probíhala praxe individuálně pro každou 
studentku. Každý týden jsem měla praxi v jiné 
části kliniky. Praxe začínala v 9 h. a končila při-
bližně v 15 h.
První týden jsem byla na  oddělení patologic-
kých novorozenců –  neonatologie ve své pra-
vé podobě. Toto oddělení bylo ještě rozděleno 
na 2 části: na část JIP-N a na část tzv. JIP-inter-
medios. V JIP-N byli novorozenci v těžkém sta-
vu, zejména nedonošení a vyžadující podporu 
životních orgánů. Kapacita obou částí byla po 6 
inkubátorech. Tady jsem mohla pozorovat sku-
tečnou neonatologickou patologii. Novorozen-
ci často s  porodní hmotností přibližně 700 g, 
závislí na umělé plicní ventilaci (včetně vysoko-
frekvenční), nechyběla monitorace základních 
životních funkcí. Samozřejmostí byl co nejvíce 
sterilní přístup. I v zacházení s novorozenci se 
jednalo co nejšetrněji, protože měli tendenci 
desaturovat při jakékoli manipulaci. Zajímavé 
byly postupy při vyšetřování, některé nálezy 
(např. srdeční šelesty), ale i centrální žilní katetr, 
který se zavádí z periferního přístupu. Sledova-
la jsem vyšetřování, echokardiografii, sonogra-
fii mozku a břicha, léčebné postupy. Lékaři mi 
ukázali způsob vyšetřování novorozence, a tak 
jsem mohla vyšetřovat spolu s nimi. Taky jsem 
obdivovala zručnost sester, které šikovně pro-
váděly kanylaci jemné žíly novorozence. Měla 
jsem možnost hodnotit spolu s  lékaři Apgar 
skóre přímo na porodním sále, což bylo jednou 
z nejnapínavějších zkušeností. 
Druhý týden jsem absolvovala na oddělení (té-
měř) fyziologických novorozenců. Novorozenci 
však nebyli natolik zdraví, aby pobývali se svými 
matkami na  zv. Maternidad (oddělení Dětské 
kliniky, kde byly matky spolu se zdravými novo-
rozenci, obdoba rooming-in). Oddělení fyzio-
logických novorozenců patří k  nejoblíbeněj-
ším. Člověk má možnost vyšetřovat donošené 
a téměř zdravé novorozence v klidu. Nemožno 
opomenout vedení Dr. Fonse na tomto odděle-
ní, jeho vynikající přístup k dětským pacientům 
a taky rovněž vynikající didaktický přístup k stu-

Oddělení novorozenecké JIP-intermedios. 
Zleva: paní doktorka na JIPu, stážistka z Nizozemska, Dr. Fons, autorka
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dentům a  mladým lékařům. Dr.  Fons věnoval 
svůj čas trpělivě a pečlivě. Byl nejen na tomto 
oddělení, ale účastnil se i vyšetřovacích postu-
pů svých pacientů. Ovládal sonografii včetně 
echokardiografie a  transkraniální sonografie 
u  novorozence. V  odpoledních hodinách ne-
chyběl v ambulanci. Díky němu jsem se naučila 
přístupu při vyšetřování. Dr.  Fons mě neváhal 
zapojit mezi mladé lékaře, a  to úkolem vizity 
novorozence. Ta zahrnovala fyzikální vyšetření 
a zápis do dokumentace (zapsání nálezu, hod-
nocení věku a  váhového přírůstku, nechyběl 
plán vyšetření a ordinace léků). Lahůdkou bylo 
počítání dávek specializované kojenecké vý-
živy (v  celkové denní dávce, jednotlivé dávky, 
i vyjádření v  jednotkách kcal/kg/den a ml/kg/
den). Nicméně byli všichni lékaři i sestry velice 
vstřícní a  ochotně mi pomohli. Na  tomto od-
dělení byla kapacita pro 12 novorozenců. Před 
obědem obvykle přicházeli rodiče, kteří byli 
v empírech. Mohli chvíli pečovat o své ratolesti, 
kojit je, vzít do náručí ...
Třetí týden jsem byla na  oddělení pro kojen-
ce. Právě v  tu dobu se tam vyskytovali pouze 
pacienti s močovými infekcemi, včetně pyelo-
nefritid. Kapacita byla pro 6 dětí. Rodiče mohli 
s nimi pobývat na pokoji.
Čtvrtý týden jsem byla na  dětské JIP, kde byl 
v té době pouze jeden pacient s potraumatic-
kou pankreatitidou. Byl hospitalizován už 4 týd-
ny, a tak jsem mohla z dokumentace sledovat 
vývoj jeho stavu. Chlapec byl už při plné rea-
limentaci, začínal se pohybovat a  plánoval se 
překlad s výhledem na propuštění.
Nemůžu opomenout kurz, který klinika pořá-
dala pro mladé lékaře. Byl zaměřen na  první 
pomoc dětskému pacientovi. Po  teoretických 
přednáškách následovalo praktické vyzkoušení 
na modelu. Jako stážisti jsme se ho také účast-
nili.
Další nezapomenutelnou zkušeností byl večer 
na  dětské pohotovosti (tamní dětská Emer-
gency). V  nemocnici byly v  provozu 3 dětské 
ambulance vedle sebe souběžně, což velice 
urychlilo čekání pacientů. Dále byly k dispozici 
prostory na pozorování dětí (5 lůžek), kde děti 
několik hodin pobývaly i  s  rodiči (individuální 
případy). Mezitím byly zjištěny laboratorní vý-
sledky a byla zahájena léčba. Většinou byly děti 
následně hospitalizovány.

Celou stáž na  Dětské klinice ve  Valencii hod-
notím jako velice poučnou a obohacující. Silně 
jsem cítila výhodu absolvování praxe ve vyšším 
ročníku, kde už člověk má z  čeho čerpat a  ví, 
kde má hledat. Tato stáž mi pomohla nahléd-
nout blíže do  tak zajímavého oboru, jakým je 
pediatrie.
Z  mého pohledu a  možností hodnotím, že 
péče a  vybavení byly na  velice dobré úrovní, 
srovnatelné s tou naší. 
Byli jsme všichni ubytováni v jednom bytě ne-
daleko nemocnice. V  tomto bytě nás bydlelo 
11 studentů účastnících se stáže. Studenti byli 
ze zemí: Nizozemsko, 3 Španělé z jiné části Špa-
nělska, Chorvatsko, 2 Bulhaři, Rakousko, Portu-
galsko, 2 ČR. Nicméně byt byl prostorný a plně 
vybaven: 5 pokojů, 2 koupelny, kuchyň a obý-
vací místnost.
Naši organizátoři se o  nás vzorně starali a  na-
bídli nám spoustu akcí a rad. Jejich pomoc spo-
čívala nejen ve vyzvednutí z letiště, představení 
našim tutorům, ale snažili se nám udělat pobyt 
co nejpříjemnější a  byli k  dispozici nám po-
moct.
Na stravování jsme obdrželi příspěvek od orga-
nizátorů. Mohli jsme využít možnost v  jídelně 
nemocnice, zkusit okolní bary a kavárny, nebo 
si vařit po svém v bytě. O příjemné místa na po-
sezení nebyla nouze, zejména v naší čtvrti. 
Možností jak trávit volný čas při pobytu ve Va-
lencii je skutečně víc než dost. Závisí na vkusu 
jednotlivce. 
Jelikož je Valencie přímořským městem, je pláž 
variantou číslo jedna pro většinu návštěvníků. 
Moře je příjemně teplé, sluníčko hřeje vydatně 
a  srážky se v  létě téměř nevyskytují. Písečné 
pláže lákají místní i turisty, co je citelné zejmé-
na o víkendu. Potěší přítomnost toalet a sprch 
na plážích. Moře bylo pouze s mírnými vlnami, 
ale nebylo právě průzračné, takže milovníci po-
tápění u břehu neuvidí ve vodě téměř nic. Zne-
čištěné ale nebylo a pláže přeplněné nebývaly 
(kromě víkendu).
Dále nemožno opomenout, že noční zábava 
trvá až do rána. Obecně se začíná později než 
u nás. Na diskotéku je nejlépe se dostavit v jed-
nu hodinu v noci a teprve pak to začne.
Už jenom samotná Valencie skýtá ohromné 
množství kulturního vyžití. Moderní tváří Va-
lencie je komplex 3 budov postavených v jedi-

nečném moderním stylu. Představují muzeum 
oceanografické (Oceanografico, se živými ryba-
mi a mořskými živočichy, vystoupení delfínů...), 
muzeum zaměřené na fyziku (Scientifico) a tzv. 
Panoramatico (s promítáním filmů na obrovské 
polokulovité plátno). 
ZOO ve  Valencii má taky svoji pověst a  sto-
jí za  to ji navštívit. Zvířata tam jsou oddělena 
od lidí přirozenými hranicemi a ne oplocením. 
Samozřejmě je možno se kochat v historických 
památkách jak ve Valencii, tak i v okolí.  
Výjimečnou atrakcí je nadrozměrný model 
Gulivera, ležícího a  vytvořeného tak, aby se 
po něm dalo stoupat, klouzat na skluzavkách, 
lézt po žebříku z lana...
Zálibou mnohých je taky nakupování. V nákup-
ních centrech již v  srpnu byly velice výrazné 
slevy na oblečení. 
Nemožno opomenout vynikající síť MHD v po-
době tramvají, autobusů i metra. Další možnos-
tí přepravy byla kola, která za  poplatek do  20 
eur za rok byla k dispozici na mnohých místech. 
Stačilo si kolo vzít z jednoho stanoviště, dopra-
vit se a zase ho nechat na jiném stanovišti. Vla-
ky jsou přibližně na úrovni našich mezinárod-
ních vlaků typu eurocity nebo pendolino. Sedí 
výborně na kolejích, jsou nové, čisté a klimati-
zovány. Je nezbytná místenka a před nástupem 
na nástupiště k vlaku se museli všichni cestující 
prokázat jízdenkou (jinak byste se nedostali ani 
na  nástupiště). Cena jízdenky se dost výrazně 
liší podle typu vlaku, ale všechny jsou na velice 
dobré úrovni.
Španělská siesta se obecně dodržuje, zejména 
v  menších obchodech. Nicméně v  některých 
klimatizovaných provozech se nedodržuje. 
A také se nedodržuje ani v nemocnicích, které 
jsou obvykle klimatizovány. Lze říci, že španěl-
ský rytmus je celkově posunut oproti tomu na-
šemu. Ráno se začíná v 8-9 h., oběd v 14-15 h., 
večeře obvykle po 20. h.
A  jak se domluvit ve Španělsku? Bohužel není 
angličtina masově rozšířena, ale vzdělanější ji 
ovládají. Proto doporučuji se vybavit alespoň 
pár španělskými výrazy. Nicméně se není čeho 
obávat, protože Španělé jsou velice otevření 
a vstřícní, určitě se nějak domluvíte.    
Lze shrnout, že zkušenosti ze zahraniční stáže 
jsou jedinečné. V cizím prostředí student pře-
konává nejen jazykovou bariéru, ale i poznává 
jiné prostředí, jinou zemi. A pohled do skuteč-
né praxe vnese vždy nový rozměr do  všech 
teoretických poznatků. Ve Španělsku jsem byla 
pozitivně překvapena obecně otevřeným a pří-
jemným přístupem. Zahraniční stáže umožňují 
studentům strávit část svého volného času 
o  prázdninách jinak, poznat  jinou zemi a  její 
kulturu, navázat mezinárodní kontakty a  ne-
pochybně jsou velkým přínosem při studiu. 
Touto cestou bych chtěla poděkovat organi-
zaci IFMSA za  zprostředkování této jedinečné 
zkušenosti.
Příštím stážistům Valencii doporučuji. Nemoc-
nice na úrovni, skvělé prostředí a obvykle i lidi. 
Skutečně to byla moje nejlepší stáž. Doporučuji 
proto kufr plný dobré nálady, průvodce do kap-
sy a chuť vychutnat si léto ve slunečné Valencii. 

Lucie Práznovská, 
6.ročník všeobecného lékařství

Stážisti a organizátoři
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Měsíční praxe 
v Botucatu (Brazílie)

28. 7.-4. 9. 2011

Loňské prázdniny pro mě byly ohromným zá-
žitkem. Měla jsem příležitost vycestovat do Bra-
zílie a  vykonávat praxi na  oddělení plastické 
chirurgie. Vybrala jsem si stát Sao Paulo, město 
Botucatu. V nemocnici Hospital das Clinicas-Fa-
culdade de Medicina de Botucatu jsem strávila 
celkem čtyři týdny, po skončení praxe jsem ješ-
tě týden cestovala. 
Po příjezdu do Botucatu, kam jsem se od při-
stání letadla v Riu de Janeiru dostala až po se-
dmnácti hodinách cesty, na  mě čekala jedna 
z  mých skvělých nastávajících spolubydlících. 
Bydlela jsem v útulném domečku asi deset mi-
nut autem od  nemocnice společně s  dalšími 
čtyřmi holkami, Brazilkami.
V nemocnici jsem měla jedinečnou příležitost 
vidět přípravu na zákroky a konzultace pacien-
tů s lékaři, kdy mě zaujala ochota pacientů vše 
sdělit a nestydět se svléknout i před studenty 
do  naha. Během operací jsem asistovala, což 
pro mě byla také nová zkušenost. Na  ambu-
lanci jsem pak viděla přicházet pacienty po zá-
krocích a  měla jsem možnost sledovat vývoj 

a  případné (vzácné) komplikace. Na  oddělení 
nás ale bylo celkem dost, dva studenti ze Slo-
venska a Sýrie (IFMSA) společně se mnou jsme 
se připojili k  pětici studentů z  Brazílie a  Peru. 
Místní plastičtí chirurgové (hlavně vedoucí lé-
kař prof. Dr. Fausto Viterbo de Oliveira Neto) 
patří ke  špičce v  Brazílii a  stejně jako pacienti 
se do Botucatu sjíždějí z obrovských dálek, tak 
i místní studenti se předhánějí, kdo u něj bude 
moct být na praxi.
Dalším přínosem stáže pro mě jsou samozřej-
mě noví přátelé, kterých je spousta, vzhledem 
k temperamentu a otevřenosti Brazilců. Lidé se 
tam k  sobě chovají úžasně, snad jediným ne-
gativem je, že si stále a dlouho povídají, a pak 
chodí pozdě na schůzky. Do nemocnice jsem 
občas stopovala (na  radu místních - prý mi 
někdo zastaví dřív, než pojede autobus). Jinak 
jsem jezdila autem. Skoro všichni studenti totiž 
vlastní svoje auto, takže nebyl problém jezdit 
na výlety, a taky bylo samozřejmostí jezdit au-
tem na párty i zpátky (ať už řidič pil, nebo ne...).
Anglicky umí ve velkých městech a turistických 

oblastech většina lidí (až na  letiště v  Riu, kde 
jsem byla nemile překvapená hned po příletu). 
Se studenty jsem se dorozuměla se všemi. Já se 
snažila naučit portugalsky, ale všichni mezi se-
bou mluví strašně rychle, takže to nebylo snad-
né. Ale v nemocnici bylo výhodou umět jejich 
jazyk, protože při konzultaci pacienta s lékařem 
jsem rozuměla jen něčemu. Naštěstí lékaři ang-
ličtinu ovládali a vše ochotně překládali.
Taky mě překvapilo, jak jsou Brazilci velmi nábo-
žensky založení. Byly dny, kdy si četli před spa-
ním bibli, a nebyly neděle, kdy by nešli na mši 
do kostela, a  přitom byste si o nich nemysleli, 
že jsou konzervativní. Naopak, jsou zábavní, 
otevření všem novým zážitkům, milují tanec 
a  hudbu... Náboženství je i  paradoxem ke  kri-
minalitě, se kterou se můžete setkat ve velkých 

městech. V Sao Paulu jsme museli jezdit se za-
vřenými okny od auta, protože pouliční „baviči“ 
jsou schopni sebrat tašku, kterou máte zrovna 
položenou na kolenou. V klubech vyžadují ob-
čanky nebo pasy, fotí si vás, dělají otisky prstů, 
prohledávají kabelku.. Ale já jsem se s žádnou 
krádeží, znásilněním ani vraždou nesetkala. Sta-
čí být prostě opatrný a nechodit nikde v noci 
sám, ale to samé bych řekla i turistům v Praze.
Brazílie je nádherná země, doporučuji ji navští-
vit všem temperamentním a  exhibicionismu 
otevřeným lidem! Není pro ty, co chtějí vidět 
nějaké historické památky. Spíše zde najde-
te exotickou přírodu, dech beroucí výhledy 
na nejkrásnější město na světě (Rio de Janeiro) 
a  nejvodnatější vodopády ve  Foz do  Iguacu, 
gastronomické zážitky, skvělý fotbal, a spoustu 
dalších kulturních zážitků!

Petra Karpuzovová

U vodopádů ve Foz do Iguacú 
na brazilské straně vodopádů

Ria de Janeiro: pohled z vrcholu Pao de Acúcar na horu Corcovado, 
sochu Cristo Redentor a zátoku Guanabara

Dlouhodobý dopad války 
na duševní zdraví a zdravotní péči

Studie ukazují, že dlouhodobé vystavení válce 
je spojeno s vysokou prevalencí duševních po-
ruch. Nejsilnějším stresovým faktorem je muče-
ní a kumulativní expozice válečným událostem. 
Postižení může přetrvávat mnoho let po skon-
čení války a nese s sebou ekonomické důsled-
ky vzhledem k potřebě zdravotní péče a péče 
od  rodinných příslušníků. Hodnocení těchto 

důsledků je důležité, neboť omezené prostřed-
ky na zdravotní péči nacházíme zejména v chu-
dých zemích, které jsou postiženy válkou.
Posttraumatická stresová porucha (PTSD) je 
pro válku velmi typická. Pro přehlednost zde 
uvádím stručnou charakteristiku. Je definová-
na jako zpožděná nebo protrahovaná odezva 
na  psychologicky traumatizující stresovou 

událost, která obvykle přesahuje rozsah běžné 
lidské zkušenosti a která pravděpodobně u kaž-
dého jedince vyvolá pronikavou tíseň. Hlavními 
symptomy jsou pocity otupělosti, nedostatek 
zájmu o  činnosti, které postižený dříve vyko-
nával, pocit odcizení se lidem. Častým sympto-
mem je znovu opakované prožívání traumatu 
ve vzpomínkách a snech. Může se objevit úz-
kost, přehnané úlekové reakce, poruchy spán-
ku, poruchy koncentrace pozornosti a nadměr-
ná ostražitost. Někteří jedinci cítí vinu za to, že 
přežili, zatímco druzí zahynuli, případně se viní 
za svoje činy, učiněné pro vlastní přežití. Obvyk-
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Sezónní afektivní 
porucha

 „Zimní rána jsou vyrobená z oceli, mají kovovou 
chuť a ostré hrany. Ve středu v sedm ráno v lednu 
je zřejmé, že svět nebyl stvořen pro Člověka, a urči-
tě ne pro jeho pohodlí a radost.“ (Olga Tokarczu-
ková, Svůj vůz i pluh)
Sezónní afektivní porucha (Seasonal affective 
disorder) je klinický termín, který byl poprvé vy-
sloven v roce 1984 Normanem E. Rosenthalem 
M.D. V současnosti o její existenci není pochyb, 
ačkoli zpočátku se vědecká veřejnost k  nové 
diagnóze stavěla skepticky. Podle desáté revize 
MKN  patří mezi „periodické depresivní fáze“ tj. 
diagnóza F32.-spolu s  depresivní reakcí, psy-
chogenní a  reaktivní depresí. Pro laickou ve-
řejnost napsal Norman E. Rosenthal populární 
publikaci „Winter blues“, založenou na  svých 
vlastních zkušenostech se „zimní depresí“.
S.A.D. - definice
Sezónní afektivní porucha (dále jen SAD) je 
nejčastěji charakterizována epizodami depre-
se, která souvisí s výrazným úbytkem denního 
světla v  zimním období. (Výjimečně se objevují 
také pacienti, kteří trpí letními depresemi). Pro 
depresivní epizody u  pacientů se sezónním 
výskytem je charakteristická anergie a další aty-
pické symptomy jako hypersomnie, únava, ob-

tížné ranní vstávání, ranní nevolnost, tendence 
k „zaspávání“, zvýšená chuť k  jídlu až přejídání, 
zejména tzv. „craving for carbohydrates“ a v jeho 
důsledku nárůst hmotnosti, dále poruchy kon-
centrace, dráždivost, zvýšená senzitivita, inter-
personální problémy, snížené libido, sociální 
stažení, zatímco u  depresí sezónně vázaných 
na jarní a letní období jsou příznaky typické pro 
„klasické“ deprese, tj. nespavost, zvýšená agi-
tovanost, úzkost, snížená chuť k  jídlu, váhový 
úbytek. Je nasnadě, že emocionální a  kogni-
tivní projevy deprese jsou u  SAD stejné jako 
u  jiných typů depresí (pocity beznaděje, bez-
východnosti, neschopnosti, nedostatečnosti, 
anhedonie, abulie…), odlišnosti nacházíme 
ve vegetativních symptomech. 
Ujasnění pojmů
Někdy je SAD charakterizována pouze jako 
„zimní deprese“, jindy je pojem používán v šir-
ším měřítku pro deprese vyskytující se v  sou-
vislosti s  jakoukoliv roční dobou. Zimní mani-
festace patří mezi nejčastější formu SAD a jiné 
typy jsou považovány spíše za výjimky v rámci 
SAD. Pakliže není v textu uvedena specifikace, 
jedná se vždy o SAD zimního typu. Symptomy 
typu nižší aktivita, snížený zájem a  výraznější 

únava jsou v zimním období celospolečensky 
rozšířené a  někdy jsou uváděny coby typické 
manifestace sezónních rysů u lidí. Sezónní cho-
vání je fyziologickým jevem, který se manifes-
tuje na  škále od  minimálních změn afektivity 
po dramatické dlouhodobé výkyvy nálad.    
Diagnostickým vodítkem pro konstatování dia-
gnózy SAD jsou obecně platná diagnostická 
kritéria:  
- počátek epizody velké deprese v pravidelném 
ročním období
- pravidelná plná remise, hypománie či mánie 
v určitém ročním období 
- dvě depresivní epizody v posledních 2 letech 
splňují výše uvedená kritéria a žádné jiné
epizody deprese se v daném čase neobjevily 
- počet sezónních epizod v minulosti výrazně 
převyšuje počet nesezónních 
- životní historie rekurentní bipolární I, bipolární 
II nebo velké depresivní poruchy.
- velká depresivní epizoda
Další možností jak diagnostikovat SAD je scree-
ningová metoda „dotazník pro hodnocení se-
zónního výskytu“ (Seasonal Pattern Assessment 
Questionnaire - SPAQ). Pro sezónní afektivní po-
ruchu má vysokou specificitu (94 %), ale nízkou 
senzitivitu (41 %). Ačkoli je SPAQ běžně použí-
ván, různí autoři se liší v názorech na jeho rele-
vanci. Diagnóza SAD se často překrývá s dalšími 
diagnózami, které jsou založeny na podobném 
mechanismu (serotoninergní dysregulace, 
noradrenergní přenos) a mezi které patří např. 
generalizovaná úzkostná porucha, panická po-
rucha, bulimie, chronický únavový syndrom, 
porucha pozornosti spojená s  hyperaktivitou 
(ADHD), dysforická porucha pozdní luteální 

lý je strach z vjemů, které postiženému trauma 
připomínají a  vyhýbání se jim. Častá je vege-
tativní hyperaktivace se zvýšenou dráždivostí, 
může dojít k atakám paniky nebo agrese, které 
jsou spuštěny podněty, vedoucími ke znovuvy-
bavení původního traumatu. Tato porucha se 
diagnostikuje, pokud trvá do 6 měsíců po zá-
važné traumatizující události.
Rozpad Jugoslávie na  počátku roku 1990 vy-
volal nejhorší ozbrojený konflikt v  Evropě 
od  roku 1945. Ozbrojený konflikt se odehrál 
na mnoha místech bývalé Jugoslávie v  letech 
1991 až 2001. Přesto, že většina postižených zů-
stala v místě konfliktu, také velké množství lidí 
hledalo zázemí nebo bylo násilně vyhoštěno 
do zemí západní Evropy. Tito lidé se museli po-
týkat s událostmi, které mají další negativní vliv 
na  mentální zdraví. Patří sem socioekonomic-
ké znevýhodnění a chudoba, změna struktury 
a  fungování rodiny, ztráta sociální podpory, 
nedostatečný přístup ke vzdělání. Dalšími stre-
sory jsou bydlení v  přeplněných místnostech, 
nepřátelství a rasismus od původních obyvatel 
nebo tlak jiné kultury. Navzdory těmto faktům, 
u těch, kteří zůstali, byla prevalence duševních 
chorob mnohem vyšší, než se zdálo ze studií, 
které byli provedeny v Evropě. U PTSD se pre-
valence pohybuje od 10,6 % do 35,4 %, u poru-
chy nálady od 12,1 % do 47,6 % a jiné úzkostné 
poruchy mají prevalenci od 15,6 % do 41,8 %. 
Pro srovnání je třeba uvést data od uprchlíků, 

kteří měli k útěku ze své země jiný, než válečný 
důvod. Z nich nejvíce, 9 %, trpí posttraumatic-
kou stresovou chorobou, 5 % potom trpí těž-
kou depresí. U dětí se posttraumatická streso-
vá choroba vyskytuje až v 11 %. Jak obrovský 
dopad má PTSD na  kvalitu dalšího života se 
snažila objasnit skupina vědců z  Chorvatska. 
Ve studii, publikované v roce 2011, přinesli vý-
sledek, že kvalita života lidí s PTSD je redukova-
ná o 26,6 %, v kombinaci s chronickou bolestí 
dokonce o 37,1%.
Také byly posuzovány dlouhodobé ekonomic-
ké důsledky spojené se zdravotní péčí. A to jak 
v zemích, kde válka probíhala, tak v zemích zá-
padní Evropy, kde se nejčastěji uprchlíci usídlili. 
Účastníci studie, provedené v  roce 2011, byli 
přijati do  multi-centrální epidemiologické ko-
munitní studie provedené v  pěti zemích Bal-
kánského poloostrova - v  Bosně a Hercegovi-
ně, Chorvatsku, Kosovu, Makedonii a  Srbsku, 
a v dalších třech evropských zemích -  v Němec-
ku, Itálii a Velké Británii. Kritéria pro výběr pro-
bandů byla následující: účastník se narodil v Ju-
goslávii, byl ve věku od 18 do 65 let, zažil válku 
ve věku 16ti a více let a neměl žádné mentální 
postižení v  důsledku poranění mozku. Scree-
ningový seznam obsahoval 20 stresujících udá-
lostí, které mohli lidé prožít během války. Patřilo 
sem například ostřelování, znásilnění nebo boj. 
Analýzy nákladů byly rozděleny do  tří skupin. 
Náklady na komunitní zdravotní péči (praktický 

lékař, péče sester, sociální pracovníci, odborné 
komunity), na  specialisty na  mentální zdraví 
(psychiatr, psycholog, psychoterapie) a na ne-
duševní zdravotní specialisty. Celkové náklady 
na služby byly vypočítány jako součet nákladů 
na léky a zdravotní péči. 
Výsledky ukazují, že v balkánských zemích byly 
traumatické události a  stav duševního zdra-
ví spojené s  větším využitím služeb, zatímco 
v  západních zemích tato asociace nebyla na-
lezena. U  účastníků z  balkánských zemí, kteří 
trpěli posttraumatickou stresovou poruchou, 
byly náklady vyšší o 63 %, než u těch bez PTSD. 
Traumatizující zážitky, které vedly k úzkostným 
poruchám, byly spojeny také se signifikantně 
vyššími náklady. Na druhé straně, v západních 
zemích byly náklady vyšší o 76 % u úzkostných 
poruch bez PTSD a o 63 % vyšší u poruch ná-
lady. Tyto výsledky korelují s  výskytem těchto 
onemocnění.
Z  toho vyplývá závěr, že válečné zkušenos-
ti a  jejich vliv na  duševní zdraví jsou spojeny 
s vyššími náklady na zdravotní péči i o mnoho 
let později, a  to zejména u  těch, kteří zůsta-
li v  místě konfliktu. Zaměření se na  vliv války 
na duševní zdraví je důležité z mnoha důvodů, 
včetně těch ekonomických.

Anna Johanidesová
7. skupina 5. r. LF UK v Plzni

Literatura u autorky
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fáze, sezónní abúsus alkoholu. Čím více komor-
bidit, tím je diagnóza SAD méně specifická. 
Prevalence
Původní hypotéza byla, že prevalence SAD se 
liší podle zeměpisné šířky ve smyslu, „čím dále 
od  rovníku, tím vyšší výskyt“. Tak např. na  Aljaš-
ce je prevalence 8,9 % a  subsyndromální SAD 
se vyskytuje ve 24,9 %. Tato podmínka zdaleka 
neplatí absolutně. Některé státy s  předpoklá-
daným vysokým výskytem se tomuto pravidlu 
vymykají. Např. Island je zemí s výskytem SAD 
0,84 %, což je předmětem studií, které se zabý-
vají příčinou tohoto jevu. Přiklání se buď k hy-
potéze o genetickém driftu anebo k hypotéze 
o stravovacích návycích, zejména významném 
podílu mořských ryb a  touto cestou i  zvýše-
ného přísunu omega 3 mastných kyselin, ei-
kosapentenové a  dokosahexaenové kyseliny. 
Vzdálenost od rovníku je ovšem jen nepřímým 
měřítkem množství slunečního svitu (jehož ne-
dostatek je považován za  hlavní příčinu SAD) 
v  dané oblasti. Po  mnoha studiích v  Evropě 
i  v  Americe vyšlo najevo, že souvislost mezi 
vzdáleností od  rovníku a  výskytem SAD není 
tak jednoznačná, jak se předpokládalo a  lze ji 
shrnout do celkem vágní fráze “If latitude influ-
ences prevalence, this influence is only weak”.  Ně-
které etnické skupiny jsou zkrátka na dlouhou 
zimu dobře adaptovány i po této stránce. 
Co se týče genderového rozložení, 60-90 % 
osob trpících SAD jsou ženy. Dále je statisticky 
častější výskyt u osob mladšího věku.
Patofyziologie
Přesné mechanismy vzniku SAD nejsou známy, 
nepochybná je souvislost s  množstvím světla, 
zejména v  kontextu s  responsibilitou na  foto-
terapii. Léčebná odpověď na  terapii světlem 
vedla k vytvoření několika hypotéz týkajících se 
sekrece melatoninu, serotoninu, noradrenalinu, 
CRH, ACTH, TSH. Nejedná se tedy o  jednodu-
chý biologický systém, jehož narušení by vedlo 
ke  vzniku SAD, ale o  součinnost více faktorů, 
z nichž některé se pokusím alespoň nastínit. 
Jedním z  možných vysvětlení je hypotéza 
„opožděných vnitřních hodin“, tedy studie 
potvrzující, že počátek melatoninové sekrece 
a rytmus tělesné teploty jsou u lidí s SAD opož-
děné oproti kontrolám, toto zpoždění se proje-
vuje u osob s SAD pouze v zimním období. Jiná 
hypotéza tvrdí, že lidé s SAD jsou méně citliví 
na  světlo a  tedy pokles světelné intenzity vy-
volá relativní světelnou deprivaci a následkem 
toho depresi. 
Asi nejvýznamnější roli v rozvoji SAD hraje se-
rotoninergní systém. Sezónní variace ve funkci 
serotoninergního systému byly zjištěny u zdra-
vých osob. Právě serotoninergní systém může 
být „locus minoris resistentiae“ u  predispono-
vaných osob.
Genetický podklad může souviset s  relativně 
častým výskytem genotypu HTR2A pro seroto-
ninový receptor. Bývá považován zodpovědný 
za  „poruchy centrální aktivace kombinované se 
zvýšenou citlivostí vůči podnětům z okolního pro-
středí“. Jeho místo v  etiopatogenezi SAD není 
zřejmé, a kromě souvislosti s SAD je zkoumán 
zejména v  souvislosti se sebevražedným cho-
váním a schizofrenií. Hypotézu serotoninergní 
dysregulace podporuje úspěšnost aplikace se-
rotoninergních léků (sertralin).

Katecholaminergní transmise může hrát důleži-
tou roli jak v etiopatogenezi GAD, tak v mecha-
nizmu účinku světla. Mezi klidovými hladinami 
noradrenalinu a mírou deprese je negativní ko-
relace. Fototerapie snižuje výdej noradrenalinu 
a  jeho metabolitů v  moči. Svou roli bude mít 
i dopamiergní systém.
V neposlední řadě byly zaznamenány i změny 
monoaminoergního systému. Spojovací článek 
mezi výše zmíněnými neurotransmitery (sero-
tonin, noradrenalin, dopamin) a  endokrinním 
systémem představuje CRH (Corticotropin-re-
leasing Hormone). CRH kontroluje prostřed-
nictvím ACTH vylučování kortisolu. Nadledviny 
jsou ovlivňovány nejen genetickou dispozicí, 
ale také zátěží, stresem, cirkadiálními rytmy, 
mezi něž patří také délka osvitu a denní doba. 
Depresivní jedinci se liší od ostatních také vylu-
čováním TSH. Zvláštností je zejména vylučová-
ní TSH v cirkadiálním rytmu. U zdravých jedin-
ců je TSH vylučován v noci v průběhu spánku. 
Toto vylučování u depresivních pacientů chybí, 
nebo je výrazně sníženo. 
Lze shrnout, že při afektivních poruchách obec-
ně dochází ke snížení aktivity neurotransmite-
rových systémů. Přesné popsání mechanismu 
vzniku SAD se zdá být přes množství dílčích dat 
obtížným úkolem. 
Terapie
V současné době je při diagnóze SAD nejčastěji 
aplikovaným terapeutickým postupem léčba 
jasným světlem. Účinek se objeví i při polední 
nebo večerní aplikaci, jako nejvhodnější je však 
popisována léčba ranní aplikací intenzivního 
světla. Někdy plně odstraní depresi již po týdnu 
aplikace, typicky však dochází k remisi po dvou 
týdnech. Používané světlo má zpravidla spek-
trum podobné slunečnímu (bez UV složky) 
o intenzitě 2 500–10 000 luxů. Při aplikaci del-
ší než 2 hodiny denně se zvyšuje efekt již jen 
minimálně. Většina pacientů, kteří nereagovali 
zlepšením do dvou týdnů, nemá z fototerapie 
užitek. Po dosažení účinku je běžnou praxí po-
kračovat ještě v týdenní aplikaci světla. Obyčej-
ně dostává pacient ještě antidepresivum (zpra-
vidla SSRI nebo IMAO), které by mělo pomoci 
normoforii udržet. Kognitivně behaviorální 
terapie významně zvyšuje efekt léčby jasným 
světlem.
Lehké nežádoucí účinky se objeví u 45 % léče-
ných první dny léčby (mírná iritace spojivek, 
bolest hlavy, nausea, méně často i  rozmazané 
vidění, přechodná insomnie, únava a nadměr-
ná aktivace, velmi zřídka i hypomanické přízna-
ky). Léčba jasným světlem je všeobecně dobře 
snášená, zvýšené opatrnosti je třeba v případě 
makulární degenerace, retinis pigmentosa, fo-
tosenzitivní kožní reakce, u  pacientů s  mánií 
v anamnéze. Plná remise se objevuje po foto-
terapii již po  1–2 týdnech aplikace. Efekt pře-
trvává jen krátce po době aplikace. Vhodná je 
udržovací léčba antidepresivy.
Studie týkající se léčby světlem se zesíleným 
modrým spektrem (na základě hypotézy, že ne-
vizuální efekty světla jsou zprostředkovány prá-
vě modrým světlem) nevykázaly vyšší úspěš-
nost než fototerapie klasickým jasným světlem.
Studie týkající se konkrétních diet (pití nápoje 
z  rozmixovaného škrobu, na  glycidy bohatá 
strava – zvýšený podíl glukózy údajně zvyšuje 

citlivost retiny na světlo) neprokázaly výrazněj-
ší korelace mezi symptomy SAD a specifickou 
dietou. Vliv diety bohaté na  mořské ryby je 
sporný. 
Co se režimových opatření a životosprávy týče, 
pacienti s SAD se cítí lépe, když v čase výskytu 
cestují směrem k rovníku nebo na opačnou po-
lokouli. Také jim pomáhá každodenní rytmicita  
– aerobní cvičení, ranní sprchování studenou  
vodou, pravidelný  spánkový  režim,  pravidelná 
denní jídla a další pravidelné rytmické aktivity. 
Závěrem
Pojem SAD se používá cca 30 let, ale „zimní 
smutek“ a inklinování k němu je v lidové kultuře 
všeobecně známo (ovšem možná podobným 
způsobem jako lidové termíny „jarní únava“, 
„letní útlum“ a  „podzimní splín“, jejichž časté 
používání by mohlo potvrzovat hypotézu, že 
deprese je široce rozšířenou civilizační choro-
bou, anebo potvrzovat jistý typ alibismu rozší-
řený v populaci). 
Stejně tak je dobře znám i pozitivní účinek svět-
la na lidskou psychiku, ačkoliv jeho systematic-
ká aplikace a  precizní dávkování (pominu-li 
slunění tuberkulózních pacientů v  sanatoriích 
19. století) je přibližně stejného data jako sama 
SAD. Zjišťování dynamiky rytmicity a  cirkadi-
ánních rytmů a  jejich souvislosti se vznikem 
sezónních poruch je nelehkým úkolem právě 
pro vzájemnou provázanost jevů na  všech 
úrovních.
Dobrou zprávou ovšem je, že přes ne zcela 
objasněné patogenetické mechanismy vzniku 
SAD jsou známa účinná terapeutická schémata 
tj. zejména „fototerapie + antidepresiva“, pří-
padně podpůrná psychoterapie a  dodržování 
pravidelného denního režimu.

Alžběta Baladová
Seminární práce v rámci výuky předmětu 

psychiatrie v 5. ročníku LF
Literatura u autorky. 

Víra v jiné vrcholí vírou v lidstvo.  
(Erich Fromm)

Hypochondr = nemocný z povolání.  
(Siest. Brudziňski)

Práce bývá často matkou radosti.  
(Voltaire)

Nůž a slovo ber za správný konec.  
(Kampučské přísloví)

Po smrti sláva pozdě přichází.  
(Valerius Martialis)

Jsou vítězství, která jsou hanbou.  
(Josef Čapek)

Člověk dokáže odolat všemu  
kromě pokušení.  

(Oscar Wilde)

Rámus není autorita.  
(G. H. Lorimer)

Nechval dne před večerem  
a manželku před přítelem.  

(Josef Poláček)
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Hokejisté FN Plzeň 
obhájili prvenství 

Rok se s rokem sešel a hasiči opět, již po sedmé, 
uspořádali tradiční a prestižní novoroční turnaj 
v  ledním hokeji. Turnaje se stejně, jako v  loň-
ském roce zúčastnilo celkem 8 týmů, mezi nimi 
i  tým Fakultní nemocnice, který do  turnaje na-
stupoval z pozice loňského vítěze a jednoznač-
ně byl řazen mezi favority turnaje. Podle štítků se 
jmény vítězných týmů na putovním poháru se 
zatím v šestileté historii turnaje nepovedlo žád-
nému týmu vyhrát turnaj dvakrát, a to byla pro 
náš tým obrovská výzva. Sestava našeho týmu 
byla téměř totožná jako v loňském roce. Za tým 
Fakultní nemocnice tedy nastoupili David 
Šmíd, Miloš Eret, Martin Dudáš, Miroslav 
Dolanský, Petr Balek, Petr Havránek, Luboš 
Hubsch, Martin Straka, Jiří Šindelář, Martin 
Verner, Tomáš Krhounek, Lukáš Huňáček, 
Richard Pradl, Sláva Takáč a David Čermák.
Turnaj se uskutečnil 9. ledna 2012 tradičně 
na zimním stadionu na Košutce. V základní sku-
pině jsme se utkali s týmem hasičů Plzeň – střed, 
s  týmem KLH Hamerníky (loni jsme s  nimi se-
hráli náročné utkání) a s favorizovaným týmem 
hasičů z Domažlic. V druhé skupině byly týmy: 
hasiči Plzeň–Košutka, hasiči Plzeň–Slovany, hasi-
či – Kopis (pozn. autora KOPIS – Krajské operační 
a informační středisko hasičského záchranného 
sboru) a tým nám nejbližší, tedy tým Záchranné 
služby Plzeňského kraje. 
Náš tým odehrál první utkání v základní skupi-
ně s týmem hasičů Plzeň–střed. Zpočátku jsme 
působili sebevědomě, hned v prvních minutách 
utkání otevřel celkové skóre našeho týmu v tur-
naji Šmíd. Hasiči se však nezalekli, hráli svoji hru, 
pečlivě bránili a neváhali jít do pro nás nebez-
pečných protiakcí. Přesto všechno měl náš tým 
viditelnou převahu a konečné skóre zápasu FN 
Plzeň vs. hasiči Plzeň-střed se tedy zastavilo 
na hodnotě 7:2. Góly za náš tým vstřelili Šmíd 2, 
Straka, Huňáček, Balek, Verner a Dudáš. 
Hned po  skončení utkání a  krátké pauze jsme 
nastoupili k  dalšímu utkání. Zpětně bychom 
mohli toto utkání nazvat předčasným finálem, 
každopádně kvalita a náboj utkání byly odpoví-
dající. K druhému zápasu turnaje nás vyzval tým 
hasičů z Domažlic. Předem jsme věděli o vyso-
ké kvalitě dvou jejich hráčů a  náš cíl byl jasný. 
Pokud chceme toto utkání vyhrát, musíme zne-
škodnit útočnou aktivitu bratří Vlčků. Oba týmy 
začaly opatrně, bylo zjevné, že se bojí zbyteč-
ných chyb. První gól Fakultní nemocnice vstřelil 
z trestného střílení, které bylo nařízeno pro hoze-
ní hole, sám faulovaný Straka, 1:0.  Hasiči po krát-
ké chvíli odpověděli vyrovnávacím gólem a za-
čínalo se tedy od začátku.  Náš tým byl aktivní 
v útoku a výsledkem byl druhý gól našeho týmu, 
který vstřelil po pěkné akci a spolupráci celého 
útoku Dudáš, stav byl tedy 2:1. Soupeř podni-
kal nebezpečné výpady do našeho obranného 
pásma, převaha jednotlivých týmů se rychle stří-
dala. Náš tým udělal pro výhru maximum, dalo 

by se říci, že jsme obětovali dva naše hráče, kteří 
v  případě přítomnosti dvou nejnebezpečněj-
ších  útočníků z řad soupeře na ledě měli za cíl 
znemožnit jejich útočnou a  hlavně střeleckou 
aktivitu. I přes veškerou snahu se toto 100% ne-
podařilo, vyrovnávací gól vstřelil jeden z bratrů 
Vlčků. Celkové skóre zápasu zůstalo 2:2. Za náš 
tým skóroval Straka a Dudáš.
Čekalo nás poslední utkání v základní části pro-
ti KLH Hamerníky. Věděli jsme, že s  ohledem 
na výsledky ostatních týmů v naší skupině  po-
třebujeme k postupu do finále získat dva body, 
tedy musíme vyhrát. Bylo by velkou výhodou 
vyhrát zápas velkým rozdílem, aby v  případě 
rovnosti bodů jsme měli lepší skóre než soupeř 
z Domažlic a my si mohli zahrát vysněné finále. 
Po  první půli pro nás výsledek nebyl příliš ne-
uspokojivý, vedli jsme pouze 2:0. O  přestávce 
jsme si jasně řekli, že je třeba hrát více efektivně 
než na krásu, stejně nám nikdo z diváků nefan-
dil, a  jak jsme si řekli, tak jsme udělali. Výsledek 
po skončení utkání byl 7:0. Do listiny střelců se 
zapsali Straka, Dudáš, Verner, Krhounek 2, Huňá-
ček a Havránek. 
V  základní části turnaje v  naší skupině zbývalo 
odehrát jeden zápas, pro nás však velmi důležitý. 
Náš tým měl po základní části 5 bodů, skóre 16:4, 
rozdíl vstřelených a obdržených branek byl tedy  
+12. Poslední zápas v naší skupině byl mezi ha-
sičskými týmy Domažlice vs. Plzeň-střed. Před-
pokládalo se, že hasiči z Domažlic hladce vyhrají, 
tím by měli stejně bodů s námi, a proto bylo roz-
hodující skóre. Domažličtí nesměli vyhrát o více 
než 8 branek. Osud našeho týmu tedy nebyl 
v  našich rukou, proto většina z  nás povzbuzo-
vala hasiče z  Plzně alespoň hlasitým projevem 
z  hlediště. V  polovině utkání byl výsledek 5:1. 
Domažličtí se snažili ze všech sil, a to se projevilo 
na výsledku. Necelé 4 minuty před koncem to 
bylo 9:1 a už se zdálo, že si finále letos nezahra-
jeme. Ale hasiči z Plzně byli zásadně proti finálo-
vému postupu svých kolegů z Domažlic a vstře-
lili svůj druhý, pro nás velmi důležitý, gól. Rozdíl 
sedmi gólů by nestačil Domažlicím k  postupu 
do finále, proto vrhli všechny svoje síly do úto-
ku s jediným cílem, vstřelit ještě 2 branky. Efekt 
a síla mocného útoku Domažlic se okamžitě do-
stavily v podobě dalšího vstřeleného gólu, stav 
utkání byl 55 vteřin před koncem 10:2. Plzeňští 
hasiči však bránili ze všech sil a i přes power play 
Domažlic a silný tlak soupeře, který je prakticky 
na celých 50 vteřin uzavřel do jejich obranného 
pásma se jim podařilo výsledek uhájit a tím po-
slali tým FN Plzeň opět po roce do finále turnaje. 
Po skončení základní části se utkali mezi sebou 
ostatní týmy o  konečné umístění na  turnaji. 
Z posledních pozic v základní skupině se o cel-
kově 7. a 8.místo utkaly týmy hasiči Plzeň–Košut-
ka a tým KLH Hamerníky. V tomto utkání hasiči 
prohráli vysoko 0:5 a tím se umístili na celkově 
posledním místě v turnaji. Předposlední pozice 

se tedy ujali hráči z Hamerníků. Na souboj o cel-
kově 5. a 6. místo vyzvali zdravotničtí záchranáři 
tým hasičů Plzeň–střed a v tomto souboji po vel-
ké bitvě záchranáři vyhráli 6:4 a po právu se tak 
umístili na celkově 5. místě v turnaji. Do zápasu 
o bronzové medaile nastoupil favorizovaný tým 
hasičů z Domažlic proti týmu hasičů z Plzně–Slo-
van. Favorité se této role ihned ujali a udrželi si ji 
až do konce,  zápas pohodlně vyhráli 6:2 a tím 
skončili celkově na bronzové, třetí pozici. A ko-
nečně se došlo na finále, historie loňského roku 
se opakovala.
Do finále turnaje opět postoupily  týmy FN Plzeň 
a hasiči KOPIS.  Utkání začalo pro náš tým dobře, 
hned po několika málo minutách první poloviny 
utkání otevřel skóre Šmíd po  přesné přihrávce 
Straky. V polovině první části však vsítil další gól 
našeho týmu Verner a stav byl tedy 2:0. V závě-
rečné minutě prvního poločasu se však podařilo 
soupeři snížit a do šaten se šlo za stavu 2:1. Hned 
po zahajovací buly druhé části  jsme vyvinuli tlak 
na  soupeře, bohužel však bez střeleckého vý-
sledku. Až v polovině závěrečné části se přesně 
trefil Forejt.  Utkání se hrálo ve vysokém tempu, 
bez většího počtu nepřesností. Na straně soupe-
ře, stejně jako v  loňském roce, svým výkonem 
vynikal bývalý extraligový hráč Plzně Dalibor 
Šanda. Díky jeho spolupráci s dalšími hráči jeho 
týmu se soupeři povedlo snížit na 2:3. Do konce 
utkání zbývalo něco málo přes minutu a soupeř 
se rozhodl pro power play, aby tím zvýšil šanci 
na vyrovnání. Výsledkem byl silný  tlak a celá řada 
střel na naši bránu. Nejlepší orientaci v brankovi-
šti měl však stále náš brankář Dolanský a většina 
puků skončila v  jeho rukavicích. Výjimkou byla 
jedna střela, kterou pouze vyrazil ke hrazení, zde 
se puku zmocnil náš Krhounek a poslal puk přes 
celé hřiště do  odkryté svatyně soupeře a  tím 
rozhodl definitivně o našem vítězství. Do konce 
zbývalo několik málo vteřin, to však ještě stačilo 
Strakovi, aby posledním gólem utkání uzavřel 
celkové skóre zápasu na 5:2. Po roce jsme si tak 
všichni společně mohli znovu zakřičet ve vítězné 
euforii mistři, mistři .... Finálové utkání, kterému 
přihlížela celá řada diváků z řad hasičů (logicky to 
nebyli naši fanoušci) tedy skončilo nakonec na-
ším přesvědčivým vítězstvím. 
Poprvé  v sedmileté historii turnaje se tak poda-
řilo někomu získat vítězný, putovní pohár podru-
hé. V našem případě se tak stalo a dokonce hned 
ve dvou po sobě jdoucích ročnících. Naším úko-
lem teď bude střežit a opatrovávat putovní trofej 
po celý rok a příští rok v lednu ji opět předáme 
pořadatelům, aby o  ni znovu mohli bojovat 
všechny týmy. Možnost získání zlatého hattricku 
bude pro náš tým jistě ještě větší výzvou a moti-
vací než v roce letošním. Již teď se nesmazatelně 
do historie Novoročního hokejového turnaje ha-
sičských sborů zapsal tým Fakultní nemocnice 
z Plzně a poděkování patří všem, kteří se na tom-
to úspěchu podíleli. 
Konečné pořadí:
1. Fakultní nemocnice Plzeň  2. Hasiči KOPIS  3. 
Hasiči Domažlice  4. Hasiči Plzeň–Slovany   5. Zá-
chranná služba Plzeňského kraje  6. Hasiči Plzeň–
střed  7. KLH Hamerníky  8. Hasiči Plzeň–Košutka. 
Nejlepší střelec turnaje: Michal Vlček (hasiči Do-
mažlice). Nejlepší brankář turnaje: Miroslav Do-
lanský (FN Plzeň)

David Šmíd
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Procházky 
Salcburkem 

Salcburk má leccos společného s Plzní. Jak veli-
kostí (150 tisíc obyvatel – čtvrté největší město 
Rakouska), tak tradicí výroby piva, tak také uni-
verzitní tradicí. Jeho historie však je o  mnoho 
století starší – samostatné sídliště na  břehu 
Salzachu stálo již v období Římské říše v  r. 15 
př. n. l., od r. 45 obdrželo město Juvavum právo 
municipia. Z 5. století je doložen klášter. Biskup 
Rupert Salcburský dostal roku 699 darem od ba-
vorského knížete pozůstatky starého římského 
města, aby zde vykonával misii, a zvolil si klášter 
sv. Petra za své útočiště. Název „Salzburg“ je po-
prvé doložen roku 755. Roku 739 bylo založeno 
salcburské biskupství, město se stalo sídlem 
biskupa a roku 774 byla založena první salcbur-
ská katedrála. Dne 20. dubna 798 byla diecéze 
na žádost franského krále Karla Velikého pový-
šena papežem Lvem III. na arcibiskupství, jakož-
to území církevního vlivu, jež zahrnovalo téměř 
celé starobavorské kmenové území, tzn. Dolní 
a Horní Bavory, a Horní Falc, a též většinu dneš-
ního Rakouska.
Stavba dominantní stavby města - pevnosti Ho-
hensalzburg - byla započata v roce 1077 z pod-
nětu arcibiskupa Gebharda von Helfenstein, 
dokončena byla za  vlády jeho nástupce. Zají-
mavé je, že jedním z arcibiskupů byl od r. 1168 
i Přemyslovec  Vojtěch III. Český, syn krále Vladi-
slava II. a  bratranec císaře  Friedricha I. Barba-
rossy. Vydržel ve funkci do r. 1177, pak jej na čas 
vystřídal Konrád III. z Wittelsbachu,  od r. 1187 
až do své smrti v r. 1200 však se arcibiskupské-
ho stolce ujal opět Vojtěch III. Český (Adalbert 
III. von Böhmen). V  první polovině 13. století 
vzniklo jednotné arcibiskupské panství, které 
bylo uznáno bavorským knížetem, a  tak do-
šlo s konečnou platností k odtržení Salcburku 
od Bavorska. V roce 1492 byl založen salcburský 

pivovar Stiegl, jenž je dnes nejúspěšnějším ze 
všech soukromých pivovarů Rakouska a tradič-
ní podnik v hospodářství Salcburska.
Salcburk nezůstal uchráněn ani válečných 
událostí. V r. 1611 došlo k tzv. solné válce mezi 
Solnohradskem a  Bavorskem. Bavorské vojsko 
nakonec Salcburk obsadilo a  teprve pak byl 
konflikt urovnán. Snad poučeni tímto konflik-
tem vyhnuli se arcibiskupové díky neutralitě 
bojům 30leté války. I  bez válek však nebylo 
město ušetřeno požárů, dokonce jedna z nej-
významnějších stavebních památek – katedrá-
la – do konce 16. století vyhořela osmkrát. Díky 
následné obnově se stala barokním skvostem. 
V r. 1622 byla založena Universität Salzburg. V r. 
1731 na  základě Emigračního patentu bylo 
donuceno přes 20  000 salcburských občanů 
opustit svoji vlast. To bylo v souladu s platným 
říšským právem, které vycházelo z  principu 
„cuius regio, eius religio“ (koho vláda, toho víra), 
uplatněného Habsburky i v Českém království. 
Roku 1850 se stal Salzburg, který byl až dopo-
sud spravován z Lince, samostatnou rakouskou 
korunní zemí v hodnosti vévodství. 
Staletí rozkvětu zanechala v  Salcburku velký 
počet stavebních památek. Na největší evrop-
ský středověký hrad Hohensalzburg lze sice vy-
jet lanovkou, většina turistů však asi vystoupá 
po  Festungsgasse až do  pevnosti pěšky. Pev-
nost lze projít tak, že se turista může kochat po-
hledy na  staré město a na protější Kapuziner-
berg na  pravém břehu Salzachu, lze navštívit 
hradní sály a muzeum, a také lze turisticky po-
kračovat po zalesněném hřebeni  Mönchsber-
gu po Kokoschkově cestě až k Johannesschlös-
sl, dalšímu oblíbenému vyhlídkovému místu. 
Odtud pak cestička s  četnými schody zavede 
turistu na nábřeží a zpátky do centra. 

Lze však přejít po mostu pro pěší Makartstiegu 
na druhou stranu Salzachu. Při tom nelze nepo-
všimnout si stovek visacích zámků, zavěšených 
na zábradlí mostu. Turisté věří, že díky zavěšení 
zámku se zase někdy v budoucnu do Salcbur-
ku ve zdraví vrátí. Za mostem zaujme moderní 
bronzová socha cyklisty. Není tu umístěna ne-
právem – místní magistrát podporuje všemož-
ně dopravu po vlastní ose a ve městě nejen že 
je hustá síť cyklostezek, ale dokonce jízdní kolo 
hraje v dopravě Salcburku důležitou a pozitivní 
roli. Podíl jízdních kol na celkovém objemu do-
pravy je v současnosti přes 20 procent. Důležité 
bylo vybudování podjezdů u automobilových 
mostů a u Makartovy lávky, kterou hojně vyu-
žívají pěší chodci. Také další lávky byly přizpů-
sobeny pro bicykly a  umožňují snadno přejít 
řeku Salzach na  několika místech. Souběžně 
s  cestami pro pěší vznikly podél břehu Salza-
chu i vlastní cesty pro cyklisty. Výhodnou mož-

ností přemísťování na  dobře vybudované síti 
cyklotras na  území města je využití možnosti 
zapůjčení kola Citybike. Po registraci přes inter-
net nebo přímo na terminálu při některém ze 
stanovišť je možné zapůjčit si kolo za pomoci 
platebních karet. Použití do  jedné hodiny je 
zdarma. Zejména v okruhu vnitřního města se 

Mirabellgarten a výhled na pevnost Hohensalzburg

Mozartův pomník na úpatí Kapuzinerbergu

Náhrobek Paracelsa v kostele Sv. Šebestiána
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chodec v Salcburku dostane z místa na místo 
rychle a  pohodlně i  pěšky, velká část Starého 
města je pěší zónou.
Oblíbenou pěší túrou je procházka v  polesí 
na  Kapuzinerbergu. Stačí najít průchod jed-
ním z domů v Linzer Gasse a rázem se ocitne-
te v  poklidném přírodním prostředí, kde ze-
jména v  ranních hodinách nepotkáte živáčka. 
Upravené cesty turistu dovedou na Bavorskou 
nebo Městskou vyhlídkou s  ideálním rozhle-
dem na severní nebo jižní městskou zástavbu. 
Po  dvou kilometrech příjemné procházky do-
razíte k Fanziski-schlössli, kde se lze v odpoled-
ních hodinách před zpáteční cestou občerst-
vit. Než sestoupíme po  stovce schodů zpátky 
do města, lze se ještě naposledy pokochat pa-
noramatem pevnosti nad Salzachem z  terasy 
u Kapuziner Kloster. 
Místní cukrářskou specialitou jsou Mozarto-
vy koule (v  originálu Mozartkugeln). Podle 
původní receptury jde o  druh bonbonu, pů-
vodně vytvořený salcburským cukrářem  Pau-
lem Fürstem v  roce 1890. Byly pojmenovány 
po hudebním skladateli Mozartovi. Roku 1905 
se Fürst zúčastnil se svým výrobkem Pařížské 
výstavy a získal za něj zlatou medaili. „Original 
Mozartkugeln“ jsou v  cukrárně Fürst vyráběny 
dle původního receptu původním způsobem, 
tedy ručně dodnes: nejprve se vytvoří koule 
z pistáciového marcipánu a obalí se nugátem. 

Ta se uloží na dřevěnou podložku a poté přelije 
tmavou čokoládovou polevou. Po ztuhnutí se 
zbylé místo bez polevy dolije polevou a  kou-
le je zabalena do  stříbrno-modrého staniolu. 
Tímto způsobem vyrobí firma ročně asi 1,4 mil. 
Mozartových koulí. Firma ale na toto cukrátko 
nemá ochrannou známku, takže jsou ještě zná-
mé napodobeniny těchto koulí, které jsou ale 
vyráběny průmyslově. Se vzrůstajícím počtem 
napodobovatelů se začalo zvětšovat množství 
právních sporů, které vedl Paul Fürst proti svým 
konkurentům.V roce 1996 bylo ve sporu mezi 
Fürstem a  dceřinou firmou koncernu Nestlé, 
která chtěla uvést výrobek „Original Austria 
Mozartkugel“, rozhodnuto, že pouze Fürst smí 
užívat pojmenování Original Salzburger Mo-
zartkugel. Největším průmyslovým výrobce 
v  Rakousku je firma Mirabell sídlící v  Grödigu 
u Salcburku. Objem její výroby je přes 90 mili-
ónů koulí exportovaných do více než 30 zemí. 
Z  rozhodnutí orgánů Evropské unie v  Bruselu 
pouze Mirabell smí vyrábět celokulaté Mozar-
tovy koule, ostatní výrobky musí být v jednom 
místě zploštělé. Takže pokud zakoupené koule 
nejsou kulaté, nemusí pocházet vůbec ze Salc-
burku a dokonce ani z Rakouska, vyrábějí je to-
tiž také cukráři v Německu. 
Nejznámějším místním rodákem je pochopitel-
ně hudební skladatel W. A. Mozart (1756–1791). 
Se Salcburkem však je spojen i osud lékaře Pa-
racelsa (1493 -1541, je v  Salcburku pohřben), 
narodil se zde Christian Doppler (1803 – 1853), 
významný matematik a  fyzik, který v  letech 
1835-1841 působil v Praze,  ze Salcburku pochá-
zí významný rakouský malíř a  dekoratér Hans 
Makart (1840-1884) a také jeden  z nejznáměj-
ších a  nejvýznamnějších dirigentů 20. století 
Herbert von Karajan (1908–1989), po emigraci 
žila v  Salcburku česká herečka Lída Baarová 
(1914–2000). Řadu z významných osobností se 
vztahem k městu připomínají sochy v místních 
parcích a  pamětní desky na  domech. Ačkoliv 
účastník evropského kongresu nemá moc času 
navštívit všechny turisticky atraktivní památky, 
vždy je třeba si najít alespoň pár hodin a něko-
lik míst z  široké nabídky zhlédnout. A  možná 
přidat nějaký visací zámeček na  Makartstieg, 
aby se ještě někdy do města na Salzachu vrátil 
a  pokusil se dohnat, co při poslední návštěvě 
nestil.  (text+foto - jn)    

Podzimní idyla na Kapuzinerbergu

20 let stojí na nábřeží Salzachu socha cyklisty. 
Za řekou je Mönchberg s Muzeem moderního 
umění.

Den otevřených 
dveří LF UK 

v Plzni 
18.1.2012

Ve  středu 18. ledna 2012 se konal na  LF UK 
v  Plzni den otevřených dveří. Uchazeči nej-
dříve navštívili velkou posluchárnu Prochás-
kova ústavu, kde si vyslechli prezentaci pana 
proděkana doc.  MUDr.  Antonína Zichy, CSc. 
Prezentace byla zaměřena především na  při-
jímací řízení pro akademický rok 2012/2013 
a probíhala v 9,00; 10,30 a 12,00 hod.   Potom 
byla uchazečům nabídnuta prohlídka Ústavu 
biofyziky, Ústavu anatomie, Ústavu histologie 
a  embryologie, Ústavu biologie a  Centrální-
ho zvěřince. Ve  vestibulu Procháskova ústavu 
podávaly informace pracovnice Studijního od-
dělení, k dispozici byly materiály o přípravném 
kurzu a  o  přijímacím řízení, k  zakoupení pak 
byly modelové otázky.
Dne otevřených dveří se zúčastnilo asi 480 
uchazečů o  studium Všeobecného lékařství 
a Zubního lékařství.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala 
všem, kteří se podíleli na  bezproblémovém 
průběhu dne otevřených dveří.

Mgr. M. Buriánková, vedoucí studijního odd.

Peníze jsou jako sníh,  
na který se lije teplá voda.  

(Čínské přísloví)

Muž je pro ženu pouze prostředkem, 
důvodem je vždy dítě.  

(Friedrich Nietsche)

Žurnalistika je literatura  
ve velkém chvatu.  
(Matthew Arnold)

Dobrý román říká pravdu o svých 
hrdinech, špatný o autorovi.  

(Gilbert K. Chesterton)

Poslední vůle je někdy prvním 
dobrodiním.  

(František Vymazal)

Téměř každý člověk umírá na své léky, 
nikoliv na svou nemoc.  

(Molière)

Lidská paměť je taky bludiště,  
moc věcí se tam ztratí.  

(Jan Werich) 

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

Smutným se hodiny dlouhé zdají.  
(William Shakespeare)

Slovo nezmůže nic bez myšlenky.  
(Jean Marie Guyau)
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Reformátor medicíny 
Paracelsus

(1493-1541) 

Paracelsus, vlastním jménem Auroleus Phillipus 
Theostratus Bombastus von Hohenheim, se 
narodil v r. 1493 u Ďáblova mostu (Teufelsbrüc-
ke an der Sihl) nedaleko švýcarského Einsiedelnu 
jako syn zemského lékaře Wilhelma Bombasta 
z  Hohenheimu. Bombastové von Hohenheim 
patřili ke šlechtickému rodu, který v poměrech 
15. století zchudnul, jako mnoho jiné šlechty, 
a hrad Hohenheim u Stuttgartu dali do zásta-
vy. Paracelsův rodný dům u  Einsiedelnu stál 
na poutní cestě do Santiaga de Compostela.
Po  smrti matky, původem Švýcarky, v  roce 
1502, se otec se synem přestěhovali do Villachu 
v  Korutanech. Otec tam působil jako městský 
lékař a  docent na  hornické škole na  pozvání 
kupecké a podnikatelské rodiny Fuggerů, která 
vlastnila měděné a  stříbrné doly ve  Schwazu 
a severně od Villachu v sídle zvaném Fugerrau. 
Při setkání se světem hornictví a hutnictví získal 
Paracelsus zkušenost s říší nerostů. V hornictví 
se také setkal s lékařskou praxí, kdy sloučeniny 
arzénu uvolňované při zpracování rudy půso-
bí jako prudký jed, ale dají se z  nich připravit 
i účinné léky. Celoživotním a často vzpomína-
ným učitelem mu byl otec.
Byl nesmírně nadaným studentem, studoval 
postupně na celé řadě evropských univerzit (Tü-
bingen, Wittenberg, Lipsko, Heidelberg, Kolín), 
první titul získal ve Vídni již v 17 letech. Na uni-
verzitě ve Ferraře promoval na doktora obojího 
lékařství, tj. vnitřní medicíny a chirurgie. 
Velice kriticky přijímal spisy starých autorit 
(Hippokratés, Galén, Rhases, Avicenna). Vždyť 
Galenovým spisům „bylo“ tehdy už 1300 let!! 
Jejich nauky byly na  tehdejších univerzitách 
podávány jako doktrína a předávány z genera-
ce na generaci. Tvořily základ veškerého lékař-
ství té doby. Vyučování probíhalo typicky tak, 
jak předváděl např. věhlasný lékař a botanik Gi-

ovanni Loniceno: seděl za katedrou nad rozevře-
nou knihou, předčítal a vysvětloval text. Základ-
ním článkem výuky zůstávala nauka o čtyřech 
šťávách: krvi, hlenu, žluči a černé žluči, jejich ne-
rovnováha v těle člověka vyvolávala chorobu. 
Paracelsus kriticky stavěl proti jejich logice zá-
kony života tak, jak je odvodil ze zkušenosti. 
„Kdybych se byl sám neobrátil ke zkušenosti, staří 
lékaři by mne byli ponechali ve slepotě, nevidomé-
ho.“ Snažil se o poznání léčebných prostředků 
ve vztahu ke konceptu nového zdraví, které při-
chází po nemoci.
Paracelsus narážel na skutečnost, že jeden a týž 
lék někdy vyléčí a někdy selže. Jeho cestování 
bylo popřením akademického přístupu k lékař-
ství, učil se od lidí často nízkého postavení, kteří 
svou moudrost získávali přímou zkušeností. 
Načerpané myšlenky a zkušenosti se snažil šířit 
celou Evropou. Praktikoval své nové postupy 
podle toho, kde byl žádán. Zaznamenával ne-
bývalé léčebné úspěchy, čímž si získal vedle 
nadšených obdivovatelů také řadu odpůrců 
a právě to bylo jednou z příčin častého a ne-
únavného cestování. Jeho mluva byla drsná 
a  nevybíravá: „Lékař musí k  nemoci, jako kráva 
k jeslím.“
Cestoval přes Benátky, Apulii, Řecko, Egypt až 
do Palestiny a zpět přes Kypr, Rhodos, Konstan-
tinopol a  Balkán do  Benátek. Prošel mnoho 
zemí v  Evropě: pobyl ve  španělské Granadě 
a portugalském Lisabonu, navštívil  Anglii, Skot-
sko a Irsko,  jako vojenský chirurg, lékař a ranho-
jič působil v holandských válkách. V roce 1517 
byl jmenován osobním lékařem dánského 
krále Kristiána II. Procestoval i Švédsko, Prusko, 
Uhry, Sedmihradsko a  další evropské končiny. 
Později přešel do  Ruska, byl v  tatarském zaje-
tí, utekl do Litvy, posléze do Uherska a v  roce 
1521 se objevil v Itálii. Učil se od bradýřů, mni-
chů i cikánů, studoval lidovou medicínu, byliny 
a nerosty různých krajů, poznával různé formy 
výživy. Potulný život souvisel i s tím, že ne vždy 
se mohl usadit tam, kde by chtěl. Místní kole-
gové, cítící se být jím ve své pozici ohrožení, jej 
více méně hnali z místa na místo. V roce 1523 
se vrátil do Villachu k otci.
V roce 1524 působil jako lékař v Salcburku. Zří-
dil tam laboratoř na  alchymické zpracovávání 
přírodních látek k  výrobě léků. Téhož roku se 
postavil na stranu rolníků při selském povstání 
a na pokyn arcibiskupa byl dokonce zatčen pro 
sympatie k selskému povstání. Pro nedostatek 
důkazů byl propuštěn, ale lékařskou praxi zde 
nemohl vykonávat. V roce 1525 se ze Salcburku 
vydal dále.
Úspěšnou léčbou slavného knihtiskaře Frobe-
nia získal věhlas nejen v dalším svém působi-
šti Basileji, ale v celé Evropě. Johanes Frobeni-
us trpěl stálými bolestmi v  noze, pro něž byl 
marně léčen nejrůznějšími kapacitami, až mu 

hrozila amputace končetiny. Paracelsus roz-
poznal nedávno prodělanou mrtvici a  zavedl 
diametrálně odlišnou léčbu – a  knihtiskař se 
zázračně uzdravil. Basilej mu tak nabídla, co 
dlouho nemohl nalézt – místo městského lé-
kaře a trvalé bydliště. V Basileji se také setkal se 
slavnými osobnostmi tehdejší doby, Erasmem 
Rotterdamským, jehož léčil ze dny, a  malířem 
Holbeinem. Kromě uvolněného místa po měst-
ském lékaři mu basilejská městská rada nabídla 
i docenturu na univerzitě. Avšak Paracelsus se 
na  fakultě nepodrobil povinné disputaci ani 
nepředložil doktorské diplomy a fakulta mu za-
mezila přístup do posluchárny. 
V Basileji nechal natisknout a rozšířit leták, kte-
rým ohlásil své veřejné pravidelné přednášky, 
kde vysvětlí své reformní názory. V nich vytýkal 
medicínským autoritám fakulty a města, že ne-
kriticky papouškují názory Avicenny, Rhazese 
(Rází) nebo Galéna (Hippokrata jako autori-
tu uznával nadále) a  přivádějí své nemocné 
do záhuby. Přednášel v němčině, jako v jazyce 
neučeném. Ostře se vymezoval oproti latině, 
jako vědeckému jazyku, kterým se neznalým 
pacientům může podsouvat kdejaká lež. To 
také dokládá skutečnost, že se s  univerzitním 
prostředím nikterak nesžil. 
Své útočiště v  Basileji mohl nadále opírat 
o městskou radu, která mu vyhověla v jeho žá-
dosti o dohled nad léky a recepty, které měst-
ští lékaři a  lékárníci předepisují. Kontrola cen 
a  kontrola nad dohodami lékařů a  lékárníků 
zapříčinila veliký tlak na  Paracelsovo vypuzení 
z města. V roce 1528 prohrál soudní spor o výši 
honoráře vedený proti kanovníkovi Corneliovi 
von Lichtenfels a velmi kriticky a nevybíravými 
slovy se ohradil proti obvinění vznesenému 
soudním dvorem z  nedodržování obvyklých 
léčebných metod. To ho málem stálo pobyt 
ve vězení a možná i život, kdyby nebyl včas va-
rován a potajmu Basilej neopustil. 
V Norimberku roku 1529 měl léčebné úspěchy 
do té míry, že nalezl vydavatele, který našel od-
vahu vydat jeho dva rukopisy o syfilidě. Vydání 
třetí knihy bylo městskou radou na popud Fu-
ggera zakázáno, neboť se záporně vyjadřovalo 
o  účinnosti guajakového dřeva při léčbě této 
nemoci, což poškozovalo Fuggerovy obchod-
ní zájmy coby dovozce tohoto dřeva. Poukázal 

Socha Paracelsa v Kurparku
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Na co zemřel hudební 
génius Wolfgang 

Amadeus Mozart?
(1756-1791)

Wolfgang A. Mozart se narodil 27. ledna 1756 
v Salcburku jako nejmladší ze sedmi dětí Leo-
polda a  Anny Marie Mozartových. Ze všech 
sedmi sourozenců se však dospělosti dožil jen 
Wolfgang a jeho o čtyři a půl roku starší sestra 
Anna Marie, přezdívaná Nannerl. Při křtu dostal 
jméno Johannes Chrysostomus Wolfgang 
Gottlieb Mozart. Umělec si toto jméno poz-
ději sám upravil na Amadé či Amadeo (což je 
překlad výrazu „Gottlieb“), jako Amadeus nikdy 
nevystupoval. 
V dětství cestoval s celou rodinou na dlouhých 

hudebních turné po metropolích celé Evropy. 
Při jeho tři roky trvajícím turné po západní Evro-
pě navštívil severní Německo, Nizozemí, Paříž, 
dále Londýn, Haag a  znovu Paříž, jižní Francii 
a  Švýcarsko. V  Anglii se seznámil s  Johannem 
Christianem Bachem, který ho učil hře na klavír, 
a poznal z blízka prostředí italské opery. Společ-
ně se svou sestrou byli na turné představováni 
jako zázračné děti.
Později podnikl, tentokrát už pouze se svým 
otcem, studijní cesty po  Itálii. Pomocí otco-
vých známostí získával od šlechty objednávky 
na  opery. V  Itálii poznal italský hudební styl, 
jež byl tehdy uznáván za  jediný a  dokonalý, 
a  zkomponoval dvě typicky italské opery: Mi-
thridates, král pontský a Lucius Sulla; dále serená-
du Ascanius v Albě.  Po návratu z Itálie navštívil 
Vídeň a Mnichov, kde se konala premiéra jeho 
opery Zahradnice z lásky.
Od  května roku 1767 ve Vídni vypukla epide-
mie černých neštovic, která se nevyhnula ani 
císařské rodině. Mozartovi se v té době ve Vídni 
nacházeli, otec Leopold Mozart chtěl u  příle-
žitosti svatby v  císařské rodině uplatnit nadá-
ní své i svých dětí. Když se místo svatby konal 
v císařské rodině pohřeb, otec Leopold Mozart 
(spolu s  dcerou Nannerl a  jedenáctiletým sy-
nem Wolfgangem) se rozhodl odjet nejprve 
do Brna, kam přijel 24. října. Protože však mo-

ravská šlechta byla v té době na svých venkov-
ských statcích, odjeli do Olomouce. Tam se 26. 
října ubytovali v  hostinci U  Černého orla, kde 
ještě téhož večera u  malého Wolfganga pro-
pukly příznaky choroby. Mozartovu otci však 
hned nabídl kapitulní děkan hrabě Leopold 
Antonín Podstatský svého lékaře a  ubytování 
rodiny ve své rezidenci.  Na kapitulním děkan-
ství se kolem Mozartových vytvořil přátelský 
okruh zejména církevních hodnostářů.  Mla-
dý Wolfgang se v  příjemném prostředí palá-
ce poměrně rychle zotavil tak, že mohl opět 
komponovat.  Poté odjeli Mozartovi v prosinci 
1767 do Brna, kde byli ubytování ve Schratten-
bachově paláci a koncertovali dne 30. prosince 
v tehdejší Taverně (dnešní Redutě). Z Brna od-
jela rodina v lednu 1768 do Vídně.
Nějakou dobu pak strávil Mozart v  rodném 
Salcburku, ale na  podzim roku 1777 odjel 
s matkou na další turné po Evropě. Projel ně-
kolik německých metropolí a  když se mu ne-
podařilo získat místo v Mannheimu, odcestoval 
i s matkou do Paříže. Ta zde však onemocněla 
tyfoidní horečkou a za čtrnáct dní zemřela.
Do  Salcburku se Mozart vrátil v  lednu 1779 
na místo varhaníka. Během dvou let působení 
v  Salcburku zkomponoval kromě obvyklých 
skladeb souvisejících se službou u  dvora také 
několik oper pro kočovné divadelní společnosti 
a divadlo v Mnichově. Život v Salcburku špat-
ně snášel. Jako arcibiskupův poddaný usiloval 
o  propuštění ze služby. Tomu arcibiskup Hie-
ronymus Colloredo nevyhověl, takže do Vídně 
Mozart uprchl ilegálně.
Ve  Vídni se Mozart zapojil do  pokrokářských 
kruhů. Jeho tvorba byla součástí pokusů o vy-
tvoření původní německé opery, tedy včetně 
zpívané hovorové němčiny. Německá opera 
měla nahradit italské umění, považované za eli-
tářské. Tak vznikla zpěvohra Zaida a oceňovaná 
opera Únos ze serailu.
V roce 1782 se Mozart oženil s dcerou své bý-
valé bytné Konstancí Weberovou. To se setkalo 
s odporem sestry Anny a otce Leopolda. Dovr-

na  účinnost vnitřně podávané rtuti v  přesně 
odměřených dávkách. V této souvislosti se Pa-
racelsovi připisuje devíza, že jed od léku odlišuje 
pouze podávané množství.
V letech 1536 až 1538 pobýval Paracelsus v Mo-
ravském Krumlově a léčil majitele zámku  Jana 
III. z Lipé. Zde také dokončil svou knihu O tarta-
rických onemocněních a psal doslov ke knize As-
tronomia magna. Jeho odchod z  Moravského 
Krumlova je připisován oslepnutí maršálkova 
syna Pertolda neúspěšnou léčbou a smrti Jany 
z Pernštejna, manželky Jana III. ze Žerotína. 
V  roce 1537 údajně pobýval v  Kroměříži, kde 
měl mít i  svou alchymistickou dílnu. Později 
putoval přes Bratislavu do Vídně.
I pak ještě vedl potulný život, pod záštitou růz-
ných mecenášů sepisoval svoje dílo. 
Na sklonku života ho arcibiskup Ernst Bavorský 
pozval do  Salcburku. Tam Paracelsus 24. září 
1541 zemřel. Bylo mu jen osmačtyřicet let. Po-
dle legendy ho našli mrtvého na  lavici v hos-
podě U  Bílého koně. O  Paracelsově smrti ko-
lovaly různé pověsti. Spekulovalo se o tom, že 

ho nechali otrávit jeho nepřátelé, nebo že v al-
koholovém opojení spadl ze schodů. V  letech 
1811 a  1960 byly jeho pozůstatky podrobeny 
zkoumání a prokázalo se rozbití lebky na levém 
spánku, avšak pravděpodobně ještě za  jeho 
života. Všeobecně se má za  to, že Paracelsus 
zemřel na  rakovinu nebo cirhózu jater způso-
benou trvalým kontaktem se rtutí či arzénem. 
Vyloučit nelze ani mozkovou mrtvici.
Byl pochován na  hřbitově chudých a  později 
přenesen do  vedlejšího kostela sv. Šebestiána 
a  jeho hrob byl opatřen náhrobní deskou. Té-
měř všechna důležitá díla byla zveřejněna až 
po smrti. 
Paracelsus přišel s  novou doktrínou o  nemo-
cech. Hlavní jeho výtku proti tradiční medicíně 
lze vyjádřit jako absenci obrazotvornosti v léč-
bě. „Nestačí rozřezat tělo jako když sedlák zkoumá 
žaltář.“ V  díle Labyrinthus medicorum označuje 
slovem „Anatomey“ cosi jako analýzu. Říká: „Ma-
gica je anatomia medicinae … a  tak magica 
rozkládá všechna corpora medicíny.“ Anatomie 
je však pro něj také cosi jako vzpomínka na pů-

vodní, vrozené vědění člověka, jež se mu zje-
vuje skrze lumen naturae. Toto světlo přírody 
(přirozenosti) také představuje soulad lidského 
mikrokosmu s makrokosmem či přírodou a  je 
ovlivňován neviditelnými kosmickými silami 
– arkány. Paracelsus jim dává svérázná pojme-
nování mnohdy odvozená z kombinace lidové 
mluvy a alchymie. Právě alchymii povýšil na je-
den ze základů medicíny, ovšem v nové formě 
- již nehledá marně zlato, ale spíše cesty k pře-
měně věcí tak, aby mohly sloužit člověku. Stal 
se tak zakladatelem iatrochemie, lékařské che-
mie,  která přináší mnohé léčebné úspěchy. Je 
pokládán za reformátora, od něhož se lékařské 
a přírodní vědy začínají odvíjet novým směrem, 
za lékaře, který stál u zrodu nové moderní me-
dicíny. Od jeho smrti uplynulo nedávno 470 let.   
Často je citována jeho životní rada, kterou se 
však sám asi moc neřídil: „Do  dvaceti jez, kolik 
můžeš, do  padesáti, kolik musíš, a  po  padesátce 
tak málo, jak jen můžeš.“   (J. Novák)
Podaný Petr: Paracelsus. Přemožitelé času 
8/1988, MON Praha, s. 83-87  
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šila se tím roztržka, která vznikla již při Mozarto-
vě konfliktu s arcibiskupem Colloredem a jeho 
odchodu do Vídně.
Během prvních dvou let dosáhl Mozart ve Víd-
ni vrcholu své tvorby, což se projevilo i na jeho 
příjmech. Po  porodu jeho prvního dítěte 
Raimunda, jenž však zemřel několik měsíců 
po  narození, Mozart odjel se svou manželkou 
do  Salcburku, aby ji představil otci a  sestře. 
K usmíření však nedošlo. Dva roky po narození 
druhého dítěte Carla Thomase, který se dožil 
dospělosti, porodila Konstance dalšího syna. 
Ten však také velmi záhy zemřel.
V  roce 1785 Mozart vstoupil do  vídeňské zed-
nářské lóže. Mezi lety 1786 a 1790 vznikly Mozar-
tovy nejslavnější opery Don Giovanni a Figarova 
svatba. Autorem libret byl Ital Lorenzo Da Ponte. 
Obě opery byly s  velkým úspěchem uvedeny 
v Praze, čemuž byl Mozart osobně přítomen.  
Do Prahy přijel Mozart s manželkou Konstance 
a  přítelem Hoferem 11. ledna 1787. Při první 
návštěvě se nezdržel dlouho, ale již na podzim 
se znovu do Prahy vrátil. Přivezl s sebou operu 
Don Giovanni, která se u publika setkala s ne-
obyčejným ohlasem. Ač mnoha přáteli lákán 
k  delšímu pobytu v  české metropoli, vyhověl 
zájmu císaře Josefa II., který zatoužil spatřit 
a slyšet sám Dona Giovanniho ve Vídni. Nebyl 
zklamán, a Mozartovi se dostalo přijetí do služ-
by u dvora. Přestože se tím výrazně zvýšily jeho 
příjmy, potýkal se nadále s finančními obtížemi, 
které musel překlenovat půjčkami. V roce 1789 
podnikl tříměsíční turné po Německu, během 
něhož se také dvakrát nakrátko stavil v Praze. 
Po smrti Josefa II. v roce 1790 jeho bratr a ná-
stupce Leopold II. reorganizoval dvorský život, 
to se však Mozarta příliš nedotklo. Při koruno-
vaci císaře Leopolda II. na českého krále přijel 
Mozart do  Prahy po  páté a  naposledy. Čeští 
stavové od něj objednali operu „La clemenza di 

Tito“ právě na počest císařova pobytu v Praze. 
Mozart ji sám dirigoval. Před odjezdem z Prahy 
při setkání s přáteli pronesl při přípitku na roz-
loučenou: „Vivat čeští hudebníci, vivat Praga Regi-
na Musicae, která nás přijala do své náruče a dala 
nám zde prožít nejšťastnější chvíle života.“ (*)
V  téže době Mozart získal objednávku na  no-
vou italskou operu, jejíž libreto původně odmítl 
Antonio Salieri, Mozartův konkurent, s názvem 
Così fan tutte („Takové jsou všechny“). Salieri teh-
dy zastával velmi prestižní a  výnosnou funkci 
ředitele divadla a  dvorního kapelníka. Ač jsou 
někdy vztahy obou hudebníků uváděny jako 
konfliktní,  mezi Mozartem a Salierim nepano-
valo žádné výrazné nepřátelství.
V září roku 1790 uvedl Mozart operu Così fan tut-
te ve Frankfurtu nad Mohanem a podnikl další 
koncertní turné. Rovněž složil několik menších 
komorních děl a také zpěvohru Kouzelná flétna, 
která byla provedena v periferním divadle „Na Ví-
deňce“ krátce před Mozartovou smrtí. 
Na podzim roku 1791 se rapidně zhoršilo Mo-
zartovo zdraví. O jeho zdravotních problémech 
existuje mnoho dohadů. Je známo, že v r. 1762 
prodělal erythema nodosum, v  r. 1765 břišní 
tyfus a  v  r. 1767 neštovice. V  dospělosti však 
o nějakých výraznějších potížích nejsou žádné 
zprávy. Mozart byl robustní postavy, po  psy-
chické stránce je označován jako citlivá osob-
nost. Mezi příčinami jeho smrti ve věku 35 let 
dne 5. prosince 1791 bývají uváděny spekulace 
o otravě, selhání ledvin, revmatické horečce, tri-
chinelóze,  syndromu Gilles de la Touretteově, 
parazitární nákaze a další. Hatzinger (**) uvádí, 
že spekulace o  příčině smrti Mozarta uvádějí 
okolo 150 různých diagnóz. 
Poměrně zevrubnou analýzu, vycházející z  81 
referencí, publikoval W.J. Dawson (***).       Již 
v raném dětství, na dlouhých koncertních tur-
né v roli „zázračného dítěte“ se Mozartův  otec 

v korespondenci zmiňoval o častých infekčních 
chorobách, které synka postihly. V období po-
sledního půl roku života si stále častěji stěžoval 
na únavu, bolesti břicha, otoky, pocit slabosti, 
bolesti hlavy a  omdlívání. Nic z  toho jej však 
neomezovalo natolik, aby upustil od  inten-
zivní skladatelské práce. Na  konci listopadu 
1791 však došlo k dalšímu zhoršení. Objevilo se 
zvracení, bolestivé otoky rukou a nohou, hub-
nutí a vyrážka. Dawson se přiklání k názoru, že 
Mozartovy potíže souvisely především s  příliš 
častými venepunkcemi v  průběhu běžného 
infekčního horečnatého onemocnění. Pouště-
ní žilou patřilo k běžným léčebným metodám, 
Dawson však spočítal, že u Mozarta se jednalo 
o ztrátu až dvou litrů krve týdně. Ošetřující lékař 
dr. Closset aplikoval také projímadla a klyzmata. 
Podle jeho názoru byly příčinou smrti prudké 
spalničky („hitziges Frieselfieber“).   
Své poslední dílo Requiem již nedokončil, to 
učinil až jeho žák, Franz Xaver Süssmayr na vý-
zvu Mozartovy ženy Konstance. Ovdovělá 
Konstance si později vzala dánského diploma-
ta a  spisovatele George Nikolause von Nissena. 
Jeho dvou synů se ujali pražští Mozartovi přá-
telé a zajistili jim výborné vzdělání. 
Wolfgang Amadeus Mozart je považován 
za  jednoho z  největších skladatelů klasické 
hudby všech dob. Zanechal po sobě více než 
600 hudebních děl. Od  jeho smrti uplynulo 
nedávno 220 let. Plzeňské Divadlo J. K. Tyla má 
v současnosti operu Don Giovanni ve svém re-
pertoáru.   J. Novák
(*)   K. Koval: Mozart v Praze. Melantrich, Praha 
1956
(**) Bauer A.W.: Pathobiografical notes on W. 
A. Mozat´s diseases. Wurzbg. Medizinhist. Mitt. 
2006
(***) Dawson J.W.: Medical Problems of Perfor-
ming Artists. 2010

Johann Wolfgang  
Goethe – básník, 

filozof a přírodovědec
(1749-1832)

Letošního 22. března si připomínáme 180. výro-
čí smrti geniálního básníka Johana Wolf ganga 
Goetha (nar. 28. 8. 1749 ve Frankfurtu nad Mo-
hanem), někdy zařazovaného do „svaté trojice 
literatury“ vedle Danta a Shakespeara a mnohý-
mi srovnávaného s Homérem, ale i s Leonardo 
da Vincim pro jeho dokonalou syntézu umění 
s vědou. Nechceme si dnes připomínat literární 
dílo vynikajícího autora, ale chceme spíše upo-
zornit na to, že básník ztvárnil ve svém díle svoji 
snahu o poznání přírodních zákonitostí, které 

považoval za umělecký boží dar, kterému zase 
může porozumět nejlépe jen umělec – což 
perfektně prokazoval ve své poezii.
Goethova „naturfilozofie“se rozvíjela už  od jeho 
literární prvotiny. V  té době navázal přátelství 
s filozofem Gotfriedem Herderem, s nímž ob-
divoval zvláště řeckou antickou filozofii. ale 
i  moudrost Orientu. Spolu se  přihlásili k  filo-
zofickému pojetí monismu Benedikta Spinozy 
a propagovali názor, že všechno živé je stvoře-
no podle jednoho plánu a podléhá „metamor-

fóze“ (tj.evoluci), jejímž výsledkem je člověk a 
jeho mozek. Již jeho Werther mu vynesl obdiv 
celé kulturní Evropy a  jeho literární tvorba vr-
cholí v klasicistním Faustovi, ale získává si slávu 
i  v  romantické sbírce básní Západovýchodní 
divan. Humanitně zaměřená veřejnost si však 
málo všímá jeho díla přírodovědeckého.
Jeho ohromný zájem o biologii a zvláště o ana-
tomii ho přivedl ke studiu kosterního systému, 
který studoval v anatomickém ústavu  Lékařské 
fakulty v Jeně (prof. Loder). Tady se mu podaři-
lo identifikovat u člověka mezičelist (premaxila) 
známou sice už u mnohých živočichů, ale nikoli 
u člověka, což posloužilo Goethovi jako důkaz  
k zařazení člověka do skupiny ostatních savců. 
Dalším významným výsledkem byla jeho stu-
dia  lebečních kostí. Všímal si  jejich strukturální 
podobnosti s obratlovými těly páteře a vyslovil 
hypotézu, že  lebka je složena z přeměněných 
obratlů a  je tedy segmentovaným pokračová-
ním páteře. Vznikl tak „hlavový problém“, který 
je zvláště po embryonální stránce badateli ře-
šen do dneška. Svůj vývojový pohled na otázky  
stavby lidského a  živočišného těla uplatňoval 
také nejen u metamorfózy rostlin, ale i u svého 
studia hornin a  nerostů. Velký básník přispěl 
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tedy nemalou měrou k  řešení základních otá-
zek a tím  k rozvoji nejenom anatomie, ale také 
botaniky a mineralogie.
Pro českého čtenáře je nutno vyzvednout Goe-
thův vztah k naší zemi a zvláště k západočes-
kým lázním, kde oceňoval relativně liberální 
kulturní atmosféru kontrastující  s despotickým 
Rakouskem, k jehož Habsburskému vedení měl 
jinak záporný vztah, a proto byl pro Vídeň ne-
přijatelný. Od  r. 1785, kdy přijel do  Karlových 
Varů  poprvé, navštívil náš kraj 17krát obvykle 
vždy na celou letní sezónu. V Karlových Varech, 
Chebu, Lokti a  Mariánských Lázních nemě-
ly jeho pobyty  jen ráz léčebně-lázeňský, ale 
zvláště  poznávací a společenský. Básník tu roz-
vinul bohaté přátelské styky s  mnohými čes-

kými osobnostmi umění a vědy. Byl to zvláště 
Kašpar Šternberk, vlastenec, vědec a zakladatel 
Vlasteneckého muzea,  s nímž ho pojil zvláště 
zájem o  mineralogii a  geologii (např. výzkum 
Komorní Hůrky u  Chebu), ale i  názory politic-
ké. Vážil si styků s  Dobrovským (přijel za  ním 
do  Mar.Lázní), k  němuž ho poutaly filozofické 
zájmy o  slovanskou filologii. Vznikajícímu Ná-
rodnímu muzeu věnuje Goethe některé své 
sbírky a stává se jeho čestným členem.
Goethe objevuje v  Čechách nový kulturní 
okruh Evropy a hluboce se zajímá o české umě-
ní a vědu. Poznává, že česká kultura už ve 14.-
15. století měla svoji úroveň daleko vyšší než 
v tehdejším Německu. Česká literatura je podle 
něho čistá a  kultivovaná, zatímco v  Německu  
postrádá svoji mravnost. Vypěstoval si kladný 
poměr k našim dějinám a k češtině (učil se čes-
ky), váží si Husa, Komenského (zná jeho Orbis 
pictus),  ale i Balbína.
Básník měl ovšem v Čechách také mnoho na-
dšených obdivovatelů. Purkyně, Kollár a Šafařík  
ho navštěvují  a diskutují s ním už ve Výmaru. 
Jungmann, který jej přirovnával k Shakespearo-
vi, Cervantesovi a  Puškinovi, překládá některé 
jeho básně. Ve své tvorbě z něho vycházejí jak 
Čelakovský, tak Erben. Palacký je ovlivňován 
jeho klasicismem, Vrchlický překládá jeho Faus-
ta a F. X. Šalda je jeho nadšeným vyznavačem. 
Divan později inspiroval i J. Zeyera. 
Goethova poezie inspirovala také řadu vý-
znamných skladatelů ke zhudebnění – byli to 
Schubert, Mendelssohn, Schumann, R. Strauss 
a zvláště známý A.Thomas, jehož opera Mignon 
se stala populární i u nás. Z našich skladatelů to 
byl Josef Václav Tomášek (1774-1850), v  jehož 
zhudebněné básni Mignon jsou verše „Znáš 

svou zem“, které jsou považovány za  podnět 
ke slovům písně „Kde domov můj“.  Zhudebně-
ní některých básní se ujal nověji také náš Viktor 
Ullmann (1898-1945), který zahynul v koncent-
račním táboře.
Vedle západočeských lázní znal Goethe také 
dobře Cheb, Loket a Teplice. Z pobytů v M. Láz-
ních, v Lokti  nelze nevzpomenout také milost-
ný vztah stárnoucího básníka k mladičké Ulrice 
von Loevetzow, který se stal námětem k  jeho 
krásné básni „Elegie z Mariánských Lázní“. Nikdy 
se však nedostal do Prahy a ani do Plzně, kam 
byl často a  vřele zván svými přáteli. Vedle své-
ho nejbližšího přítele Kašpara Šternberka, který 
sídlil v Březnici u Rokycan, měl totiž velmi úzké 
přátelské styky se svým plzeňským ctitelem 
a  estetikem J. A. Zauperem, který mu posílal 
také minerály a na básníkovu prosbu mu poslal  
plán města Plzně s vyznačenou pozicí  plzeň-
ského Filozofického ústavu. Na  témže ústavu 
působil další jeho přítel „Jungmannovec“ Voj-
těch Sedláček, autor první české učebnice ma-
tematiky a fyziky, a žák velkého Bolzana, jehož 
si Goethe také velmi vážil
Letošní výročí je tedy příležitostí připomenout 
si tohoto velkého básníka a přírodovědce, který  
se snažil svojí osvícenskou přírodní filozofií o in-
telektuální jednotu vědění přispět ke sjednoce-
ní přírodních a  humanitních věd a  tím splnit  
svoji vizi rozvoje světové vzdělanosti ve  služ-
bách humanity. Se zvláštním uspokojením si 
připomínáme jeho zásluhy právě v  našich zá-
padních Čechách, kde básník prožil dohroma-
dy celkem tři roky svého života, které vnesly  
určitě řadu  inspirací do jeho velkého díla. 

(JAS)

Johannes Peter Müller – otec 
experimentální fyziologie

(1801-1858)
Johannes Peter 
Müller se naro-
dil 14. července 
1801 v Koblenci 
v  rodině ševce. 
V  r. 1819 matu-
roval a byl přijat 
na  univerzitu 
v  Bonnu. Pro-
moval v r. 1823, 
krátce po  pro-
moci udělal 
rychlou akade-
mickou kariéru. 

Již v r. 1824 byl jmenován privátním docentem, 
v  r. 1826 mimořádným profesorem a  v  r. 1830 
řádným profesorem. V r. 1833 přesídlil na Hum-
boldtovu univerzitu v Berlíně, kde se stal vedou-
cím ústavu anatomie a fyziologie. Na tomto mís-
tě vytrval po celou svoji profesní dráhu. V r. 1835 
byl zvolen děkanem lékařské fakulty, v  r. 1838 

dokonce rektorem univerzity. Mezi jeho nejzná-
mější žáky patří Ernst Brücke, Carl Ludwig a Emil 
Du Bois-Reymond, který později prof.  Müllera 
na jeho pozici vystřídal. 
Jednou z hlavních oblastí jeho bádání byla pro-
blematika hlasu, mluvy a sluchu, chemické a fy-
zikální vlastnosti lymfy, žluči a krve. 
V letech 1833 až 1840 vycházela postupně jeho 
Handbuch der Physiologie des Menschen, přelo-
žená do  angličtiny a  publikovaná v  Londýně 
v  r. 1842. Poprvé v  ní byly podány souborné 
informace z  normální a  srovnávací anatomie 
společně s poznatky z oblasti chemie a dalších 
biologických věd, aby přispěly k porozumění fy-
ziologické problematice. 
Nejdůležitější kapitolou této monografie bylo 
pojednání o  činnosti nervového systému, re-
flexech  a mechanismech smyslového poznání. 
Přinesl do té doby prioritní poznatky, jako např.  
že charakter smyslového vnímání v  souvislos-
ti se stimulací sensorického nervu není závislý 

na způsobu stimulace, ale na povaze smyslové-
ho orgánu. Světelná, tlaková nebo mechanická 
stimulace sítnice a optického nervu tak vždy vy-
volá dojem světelného vjemu. Tento jev označil 
jako zákon specifických energií smyslů. 
V pozdějších svých výzkumech se věnoval srov-
návací anatomii. Předmětem jeho zájmu byly 
ryby a mořští bezobratlí živočichové. Jeho studie 
o struktuře nádorových buněk jej řadí k zaklada-
telům histopatologie jako jedné z  vědeckých 
disciplín. 
V r. 1834 byl zvolen členem Švédské akademie 
věd. V první polovině 19. století patřil mezi nej-
významnější světové fyziology, dodnes bývá na-
zýván otcem experimentální fyziologie. Zemřel 
28. dubna 1858 v Berlíně. 
K  jeho významným publikacím patří např. „Zur 
vergleichenden Physiologie des Gesichtssinns“ 
(1826), „Bildungsgeschichte der Genitalien“ (1830), 
„De glandularum secernentium structura penitiori“ 
(1830), „Systematische Beschreibung der Plagiosto-
men“ (1841), „Horae ichtyologicae“ (1845-1849) 
a mnohé další. Z anatomických útvarů se jeho 
jméno připomíná jako eponymum u ductus pa-
ramesonephricus Mülleri, což je vývojový základ 
ženských pohlavních cest, a  u  hladkého svalu 
očního víčka - musculus tarsalis superior Mülleri.  
Nedávno jsme si připomněli 210. výročí jeho na-
rození.  (jn)

Johann Wolfgang von Goethe
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Hudební skladatel Alexander 
Borodin byl povoláním 

lékař a profesor chemie 
na lékařské fakultě

Současná výborná inscenace Borodinovy ope-
ry Kníže Igor v plzeňském Divadle J. K. Tyla  mne 
přiměla podívat se na některé podrobnosti ži-
vota tohoto hudebního skladatele. Zmínka 
o tom, že Borodin byl civilním povoláním lékař-
ský chemik se vždy uváděla v  hudební litera-
tuře (kupř. Anna Hostomská: Opera). Nicméně 
detaily z Borodinova nehudebního života jsou 
pozoruhodné. 
12. listopadu 1833 se v  Sankt Petěrburgu na-
rodil chlapec Alexander. Matkou byla jistá Av-
doťja (Jevdokija) Konstantinovna Antonovová, 
neprovdaná dcera nevýznamného důstojníka, 
otcem byl již postarší gruzínský kníže Luka 
Stěpanovič Gedianov, příslušník starého a vliv-
ného rodu, ale zejména velmi bohatý člověk. 
Svoji oficiální manželku prý již léta neviděl a žil 
v  ústraní se svojí milenkou. Rozvod a  nové 
manželství rodičů narozeného dítěte tehdy 
nepřicházelo v úvahu. Kníže tedy nechal svého 
syna zapsat jako syna svého nevolníka a  slu-
hy Porfirije Borodina, odtud chlapcovo úplné 
jméno – Alexander Porfirjevič Borodin. Malý 
Alexander byl oficiálně nevolníkem svého otce 
(nevolnictví v  Rusku bylo zrušeno až v  roce 
1861). Biologický otec Luka Gedianov zemřel  
v  r. 1840, kdy Alexandrovi bylo 7 let, naštěstí 
se však předtím o rodinu postaral. Alexandrovi 
daroval svobodu, pro matku a dítě koupil vel-
ký dům a  zabezpečil je finančně. Díky tomu 
se mladému Borodinovi dostalo výborného 

všestranného vzdělání. Nebylo to ale zase tak 
jednoduché. Matka se provdala za vojenské-
ho lékaře Kleinekeho a  Alexandra vydávala 
za  svého synovce. Vzhledem k  nejasnému 
původu nemohl mladý Borodin navštěvovat 
nějakou kvalitní veřejnou školu (gymnázium), 
takže veškeré studium se dělo na  soukromé 
bázi. Chlapec přitom vykazoval neobyčejné 
nadání jednak k  hudbě, jednak k  přírodním 
vědám, zejména k chemii. Hrál na tři hudební 
nástroje – klavír, flétnu a violoncello. Od svých 
9 let skládal, první hodnotné dílo (Koncert pro 
klavír a flétnu) napsal ve třinácti. V tomto věku 
ale měl doma též malou chemickou laboratoř 
a  prováděl pokusy, přičemž zájem o  chemii 
zastínil i  jeho hudební nadání. Zapsat chlapce 
na vysokou školu naráželo však na stejné pro-
blémy jako na gymnázium. Nakonec se to po-
dařilo, ale museli ho formálně zapsat manželé 
Borodinovi. Roku 1850 tedy nastoupil na Lékař-
sko-chirurgickou akademii v Sankt Petěrburgu. 
Prý se to neobešlo bez úplatků. Kromě jiného 
musel být prohlášen za staršího, než byl. Nevím, 
možná přijetí ke studiu hudby by to bylo snazší. 
Borodin byl vynikající student, údajně nejlepší 
v ročníku a ukončil studia v r. 1856 „cum eximia 
laude“. Pouze špatná známka z  náboženských 
studií zabránila udělení „zlaté medaile“. V  té 
době chemii na  zmíněné škole vyučoval otec 
ruské chemie Nikolaj Zinin. Borodin si jej dlou-
ho netroufal oslovit, učinil tak až ve 3. ročníku. 

Začal pracovat v Zininově laboratoři. Svůj dok-
torát Borodin obhájil v r. 1858 jako chemickou 
disertaci, což mezi lékaři bylo naprosto výji-
mečné.  Mezitím Borodin pracoval jako ošet-
řující lékař ve  2. vojenské nemocnici v  Sankt 
Petěrburgu. Tam se seznámil s mladým důstoj-
níkem Modestem Petrovičem Musorgským, 
který si tam léčil svá zranění. Podle některých 
zpráv byla Borodinova orientace na  chemii 
dobrá také z  toho důvodu, že pro praktickou 
medicínu prý nebyl vhodný pro svoji citlivou 
povahu, což je dokumentováno touto pří-
hodou: Když měl Borodin službu, přivezli mu 
k ošetření 6 nevolníků vlastněných jistým plu-
kovníkem, který je těžce zbičoval za  to, že ho 
zamkli ve stáji. Borodin musel vytahovat třísky 
z jejich zad, přičemž prý celkem třikrát omdlel, 
když viděl cáry kůže viset ze zad zraněných 
a u dvou z nich byly prý obnaženy kosti. V teh-
dejší době bylo také úlohou chirurgů být pří-
tomen u poprav a při vypalovaní cejchů. Není 
divu, že Borodin se svou povahou dal přednost 
chemické laboratoři před tehdejší chirurgickou 
praxí. Zinin navíc vkládal velké naděje do Boro-
dina jako chemika a poslal ho na praxi do Ně-
mecka a Francie v letech 1859-62. Borodin od-
jel do  Heidelbergu. Začal u  Roberta Bunsena, 
ale za  zajímavější považoval práci u  tehdejší-
ho soukromého docenta Emila Erlenmeyera. 
V té době v Heidelbergu působili také Dimitrij 
Mendělejev a  Alexander Butlerov, Borodin se 
pak s nimi přátelil celý život. Tam se také setkal 
s  vynikající klavíristkou a  těžkou astmatičkou 
Jekatěrinou Sergejevnou Protopopovou, s  níž 
se později oženil. Doprovázel ji k léčení do Itá-
lie, kde v Pise pracoval v  laboratoři Sebastiana 
de Lucy , kde mimochodem vypracoval synté-
zu benzoylfluoridu. Po návratu domů v r. 1862 
byl jmenován docentem a po penzionování Zi-
nina v r. 1864 profesorem chemie na své alma 
mater. Jeho hlavní povinností byly přednášky 
z chemie pro mediky, ale jeho vášní bylo prosa-
zení vyššího lékařského vzdělání pro ženy. To se 
mu podařilo zavést počínaje rokem 1872, ne-
boť car Alexander II. to byl ochoten tolerovat. 
V  těchto kurzech Borodin přednášel a organi-
zoval praktická cvičení. Roku 1881 však byl car 
zavražděn při atentátu a nový car Alexander III 
zavedl o  něco konzervativnější metody vlády, 
což také vedlo k  ukončení zmíněných lékař-
ských kurzů pro ženy definitivně r. 1885. Boro-
din to těžce nesl. Zemřel nečekaně ve svých 53 
letech 27. února 1887 na náhlou příhodu, což 
byl buď srdeční infarkt nebo mozková příhoda. 
Za jeho předčasnou smrtí údajně stálo hektické 
životní tempo, stres a celková zátěž způsobená 
složitou prací na více místech. Ovšem skuteč-
ný zdravotní stav a případné predispozice ne-
známe. Pohřben byl na Tichvinském hřbitově 
u kláštera Alexandra Něvského v Petěrburgu. Je 
tam v dobré společnosti, nedaleko odpočívají 
skladatelé Modest Musorgskij a Michajl Glinka 
a spisovatelé Fjodor Dostojevskij a Ivan Krylov. 
Význam A. Borodina jako chemika je nema-
lý. Publikoval asi 20 zásadních prací, přičemž 
v  tehdejší době, na  rozdíl od  současné praxe, 
bylo zvykem publikovat práci jen tehdy, když 
člověk skutečně něco objevil. V Zininově labo-
ratoři pracoval nejprve na vlastnostech amarinu 
(trifenyl-imidazolidinu) a benzidinu (4,4‘-diami-

Ruská chemická společnost 1868, jejímž zakládajícím členem byl i A.Borodin (stojící, pátý zleva).
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Před 110 léty zemřel 
MUDr. Emil Holub, průkopník 

českého cestovatelství 
(1847-1902)

Svéráznou lékařskou praxi absolvoval hned 
po  promoci světoznámý český cestovatel Emil 
Holub. Narodil se 7. října 1847. Už jako dítě si při 
čtení knihy skotského misionáře a  cestovatele 

Davida Livingstona vysnil cestu na černý konti-
nent.  Měl štěstí na rodiče, v jeho vizi jít v Livings-
tonových stopách mu nebránili. S  podmínkou, 
že vystuduje medicínu, ostatně byl synem měst-

ského lékaře v rodných Hořicích. Navíc tušil, že 
tohle povolání se mu na  cestách může velmi 
hodit, hlavně přidá-li ještě studium přírodních 
věd, zeměpisu, zeměměřičství a  prozíravě také 
kreslení. S ještě teplým diplomem v kapse vyrazil 
v roce 1872 do Afriky poprvé.
Suma peněz, kterou měl v batohu, byla víc než 
skromná a pomohl mu ji dát dohromady přítel 
Vojta Náprstek. Další prostředky si vydělal jako 
lékař na  diamantových polích a  po  osmi mě-
sících konečně mohl zamířit z  jihu kontinentu 
do jeho nitra. Během sedmi let svého prvního af-
rického pobytu podnikl tři výpravy. Už z prvních 
dvou přivezl cenný přírodovědný a etnografický 
materiál, který posílal do Prahy. Při třetí výpravě 
konečně dorazil tam, kam se jako kluk toužil po-

nobifenylu). V  Paříži popsal reakci stříbrných 
solí karboxylových kyselin s  bromem za  vzni-
ku alkyl-bromidu a  uvolnění oxidu uhličitého. 
Tato reakce byla později znovuobjevena H. a C. 
Hunsdieckerovými a dnes se uvádí též jako Bo-
rodin-Hunsdieckerova reakce. Nejvýznamnější 
byly ale Borodinovy studie vlastností aldehydů. 
Borodin kromě jiného rozpracoval a popsal al-
dolovou adici a aldolovou kondenzaci a publi-
koval je roku 1864 v Journal für praktische Che-
mie. Mimochodem aldolová adice je přítomna 
v glukoneogenese, kde glyceraldehyd-3-fosfát 
reaguje s  dihydroxyacetonfosfátem za  vzniku 
fruktoso-1,6-bisfosfátu. V  glykolýze jde o  reak-
ci opačnou. Obojí katalyzuje  enzym aldolasa, 
která se řadí mezi lyasy, tj. enzymy katalyzující 
adice a jejich opak, tj. eliminace. Ovšem glyko-
lýzu nemohl Borodin znát, stejně jako cokoliv 
jiného z  biochemie. Ta se začala formovat až 
na přelomu 19. a 20. století a za mezník jejího 
vzniku lze považovat objev Eduarda Buchne-
ra, že extrakt z  kvasnic štěpí cukr stejně, jako 
kvasinky samotné, tj. že v buňkách je „zymasa“ 
a  ještě „kozymasa“, které jsou schopny zajis-
tit přeměnu cukru na  ethanol a  oxid uhličitý. 
Životní výročí E. Buchnera a  jeho objevy byly 
velmi pěkně zmíněny před nedávnem rovněž 
ve Facultas nostra.  Ale pojďme zpět k Borodi-
novi a aldehydům. Stejnou reakci, byť s jinými 
aldehydy popsal r. 1869 slavný Friedrich August 
Kekulé von Stradonitz (Němec s českými před-

ky), aniž by Borodinovu práci z  r. 1864 citoval. 
Učinil tak až ve své další publikaci r. 1870. Bo-
rodin prý na to reagoval prohlášením, že bude 
prostě pokračovat ve své práci a že v publikaci 
vždy zmíní i Kekulého, že takto to bude taktní. 
Tuto historickou analýzu provedl současný ně-
mecký chemik prof.  dr.  J. Podlech z  Karlsruhe 
(Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 6490-95). Zdá se 
tedy, že něco na těch neuznaných ruských pr-
venstvích bude. 
Za zmínku stojí také Borodinem navržená me-
toda stanovení močoviny (v moči), a to metoda 
gazometrická. Močovina se rozloží bromna-
nem sodným na  plynný dusík, oxid uhličitý, 
vodu a bromid sodný. Oxid uhličitý lze pohltit 
v  louhu a  jediným plynným produktem pak 
zůstává dusík, jehož objem se nechá změřit. 
Na tuto reakci si vzpomínám ze svého vlastního 
studia, aniž bych tehdy tušil, že to nějak souvisí 
s autorem Knížete Igora. Pro změnu v případě 
této reakce zase není jasné, zda Borodin je jejím 
jediným autorem, nebo zda a jak přispěli jeho 
žáci. Měřící aparatura prý je ale prokazatelně 
jeho vlastní konstrukce. Vzhledem k  tomu, že 
Borodinovým předním žákem a  pokračovate-
lem byl jeho zeť Alexander Dianin, zůstává au-
torství v rodině. V chemické kariéře dále pokra-
čoval i Dianinův syn a Borodinův vnuk Sergej. 
Borodin je ovšem znám především jako hudeb-
ní skladatel, byť se hudbou zabýval skutečně až 
po práci. Známý je Borodinův výrok: „Já jsem ale 
jenom nedělní skladatel, pane Liszte!“ Na  to prý 
Liszt opáčil: „Ale neděle je vždy volný den, pane 
Borodine!“ 
Rok 1862 byl pro Borodina významný. Kromě 
toho, že získal místo docenta, byť špatně pla-
ceného, setkal se skladatelem a organizátorem 
hudebního života Milijem Balakirevem, který jej 
ovlivnil, stejně jako řadu dalších umělců. Balaki-
rev vytvořil tzv. vlivnou pětku – k níž se počítali 
Milij Balakirev, Alexander Borodin, César Cui, 
Modest Musorgskij a Nikolaj Rimskij-Korsakov. 
Tito lidé výrazně ovlivnili hudební život Ruska 
19. století. 
Analýzu hudební Borodinovy hudební tvor-
by přenechám povolanějším a zmíním jen její 
přehled: 4 opery (Bohatýři , Kníže Igor, Mlada 
a Carova nevěsta, z  čehož ale 2 jsou jen frag-
menty), 4 symfonie, 10 skladeb pro komorní 
orchestr, 8 skladeb pro klavír, 15 písní, 25 frag-
mentů a nedokončených skladeb. Kdo z nás se 
může pochlubit podobnou nedělní tvorbou? 

Těm mladším připomínám, že Borodin chodil 
v sobotu do práce!
Problémem Borodinovy tvorby je její nedokon-
čenost. Na opeře Kníže Igor pracoval prý 18 let 
a dílo nedokončil. Faktem je, že skladatel asi ne-
počítal s vlastním úmrtím v 53 letech. Na štěstí 
pro nás se dokončení této opery ujal Nikolaj 
Rimskij-Korsakov, takže alespoň tato opera tvo-
ří stálou součást světových operních inscenací. 
Borodinova hudba žije ale navíc i  v  muzikálu! 
Jde o muzikál „Kismet“  z roku 1953 autorů Ro-
berta Wrighta a  George Forresta založeném 
na divadelní hře Edwarda Konblocka z r. 1911. 
Autoři použili větší množství Borodinových 
skladeb: Kníže Igor (Polovecké tance, trio ze 3. 
jednání a árie Vladimíra Galického),  části Sym-
fonie č. 1, část Symfonie č. 2, skladba „Ve stepích 
centrální Asie“ a „Serenáda“ ze skladby „Petite 
Suite“. Jak to je s  autorskými právy nevím, ale 
faktem je, že tento muzikál přiblížil Borodinovu 
hudbu „širokým masám“. Poslední inscenace 
muzikálu byla v Anglické národní opeře v Lon-
dýně v roce 2007.
Faktem zůstává, že Alexander Borodin byl vel-
mi nadaný, pracovitý a  asi velice hodný člo-
věk. Dosáhl na  evropskou (tj. v  té době také 
na světovou) úroveň chemické vědy a zároveň 
se stal světově proslulým hudebním skladate-
lem. Výrazně bojoval za  zrovnoprávnění žen 
ve  vzdělání, konkrétně v  medicíně. Těžko bu-
deme hledat podobně úspěšného hudebního 
skladatele mezi ostatními lékaři či chemiky. Asi 
jej nenalezneme. Náš profesor Emil Votoček byl 
také hudebním skladatelem, ale jeho význam 
pro náš národ nebyl v hudbě, ale v organické 
chemii, kterou u  nás výrazně pozdvihl a  vy-
choval významné žáky: Rudolf Lukeš, Vladimir 
Prelog (Nobelova cena za  chemii 1975), Otto 
Wichterle. 
Alexander Borodin asi nemá sobě rovného 
v kombinaci vědecké a hudební tvůrčí práce. 
Zdroje: Wikipedia (česká, anglická, německá, 
ruská)
http://pique.blog.cz/1110/alexandr-borodin-
-vedec-a-skladatel-i-dil
http://pique.blog.cz/1112/alexandr-borodin-
-vedec-a-skladatel-ii-dil
Desmond O´Neill: Journal of the Royal Society of 
Medicine 81, 591-3 (1988)
Joachim Podlech: Angew. Chem. Int. Ed. 49, 
6490-95 (2010)

R. Černý
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dívat - podél řeky Zambezi k Viktoriiným vodo-
pádům, o nichž se dočetl u Livingstona.
Už zde si Holub vydobyl objevitelskou pověst, 
protože jen s  pomocí kompasu jako první za-
kreslil jejich podrobnou mapu. Cíl dovést svo-
je putování až k  pramenům Nilu sice nesplnil, 
zabránila mu v  tom vršící se neštěstí a nemoc, 
ale i  tak se vrátil s  bohatou vědeckou kořistí, 
kterou ještě na jihu Afriky vystavil. Zpátky domů 
do Čech přijel v roce 1879 a cestovatelské boty 
vyměnil za spisovatelské pero – výsledkem byla 
kniha Sedm let v jižní Africe.
Její popularita záhy překročila hranice monarchie, 
pochválil ji i  přírodovědec Darwin, jenže česká 
společnost pro Holubovy cestovatelské úspěchy 
příliš pochopení neměla. Svoje sbírky tedy na-
bídl Rotundě ve vídeňském Prátru. A právě tady 
za ním přišla mladičká Růžena Hofová, dcera tam-
ního správce, se smělým návrhem: „Což kdybyste 
mě na příští cestu vzal s  sebou?“ Trvalo to ještě 
čtyři roky, než Emil s Růženou stanuli před oltá-
řem. Na svatební cestu opravdu zamířili do Afriky, 
tentokrát s odvážným plánem přejít z jihoafrické-
ho Kapského Města napříč celou Afrikou k severu. 
Ve skupině s nimi kromě domorodých průvodců 
šli dva Češi, tři Rakušané a jeden Maďar (*).

Růžena Holubová, jediná žena, se stala okamži-
tě platnou členkou výpravy. Dokázala se rychle 
naučit místní jazyky, zvládala dlouhé pochody 
divokým terénem, střílení i  vaření z  toho, co 
místní příroda nabízela. Přesto výpravu stíhala 
řada nešťastných událostí včetně úmrtí několika 
jejích členů. Nakonec ji k definitivnímu návratu 
donutilo střetnutí s nebezpečnými Mašukulum-
by. Útěk zpátky k civilizaci přežil zbytek výpravy 
na pokraji sil, z přístrojů, deníků, sbírek a nákresů 
zůstala jen malá část. Po návratu z Afriky uspořá-
dal opět řadu přednášek a zejména velkolepou 
výstavu ve Vídni (1891) a v Praze (1892).
Do Afriky se již manželé nevrátili, následky pře-
konaných útrap to nedovolily. Své bohaté sbírky 
obsahující na 13 000 exemplářů nabídl Národní-
mu muzeu v Praze, ale byl odmítnut. Holub pak 
nabídl své sbírky „moudřejším” muzeím a zbytek 
rozdal školám, ve kterých přednášel. Naštěstí ale-
spoň část sbírky se podařilo zachovat. 
Usadil se ve Vídni, kde zbylých patnáct let života 
trávil zpracováváním poznatků, psaním další kni-
hy, přednáškami a výstavami, které si našly cestu 
až za oceán. Ve Vídni také 21. února 1902 po dlou-
ho trvajících komplikacích s malárií zemřel. 
V  zambijském Livingstonu připomíná pomník 

Emila Holuba pobyt našeho rodáka v  těchto 
končinách. Jméno světově nejproslulejšího Če-
cha své doby nese Památník dr.  Emila Holuba 
v Holicích, gymnázium tamtéž a Střední odbor-
né učiliště v  Brně. Na  závěr jeho motto: „Toužil 
jsem prospěti vědě a  vlasti své.“ Muzeum v  Holi-
cích prochází od r. 2010 celkovou rekonstrukcí, 
slavnostní znovuotevření je plánováno na  3. 5. 
2012. Ve Facultas nostra jsme dr. Emilu Holubovi 
přinesli článek v č. 58 (**). 

Není bez zajímavosti, že rod Emila Holuba po-
cházel z  Plzeňska. V  křestním listě se uvádí: 
„Emilián Karel Jan Holub, nar. 7.10.1847, pokřtěn 
10.10.1847. Otec: František Holub, katolík, městský 
lékař a magister porodnictví, manželský syn Fran-
tiška Holuba, mistra truhlářského ze Šťáhlav č. 31 
a jeho manželky Anny, rozené Hobelovy ze Šťáhlav, 
panství Šťáhlavské, kraj Plzeňský.“ Holubova matka 
Anna pocházela z Prahy.  J. Novák
(*) M. Homolová: Muž, který zmapoval Afriku. 
iDnes.cz, 5.9.2011
(**) Novák J.: Před 160 léty se narodil cestovatel 
Emil Holub. Fac. nostra č. 58/2007
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/emil-holub-
-muz-ktery-zmapoval-afriku-ds4-/kavarna.
aspx?c=A110903_1645429_kavarna_bar

Sir David Bruce – 
zakladatel tropické 

medicíny
(1833-1931)

Bavid Bruce se narodil 29. května 1855 v  aus-
tralském Melbourne skotským rodičům. Otec 
David Bruce byl inženýrem. Rodina se vrátila 
do Skotska, kdy malému Davidovi bylo pět let. 
Později maturoval na Stirling High School a dále 
vystudoval medicínu na  Univerzity of  Edin-
burgh.
Krátce měl v letech 1881-83 vlastní praktickou 

ordinaci v  Reigate. V  r. 1883 se oženil s  Mary 
Steeleovou, dcerou praktického lékaře, která 
s ním jako zdravotnice spolupracovala po celý 
život jak doma, tak v zahraničí. Pak však vstoupil 
do armády a jako vojenský lékař sloužil na Mal-
tě. Tam v r. 1887 popsal Maltskou horečku (ně-
kdy též zvanou Gibraltarská horečka, Kyperská 
horečka, Středomořská horečka, skalní horečka 

a  další), vyvolávanou jím objevenou bakterií  
Micrococcus melitensis. Jedním z názvů byl také 
„kozí horečka“, neboť onemocnění postihova-
lo kozy a  vyvolávalo u  březích samic potraty. 
Nakažlivé onemocnění se přenáší na  člověka 
z nemocných zvířat požitím nesterilizovaného 
mléka či nedostatečně zpracovaného masa. 
Vyvolává horečky, kloubní a  svalové bolesti 
a  má chronický průběh. Na  počest svého ob-
jevitele byla později bakterie přejmenována 
na  Brucella melitensis a  název onemocnění se 
sjednotil na brucelóze.
V letech 1889-1894 pracoval jako docent pato-
logie v Army Medical School, čtyři roky byl edi-
torem Journal of the Royal Army Medical Corps 
v Netley. 
V  r. 1894 vyl vyslán do  Jižní Afriky. Zde udělal 
další významný objev. Zjistil, že veterinární 
nemoc nagana a  nemoc vyvolaná mouchou 
tsetse u člověka jsou totožné, a že je vyvolává 
cizopasník tripanosoma, přenášený uvedenou 
mouchou. Bylo to historicky poprvé, kdy byl 
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Purkyňovi příbuzní (II)  
Rytíř Emanuel Purkyně  

(1895 – 1929)
Prvním pracovníkem, který se ve Státním zdra-
votním ústavu (SZÚ) zabýval problematikou 
hygieny vody, byl RNDr.  Emanuel Purkyně, 
rytíř a pravnuk slavného českého biologa Jana 
Evangelisty Purkyně.  Jan E. Purkyně byl krátce 
po své smrti1 za své zásluhy povýšen i s  rodi-
nou do  rytířského stavu – odtud i  (dědičný) 
rytířský titul Emanuela Purkyně. Připomínání či 
vyzdvihování rytířského titulu by se Emanuelu 
P. vůbec nelíbilo, protože si na něm nijak neza-
kládal, dokonce ho ironizoval a  později se ho 
za  pozoruhodných okolností i  sám vzdal, ale 
přesto je to důležité pro charakterizaci jeho 
osoby. Pojem „rytířství“ totiž přesně vyzdvihuje 
jeho vnitřní noblesu a přirozeně aristokratické-
ho ducha. 
Emanuel Purkyně se narodil 26.1.1895 v  Lou-
nech jako druhý ze čtyř dětí MUDr.  Otokara 
rytíře Purkyně a  jeho ženy Emilie, rozené Hil-
bertové, sestry spisovatele Jaroslava Hilberta 
a architekta Kamila Hilberta, stavitele svatovít-
ského dómu. Emanuelovi bratři byli Otakar (* 
5.7.1892), Jan (* 17.12.1896) a Jiří (* 7.10.1898). 
I když jejich rodiče měli dobré společenské po-
stavení (otec byl váženým lounským lékařem 
a  později prý primářem lounské nemocnice), 
díky šlechtickému původu byly jejich studie 
financovány šlechtickými nadacemi. Proto 
Emanuel od roku 1908, tedy již od dob svého 
studia na gymnáziu ve Slaném, požíval nadání 
šlechtické nadace Žďárských-Martiniců ve výši 
400 korun za  rok, a  to i  později během studií 
na univerzitě. 
Po maturitě začíná studovat na Univerzitě Kar-
lově, kam nastoupil počátkem roku 1915, a to 
na lékařské fakultě, kde později absolvoval cel-
kem 4 semestry. Ovšem již v listopadu 1915 byl 
povolán – stejně jako jeho bratři Otakar a Jan 
– do c.k. armády jako „jednoroční dobrovolník 
šikovatel kadet-aspirant“, aby se nakonec do-
stal i  přímo na  italskou frontu první světové 
války. Osudy Emanuela Purkyně během první 
světové války a krátce po ní jsou realisticky po-
psány ve válečném autobiografickém románu 
Rozchod! (*) jeho mladšího spolužáka, přítele 
a pozdějšího spisovatele Karla Konráda. E. Pur-
kyně, který byl v rakouské armádě zařazen jako 
„saniťák“, válku hluboce nenáviděl a považoval 
ji za „zločinný a fyziologický nesmysl“. 
Každou volnou i  relativně volnou chvilku 
na  vojně využíval ke  studiu: „Byl zabrán do  vě-
decké literatury s takovým klidem a soustředěnos-
tí, jako by se jícny děl byly rozpadly…  Jeho deník 
z italské fronty se válečných událostí dotýká jen 
zcela okrajově, protože je to v podstatě deník 
přírodovědce. Např. 24. 2. 1918 vypadá Pur-
kyněho zápis následovně: „Dnes střílejí Italové 
již od  časného rána. Těžká artilerie je v  menšině, 
asi 1:7 proti lehkým dělům. Jsme všichni zalezlí. 
Alespoň mě nikdo nebude vyrušovat ve psaní…“ 

(a následuje dlouhá esej „O evoluci buňky“). 
Je zřejmé, že Emanuel Purkyně nezapřel svého 
slavného předka, protože byl vědě zcela oddán, 
jak potvrzuje a literárně přibližuje K.Konrád: „…
Láska k  přírodním vědám byla jeho literaturou 
i hudbou. A což v nich nejsou také tajemství, která 
dovedou zcela uchvátit mysl? A  což v  nich není 
krása, poezie?... Vplížit se do tajemství organismů! 
Prahnutí přírodních věd poznamenalo všechen 
myšlenkový postup Emanův; o  všech jiných vě-
cech a oborech lidského snažení, i o všeobecnos-
tech, uvažoval metodou čistě přírodovědeckou.. 
S rozhorleností, jež udivovala stejně jako podma-
ňovala, toužil dopátrat se především pravdy, kte-
rou chtěl znát o všech organismech…“ 
Jestli něčím na  vojně Purkyně opravdu trpěl, 
pak to byla nemožnost věnovat se svým uni-
verzitním studiím a  řádnému vědeckému 
bádání. Na  přelomu zimy a  jara 1918 dostává 
medik Purkyně čtyři týdny studijní dovolené.  
Hodlá ji nejen maximálně využít ke studiu, ale 
také si ji prodloužit. Ví, jak si „vyrobit“ omrzlinu 
pomocí zimotvorné směsi ze soli a  salmiaku, 
která se na  přesně vymezenou dobu přiloží 
na některý z prstů. Emanuel P., který zvolil palec 
levé nohy, se šel čtvrtý den po příjezdu hlásit 
do posádkové nemocnice, kde byl hned uznán 
nemocným. O berlích chodil z nemocnice den-
ně na fakultu, kde postupně skládal zameškané 
zkoušky (během necelého půlroku zvládl dva 
semestry. „…Emánkova noha hojila se rychle, 
jeho pobyt v lazaretě se schyloval ke konci… Od-
hodlal se přikládat na  ni nové obklady se zimo-
tvornou směsí, jen aby nemusil přerušovat studi-
um, aby nemohl být poslán daleko od fakulty, až 
někam do  krajů kolem Piave. Udržoval poranění 
v stále stejném stavu; pečoval, aby se nehojilo“.
I  když studium zvládal zcela bez potíží, v  tu 
dobu se definitivně rozhodl, že zanechá studia 
medicíny a bude se věnovat studiu přírodních 
věd, resp. že přestoupí z lékařské fakulty na fa-
kultu filosofickou, kde se tehdy přírodověda 
vyučovala. Aby tento přestup nebyl spojen se 
ztrátou dosud absolvovaných semestrů, chtěl 
využít příležitosti prvního rigoróza, které měl 
na  lékařské fakultě skládat v  červenci 1918. 
K. Konrád k tomu poznamenal:  
 „Když v  červenci 1918 rozpoznal Emanuel rytíř 
z  Purkyní, že další obnovování zamrzliny nohy 
hraničí s nebezpečím pro jeho zdraví, tu viděl, že 
mu nekyne nic jiného, než že bude opět musit 
na italskou frontu… I rozhodl se, že se jednou pro-
vždy vypořádá se svým poměrem k  militarismu. 
Podá si žádost k našemu okresnímu hejtmanství, 
aby byl zbaven rytířského přídomku… Bude trvat 
na jejím vyřízení se zuřivou umíněností, až ho za-
vřou. Buď do blázince, nebo do vězení, to by bylo 
konečně jedno, jen když nebude již musit odjet 
k  svému pluku. A  při jejím sepisování používal 
stylistické a  pravopisné kostrbatosti, aby obé již 

jako přenašeč nějaké choroby, vyvolané pro-
tozoárním parazitem, určen hmyz. Na  nemoc 
nagana  často umírali koně a dobytek. Během 
dvou měsíců  Bruce objevil v krvi nakažených 
zvířat cizopasníka Trypanosoma. Spolu se svojí 
manželkou studovali cesty přenosu tohoto ci-
zopasníka a jako přenašeče určili mouchu tse-
tse. Během pobytu v Jižní Africe studoval i další 
choroby, např. choleru a úplavici. 
V Africe Bruceovi prodělali také 118-denní ob-
ležení města Ladysmith během Jihoafrické (tzv. 
Burské) války, kdy vykonávali činnost chirurga 
resp. zdravotní sestry. 
Trypanosomu v  krvi lidí nemocných spavou 
nemocí objevil jako první v  r. 1901 J. Everrett 
Dutton. V  r. 1903 byl Bruce vyslán The Royal 
Society do  Ugandy, aby zde studoval tripano-
somiázu. Zásluhou Castellaniho již bylo známo, 
že trypanosoma se nachází v páteřní tekutině 
u  případů onemocnělých spavou nemocí. 
Bruce v  poznání této choroby pokročil dále 
a  prokázal, že právě tito cizopasníci jsou etio-
logickými původci této choroby, a později ur-
čil jako přenašeče mouchu Glossina palpatis. 
Mechanismem přenosu je její štípnutí. Rozsah 
postižení se totiž shodoval s územím, na němž 
se uvedená moucha vyskytovala. 
V r. 1908 byl Bruce pasován do rytířského stavu. 
V r. 1911 měl odejít do důchodu, na přímluvu 
vlivných osobností však jej War Office povýšil 
na  generála a  jmenoval velitelem Royal Army 
Medical College. Během 1. světové války byl 
předsedou výzkumného týmu pro tetanus 
a  později předsedou výzkumného týmu pro 
zákopovou horečku. Je nositelem řady poct 
a  uznání jak univerzitních, tak od  odborných 
společností, mimo jiné obdržel v r. 1915 Loeu-
wenhoekovu medaili. Původce brucelózy Bruce-
lla melitensis a původce spavé nemoci Trypano-
soma brucei nesou jeho jméno. Zemřel v Lon-
dýně 27. listopadu 1931, jen čtyři dny po smrti 
své manželky. Nedávno uplynulo od jeho úmrtí 
80 let. 
Sir David Bruce je uznáván jako jeden ze zakla-
datelů oboru tropická medicína.

(J. Novák) 

David Bruce
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samo vnukalo, že jde o projev hodný spíše pozor-
nosti psychiatrů než četníků.“
U lounského okresního hejtmana však Purkyně 
neuspěl. Polekaný hejtman se to snažil Purky-
němu rozmluvit a  když neuspěl ani výhruž-
kami, že je to trestné, neboť to uráží panující 
rod, alibisticky odpověděl, že o takové žádosti 
může rozhodnout jen samo Jeho Veličenstvo. 
Purkyně neváhal. Sepsal novou žádost a s ní se 
okamžitě vydal pěšky z Loun do Prahy, hladový, 
nevyspalý a špinavý, přímo k místodržiteli, když 
těsně předtím prý vypil malou lahvičku s „ta-
jemným užíváním“. Marně se domáhal osob-
ního přijetí, nakonec však musel rezignovat 
a odevzdat svůj dopis příslušnému úředníkovi. 
 „Správce oddělení podatelny přečetl jej snad jen 
letmo. Pohlédl dlouze na  žadatele…: „Račte, 
pane rytíři z Purkyní… chviličku počkat, ohlásím 
vás telefonem Jeho Excelenci… hned to bude!“… 
Po  čtvrthodince dřímoty… byl uchopen dvěma 
páry paží. Byla mu navlečena svěrací kazajka 
zřízenci ambulance, pro niž přednosta oddělení 
telefonoval… V oddělení pro duševně choré v po-
sádkové nemocnici na Karlově náměstí, kam byl 
odvezen záchrannou stanicí… protože – patrně 
– bylo žádoucí, aby zjištění fyzického a  duševní-
ho stavu bylo velmi urychleno. Doktoři projevili 
značný zájem o  jeho osobu, sotva zaslechli jmé-
no Purkyně. Jen zběžně ho zkoumali, ani oči mu 
neprohlíželi, byl pro ně tím, čemu se říká „vyložený 
případ“…Za devět dní byl Emánek opět doma, 
vybaven listinou, v níž mimo jiné bylo, že je vyma-
zán ze svazku c.k. armády a poslán do domácího 
ošetřování jako neškodný, tichý blázen, daný pod 
dozor lounského okresního doktora; ten však byl 
jedním z přátel jejich rodiny…“
Během několika málo dnů po  propuštění 
z ústavu pro choromyslné napsal E.Purkyně vě-
decké pojednání O  prostých a  koordinovaných 
pohybech u  rostlin a  na  podzim 1918 vstoupil 
do  prvního semestru na  filosofickou fakultu, 
aby zahájil vysněné studium přírodních věd. 
Již dříve, během jeho pobytu na frontě, mu ze-
mřel otec a jeho poručníkem se stal strýc Kamil 
Hilbert, u kterého pak během studií po určitou 
dobu také bydlel. Purkyně však svá univerzitní 
studia brzy ještě jednou přerušil – tentokrát 
dobrovolně – a  důvodu se ani nechce věřit. 
Několik dní po 28. říjnu 1918 totiž vstupují an-
timilitaristé E. Purkyně a  K.Konrád dobrovolně 
do  československé armády, aby na  Sloven-
sku bojovali proti Maďarům a bránili tak nově 
vzniklou republiku! Purkyně se navíc vzdává 
své vojenské hodnosti a na Slovensko skutečně 
v listopadu odjíždí jako prostý vojín. Zúčastní se 
boje o Hlohovec i některá další místa, ale když 
později vidí, že již zde není potřeba bojovat, že 
českoslovenští důstojníci se od rakousko-uher-
ských příliš neliší, žádá své nadřízené o propuš-
tění, na které má podle armádního nařízení ná-
rok nejen jako dobrovolník, ale i  jako student. 
Když mu velitel opakovaně jeho žádost zamít-
ne, protože nechce ztratit jednoho z  nejspo-
lehlivějších mužů, Purkyně v  noci „dezertuje“, 
definitivně končí svou vojenskou kariéru a vrací 
se ke studiu. 
Mezi zapsanými předměty na nové fakultě byla 
např. všeobecná biologie, entomologie, syste-
matická botanika nebo praktická cvičení mik-
roskopická pro začátečníky (prof. Velenovský). 

V dalším semestru měl pak předměty jako geo-
logie, zoologie, srovnávací anatomie, soustava 
a morfologie hlístů plochých atd. Na filosofic-
ké fakultě absolvoval 6 semestrů přírodovědy 
a když byla pro školní rok 1920/1921 nově ote-
vřena přírodovědná fakulta, hned na ni přechá-
zí a  v  tomto školním roce absolvuje poslední 
dva semestry. Téma jeho disertace bylo „O me-
tapodiích přežvýkavců se zvláštním zřetelem 
k  českým“ (Pozn.: metapodium = záprstí, nárt). 
Doktorát (RNDr.) obdržel dne 9. 7. 1921.
Období studia přírodních věd se pravděpo-
dobně kryje s  jeho působením v  Národním 
muzeu, kde pracoval jako asistent. Zrevidoval 
a  systematicky uspořádal osteologické sbírky 
plistocenního oddělení Národního musea… 
Při této práci, kterou doplnil též revizí skladiště, 
přišel na řadu nových neb nepopsaných dosud 
věcí. Byly to na  příklad některé dosud nepo-
všimnuté zbytky Cervus euryceros, a  když v  té 
době přišla do musea i celá lebka ze Sedlce…, 
zpracoval tyto nálezy souborně v  práci „Český 
nález veledaňka (Megaceros Owen)“ (Časopis 
Musea království českého 1920). Současně ob-
jevil též řadu kostí diluviálního lva.
Hned po absolutoriu se Emanuel Purkyně ože-
nil. Dne 12. 7. 1921 si vzal za manželku Marii, se 
kterou se kdysi seznámil na sokolské akademii 
a blíže ji poznal během studií, protože rovněž 
studovala na  filosofické fakultě. Ještě v  čer-
venci se novomanželé odstěhovali na  venkov 
k  Českým Budějovicím, kde si zakoupili malé 
hospodářství. Zde se jim také 9. 8. 1923 naro-
dila dcera Eva. Věda však prý nedala Emanue-
lovi klid. Proto se manželé Purkyňovi rozhodli 
hospodářství prodat a v dubnu 1924 se vrátili 
do Prahy. 
V období duben 1924 až prosinec 1925 praco-
val v  Ústavu pro plemennou biologii, což byl 
jeden z výzkumných ústavů ministerstva země-
dělství. V listopadu 1925 je založen Státní zdra-
votní ústav (SZÚ) Republiky československé 
v Praze. Stalo se tak díky finanční podpoře Roc-
kefellerovy nadace. Jedním z prioritních úkolů 
byl i výzkum v oblasti veřejného zdravotnictví. 
SZÚ dělal nábor i mezi mladými, nadanými vě-
deckými pracovníky přírodovědného vzdělání 
s  tím, že opět díky Rockefellerově nadaci jim 
bude umožněn dlouhodobý studijní pobyt 
ve  Spojených státech, aby dosáhli potřebné 
specializace. V  červenci 1926 obdržel stipen-
dium Rockeffelerovy nadace pro jednoroční 
studium hydrobiologie ve Spojených Státech. 
V září 1926 přijel Purkyně i  s  rodinou do USA, 
do  města Cambridge ve  státě Massachusetts, 
kde začal studovat na  Harvard Engineering 
School u prof. G.M.Faira. Konkrétně se věnoval 
předmětům Sanitary Engineering (technické 
aspekty úpravy pitné vody a čištění odpadních 
vod), Sanitary Chemistry and Biology (hygie-
nická chemie a biologie), Protozoology (proto-
zoologie), Research in Water Biology (výzkum 
v biologii vody) a Public Health Administration 
(administrace veřejného zdravotnictví). V polo-
vině svého (ročního) pobytu projevil Purkyně 
zájem o  prodloužení stipendia, což se vzhle-
dem k jeho dobrým výsledkům setkalo u Roc-
kefellerovy nadace s  pochopením a  studijní 
pobyt mu byl o rok prodloužen. V tomto roce 
studuje rovněž znečištění toků – nejen teore-

ticky jako předmět, ale i  vlastními terénními 
výzkumy: na místních řekách Framingham, Na-
tick, Coweeset, Little River a Mystic River; dále 
studuje účinnost čistíren odpadních vod v Na-
ticku a  Brocktonu, úpravu vody v  Cambridge 
(z  hlediska filtrace a  účinnosti odstraňování 
bakterií), degradační procesy ve  vodárenské 
nádrži po  použití síranu měďnatého a  chloru, 
které mělo příznivě upravit mikrobiologickou 
kvalitu vody a  chuť vody, metody stanovení 
mědi ve  vodovodní vodě, organickou chemii 
a  hygienické analytické metody; provádí též 
hygienickou kontrolu ve  veřejném bazénu 
v Cambridge. 
Závěrem Purkyňova pobytu v  USA mu byla 
umožněna měsíční studijní cesta po  různých 
městech (Bufalo – Cleveland – Chicago – Mil-
waukee – Madison – Urbana – Indianopolis 
– Cincinnati – Columbus – Harrisburg – Wa-
shington D.C. – Baltimore – Philadelphia – New 
Brunswick – New York City), kterou absolvuje 
ve dnech 8. 6. až 8. 7. 1928 a při které navští-
vil místní vodárenské společnosti, hygienické 
a  vodohospodářské orgány. Do  vlasti se vrátil 
v září 1928. 
Po návratu do ČSR začal Purkyně opět pracovat 
v SZÚ, kde na jaře 1929 působil jako „přednosta 
laboratoře“. Aby mohl jezdit na svém motocy-
klu zn. „Indián“, který si přivezl z Ameriky, požá-
dal o řidičský průkaz. Získal jej v květnu 1929.
Dne 16.října 1929 se Dr. Purkyně o 7. hod. ve-
černí vracel na  svém motocyklu z  projížďky 
za Prahou po silnici od Radošovic k Uhříněvsi, 
ale asi 5 km za Radošovicemi se srazil s neosvět-
leným povozem, taženým dvěma kravami, kte-
rý jel proti němu po  nesprávné straně silnice. 
Motocykl, který byl při srážce poškozen tak, že 
se stal k další jízdě nezpůsobilý, byl ponechán 
na místě a zraněný dr. Purkyně byl odvezen au-
tomobilem lékárníka Šnébliga z Prahy I. do vše-
obecné nemocnice na  kliniku prof.  Jiráska. 
Utrpěl komplikovanou zlomeninu pravé dolní 
končetiny a prostředního prstu na pravé ruce. 
Pravá noha mu však musela být již za  několik 
dnů amputována ve stehně. Na následující se-
psi dne 22. října 1929 nečekaně zemřel. 

Emanuel Purkyně
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Místo medika autorem bestsellerů  
Karl May

(1842-1912)

Karl May se narodil 25. února 1842 v  malém 
chudém městečku Ernstthalu jako páté ze čtr-
nácti dětí otce Heinricha Augusta Maye a mat-
ky Christiane Wilhelmine. Otec se živil domá-
cím tkalcovstvím. V domě vládla bída a hlad:
„K polednímu jsme si od našeho souseda, hostin-
ského z  hospody Zur Stadt Glauchau, vyprosili 
bramborové slupky, abychom malé drobky, kte-
ré snad na  nich ještě zbyly, upotřebili na  jakousi 
hladovou polévku. Chodili jsme do  Červeného 
mlýna a nechávali si dát několik hrstí moučného 
prachu a  plev, abychom z  toho udělali něco, co 
by se podobalo jídlu. Na rumištích trhali jsme le-
bedu, na mezích hadí jazyk a mezi ploty divokou 
lociku, abychom je uvařili a naplnili jimi žaludek. 
Listy lebedy jsou na  omak mastné. To při vaření 
vytvořilo dvě nebo tři malé mastné skvrny, které 
plavaly na  vodě. Jak výživné a  delikátní nám to 
připadalo!“

Devět z Mayových sourozenců se nedožilo dru-
hých narozenin. Také Karl v  raném věku one-
mocněl a dočasně přišel o zrak. Pravděpodob-
nou příčinou zrakové poruchy byl nedostatek 
vitaminu A s výslednou xeroftalmií. V důsledku 
nedostatečné výživy, absence důležitých vi-
taminů a  stranění se slunečního světla trpěl 
zřejmě křivicí. Koncem léta 1845 odjela Mayova 
matka do Drážďan, aby tam absolvovala šesti-
měsíční kurz porodnictví. Dne 13. února 1846 
složila zkoušku na  výtečnou a  stala se erns-
tthalskou porodní asistentkou. Ještě během 
kurzu vyprávěla řediteli institutu o  osudech 
svého slepého dítěte. Profesoři Grenser a Haa-
se chlapce vyšetřili a naordinovali mu rybí tuk. 
Mayův zdravotní stav se během dalších měsí-
ců velmi zlepšil, rachitidu se podařilo zastavit 
a oční chorobu vyléčit.
V  době, kdy byl Karl May slepý, ale i  dlouhá 
léta po  jeho uzdravení, pečovala o  chlapce 
především babička Johanne Christiane Kretz-
schmarová, která údajně vlastnila starou knihu 
s množstvím orientálních pohádek, nesoucí ta-
juplný titul  „Hakawati“.  Všechny pohádky znala 
nazpaměť a při výkladu je často obměňovala. 
Už tehdy prý rozvíjela Mayovu bohatou fantazii 
a vzbudila v něm touhu po dálkách. 
Na  jaře roku 1848 začal May navštěvovat ná-
rodní školu. Učil se dobře, byl talentovaný 
a základní látku zvládal hravě. Ambiciózní otec 
brzy rozpoznal synovo nadání a  rozhodl se 
poskytnout Karlovi možnosti vzdělání. O  pe-
dagogice však neměl ani ponětí. Syna nutil 
- často také ranami - k  mnohahodinovému 
učení a opisování bezcenných knih, encyklo-
pedií či starých modlitebních knížek. Karl bral 
soukromé hodiny klavíru, houslí a varhan, učil 
se latinu, u  rektora vystěhovaleckou angličti-
nu a  francouzštinu. S  ostatními dětmi si Karl 

nehrával - ven nesměl, sic ho otec potrestal. 
Tu a tam ho matka tajně pustila, ale při těchto 
příležitostech nevyhledával kamarády, nýbrž 
utíkal k babičce - do  říše pohádek. Na svého 
otce May vzpomínal jako na člověka, který měl 
dvě duše:
„Jedna byla nesmírně měkká, druhá tyranská, 
hněvem sršící, neschopná sebeovládání. Měl vyni-
kající schopnosti, které ale kvůli velké bídě zůstaly 
nerozvinuty. Nikdy nechodil do  školy a  přesto se 
vlastní pílí naučil plynně číst a  velmi dobře psát.  
Otec velmi rád pracoval, vždy však měl naspěch. 
Co jiný tkadlec tkal čtrnáct hodin, to měl otec 
hotovo za deset; zbývající čtyři hodiny věnoval vě-
cem příjemnějším. Během těchto deseti hodin ná-
ročné práce s ním nebylo k vydržení; ticho muselo 
být; nikdo se nesměl hnout. Byli jsme plni strachu, 
abychom ho nerozhněvali. To nás pak pěkně bo-
lelo! Na stavu visíval trojnásobně spletený provaz, 
jenž zanechával modré pruhy, a  za  kamny trčel 
dobře známý „březový Honza“, jehož jsme se my 
děti obzvlášť strachovaly, neboť ho otec rád před 
výpraskem máčel ve  velkém hrnci, aby byl pruž-
nější a účinnější.“ 
 Vinou otcovy přísné výchovy měl May určité 
psychické problémy. Byl uzavřený a  nejistý, 
trpěl pocity méněcennosti. Až na pár výjimek 
nenašel v  životě opravdového přítele. Sou-
kromé hodiny musel tehdy dvanáctiletý Karl 
platit z  peněz, které si vydělal stavěním ku-
želek v  hohensteinské pivnici. Celé dny trávil 
ve společnosti opilých sedláků a tkalců, kteří se 
snažili po čtrnáctihodinové šichtě zapomenout 
na své trápení. K hospodě byla připojena také 
knihovna, odkud si půjčoval šestákové sešitové 
romány. 
Na jaře roku 1856 ukončil May rektorátní školu. 
Jeho přání navštěvovat gymnázium a  potom 
studovat medicínu nemohlo být z  finančních 
důvodů splněno, proto za nezbytného uskrov-
nění celé rodiny a za přispění 15 tolary ročně 
od  hraběte von Hinterglauchau nastoupil ales-
poň do učitelského semináře ve Waldenburgu. 
Tam panovala tuhá ústavní disciplína. Když se 
May jednou v dubnu 1859 nedostavil k boho-
službě, dostal důtku; prý prokazuje jen „slabé 
náboženské cítění“. O  prázdninách se Karl rád 
vracíval do  rodného města. Více než u  rodičů 
se zdržoval u  své první mladické lásky Anny 
Preßlerové. Šestnáctiletá dívka to však s věrnos-

Předčasně tak odešel velký vědecký talent, kte-
rý šel ve  šlépějích svého světově uznávaného 
praděda. Nevíme, z  jakého vyššího záměru se 
tím naplňoval tragický konec jedné generace 
jeho rodu. Jeho starší bratr Otakar, který pů-
sobil jako sekundář v  nemocnici v  Brně, totiž 
již roku 1920 spáchal sebevraždu. Druhý bratr 
Jan byl v důsledku zranění na frontě první svě-
tové války postižen těžkou duševní chorobou 
a zemřel v ústavu pro choromyslné roku 1942. 
A  konečně nejmladší bratr Jiří byl popraven 
v  Mnichově, rovněž roku 1942. Jediná dcera 
Emanuela Purkyně, Eva, se 30. 5. 1945 provdala 
za Viléma Bondyho (který si záhy změnil jmé-
no na Benda), pozdějšího ředitele Státního ži-
dovského muzea v Praze. Měla s ním dva syny, 
Jana (*1943) a Michala (*1946). Jeden ze synů 

(Michal) zemřel během vojenské služby nebo 
vojenského cvičení (1969), údajně při manipu-
laci se zbraní, ale existovalo podezření na sebe-
vraždu. Druhý syn i  jejich matka (Eva) spáchali 
pak oba sebevraždu. V roce 1972 už byl V. Ben-
da vdovec. 
 „Musili byste znát Emánka! Bez zájmu, ba zcela 
nevšímavý k  politice, spolkům, zábavám, tanci, 
divadlu, historii, náboženství i  lidské společnosti 
zvané „národ“, avšak naproti tomu až nedůtklivě 
citlivý, ještě citlivější než chemické vážky, všude 
tam, kde a  jakmile šlo o  vzájemné vztahy člově-
ka k  člověku. Znal jen přírodní, pudovou pravdu 
lidskou, ne onu společenskou, dodatečně vytvoře-
nou a opřenou o zařízení a právnickou vědu.  Ne-
pokrytě je dával najevo, jist si mravností své prav-
dy, nevšímaje si valně ozvuku, který vyvolaly. Byl to 

prostě člověk, původní, nezkažený, neschopný lži, 
a proto snad ani nevěděl, že nesmíme říkat a psát 
vše, co si právě myslíme u  srdce. Musili byste ho 
znát! Abyste pochopili, že je ještě dnes možné být 
podoben onomu prapůvodnímu obrazu člověka, 
který byl obdařen ve svých počátcích nezáludnou 
duší. Posměváčkové a mělcí lidé o něm tvrdili, že je 
velmi naivní. A bezcharakterní říkali, že je přemrš-
těný, zbrklý; ale já vím, že Eman, nejtalentovanější 
přírodopisec, jakého jsme snad u  nás kdy měli, 
znal všechnu závrať Jakubova žebříku.“
Upraveno podle: F. Kožíšek: Rytíř Emanuel Pur-
kyně – první pracovník hygieny vody ve  Stát-
ním zdravotním ústavu. 2010
Citáty kurzívou podle: K. Konrád: Rozchod! Čs. 
Spisovatel, Praha 1988 (jn)
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tí nebrala příliš vážně a roku 1858 se provdala 
za kupce, s nímž čekala dítě. 
V listopadu roku 1859 měl May jako pravidelná 
týdenní služba na starosti osvětlování třídy svíč-
kami. V jedné zmatené chvíli k sobě vzal 6 svící, 
které snad chtěl použít na vánoční stromek pro 
chudé rodiče a  ukryl je ve  svém kufru. Přičin-
liví spolužáci však svíčky objevili a  informovali 
o  svém nálezu ředitele. Byla svolána učitelská 
konference. Dne 28. ledna 1860 byl Mayovi 
uložen nejvyšší trest: pro mravní nezpůsobilost 
ke svému povolání byl vyloučen z učitelského 
semináře. Zdrcený May poslal na  Minister-
stvo kultury prosbu o  udělení milosti. Žádost 
byla vyslyšena a v září 1861 dokončil vzdělání 
na učitelském semináři v Plauen.
Počátkem října přijal místo pomocného učitele 
chudinské školy v Glauchau a ubytoval se u ob-
chodníka Meinholda. Jeho učitelská služba 
však trvala pouhé dva týdny, neboť už 17. října 
podal Meinhold na Maye oznámení kvůli údaj-
né milostné aféře s jeho ženou. Mladý učitel byl 
oficiálně propuštěn a  v  prvním listopadovém 
týdnu nastoupil svůj úřad v tovární škole dvou 
přádelen v  Altchemnitz. Jeho žáky byly dese-
ti- až čtrnáctileté děti, které deset hodin denně 
vykonávaly pomocné práce v továrně a potom 
docházely do vyučování. 
Dne 21. prosince 1861 odjel May na  vánoční 
prázdniny domů. O pár dní později byl zatčen: 
dle obvinění spolubydlícího, účetního továrny 
Solbrig, měl ukrást hodinky, dýmku a cigareto-
vou špičku. May úmysl krádeže popřel a odvo-
lal se na účetního, že mu hodinky sám nabízel. 
Za neoprávněné užívání cizích věcí byl potres-
tán šesti týdny vězení. Po propuštění z vězení 
v  Chemnitz se vrátil k  rodičům do  Ernstthalu, 
kde příležitostně vystupoval jako recitátor 
a hudebník. Tu a  tam dával soukromé hodiny 
hudby.
Ponížení z příhody s hodinkami, které May ne-
byl schopen překonat, vyvolalo bláznivý nápad: 
začal myslet na  pomstu, která měla spočívat 
v tom, že on, uvržený kvůli trestu mezi zločince, 
se zločincem skutečně stane. A tak 9. července 
1864 jako Dr. Med. Heilig si u krejčího v Penigu 
nechal zhotovit pět kusů šatstva, s ušitou gar-
derobou však zmizel bez placení. Podobných 
kousků svedl několik, až byl zadržen policií. 
Následoval čtyřletý trest ve  věznici Osterstein 
ve  Zwickau. Na  základě dobrého chování byl 
přeřazen do  první nápravné skupiny a  stal se 
písařem inspektora, nakonec byl v  listopadu 
1868 pro dobré chování z  vězení předčasně 
propuštěn.
Po  návratu k  rodičům do  Ernstthalu se May 
dozvěděl, že jeho milovaná babička je již tři 
roky po smrti. Cítil se osamělý, trpěl pocity mé-
něcennosti. Po pěti měsících  se tak ještě jed-
nou dostal na  scestí, které jej od května 1870 
do  května 1874 znovu přivedlo za  zdi vězení, 
tentokrát ve Waldheimu.   
Deset měsíců po propuštění zahájil spolupráci 
s nakladatelem Münchmeyerem, který mu na-
bídl místo redaktora týdeníku Der Beobachter 
an der Elbe (Pozorovatel na Labi). Časopis brzy 
zanikl a  místo něj May založil nové týdeníky: 
Schacht und Hütte (Šachty a hutě) a Deutsches 
Familienblatt (Německý rodinný list). Právě 
v  tomto rodinném listě zveřejnil novelu Old 

Firehand, v níž se čtenář poprvé setkal s Vinne-
touem. Pro další nový časopis, Feierstunden am 
häuslichen Heerde (Sváteční chvíle u domácího 
krbu), napsal první příběh z Orientu Leilet a vů-
bec první román - Poslední cesty obou Quitzowů. 
Počátkem roku 1877 May od  Münchmeyera 
odešel a stal se spisovatelem na volné noze. 
Své příběhy nabízel k  otištění jiným naklada-
telům. Např. Leilet vyšel roku 1877 v  časopise 
Heim garten pod názvem Růže z Káhiry - Vyprá-
vění z Východu. Nakladatel Rosegger byl příbě-
hem natolik nadšen, že se o Mayovi vyjádřil jako 
o scestovalém muži, který musel dlouhý čas žít 
v Orientu. K této sugesci, které později podleh-
lo tolik čtenářů, přispělo mj. obratné vkládání 
cizojazyčných slov do dialogů nebo dokonalé 
popisy krajin. Přes veškerou píli se však jeho 
finanční situace značně zhoršila, neboť mu 
chyběl stálý příjem. To se změnilo až koncem 
roku 1877, kdy přijal místo redaktora časopisu 
Frohe Stunden (Radostné chvíle) u nakladatele 
Bruna Radelliho. V  těsném sledu zde uveřejnil 
12 příspěvků, mezi nimi např. Válečná pokladna, 
Gum, Dobrodružství na Cejlonu, Afrikánec, Ehriho 
pomsta nebo kriminální román Zajati na moři. 
Od  roku 1878 vycházely krušnohorské vesnic-
ké příběhy, humoresky a dobrodružné příběhy 
i  v  dalších časopisech. Mayova finanční situa-
ce se začala pozvolna stabilizovat. Roku 1879 
navázal spolupráci s renomovaným katolickým 
časopisem Deutscher Hausschatz (Německý 
domácí poklad) nakladatele Pusteta z Regens-
burgu, kterému dodával příspěvky téměř 20 let.
Dne 17. srpna 1880 se May oženil s  Emmou 
Linou Pollmerovou, krasavicí, která se však 
k  němu povahově příliš nehodila. V  létě 1882 
si Mayovi dopřávali krátkou dovolenou v Dráž-
ďanech a náhodou tam potkali posmutnělého 
nakladatele Münchmeyera. Působil ustaraným 
dojmem, mluvil o těžkých obchodních nesná-
zích, které začaly s Mayovou výpovědí z postu 
redaktora, neboť už nenašel vhodného nástup-
ce. Mladé paní Mayové skládal jeden kompli-
ment za  druhým a  žádal Maye, aby pro něho 
napsal kolportážní román. Vyhlídka na podstat-
né zlepšení finanční situace, na  které Emmě 
pochopitelně velmi záleželo, zřejmě přispěla 
k  tomu, že May na  Münchmeyerovu nabídku 
přistoupil. Byl dojednán román ve 100 dodava-
telských sešitech po 24 stránkách s nákladem 
20.000 výtisků, poté měla všechna práva při-
padnout Mayovi. 
Zatímco si Emma zvala domů návštěvy a  po-
řádala večírky, May se zavíral ve  své pracovně 
a  často celé noci nepřetržitě psal, aby dostál 
slíbeným termínům. Do  roku 1888 napsal pro 
Münchmeyera pět obřích kolportážních romá-
nů. Kromě toho nadále pracoval pro Německý 
domácí poklad, kde zveřejňoval části orientální-
ho cyklu Giölgeda Padiśhanün (Ve stínu pádišá-
ha). Čtenáři jeho příběhy doslova hltali, náklady 
časopisů se zvyšovaly a redakce často omlou-
vala včasné nedodání rukopisů nepřítomností 
pana doktora Maye, který je právě na cestách 
po  Orientu. Taková hlášení živila legendu, že 
autor líčí skutečné zážitky.
V  roce 1887 se May stal spolupracovníkem 
nově založeného Speemannova časopisu pro 
mládež Der Gute Kamerad (Dobrý kamarád), 
kterému během deseti let věnoval osm příbě-

hů patřících právem ke  klasickým dílům dob-
rodružné literatury: Syn lovce medvědů, Duch 
Llana Estakada, Karavana otroků, Inkův odkaz, 
Poklad ve Stříbrném jezeře, Petrolejový princ, Čer-
venomodrý Metuzalém a Černý mustang.
V  listopadu roku 1891 navštívil Maye Friedrich 
Ernst Fehsenfeld, freiburský nakladatel a  Ma-
yův oddaný čtenář, který si umínil vydat jeho 
romány a povídky knižně. Už v příštím roce za-
čal vycházet šestidílný orientální cyklus Ve stínu 
pádišáha, v dalších letech pak následovaly ro-
mány Vinnetou, Old Surehand, V zemi Mahdího, 
Satan a Jidáš a mnoho dalších. Během několika 
let se May i Fehsenfeld stali velmi zámožnými 
muži. Mayova obliba dosahovala parametrů 
hysterie, mezi jeho čtenáři byli pedagogové, 
kněží, šlechta i prostí lidé. Zdálo se, jakoby sláva 
Maye zaslepila a zbavila soudnosti. Začal se vy-
dávat za skutečného Old Shatterhanda a Kara 
ben Nemsího, vystupoval na  veřejnosti a  po-
řádal přednášky, na  kterých tvrdil, že všechna 
dobrodružství sám prožil. Ve své nové radebe-
ulské Ville Shatterhand se nechával fotografovat 
v  kostýmech svých hrdinů, dokonce si pořídil 
i  slavnou henryovku, medvědobijku a  Vinne-
touovu stříbrnou ručnici. Navazoval známosti 
s továrníky, podnikateli i šlechtickými rodinami, 
užíval si výslunní popularity. Čtenáři mu věřili 
každé slovo a May si na jejich dotazy vymýšlel 
neskutečné historky, kterým možná věřil i  on 
sám.
Dne 26. března 1899 se May vydal na svou prv-
ní cestu do  Orientu, trvající více než patnáct 
měsíců. V Janově se rozloučil s Emmou a přá-
teli manželi Plöhnovými a pokračoval do Port 
Saidu a  dále do  Káhiry. Podnikal menší výlety 
do blízkého okolí egyptské metropole, prohlé-
dl si pyramidy, poprvé se svezl na  velbloudu. 
Pak ho vedro, špína a horký suchý vítr zahnaly 
zpět do bezpečí hotelu a k psacímu stolu. Na-
kladatelům, redakcím a  známým odesílal celé 
stohy pohlednic, aby dokázal, že je skutečně 
Kara ben Nemsí a pobývá v zemích, o kterých 
píše ve svých knihách. Zároveň byl ale překva-
pen, že skutečný Orient je zcela jiný, než jak si 
ho vysnil ve svých románech. 
Z Káhiry pokračoval do Asuánu a zpět do Port 
Saidu, dále se zastavil v Bejrútu, Haifě, Nazaretu, 
Jeruzalémě a Adenu. V Colombu proseděl celé 
dny v hotelovém pokoji a psal; byl v pochyb-
ném psychickém stavu. Počátkem listopadu 
1899 připlul na  Sumatru, kde ho stihlo těž-
ké nervové zhroucení. Po  týdnu začal zvolna 
přicházet k  sobě a  napsal do  Radebeulu, aby 
za ním Emma a manželé Plöhnovi přijeli do Port 
Saidu. Setkali se krátce před Vánoci. Začátek 
společné cesty posunuli kvůli těžké ledvinové 
nemoci Richarda Plöhna na  půli března 1900. 
Navštívili mimo jiné Káhiru a pyramidy v Gíze, 
Jeruzalém, Bejrút, Baalbek, Damašek, Istanbul 
a Athény. Koncem června 1900 se May v Istan-
bulu zhroutil podruhé. Dne 31. července 1900 
přijeli konečně zpět do Radebeulu. Po návratu 
domů se stav Richarda Plöhna neočekávaně 
zhoršil a  14. února 1901 zemřel. Klára se stala 
sekretářkou a  důvěrnicí Karla Maye a  později 
i jeho ženou a obyvatelkou Villy Shatterhand.
V posledním desetiletí života prošel May něko-
lika soudními procesy, v nichž byl jednak oso-
čován z  nepravd, vyplývajících z  jeho až příliš 
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O DeLongových ostrovech ví málokdo, 
ještě méně o jejich objevitelích (II)

V minulém čísle Facultas nostra jsme pojednali 
o  objevení tří ostrovů DeLongova souostroví 
v Severním ledovém oceánu a pohnutém osu-
du jejich objevitelů. Ostrovy leží zcela stranou 
lidských sídlišť, jsou pochopitelně neobydlené, 
a jen Henrietta v letech 1937-1963 sloužila jako 
výzkumná meteorologická stanice. Paradoxně 
však i  tyto tři ostrovy se mohly stát jablkem 
sváru dvou světových velmocí. Jak k tomu do-
šlo? Georgie W. DeLong jako objevitel těchto 
ostrovů byl v  době objevu příslušníkem US 
Navy a jako takový uplatnil nárok na jejich ob-
sazení Spojenými státy. US Department of State 
však vydal prohlášení, že tento nárok Spojené 
státy nikdy neuplatnily a ostrovy uznávají jako 
ruské teritorium. V r. 1916 vydal ruský velvysla-
nec v Londýně úřední nótu, v níž se pravilo, že 
carská vláda pokládá tyto ostrovy za  integrál-
ní část ruského impéria. Stejný nárok později 
uplatnil i Sovětský svaz. Ku podivu Státní senát 
Aljašky ještě v r. 1988 se pokusil oprášit teore-
tické americké nároky na tyto ostrovy, aljašský 
nejvyšší soudní dvůr však v r. 1994 s konečnou 
platností rozhodl, že Bennettův ostrov ani další 
dva ostrůvky, tedy Henrietta a Jeanetta, nejsou 
součástí státu Aljaška.  
Kromě zmíněných tří ostrovů k souostroví pa-
tří ještě další dva, jejichž historie je také velmi 
zajímavá. V letech 1913-1915 se do těchto kon-
čin vypravila  Arktická oceánská hydrografická 
výprava na palubách ledoborců Tajmyr a Vajgač 
pod vedením B. A. Vilkického. Během  výpravy 
byly objeveny další dva ostrovy, které dnes ne-
sou jména Vilkitského a Žokovův. 
Vilkického ostrov (původně Ostrov generála 
Vilkického) spatřil jako první 20. 8. 1913 A.N. Žo-
kov z paluby Tajmyru. Je nejjižnější a nejmenší 

ze všech DeLongových ostrovů (jen 1,5 km2), 
nezaledněný, povrch je kryt téměř výhradně 
zvětralou lávou. 
Žokovův ostrov (dříve Ostrov Novopašen-
ného) spatřil o rok později P. A. Novopašennyj 
z  paluby lodi Vajgač. Z  DeLongových ostrovů 
leží nejvýchodněji, okolní moře je téměř trvale 
pokryto ledem, ostrov sám však zaledněn není. 
Povězme si několik údajů o  jejich objevitelích. 
Ostrov byl přejmenován poté, co P. A. Novopa-
šennyj po uchopení moci bolševiky emigroval.    

Eduard Vasiljevič von Toll (1858-1902)
Kde se mezi ruskými průzkumníky vzalo tak 
neobvyklé jméno?    Eduard Vasiljevič Toll se 
narodil 24. března 1858 v  Revalu (nyní eston-
ském Tallinnu). Pocházel ze zámožné  rodiny 
pobaltských Němců a přídomek „von“ si někdy 
psal poté, co se oženil s baronkou Emmy von 
Toll. Vystudoval zoologii na univerzitě v Doros-
tu (nyní Tartu). Již jako student cestoval po Stře-
domoří a studoval faunu, floru a geologii Alžír-
ska a Baleárských ostrovů. V  letech 1885-1886 
se zúčastnil expedice k  Novosibirským ostro-
vům, kterou z popudu Petrohradské Akademie 
Věd vedl Alexander Bunge. Tehdy Toll prozkou-
mal Velký Ljachovského ostrov, Bungeho zemi, 
ostrov Kotelnyj a západní pobřeží Novosibiřské-
ho ostrova. V  r. 1886 se domníval, že na sever 
od  ostrova Kotelného, který objel na  lyžích, 
zahlédl obrysy horského hřbetu, které by snad 
mohly být legendární „Sannikovovou zemí“. 
O ní se mezi polárními cestovateli vyprávěly le-
gendy od roku 1810, kdy  Jakov Sannikov, člen 
Gedenštromovy výpravy, přinesl zprávy o velké 
zemi ve Východosibiřském moři. 
Toll se znovu utvrdil v existenci neznámé země 

při nové cestě roku 1893, kdy prováděl geolo-
gický průzkum Sibiře a znovu navštívil ostrov 
Kotělnyj. Prozkoumal rozsáhlou oblast Jakutska 
mezi řekami Lena a  Chatanga. Prováděl geo-
logické výzkumy v  povodí řek Jana, Indigirka 
a Kolyma. V průběhu jednoroční expedice ura-
zila výprava neuvěřitelných 25 tisíc kilometrů, 
z  nichž 4200 km směřovaly proti proudu řek. 
V srpnu 1893 se na saních tažených soby pus-
til do delty Leny. Přes Czekanowského pohoří 
pronikl k  řekám Oleňok a  Anabar. Zajel zpět 
k Leně, ale vrátil se zpátky na západ a prozkou-
mal Severosibiřskou nížinu až k ústí Chatan-
gy. Ruská akademie věd si byla vědoma obtíž-
nosti úkolu, který na sebe Toll vzal, a odměnila 
jej Velkou stříbrnou medailí N. M. Przevalského.   
V r. 1899 se zúčastnil výpravy ledoborcem Jer-
mak k břehům Špicberků. Výpravě tehdy velel 
Stepan Makaron. 
V  r. 1900 se postavil do  čela expedice Ruské 
akademie věd v  Petrohradě k  Novosibiřským 
ostrovům. Na  lodi Zarja připlul E.  Toll  v  létě 
1900 na  poloostrov Tajmyr, kde přezimoval. 
Prozkoumal přitom rozsáhlou část Tajmyru 

bujné fantazie, jednak v nich stál jako žalobce 
vůči různým nakladatelům, kteří na  jeho úkor 
navyšovali své zisky. Našel ještě síly k dokonče-
ní románu V  říši stříbrného lva. V  té době také 
skončilo manželství s Emmou a May se násled-
ně oženil s Klárou Plöhnovou, mladou vdovou 
po zesnulém příteli Richardovi, která byla spiso-
vateli velkou oporou až do jeho smrti. 
Neustálá štvanice ze strany tisku a  nespočet 
soudních sporů však postupně podkopávaly 
Mayovo zdraví. Na podzim 1908 využil poslední 
šanci svého života, aby navštívil Severní Ameri-
ku. Spolu s Klárou obdivoval hlavní pamětihod-
nosti New Yorku i  okolí, od  ředitele American 
Museum of Natural History dostal několik od-
borných knih o indianistice, dokonce se sezná-
mil s  obchodníkem Wittem, od  kterého získal 
několik indiánských předmětů. Poté Mayovi 
navštívili Niagarské vodopády a  podnikli výlet 
do rezervace Indiánů kmene Tuscarora. 5. října 
1908 odjeli do Lawrence v Massachusetts, kde 
strávili několik klidných týdnů v  domě lékaře 
Ferdinanda Pfefferkorna, Mayova školního příte-
le z Hohenstein-Ernstthalu. Začátkem prosince 
1908 se vrátili zpět do Radebeulu.
V  posledních letech svého života měl May 

na  psaní jen velmi málo času; neustálé spory 
ho vyčerpávaly psychicky i tělesně. Přesto ještě 
v roce 1910 připravil knižní vydání čtvrtého dílu 
románu Vinnetou a dokončil svou autobiogra-
fickou knihu Mein Leben und Streben (Můj život 
a snažení). 
Dne 20. března 1912 přijel Karl May na pozvání 
rakouského Akademického svazu pro litera-
turu a  hudbu do Vídně, aby tam vystoupil se 
svou přednáškou Vzhůru do říše ušlechtilých lidí! 
Více než 2000 posluchačů  přivítalo spisovate-
le bouřlivým potleskem. May hovořil o  svých 
osobních osudech, o  svých bojích, o  svých 
nových usilováních, opakovaně se vyznal jako 
křesťan a vyzýval k míru a toleranci. Dvě a půl 
hodiny dlouhou přednášku zakončil slovy, že 
neusiluje o nic jiného, než jen o věčný mír. Skli-
dil bouřlivé ovace, obklopili ho příznivci a  jen 
s  velkou námahou se mohl dostat k  výcho-
du. Do  Radebeulu se vrátil trochu nachlazen 
a s lehkou horečkou. Dne 30. března 1912 po-
hovořil ještě s  Klárou o  svých budoucích plá-
nech a asi ve 20 hodin zemřel pravděpodobně 
na náhlou srdeční příhodu.
Stalo se to před sto léty.  Dodnes romány Karla 
Maye Vinnetou, Syn lovce medvědů nebo Poklad 

ve  Stříbrném jezeře patří ke  klasickým dílům 
dobrodružné literatury. Většina z  nás celou 
řadu jeho románů četla, nebo přinejmenším 
známe filmy podle nich natočené.  
Na  závěr uvádíme nekrolog Berthy von Sutt-
ner, který otiskl 5. dubna 1912 vídeňský Zeit: 
„Zpráva o  smrti Karla Maye všemi, kdo byli zde 
v  Žofiině sále přítomni jeho poslední přednášce, 
zcela zvláště otřásla. Hodně hovořil o  umírání 
a o onom světě, o božích a věčných věcech a v ce-
lém jeho způsobu bylo cosi prorockého, toužící-
ho po nekonečnu. Nemyslel sice na vlastní blízký 
konec, neboť mi sdělil, že on, sedmdesátiletý, chce 
teprve psát své hlavní dílo.[...] Sotva se z Vídně vrá-
til do  svého domova u  Drážďan, ulehl a  zemřel. 
Prožil ještě jednu velkou radost. Jásot, jímž ho 
zahrnuly tři tisíce posluchačů, nebyl jen výrazem 
potlesku věnovaného spisovateli, ale spíš demon-
strací osobní úcty, protestem proti zlobné a  po-
mlouvačné kampani vedené proti němu,  z  níž 
vyšel plně rehabilitován, která mu ale ztrpčovala 
život deset dlouhých let. Kdo slyšel toho krásného 
starého muže mluvit onoho 22. března celé dvě 
hodiny, velebně, nadšeně, usilujícího o  nejvyšší 
oblasti myšlenek - ten měl pocit: v této duši plane 
oheň dobra.“ (jn)
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a objevil neznámé ostrovy v Nordenskjöldově 
souostroví. Na podzim 1901 obeplul Čelju-
skinův mys a  zamířil k  Bennettovu ostrovu 
v  DeLongově souostroví, jehož poloha byla již 
dávno známá, a odtud hodlal vydat se hledat 
Sannikovovu zemi. Zimu přežil na Kotělném 
ostrově a v červnu 1902 vyjel na saních  a s ka-
jaky spolu se třemi členy výpravy k Vysokému 
mysu na Nové Sibiři a  vrátil se na Bennettův 
ostrov. Při další cestě na Novou Sibiř na podzim 
1902 však beze stopy zmizel. Loď Zarja se snažila 
dosáhnout Bennetova ostrova a Tollovu skupinu 
evakuovat, pro nepříznivé polární podmínky 
se záměr nepodařil. Toll se zřejmě z Bennetova 
ostrova pokusil dosáhnout pevniny na jihu, ale 
nikdo ze čtyř mužů již nebyl více nalezen. 
Zarja, která přes nakupený led nemohla Tolla 
a jeho přátele odvézt z polárních končin, se do-
stala do zálivu Tiksi, kde skončila svou pouť po-
lárním oceánem. Tollovo zimoviště na Benne-
ttově ostrově našel roku 1903 Nikifor Begičev, 
člen záchranné expedice, které velel poručík 
(později admirál známý z  let občanské války) 
Alexander Kolčak. Deník a dopis, který Toll na 
Bennettově ostrově zanechal, podaly svědectví 
o  tragickém konci výpravy. Zřejmě kvůli ne-
dostatku zásob potravy před blížící se polární 
nocí vydali se čtyři polárníci hledat záchranu 
přes pomalu zamrzající moře na jih k ostrovu 
Novaja Sibir, kde doufali nalézt příhodnější 
útočiště. Za trvalého mrazivého počasí při -18 
až -25 ºC, přes ledové bariéry, nepevný ledový 
kryt, s  výbavou kajaků a pádel, podléhajících 
rychle opotřebení, se jim cíle dosáhnout nepo-
dařilo. Přesné datum, kdy nešťastníci zahynuli, 
tak zůstane navždy utajeno, stalo se tak před 
110 léty v r. 1902. 
Podle barona Eduarda von Tolla byla pojme-
nována řada geografických lokalit a také řada 
názvů z oblasti paleontologie, zoologie a bota-
niky nese jeho jméno. Podle něj je pojmenová-
na i mikrofosílie – dírkonošec Dendrophyra tolli 
(Averinzev, 1911).  

Boris Andrejevič Vilkickij (1885-1961)
Boris Andrejevič se narodil 22. března 1885 
v Pulkovu v rodině Andreje Ippolitoviče Vilkic-
kého.  Toto jméno nebylo v  kruzích polárních 
badatelů neznámé. Po  úspěchu A. E.  Norden-
skjölda, který v  letech 1878–79 objevil Seve-
rovýchodní průjezd, zesílila carská vláda úsilí 
o  poznání pobřeží Severního ledového oceá-

nu. Jednu z expedic vedl i Andrej Ippolitovič 
Vilkickij (1858–1913), který nejprve podrobně 
zkoumal Oněžské jezero (1882–85) a  o  dva 
roky později (1887) se plavil k souostroví Nová 
Země a  prozkoumal Chajpudyrský záliv Pe-
čorského moře. V letech 1894–96 vedl novou 
výpravu, která na lodi Poručík Ovcyn podrobně 
mapovala Obský a Jenisejský záliv. V období 
1898–1901 zkoumal s další skupinou jižní část 
Karského moře. V  roce 1907 byl v  hodnosti 
generálmajora postaven do  čela Hlavní hyd-
rografické správy a  tuto funkci zastával až 
do svého skonu roku 1913.
Nebylo divu, že syn Boris kráčel v otcových šlé-
pějích. V  r. 1908 absolvoval Námořní akademii 
v  Sankt Peterburgu. Zúčastnil se Rusko-japon-
ské války v letech 1904-1905. V roce 1913 se ujal 
vedení hydrografické expedice, jejímž úkolem 
bylo hledat neznámé ostrovy na sever od Nové 
Země. Původním vůdcem expedice byl Ivan 
Semjonovič Sergejev, který se v roce 1911 po-
koušel s  ledoborci Tajmyr a  Vajgač proniknout 
z  Vladivostoku podél sibiřského pobřeží na  zá-
pad. Plavbu Čukotským mořem nejdříve zahra-
dily ledy, ale zlepšené podmínky plavby dovolily 
ruské expedici v  roce 1911 proniknout k  ústí 
Kolymy. Sergejev se vrátil do DeLongova průlivu 
a k Wrangelovu  ostrovu. O rok později se lodi 
Tajmyr a Vajgač dostaly do zálivů Tuorchaj a Tik-
si, kde jejich posádky našly trosky lodi Zarja, která 
náležela expedici E. Tolla v letech 1900–1902. 
Pod Sergejevovým velením se obě lodi vydaly 
také začátkem července 1913 z  Vladivostoku. 
Vůdce výpravy však utrpěl náhlou mozkovou 
příhodu. Lodi se musely ze zátoky Buchta 

Emma vrátit do  Novo-Mariinsku (dnešní Ana-
dyr) a teprve poté pokračovat v plavbě. Na mís-
to vedoucího výpravy byl rádiem povolán 
B. A. Vilkickij. Obě lodi pak obepluly ze severu 
Novosibiřské ostrovy a marně hledaly bájnou 
(a neexistující) Sannikovovu zemi. Od sibiřského 
pobřeží zamířily k ostrovu Malyj Tajmyr a obe-
pluly Čeljuskinův mys.
Na přelomu srpna a září 1913 spatřil  Vilkickij ne-
známé ostrovy, které jeho lodi obepluly a členo-
vé výpravy jim dali jméno Země cara Nikolaje 
II. (dnešní Severní Země-Severnaja Zemlja). 
Jednalo se o  poslední významný geografický 
objev rozsáhlé pevniny v  historii. Neprostup-
né ledy donutily ruské lodi k  návratu. Zamířily 
k Bennettovu ostrovu a stále marně hledaly báj-
nou Sannikovovu zemi. Koncem listopadu 1913 
se Tajmyr a Vajgač vrátily do Vladivostoku.
Nyní již pod velením B. Vilkického se obě lodi 
znovu vydaly na  cestu v  červenci 1914. Berin-
govým průlivem se dostaly k severnímu pobřeží 
Sibiře a v polovině září pronikly do průlivu, který 
dostal Vilkického jméno (mezi Čeljuskinovým 
mysem a Severní Zemí). Po dvou dnech uvázly 
v  ledu a  jejich posádky přezimovaly v  blízkosti 
poloostrova Tajmyr. Teprve v červenci 1915 se 
uvolnily z  ledového sevření a  v  polovině září 
1915 dopluly do  Archangelska. Během expe-
dice byly objeveny další ostrovy – Vilkického, 
Malyj Tajmyr, Starokadomskij a  Žokovův. 
Výprava jako první v historii proplula z Vla-
divostoku kolem severních břehů Sibiře zá-
padním směrem až do Archangelska.  
V  roce 1918 byl Vilkickij pověřen velením nad 
sovětskou hydrografickou expedicí, která se 
však vzhledem k obsazení Archangelska inter-
venčními sbory, bojujícími proti bolševické vlá-
dě, neuskutečnila. V  r. 1920 Vilkickij emigroval 
do Velké Británie. V letech 1923-1924 vedl ob-
chodní výpravy v Karském moři na pozvání so-
větských zahraničně obchodních společností. 
Později byl zaměstnán jako hygrograf v  Bel-
gickém Kongu (nyní Zaire). Zemřel v Bruselu 6. 
března 1961, nedávno tedy od jeho smrti uply-
nulo půlstoletí. Jeho jméno nese Vilkického prů-
liv mezi Severní Zemí a  poloostrovem Tajmyr, 
Vilkického ostrov v Karském moři, Vilkického ost-
rovy jako skupina ostrůvků v souostroví Komso-
molskaja Pravda v moři Laptěvů a další lokality. 
Vilkického ostrov v  DeLongově souostroví je 
údajně pojmenován podle Andreje Ippolitovi-
če, tedy otce Borise Andrejeviče.  (jn)

První ženy v Arktidě
Tragická polární trilogie se odehrála před 100 léty

Rok 1912 byl pro Arktidu tragický. V tomto roce 
se do Arktidy vydalo hned několik ruských vý-
prav na  lodích Sv. Anna, Sv. Fokka a  Herkules. 
Poprvé v  historii se polárních výprav zúčast-
nily i ženy. Od vyplutí však uplynuly sotva dva 
roky – a všechny tři výpravy zůstaly nezvěstné. 
Carská vláda pod tlakem veřejnosti se sice ješ-
tě pokusila organizovat záchranu, bylo však už 

pozdě. Osudy všech těchto tří ruských expedic 
jsou bohužel tragické, přitom příběhy dvou 
z nich se zvláštním způsobem prolnou.
Výprava Georgije Brusilova
Přes mnohá varování, že stav ledu v Barentso-
vě moři je neobyčejně nepříznivý, vyplul kon-
cem srpna 1912 z Petrohradu plachetní škuner 
Sv. Anna. Velel mu mladý poručík Georgij Lvovi 

Brusilov (1884-1914?). V jeho 24-členné posádce 
byla i žena - milosrdná sestra E. Ždankovová, 
která nahradila lodního lékaře. Brusilov pláno-
val dostat se podél sibiřských břehů do  Be-
ringova průlivu. V Karském moři však Sv. Anna 
byla bezmocně sevřena ledem a  začala drif-
tovat ve  směru mořských proudů. Nikoho to 
zpočátku příliš neznepokojovalo. Na  lodi bylo 
dostatek potravin i paliva. Během prvního pře-
zimování však posádka v důsledku nedostatku 
pohybu ve studeném, tmavém a vlhkém pod-
palubí, nečinnosti a  především jednotvárné 
stravy začala trpět kurdějemi. Milosrdná sestra 
obětavě pomáhala všem nemocným ve  dne 
v noci. Jenom jí a kormidelníku Albanovovi se 
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choroba vyhnula. Sv. Anna však se ze sevření 
ledových ker nevysvobodila ani v  létě příštího 
roku. Navíc nebezpečný drift ji postupně zanesl 
ještě mnohem dál na sever. Druhá polární noc 
tím byla ještě těžší než ta předchozí. Mezi po-
sádkou začalo docházet k ostrým sporům. Des-
potický, náladový a prchlivý Brusilov se dostal 
na pokraj psychického zhroucení. V lednu 1914 
se situace stala zcela nesnesitelnou. Kormidel-
ník Valerian Albanov nechtěl dále pasivně čekat, 
a se souhlasem Brusilova loď spolu s dalšími 13 
muži opustil. Chtěl se pokusit pěšky proniknout 
po  krách k  nejbližší pevnině, ostrovům Země 
Františka Josefa. Pochod, při kterém táhnou 
těžké saně i kajaky, je pro nemocné, promrzlé 
a  hladové námořníky nesmírně vyčerpávají-
cí. Postupně tak umírají či mizí navždy v mlze 
a mrazivé vichřici arktických pustin. Jiní se uto-
pí v bouři při plavbě v kajacích. Nakonec z nich 
zůstal jen Albanov, s  vysokými  horečkami, 
a námořník Alexander Konrad s omrzlými prsty. 
Přes veškeré útrapy však své úsilí nevzdali. Tři 
měsíce po odchodu ze Sv. Anny se jim nakonec 
podařilo v kajaku dosáhnout skladiště potravin, 
zřízeného pro polární expedice Fridtjofem Nan-
senem na mysu Flora na Zemi Františka Josefa. .
Tam je později při svém návratu zachránil Sedo-
vův škuner Sv. Fokka a odvezl do vlasti. Albanov 
sice podal podrobné svědectví o  drastickém 
zpátečním pochodu, ale jaký byl další osud 
Brusilova, Ždankovové a všech ostatních, kteří 
na  lodi zůstali, vědět nemohl. Sv. Anna s  nimi 
zmizela navždy beze stopy...
Až v  r. 2010 výzkumníci ohlásili, že nalezli po-
zůstatky 11 zbylých členů Brusilovovy posádky. 
Zahynuli na lodi, kterou po létech mořské prou-
dy zanesly k  břehům Země Františka Josefa. 
Později byly nalezeny i zápisníky a jiné artefak-
ty, které výpravě patřily. Na  lodi postupně do-
šly zásoby, pokusy o ulovení ledního medvěda 
vyšly nadarmo.  
Výprava Georgije Sedova
Ve stejné době jako Sv. Anna vyplula z Archan-
geľsku i Sv. Fokka. Cílem jejího velitele, ambicióz-
ního poručíka Georgie Jakovleviče  Sedova (1877-
1914), bylo vztyčení ruské vlajky na  severním 
pólu. Pěší útok na pól měl začít ze Země Fran-
tiška Josefa, ale tam se Sv. Fokka pro pevný led 
vůbec nedostala, a posádka musela poprvé pře-

zimovat na severozápadním pobřeží Nové Země.
Výprava se věnovala intenzivní vědecké práci – 
byly prozkoumány okolní ostrovy , pobřeží okolo 
mysu Flissigenského, meteorologická, geologic-
ká, hydrologická a  glaciologická měření, také 
sběry flory a  fauny. Příštím rokem se jim poda-
řilo konečně proniknout k Zemi Františka Josefa, 
kde na Hookerově ostrově rozbili svůj druhý zim-
ní tábor. Zásoby uhlí se rychle vyčerpaly, a  tak 
topili vším, čím se dalo. Mnozí, včetně Sedova, 
onemocněli nejzávažnější polární chorobou – 
kurdějemi, přesto pokračovaly výzkumné práce. 
Sedov se však přesto svého záměru dosáhnout 
pólu nevzdal. V polovině února 1914, tedy ještě 
za polární noci, se vydal spolu se dvěma námoř-
níky – G.I. Linnikem a Alem Hollowem – s  trojími 
saněmi a 24 psy na sever.
Již týden po opuštění lodi se však objevily vážné 
zdravotní potíže. Sedov má tak opuchlé nohy, že 
se nemůže sám pohybovat, a  začíná dokonce 
chvílemi ztrácet vědomí. O návratu však nechce 
ani slyšet. U  Rudolfova ostrova je již jeho stav 
beznadějný. Po třech dnech umírá ve stanu, aniž 
by přišel k vědomí. Jeho kamarádi jej pochova-
li a přikryli vlajkou, kterou chtěli vztyčit na pólu. 
Zpáteční cesta jeho dvou druhů ve  sněhové 
bouři, mlze a vánici byla strašlivá. Veškerý petro-
lej, nutný k vytápění stanu, spotřebovali v době, 
kdy Sedov umíral.Z posledních sil se dovlekli zpět 
k lodi, kde sdělili ostatním smutnou zprávu. Dal-
ší pobyt na severu již neměl smysl. Posádka Sv. 
Fokky ukončila vědecké práce a když se uvolnilo 
ledové sevření, zamířila 30. 7. 1914 k mysu Flora. 
Jaké bylo její překvapení, když zde jako přízraky 
potkala dvě lidské postavy. Zachránili tak Albano-
va a Konrada, kteří jako jediní přežili tragédii Bru-
silovovy výpravy ze Sv. Anny. Koncem srpna Sv. 
Fokka dorazila do  Archangelska, právě v  době, 
kdy vypukla první světová válka. Osudy její po-
sádky tak zůstaly zcela na okraji zájmu veřejnosti.  
Výprava Vladimíra Rusanova 
Téhož roku připlul na  Špicberky malý kutr 
Herkules, kterému velel Vladimír  Aleksandro-
vič Rusanov (1875-1912). Doprovázela jej jeho 
snoubenka, studentka medicíny z francouzské 
Sorbony Juliette Jeanová. Rusanova fascinoval 
sever a podařilo se mu dosáhnout toho, že byl 
carskou vládou nakonec pověřen vedením po-
lární expedice, jejímž cílem byly právě Špicber-

ky. Jeho úkolem bylo nalézt zde pro Rusko vy-
užitelná uhelná ložiska, mapovat objevená na-
leziště a provádět jejich zábory. Svůj úkol splnil 
rychle a úspěšně, zpět do vlasti se však na rozdíl 
od tří členů expedice nevrátil.
Vydal se, tentokrát již na vlastní pěst a bez vě-
domí vlády, dál na milovaný sever. Jeho cílem 
bylo proplout Severovýchodním průjezdem až 
do Pacifiku. Na palubě Herkula s ním byla kro-
mě jeho krásné francouzské snoubenky, další 
ženy, která se účastnila polární expedice, jen 
devítičlenná posádka. 
Dne 31. 8. 1912 byl Herkules spatřen naposledy. 
Z ústí průlivu Matočkin Šar zamířil do Karského 
moře, které bylo v tomto roce extrémně zaled-
něné. Poslední telegram od výpravy byl zachy-
cen 27. 9. 1912. Uvedl v něm záměr proplout 
Karským mořem na východ. Pak se po Rusano-
vově výpravě slehla zem. Otec Julietty v Paříži 
se dcery nedočkal. 
V  roce 1934 byl na  tehdy bezejmenném ost-
rově (dnes pojmenovaném Herkules) objeven 
sloup, zaražený do  země s  vyrytým nápisem 
HERKULES 1913. V  témže   roce se   na  ostrově 
Popova-Čukčina našly některé předměty a útrž-
ky písemností prokazatelně patřící Rusanovově 
expedici - zbytky oděvů, kompas, lovecký nůž, 
fotoaparát a náboje. Nové světlo do tohoto pří-
padu však ani tyto nálezy nevnesly. Tajemství 
zániku Rusanovovy poslední polární výpra-
vy nebylo nikdy odhaleno. Po  Rusanovovi je 
pojmenován poloostrov na  Nové Zemi, hora 
v Antarktidě a ledovec na Severní Zemi.
J.Petr: Vyřešená záhada Brusilovovy expedice. ČRo 
2010
V. Vojíř: Strašná polární trilogie. Koktejl 2001

(jn)

Juliette Jeanová, Vladimír Alexandrovič Rusanov

Přečetli jsme 
za vás ...  

Nejstarším živočišným druhem na  Zemi jsou 
medúzy. Zabydlely se tu již před 700 milióny 
let, a tedy na Zemi žijí dvakrát déle než kostnaté 
ryby a hmyz a třikrát déle než hmyzožravci. Mají 
jen malé nároky na  kyslík, mohou žít i  v  tzv., 
mrtvých zónách moří. Klobouk medúz velikosti 
několika milimetrů až desítek centimetrů má 
po svém obvodě svalovinu, umožňující medú-
ze aktivní pohyb. Některé druhy mají ve svých 
výběžcích žahavé buňky, obsahující různě silný 
jed. Zatímco jed talířovky ušaté (Aurelia auri-

ta) je velmi mírný, jed australské „vodní vosy“ 
(Chiromex fleckeri)dokáže člověka zabít během 
několika minut. Poslední výzkumy ukazují, že 
i  medúzy mají něco jako centrální nervovou 
soustavu, která umožňuje složité jednání. (A. 
Petrželka: Žahaví krasavci nejsou hloupí. Prá-
vo 7. 7. 2011, s. 10) 
Silně opilý cyklista za bouřky spadl s kola do pří-
kopu a  proud ho vtáhl do  vpusti. Příkopem 
v  té chvíli teklo až dva metry vody, přelévala 
se přes silnici. Cyklista měl štěstí, proplul dva-
cetimetrovou úzkou rourou pod silnicí v kalné 
vodě a z drsného tobogánu vyvázl jen s lehčím 
zraněním. Při dechové zkoušce měl skoro tři 
promile alkoholu. (M. Kilián: Opilec přežil di-
vokou jízdu rourou. PD 15. 7. 2011, s. 1)
Svět popu opustila náhle 27letá úspěšná zpě-
vačka a skladatelka Amy Winehouseová. Záchra-

náři ji našli mrtvou v  londýnském bytě. Za svůj 
život vydala 12 alb, získala řadu prestižních hu-
debních cen. Připomínala se však také četnými 
skandály spojenými s  alkoholem a  drogami. 
Kvůli závislosti byla také nějaký čas hospitalizo-
vána. Sama přiznala deprese a  sklony k  sebe-
poškozování. (blesk.cz: Amy Winehouse našli 
mrtvou! nedBlesk č.30, 24. 7. 2011, s. 50)  
Častým argumentem cizinců, proč jezdí do ČR 
nechat si vylepšit svá těla, jsou nižší náklady při 
stejné kvalitě. V r. 2010 tak do ČR zavítalo 9000 
zájemců. Nejčastěji jsou německé či ruské ná-
rodnosti. U  žen jednoznačně vede úprava pr-
sou a liposukce. (M. Němcová: Cizinky si jezdí 
pro levná ňadra. PD č. 190, 15. 8. 2011, s. 1) 
Kouření, obezita, nedostatek pohybové aktivity 
a problémy s prokrvením dolních končetin jsou 
možné příčiny vzniku bércových vředů. Častěji 
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jsou postiženy ženy, zejména pokud dlouhodo-
bě praktikují hormonální antikoncepci. Léčba 
bércových vředů je zdlouhavá. Efekt léčby vý-
znamně ovlivňuje strava a pitný režim. Vhodná 
je třikrát denně prováděná cévní gymnastika. 
V ČR je sto tisíc pacientů s diagnózou bércový 
vřed. (E. Kyšová: Bércové vředy umí potrápit. 
PD 18. 8. 2011, s. III) 
Těžké alergie, svědivé vyrážky, bolesti břicha, 
zvracení – to vše mohou mít na svědomí che-
mické látky, označované jako „éčka“. Zlepšují 
vzhled, zvýrazňují chuť a prodlužují trvanlivost. 
Je třeba sledovat etikety na  obalech potravin 
a zejména u dětí se „éčkám“ pokud možno vy-
hnout. (E. Fraňková: „Éčka“ v potravinách do-
kážou zničit zdraví! (Blesk 19. 8. 2011, s. 8-9)
Řidič čtyřkolky zřejmě vlivem silné opilosti vy-
padl ze zastaveného stroje a  o  silnici si rozbil 
hlavu. Řidič se zmocnil stroje bez vědomí ma-
jitele. Zastavil, protože došly pohonné hmoty. 
Byl tak opilý, že policisté nemohli provést de-
chovou zkoušku. (J. Holek: Řidič byl tak opilý, 
že nemohl ani dýchnout do balonku. PD 29. 
8. 2011, s. 7) 
V  ČR je registrováno 57 tisíc druhů léků včet-
ně homeopatik, které prodává 2700 lékáren. 
V 1. čtvrtletí roku 2011 353 distributorů dodalo 
do českých lékáren více než 51 milionů balení 
léků za 13,2 miliardy Kč, zahraničním distribu-
torům skoro 3,6 milionu balení. Některé lékár-
ny, provozované řetězci, nakupují některé léky 
a poté je vyvážejí do zahraničí, kde za ně strží 
vyšší zisk. V  naší lékárně tak je lék vyprodán 
a pacient si musí až několik týdnů na novou do-
dávku počkat. Tento zakázaný postup se týká 
např. léků na hypertenzi, astma, cévní nemoci, 
nespavost a další. Léky se nelegálně vyvážejí ze-
jména do Rakouska a Německa, ale i do dalších 
zemí (V. Británie, Bulharska, Rumunska, Litvy aj.) 
Celkový objem tohoto obchodu se pohybuje 
v  miliardách korun, případné pokuty jsou mi-
nimální. (M. Koubová: Léky pro Čechy končí 
v cizině. Nelegálně. PD 29. 8. 2011, s. 14)
V Drůbežářském závodu Klatovy zpracují den-
ně 90 tisíc kuřat. Jedním z cílů je odstranit z vý-
robků dosud běžné chemické přísady, jako jsou 
např. dusitany či fosfáty. Lidé by si také měli 
dávat pozor na to, kolik masa vlastně výrobek 
obsahuje. Tzv. křehčené kuře je injektováno 
vodou, někteří výrobci nabízejí kuřata až se 40 
procenty vody. V  EU musí mít všichni výrobci 
chlazení masa vzduchem, Poláci a  Maďaři si 
vyjednali výjimku a  dále chladí vodou, což je 
levnější. Celkový prodej drůbeže u nás byl v r. 
2000  11800 tun, v  r. 2010 se prodej vyšplhal 
na 23 300 tun. Zvyšuje se podíl čerstvé drůbe-
že (nyní 78 procent). (K. Sedláček: Víte, kolik 
masa má vlastně kuře? PD 29. 8. 2011, s. III) 
Užívání více různých léků může být někdy ris-
kantní. Lék se může hůře vstřebávat, mohou 
se objevit vedlejší účinky. Podobně může být 
účinek léku ovlivněn nikotinem, alkoholem, 
volně prodejnými léky či doplňky stravy. Jako 
příklad lze uvést negativní vliv řady nápojů 
(mléko, káva, černý i  zelený čaj, Vincentka) 
na  vstřebávání železa, je tedy třeba dodržet 
časový odstup. Při užívání antidepresiv je třeba 
být opatrný s analgetiky, může se zvýšit riziko 
krvácení do žaludku. (M. Nelišívá: Nebezpečné 
kombinace léků. PD 1. 9. 2011, s. III)

Plzeňské středisko Tyfloservisu je jedním ze 
třinácti v ČR, starající se o nevidomé pacienty 
především v Plzeňském kraji. Pacient se podle 
svých priorit učí chodit s bílou holí nebo vodi-
cím psem, procvičovat trasy, obstarat domác-
nost atd. V některých věcech je nezastupitelné 
Braillovo písmo. Klient se mu naučí obvykle 
za  rok, pak dostane speciální psací stroj, který 
dokáže na papír bodové písmo vytlačit. (E. Za-
vadil: Učí Braillovo písmo i podpisy. PD 16. 9. 
2011, s. ...)
Jablka patří k nejzdravějším plodům. Obsahují 
více než 30 minerálních látek, normalizují střev-
ní mikroflóru, obsahují fruktózu, pektin, vitami-
ny B, C, E, kys. listovou, provitamin A, vlákninu, 
antioxidanty a další důležité látky. Jejich přízni-
vý vliv při pravidelné konzumaci spočívá např. 
v korekci  hladiny cholesterolu, dezinfekci ústní 
dutiny, přisuzuje se jim ochrana před dege-
nerativními onemocněními mozku, příznivě 
působí při zácpě. (red: Nejzdravější plody 
na světě. Blesk 18. 9. 2011, s. I)
Chodci se musí podobně jako řidiči v zimě při-
způsobit počasí a brát v potaz stav chodníků, 
jinak nemohou počítat s odškodněním za pří-
padné úrazy. Odškodnění mohou vysoudit jen 
v případě, že závady ve schůdnosti, např. náh-
lou ledovku, nemohli předpokládat a nemohli 
na ni reagovat. Takové je stanovisko Nejvyššího 
soudu ČR. (L. Hrábek: Soud: Lidé musejí cho-
dit opatrně. Metro 21. 10. 2011, s. 3)
Průměrný Čech utratí za  kosmetiku a  drogerii 
1500 Kč měsíčně. výrobky nabízejí krásné a sil-
né vlasy, dokonalou a hebkou pleť, čtyřiadvace-
tihodinovou vůni atd. Podle pojmů na obalech 
však allantoin, lanolin, kolagen, kreatin a  gua-
nin nejsou nic jiného, než např. živočišný tuk 
a tkáň. Kolagen je protein z pojivových tkání – 
kůže chrupavek a kostí zabitých zvířat. Je obsa-
žen v tužidlech na vlasy a v pleťových krémech. 
Také kreatin je bílkovina pojivových tkání, zís-
kává se z mletých rohů, kopyt, peří, srsti a kůže 
různých zvířat. Nejvíce se používá v přípravcích 
na vlasy (jako jsou šampóny), a řasenkách a dal-
ších produktech. Tak lze pokračovat dlouho. (J. 
Pekařová: Kosmetika: S  puncem luxusu, ale 
plná hnusu! Blesk 24. 10. 2011, s. 4)
Novou metodu výměny kolenního kloubu 
zkoušeli lékaři plzeňské fakultní nemocnice. 
Endoprotéza se voperovává pomocí speciální 
šablony, která je pacientovi vyrobena na míru 
pomocí trojrozměrného modelu jeho kosti. 
Model je vyroben podle snímku z magnetické 
rezonance pacienta, šablona je proto přesná. 
Zákroky jsou šetrnější, trvají kratší dobu a do-
chází k menším ztrátám krve. Metoda ve zku-
šební verzi je zatím zdarma. (J. Nathanská: Lé-
kaři operují podle šablony. PD č.253, 29. 10. 
2011, s. 3)
Jako jediný Evropan obdržel prof.  MUDr.  O. 
Topolčan, CSc. cenu „Carl R. Jolliff Award“ za vý-
zkum v  oblasti imunoanalytické diagnostiky. 
Udělila mu ji Americká společnost pro klinickou 
biochemii na kongresu biochemiků v Atlantě, 
kterého se zúčastnilo sedmnáct tisíc odborníků 
z  celého světa. (J. Nathanská: Plzeňský lékař 
dostal v Americe cenu. Jako první z Evropy. 
PD č. 257, 3. 11. 2011, s. 8)
V  r. 2010 onemocnělo meningokokovou ná-
kazou 67 osob, šest lidí nemoci podlehlo. Nej-

ohroženějšími skupinami jsou děti a mladí lidé. 
Na našem území se vyskytuje několik sérosku-
pin invazivního meningokokového onemoc-
nění (IMO), na trhu je dnes čtyřvalentní vakcína, 
poskytující dlouhodobou ochranu před kmeny 
A, C, W-135 a Y. Jedna dávka vyjde na 1400 Kč, 
některé pojišťovny na  ni částečně přispívají. 
(rob: Meningokok? Spoléhat jen na  štěstí 
může být osudné... PD č. 257, 3. 11. 2011, s. III)
Ostravané, lidé na  jižní Moravě, v  severních 
Čechách, na  Pardubicku a  jinde trápí smog. 
Škodlivé látky, které dýcháme, způsobují stav 
podobný intoxikaci, prohlašuje dr. M. Vašáko-
vá. Dochází k  přímému dráždění dýchacích 
cest, látky z  ovzduší na  vlhké sliznici půso-
bí jako kyseliny. Zhoršují tak příznaky chro-
nických plicních onemocnění. Může dojít 
k  podstatnému zhoršení astmatických potíží, 
chronické bronchitidy, chronické obstrukční 
nemoci plic a  ischemické choroby srdeční. 
Při smogové situaci je lépe nevycházet ven, 
nevětrat, a  samozřejmě nezhoršovat situaci 
kouřením či ježděním v autě. (M. Koubová: Při 
smogu je lepší vůbec neotvírat okno. PD č. 
257, 3. 11. 2011, s. 14).  
Nádory jsou nemoci genů, tzn. v  každém ná-
doru dochází k  nějakým změnám na  úrovni 
našich genů. Tyto změny jsou pro každý nádor 
unikátní a  ovlivňují klinické chování každého 
nádoru. To uvedl v rozhovoru pro Plzeňský de-
ník doc. Ing. J. Hatina, CSc., při příležitosti třetí-
ho roku výuky předmětu Molekulární onkolo-
gie na plzeňské lékařské fakultě. /J. Nathanská: 
Hatina: Nový obor nám snad zachrání život. 
PD č. 260, 7. 11. 2011, s. 9)   
Dětský domov v Trnové pečuje o děti s různým 
stupněm a  druhem ohrožení. Většina dětí je 
přijata ze sociálně rizikového prostředí, jsou 
zde děti přijaté ze zdravotních důvodů s men-
tálními či tělesnými handicapy a  děti s  vroze-
nými vývojovými vadami.  V r. 2011 se domov 
vzmohl na dětský bazén s nastavitelnou hloub-
kou, kamenné oplocení, novou pergolu na za-
hradě, šatnu a jídelnu a také na střešní krytinu. 
S domovem spolupracuje cyklista J. Kulhavý – 
kromě návštěvy přiváží i finanční dar od bikerů, 
tentokrát ve výši 70 tisíc Kč. (P. Korelus: Trnov-
ský domov je s  rokem 2011 spokojený. PD 
10. 11. 2011, s.9).
Nová operační technika Visionaire, kterou 
zavedli v  Brně, spočívá v  přesném počítačo-
vém stanovení řezu kostí při artróze kolena 
tak, aby náhradní kloub dobře seděl. Předem 
zhotovené šablony dostávají operatéři z  USA. 
Výhodou je přesnost nasazení endoprotézy, 
rychlost operace, menší operační rána a  ztrá-
ta krve a  rychlejší rekonvalescence. Pacient si 
musí na  takovou operaci připlatit 30 tisíc Kč. 
(G. Perin gerová: Jak spravují kolena v Brně? 
Přesně na míru! Blesk 10. 11. 2011, s. 6  
Výrobci biopotravin musí po podání přihlášky 
o toto označení svých produktů projít kontro-
lou u jedné ze tří oprávněných organizací. Pak 
jsou zařazeni do „přechodného“ období, kdy 
již hospodaří podle zásad ekologického ze-
mědělství, charakteristiku „bio“ však může začít 
používat, až když úspěšně projde všemi kon-
trolami a  získá příslušný certifikát. Při zjištění 
pozdějších nedostatků farmář dostane pokutu, 
příp. mu certifikát může být odejmut. (J. Hampl: 
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Zdravá výživa. Za kvalitu ručí stát. PD č. 266, 
14.11.2011, s. VIII) 
Cigarety způsobí v  EU každoročně více než 
30  000 požárů, při nichž přijde o  život kolem 
1000 lidí. Dalších několik tisíc se v  souvislosti 
s těmito požáry zraní. Od listopadu 2011 musí 
být v EU všechny cigarety „samohasicí“, tj. zhas-
nou poté, co kuřák dokouří. Bezpečnostní úpra-
va cigarety údajně neovlivňuje chuť ani zdra-
votní dopady tabákových výrobků, jejich škod-
livost zůstává stejná. (čtk: Samohasicí cigarety 
ovládnou trh. PD č.267, 15.11.2011, s. 5) 

Odbor životního prostředí v  Klatovech zazna-
menal od  občanů řadu připomínek na  velké 
množství myší v ulicích. Deratizaci města zajiš-
ťují Šumavské vodovody a kanalizace. V souvis-
losti s velkým výskytem hlodavců byla v Klato-
vech provedena druhá celoplošná deratizace. 
V  prevenci je třeba věnovat větší pozornost 
likvidaci potravinových zbytků v  domácnos-
tech i v podnikatelských provozech. (red: Lidi 
v Klatovech trápí invaze potkanů. PD č. 268, 
16.11.2011, s. 268) 
Kvůli smogu se v listopadu déle než týden du-

silo 1,25 milionu lidí. Hodnoty polétavého pra-
chu překročily v Ostravě v pravé poledne povo-
lené limity o více než 600 procent. Ordinace se 
plnily dětmi s dýchacími problémy. Respirační 
potíže často přecházely do  zápalu plic. Pobyt 
ve  smogu přirovnávají někteří lékaři k  vykou-
ření dvou balíčků cigaret denně. Dokonce se 
hovoří o nové diagnóze: otrava smogem. (I. Žá-
ková: Smog na  nás útočí: Otrava vzduchem! 
Blesk 16.11.2011, s. 4) 

(jn)

Co mají společného Španěl 
Alberto Contador a Čech 

David Bystroň?
Případ Contador

V  loňském roce jsme již psali o  případu nej-
populárnějšího španělského cyklisty Alberto 
Contadora, jemuž ve  vzorku moči při dopin-
gové kontrole v průběhu Tour de France 2010 
byl prokázán dopingovými pravidly zakázaný 
clenbuterol (*). Contador od  začátku odmí-
tal vlastní vinu a  obhajoval se tím, že se mu 
do  těla clenbuterol dostal po  požití hovězího 
masa kontaminovaného uvedenou látkou. 
S tímto argumentem nejdříve uspěl u své ma-
teřské cyklistické federace, která mu původně 
vyslovila roční zákaz činnosti, po Contadorově 
odvolání  a  veřejném prohlášení španělského 
ministerského předsedy José Zapatera, že není 
žádný legální důvod k sankcím vůči cyklistovi, 
však svůj původní verdikt zrušila. 
Konečné slovo v tomto případě však měl Spor-
tovní arbitrážní soud (CAS) v Lausanne, který se 
případem zabýval na popud Světové antidopin-
gové asociace (WADA) a Mezinárodní cyklistické 
unie (UCI). Arbitráž po měsíce trvajícím vyšetřo-
vání došla k závěru, že Contador skutečně dopo-
val a že jeho dosavadní odvolávání a obhajování 
byla jen klamáním orgánů, které případ řešily. 6. 
února 2012 tak byl vynesen verdikt – zákaz spor-
tovní činnost na dva roky nepodmíněně. 
Contador samozřejmě až do této doby úspěš-
ně po celou dobu projednávání svého případu 
startoval v četných vrcholných mezinárodních 
soutěžích. S verdiktem tak souvisí ztráta titulů 
vítěze Tour de France 2010 a Giro d´Italia 2011, 
vrácení všech finančních prémií, k  nimž díky 
umístění přišel od data svého prohřešku a také 
závodnická pauza do  doby vypršení trestu. 
Vzhledem k tomu, že se případ rok a půl vlekl, 
trest mu vyprší již 5. srpna, kdy se bude moci 
opět zařadit na  start pelotonu. Letošní vrcho-
lové soutěže – Giro d´Italia, Tour de France 
i Olympijské hry však bude muset oželet. 
K případu poznamenal John Fandy, prezident 
WADA: „Myslím, že vlády a  politici by se neměli 
vměšovat do problémů, souvisejících s dopingem 

ve sportu. Contador je dopingový podvodník, plný 
zákaz je na místě. Je politováníhodné, že Španěl-
ská cyklistická federace poté, co vynesla roční zá-
kaz činnosti, jej odvolala, když politici Contadora 
označili za nevinného.“
RNDr. Jan Chlumský, předseda exekutivy An-
tidopingového výboru ČR k tomu poznamenal: 
„Z médií je známo, že právě v r. 2010 bylo ve Špa-
nělsku testováno 1500 vzorků masa a  ani v  jed-
nom případě nebyl zjištěn clenbuterol. V  rámci 
EU je podávání clenbuterolu jako doplněk výživy 
zvířatům zakázáno. Není tomu tak všude, jak pro-
kázal případ při loňském mistrovství světa juniorů 
do  17 let v  Mexiku. Během šampionátu se látka 
našla u  109 fotbalistů, proto bylo úmyslné pod-
vádění vyloučeno. Jedná se však o opravdu zcela 
ojedinělý případ.“      
Případ Bystroň 
V  Minsku byl 23. listopadu 2011 po  pátém 
utkání v  Lize mistrů (Viktoria Plzeň porazila 
ukrajinský Borisov 1:0) vylosován k dopingové 
kontrole hráč plzeňského týmu David Bystroň, 
jedna z opor obranných řad´úřadujícího mistra 
republiky.  
O  vánočních svátcích se hráč i  sportovní ve-
řejnost od  UEFA dozvěděli: dopingový test 
po utkání v Borisovu je pozitivní. Viktoria Plzeň 
to veřejnosti oznámila dva dny před Silvestrem.
Vedení klubu bylo zprvu přesvědčeno na zákla-
dě vyjádření samotného hráče o  jeho nevině. 
„Obratem jsme spolu s  hráčem požádali zástup-
ce lékařského týmu UEFA o  analýzu B-vzorku,“ 
poznamenal Adolf Šádek, generální manažer 
Plzně. „S Davidem Bystroněm jsme se hned spojili, 
jakékoliv užití zakázaných nebo nenahlášených 
látek striktně vyloučil. Vzhledem k jeho bezproblé-
mové povaze a pověsti nemáme nejmenší důvod 
o jeho slovech pochybovat. Dva měsíce před kon-
trolou v  Minsku absolvoval David Bystroň spolu 
s  devíti spoluhráči dopingovou kontrolu týmu 
UEFA přímo ve Štruncových sadech a všichni pro-
šli bez sebemenších námitek,“ dodal Šádek.

Čekalo se na  analýzu B-vzorku. Její výsledek 
z  rakouských laboratoří, kde byl Bystroň ote-
vření vzorku osobně přítomen, dorazil 12. led-
na a  zněl: pozitivní. Množily se spekulace, co 
Bystroň užil. Extáze? Speed? Jiná diskotéková 
droga? Podrobnou analýzu Plzeň k  dispozici 
neměla. Sám Bystroň mlčel. Zůstal  v Ostravě, 
kde trvale žije. Trenér Pavel Vrba při prvním 
oznámení pozitivního nálezu prohlásil: „Když 
jsem se výsledek dozvěděl, tak mě to šokovalo. Da-
vid je dospělý člověk, který zodpovídá za své kroky. 
Nedovedu pochopitelně posoudit, jestli něco sku-
tečně bral, nebo ne.“ 
Zakázanou látkou, kterou kontrola prokázala 
v  moči Davida Bystroně, byl metamfetamin, 
tedy droga známější pod názvem pervitin. 
Bystroňovi hrozil až čtyřletý trest. Metamfeta-
min v  seznamu dopingových látek je zařazen 
ve skupině stimulancií. 
Disciplinární komise UEFA rozhodla o  tom, že 
hráč se trestá dvouletým zákazem činnosti.  
Jeho trest vyprší 3. ledna roku 2014. Fotbalová 
Viktoria Plzeň se s Bystroněm dohodla na ukon-
čení smlouvy. „Na setkání jsme s hráčem i zastu-
pující agenturou řešili všechny varianty postupu, 
nicméně v realitě dvouletého trestu a nemožnosti 
jeho zkrácení jsme se rozhodli k dnešnímu dni, tzn. 
13. únoru 2012, ukončit smlouvu. Viktorii stála 
celá kauza hodně sil i finančních prostředků, celý 
klub se chce soustředit především na velmi nároč-
né nadcházející jaro,“ zdůvodnil rozhodnutí ge-
nerální manažer klubu Adolf Šádek. 
Odvolat se Bystroň může k  Odvolací komisi 
Evropské fotbalové asociace (UEFA). „Jestli má 
šanci s odvoláním uspět? Pokud by přišel s nějakým 
svědectvím, důkazem či argumentací o  své nízké 
vině na tom případu, pak by možná šanci měl. Ale 
vzhledem k tomu, že dosud k celé věci neřekl vůbec 
nic, tak nevím.“ reagoval RNDr.Jiří Chlumský. 
Tak skončil případ, který na  jinak vynikajících 
výkonech fotbalistů plzeňské Viktorie zanechá 
provždy černou kaňku. 
Jediné společné, co mají oba uvedené přípa-
dy, je provinění proti dopingovým pravidlům 
a shodný trest – dvouletý zákaz sportovní čin-
nosti.  (jn) 
(*) (jn): Další vítěz Tour de France diskvalifiko-
ván pro doping. Fac. nostra č. .../2011
Zdroj: http://fotbal.idnes.cz/zamavam-fanous-
kum-a-hned-jsem-tam-pak-bystron-sel-na-do-
ping-pai-/fotbal.aspx?c=A120209_144812_fot-
bal_min 
Zdroj: http://fotbal.idnes.cz/zamavam-fanouskum-
-a-hned-jsem-tam-pak-bystron-sel-na-doping-
-pai-/fotbal.aspx?c=A120209_144812_fotbal_min
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Záchranáři v akci
Letní semestr je v plném proudu a s ním i ak-
tivity Sdružení dobrovolných záchranářů 
Life Saving Support o.s. Pro ty, kteří se s námi 
na  stránkách Facultas Nostra setkávají popr-
vé jen na vysvětlenou - jsme skupina mediků, 
nadšenců do první pomoci, urgentní medicíny 
a medicíny katastrof, kteří už se šestým rokem 
scházejí, aby si rozšířili znalosti v urgentní me-
dicíně, aby své vědomosti předávali dál formou 
školení a aby je čas od času porovnali s ostatní-
mi v soutěžích zdravotníků a mediků… 
Pojďme ale zpět k  našim aktivitám v  právě za-
počatém  letním semestru… Kromě pravidel-
ných schůzek, teoretických hodin a  plánova-
ných zásahů se nám povedlo uskutečnit první 
workshop s Policií ČR, během kterého bylo deset 
členů LSS o.s. proškoleno v sebeobraně při kri-
zových situacích v rámci výkonu zdravotnického 
povolání, konkrétně těch, se kterými by se mohli 
setkat jako posádka rychlé záchranné pomoci. 
Dále jsme měli tu příjemnou možnost proškolit 
studenty a učitelský sbor Střední odborné školy 
obchodu, užitého umění a designu v Nerudově 
ulici v Plzni, a to v základech laické první pomoci. 
O obou těchto akcích si můžete podrobněji pře-
číst také na stránkách Facultas Nostra.
A  nyní k  události nejočekávanější, jakémusi 
vrcholu sezóny, řečeno sportovní terminologií 
– k  soutěžím! Ty nás čekají v  průběhu dubna 
a  května. Nejprve 27. 4. vyšleme dva soutěžní 
týmy, tedy celkem osm mediků na víkendové 
záchranářské soutěžní cvičení Rozkoš Rescue, 
kde budou porovnávat své znalosti, fyzickou 
zdatnost a  schopnost poradit si s  náročnými 
záchranářskými úkoly se studenty záchranář-
ských a  zdravotnických škol. Toto cvičení pro-
běhne v okolí údolní nádrže Rozkoš a je otevře-
né všem studentům záchranářství, studentům 
zdravotnických škol a medikům do třetího roč-
níku studia. 
A pak už přijde ten skutečný vrchol našeho sna-
žení, a to od 30. 5. do 3. 6., kdy trojka našich nej-
statečnějších vyrazí do samého srdce Jeseníků, 
do  Koutů nad Desnou, kde se odehraje další 
ročník mezinárodní soutěže posádek rychlé 
záchranné služby, jedna z  největších soutěží 
svého druhu v Evropě, slavná Rallye Rejvíz. Nás 
bude ale nejvíce zajímat druhý ročník soutěže 
mediků čtvrtých až šestých ročníků, MUC. Ra-
llye Rejvíz. V  ní nejen porovnáme vědomosti 
a  schopnosti s  týmy ostatních fakult v ČR, ale 
jistě i  s  týmy lékařských fakult ze Slovenska. 
Největší přínos této akce však nespočívá v sou-
těži samotné, ale v unikátní možnosti porovnat 
výsledky své a  profesionálních týmů, posádek 
s lékařem i bez lékaře, z ČR, ale i z  USA, Kanady, 
Japonska, Turecka, Maďarska, Holandska a dal-
ších států. Rallye Rejvíz znamená zasahovat 
v  situacích, které se skutečně staly, zasahovat 
s plným vybavením záchranné služby, mít pra-
vomoci lékaře, soutěžit, být přímými účastníky 
soutěže profesionálů v  rolích figurantů, získat 
nové zkušenosti a navázat cenné kontakty. Drž-
te nám, prosím, palce!
Letos vyrážíme v nových reprezentativních trič-
kách, které nám poskytla naše fakulta a  s  vel-
kou finanční podporou, bez které by naše 

účast na obou těchto soutěžích nebyla možná. 
Za obojí i za přístup k naší organizaci bychom 
rádi naší fakultě moc poděkovali! 

Za LSS o.s.
MUDr. Miroslava Čedíková
a MUC. Kristýna Krakorová

LSS o.s. spolupracuje 
s Policií České republiky

Ve dnech  9.-11.3. proběhla v Plzni jedna z prv-
ních akcí našeho občanského sdružení Life Sa-
ving Support (LSS o.s.) v rámci spolupráce s Po-
licií České republiky. Jednalo se o  workshop 
zaměřený na  sebeobranu posádky rychlé zá-
chranné služby (RZS). V rámci soustředění jsme 
byli obeznámeni s  účinností palných zbraní, 
včetně jejich účinku na  vozidlo RZS, který byl 

demonstrován přímo na střelnici. Dále tamtéž 
proběhla ukázka pyrotechniky, kterou policie 
používá během zásahu při demonstracích, a se 
kterou se tedy posádka RZS může v rámci vý-
jezdu reálně setkat. Absolvovali jsme i seminář 
s policejní psycholožkou o zvládání stresových 
situací, o komunikaci se sebevrahy a pacienty 
pod vlivem omamných látek. Vše bylo doplně-
no praktickou výukou sebeobrany v tělocvičně. 
V jejím rámci jsme si také vyzkoušeli sebeobra-
nu s  použitím holých rukou, teleskopického 
obušku a  kapesního aerosolového rozstřiko-
vače (KASR). Celý víkend vyvrcholil praktickým 
procvičením nabytých znalostí v  modelových 
situacích na policejním cvičišti. Vyzkoušeli jsme 
si zásah u sebevraha, řešili jsme případy domá-
cího násilí, hospodské rvačky i  ozbrojeného 
bezdomovce. Situace byly nahrávány na kame-
ru a následně vyhodnocovány.  Na vše dohlíželi 
zkušení policejní instruktoři: mjr.  Mgr.  Jiří Her-
da, kpt. Bc. Radek Karlík, kpt. Bc. Zdeněk Plachý 
a policejní psycholožka kpt. PhDr. Markéta Vav-
říková. Workshop probíhal ve  velice příjemné 
a  přátelské atmosféře a  všichni zúčastnění se 
velice těší na další spolupráci.

Za LSS o.s. Josef Brychta

LSS o.s. v Nerudovce ...
Nejspíše se ptáte, kde že jsme to vlastně byli 
a co jsme tam dělali…
Sdružení dobrovolných záchranářů a  zároveň 
studentů Lékařské fakulty v  Plzni Life Saving 
Support o.s., bylo požádáno, jestli by neproško-
lilo v  laické první pomoci studenty 3. a 4. roč-
níků a také pedagogický sbor Střední odborné 
školy obchodu, užitého umění a designu v Ne-
rudově ulici v Plzni. Celkem jsme tu měli pro-
školit téměř 300 studentů a 60 pedagogů.
Jelikož je začátek nového semestru a my jsme 

plni elánu, rozhodli jsme se této výzvy směle 
zhostit a  připravit k  procvičení situace, které 
mohou v běžném životě potkat a překvapit ka-
ždého z nás. Studenty a pedagogy z Nerudov-
ky již ale nezaskočí! A co že to je za situace? Asi 
nejzákladnější, co by měl ovládat každý občan, 
i když není lékařsky či zdravotnicky vzdělán, je 
kardiopulmonální resuscitace. V  Nerudovce si 
tedy všichni mohli vyzkoušet, jak k  takovému 
pacientovi přistupujeme, jak mu můžeme po-
moci, a že není nutné se bát. Taková popáleni-
na, zlomenina či krvácení je již také nezaskočí 
a vědí, jak správně pomoci, než dojde k defini-
tivnímu ošetření zdravotnickým personálem. 
V neposlední řadě si také všichni prošli škole-
ním, jak se chovat, dostanete-li se k autoneho-
dě, potkáte-li člověka, který před vámi dostane 
epileptický záchvat, anebo jak pomoci opilé-
mu.

Všechny tyto situace jsou v běžném životě reál-
né a vyskytují se poměrně často. Proto je dobré 
být na  tuto skutečnost alespoň teoreticky vy-
baven, což je většina z nás, prakticky se s tím ale 
setkáme většinou až když je pozdě a někomu 
jde skutečně o život. Snažíme se tedy, aby naše 
příprava byla co nejbližší skutečnosti a  stejně 
tak i  školení se simulovanými situacemi, které 
pořádáme.
Pokud by toto zaujalo i někoho z vás, budeme 
rádi, když se k nám přidáte!
Za LSS o.s. 

MUDr. Miroslava Čedíková (ředitelka) 
a Josef Brychta (velitel)
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Plzeňský lékařský sborník 
– Supplementum

84/2011
Nové supplementum Plzeňského lékařského 
sborníku obsahuje tři práce, o  jejichž obsahu 
dále informujeme. 
J. Kobr: Změny hemodynamiky v  průběhu 
umělé plicní ventilace. Informace o  kvalitě 
srdečního výkonu zvyšují kvalitu klinického 
hodnocení a  přispívají k  racionalizaci léčebné 
strategie. Komplexní léčba je přísně individu-
ální. Každý pacient je léčen právě takovým re-
žimem umělé plicní ventilace i  dávkami léků, 
jaké aktuálně potřebuje.
Výzkum potvrdil: 

1. Projektivní ventilace ovlivnila plicní he-
modynamiku, ale nepoškodila plicní paren-
chym.
2. Plicní parenchymové postižení kompliko-
valo projektivní ventilaci a nepříznivě ovlivni-
lo plicní i systémovou cirkulaci. 
3. Neprojektivní umělá plicní ventilace s hy-
perinflací alveolů poškodila primárně zdravý 
plicní parenchym.
4. Kombinace neprojektivní ventilace s plic-
ním parenchymovým postižením ovlivnila 
plicní i systémovou hemodynamiku. 
5. Přechodná elevace dotížení levé srdeční 
komory v  průběhu projektivní umělé plicní 
ventilace vedla ke zvýšení enddiastolického 
tlaku levé komory, plicní žilní kongesci, extra-
vazálnímu úniku tekutiny a snížení dynamic-
ké plicní poddajnosti. 
6. Změna předtížení pravé srdeční komory 
v  průběhu projektivní ventilace neovlivni-
la plicní mechaniku, ale ovlivnila respirační 
funkci plic.

E. Kmoníčková: Farmakologický význam 
cytokinů a  možnosti jejich screeningu 

na  základě produkce oxidu dusnatého. 
V současné době je modulace cytokinů v or-
ganismu novou strategií v  léčbě a  prevenci 
řady chorob. Na cytokinech založená imuno-
terapie bude úspěšná pouze tehdy, budeme-li 
znát velmi dobře imunopatogenezi konkrétní 
choroby a  budeme-li mít možnost regulovat 
cytokinovou síť farmakologicky. V  rámci pre-
klinického výzkumu se podařilo objevit dvě 
skupiny chemicky odlišných sloučenin s imu-
nomodulačním potenciálem, acyklické nuk-
leosidfosfonáty a SERCA inhibitory. Tyto látky 
jsou schopny aktivovat sekreci určitých cyto-
kinů a  chemokinů. Látky a  jejich imunomo-
dulační schopnosti byly odhaleny tím, že byl 
vypracován design pro screening cytokinů. 
Podle metodiky, jejímž základem je sledování 
produkce NO na zvířecím modelu, se dá pře-
dikovat, zda látka/léčivo bude mít schopnost 
aktivovat sekreci cytokinů nejenom na mode-
lech hlodavců, ale i v lidských buňkách.
O. Kott: Epidemiologický výskyt degenera-
tivních změn v kloubech horních končetin. 
V  práci je popisován kineziologický význam 
kloubů horní končetiny pro realizaci různoro-
dé pracovní činnosti člověka ve  vztahu k  ně-
kterým předpokladům vedoucím ke  vzniku 
degenerativních změn ve  velkých a  malých 
kloubech horní končetiny. Je vysvětlena slo-
žitá problematika osteoartrózy včetně stavby 
kloubní chrupavky, kloubního pouzdra a  prů-
běhu jednotlivých stupňů degenerativních 
změn na  kloubní chrupavce. Je porovnáván 
epidemiologický výskyt artróz v kloubech hor-
ní končetiny hlášených jako nemoc z povolání 
v  letech 2000-2007 v  České republice s  nále-

zy degenerativních změn z  konzervovaného 
pitevního materiálu kloubů horní končetiny 
anatomického ústavu Lékařské fakulty Univer-
zity Karlovy v Plzni Je popsána reakce synovi-
ální blány na stupeň poškození styčných ploch 
jednotlivých kloubů. Výsledky epidemiologic-
ké studie artróz z  Národního registru ČR ko-
relují s  nálezy na  pitevním materiálu. U  mužů 
jsou častěji postiženy klouby ramenní, loketní 
a  radiokarpální, u  žen klouby interfalangové. 
U  obou pohlaví jsou stejně často poškozeny 
styčné plochy kloubu metakarpofalangového, 
mediokarpálního a  metakarpofalangového. 
Jsou diskutovány zásady prevence vzniku pre-
artrotických a  artrotických změn v  kloubech 
horní končetiny.
Supplementum Plzeňského lékařského sborníku 
č. 84/2011 vydalo nakladatelství Karolinum Uni-
verzity Karlovy v Praze. K tisku jej připravila ediční 
komise pod vedením prof. MUDr. et RNDr. Jaro-
slava Slípky, DrSc. Publikace obnáší celkem 178 
stran a vyšla nákladem 180 výtisků. (r)

Přijďte si 
v květnu 

zasportovat
Tradiční Děkanský den se letos uskuteční 
ve  čtvrtek 17. května.  Program Děkanského 
dne opět vyplní široká nabídka sportovních 
aktivit, jejichž přesný program bude znám 
v  průběhu dubna. V  každém případě se však 
uskuteční turistický pochod Kolem Bolevec-
kých rybníků, na jehož závěr bude každý z „po-
chodníků“ pozván k táboráku, aby si sám ope-
kl  klobásu  a doplnil vydané tekutiny. Loni se 
tento „zlatý hřeb“ pochodu uskutečnil u ranče 
na  břehu Šídlovského rybníka. O  možnostech 
zapojit se do sportovních klání budou studenti 
i zaměstnanci informování na webových strán-
kách LF i rozeslanými programy. 

Další příležitostí k pohybové aktivitě bude po-
chod  „Severskou chůzí na  Sever“ v  rámci 
Tour Nordic Walking 2012. Seriál pochodů, nad 
nímž převzal patronát ministr zdravotnictví 
doc.  MUDr.  Leoš Heger, CSc., a  řada lékař-
ských společností, bude zahájen 14. 4. v Klad-
ně, a  bude dále pokračovat v  dalších deseti 
městech včetně Plzně. Pro Plzeň je vyhlédnut 
termín 24. května odpoledne. Start pochodu 
bude v  16 hodin u  Šafránkova ústavu, účast-
níci absolvují pochod na  Mikulku a  zpět. Po-
chod je otevřen všem, hlavním cílem bude 
překonat loňský účastnický rekord. Záštitu 
nad pochodem již převzal děkan LF UK v Plzni 
doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc.  Každý účast-
ník bude odměněn reklamním tričkem, hole 
pro severskou chůzi zapůjčí zdarma zaštiťující 
organizace Birki Nordic Walking Live. Za  Lékař-
skou fakultu budou akci organizačně zajišťovat 
především pracovnice Ústavu sociálního lékař-
ství, které mají s touto akcí  již z  loňska cenné 
zkušenosti. (r)
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Pranostiky 
leden-únor

Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
Suchý leden, mokrý červen.
Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu.
Lenivého tahá mráz za nos, před pilným smeká.
V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná 
škoda.

Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
Na Jméno Ježíš - ke kamnům nejblíž. (5. 1.)
Na Tři krále mnoho hvězd - urodí se hodně 
brambor. (6. 1.)
O svatém Luciánu bývá často mlha k ránu. (7. 1.)
Na svatého Hygina pravá zima začíná. (11. 1.)
Na svatého Marcela zima leze do těla. (16. 1.)
Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět 
míza dána. (20. 1.)
Na svatého Polykarpa plná sněhu každá škarpa. 
(26. 1.)
Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to zase 
napraví. (28. 1.)
Když v únoru mráz ostro drží, to dlouho již 
nepodrží.
Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu 
poleze za kamna.
Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to 
musí přec jenom státi.
V únoru-li vítr neburácí, jistě v dubnu krovy kácí.
V únoru prudký severníček - hojné úrody bývá 
poslíček.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Je-li v únoru zima a sucho, bývá horký srpen. 
Metelice na Hromnice cesty umetá a píci 
podmetá. (2. 2.)
Na svatého Blažeje slunce ještě nehřeje. (3. 2.)
Svatá Agáta bývá na sníh bohatá. (5. 2.)
Svatá Dorota stromy sněhem ometá. (6. 2.)
Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna.  
(14. 2.)
Jaké jest masopustní úterý, taková bude Veliká 
noc. (20. 2.)
Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich nadělá je. 
(24. 2.)

52. studentská 
vědecká konference  

Ve  čtvrtek   3. 5. 2012   se bude pod záštitou 
děkana Lékařské fakulty UK v  Plzni konat 
v Šafránkově pavilonu 52. studentská vědecká 
konference. Studentská vědecká činnost je jed-
ním z ukazatelů úrovně jednotlivých pracovišť 
a celé fakulty. Přednostové pracovišť a školitelé 
účast svých studentů na  konferenci maximál-
ně podpoří a dohlédnou na kvalitu zasílaných 
abstrakt a prezentaci přijatých sdělení. K aktivní 
účasti se mohou hlásit jak studenti pregradu-
álního, tak postgraduálního studia naší fakulty. 
Pro studenty 2.,  3. a 4. ročníku prezenční for-
my doktorského studijního programu je účast   

povinná, pro studenty kombinované formy 
dobrovolná. Studenti s  aktivní i  pasivní účas-
tí budou v den konference omluveni z výuky. 
Nejlepší studentské vědecké práce budou 
oceněny (také finančně), dvě práce budou vy-
brány do soutěže pořádané Francouzským vel-
vyslanectvím v Praze ”Prix de la Médecine”, další 
úspěšné práce budou nominovány na Českou 
a  Slovenskou studentskou vědeckou konfe-
renci lékařských fakult a  na  Královéhradecké 
lékařské postgraduální dny. Přihlásit se k  ak-
tivní účasti na konferenci je možné na adrese: 
http://elius.lfp.cuni.cz/web/prihlaska.html. Po-
slední termín pro přihlášení je 18. 4. 2012. V pří-
padě jakýchkoli dotazů se lze obrátit na  paní 
Bohumilu Černou (Děkanát LF UK v  Plzni, tel. 
377 593 466, e-mail: bohumila.cerna@lfp.cuni.
cz). (BK)

27. leden - 
Mezinárodní den 

památky obětí 
holocaustu

Organizace spojených národů vyhlásila 27. le-
den Mezinárodním dnem vzpomínky na oběti 
holocaustu. Vyvrcholilo tím úsilí mnoha zemí 
o to, aby si utrpení šesti milionů zavražděných 
evropských Židů a  dalších obětí nacismu při-
pomínal do  budoucna celý svět. K  vyhlášení   
mezinárodního dne památky obětí holocaustu 
došlo  rezolucí valného shromáždění OSN dne 
1. listopadu 2005. 
Datum 27. ledna bylo vybráno záměrně. 27. 
ledna 1945 osvobodila vojska sovětské Rudé 
armády Osvětim. Toto datum je však symbolem 
osvobození všech dalších nacistických koncen-
tračních táborů, kam vstoupila vojska Spojen-
ců v závěrečných měsících 2. světové války. Pro 
OSN je toto období klíčové i z jiného důvodu - 
vrcholila tehdy myšlenka vytvořit efektivní me-
zinárodní instituci, která by zabránila tragédiím 
dalších světových konfliktů. Podle výpovědi 
tehdejšího velitele tábora Rudolfa Hösse před 
Norimberským tribunálem zemřelo v osvětim-
ském táboře více než 3 miliony lidí. Osvětimské 
muzeum tento údaj sice snížilo na „pouze“ 1,1 
milionu obětí, ale i přesto se jedná o obrovské 
číslo. Většina obětí byla poté, co jim byly zaba-
veny veškeré osobní věci a oblečení, poprave-
na v plynových komorách a zbytek zemřel při 
hrůzných nacistických experimentech nebo 
nucených pracích.  
Vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau (česky 
známý jako Osvětim–Březinka) byl největším 
koncentračním táborem. Vznikl v  roce  1940 
v objektu bývalých polských kasáren v Osvěti-
mi, významné železniční křižovatce nedaleko 
česko-polských hranic. V rámci realizace plánu 
konečného řešení židovské otázky bylo vysta-
věno několik pobočných táborů, z  nichž ten 
největší, Březinka, pojmul až 90 000 vězňů. 
Česká republika z  iniciativy České rady pro 
oběti nacismu, Federace židovských obcí v ČR 
a mnoha dalších organizací vyhlásila 27. leden 
významným dnem již v  roce 2000, od  loňska 
byl zákonem ustanoven jako Den památky 
obětí holocaustu a předcházení zločinům proti 
lidskosti. 
Prezident Václav Klaus při příležitosti Meziná-
rodního dne památky obětí holocaustu uvedl: 
„Považuji za zásadní, že v roce 2003 byl 27. le-
den uznán naším Parlamentem jako významný 
den České republiky a že se to pro nás všech-
ny stalo příležitostí připomínat a v paměti naší 
společnosti udržovat poučení z  tragédie tzv. 
konečného řešení židovské otázky v  Evropě. 
Neděláme to pouze pro historickou pietu, dě-
láme to pro naši budoucnost. Děláme to pro to, 
aby se podobně obludné zločiny proti lidskosti 
již nikdy nemohly opakovat.“ (r)
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Errata: Pozornému čtenáři jistě neuniklo, že v minulém čísle 112-113 se k článku, informujícím 
o jednání Vědecké rady LF UK v Plzni, vloudila do nadpisu chyba. Tiskařský šotek ponechal nadpis, 
vztahující se k článku v předchozím čísle, a tato chyba nám při korektuře unikla. Správný nadpis 
k článku na s.10-12 měl tedy být „Ze zasedání Vědecké rady LF UK v Plzni 10.11.2011“. Omlouváme se 
čtenářům za toto přehlédnutí. JN
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